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Alle 1,5-vuotiaiden esikoisten vanhempien tiedontarvetta lasten tapaturmien ehkäisemi-
seen liittyen kartoitettiin. Kartoituksen perusteella vanhemmat tarvitsevat nykyistä 
enemmän tietoa, miten ehkäistä lasten tapaturmia. Tähän tarpeeseen vastattiin tuotta-
malla kirjallinen esite tapaturmien ehkäisemistiedosta. Esite on käännetty ruotsiksi ja 
englanniksi. 
 
Kehitystehtävän tavoitteena oli luoda työväline neuvolaterveydenhoitajan työhön ja 
tuottaa kirjallista materiaalia suullisen neuvonnan tueksi. Esitteen tavoite oli antaa neu-
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Menetelmänä käytettiin kirjallisen esitteen tuottamista. Esite tuotettiin aiemmin olemas-
sa olevan tapaturmien ehkäisemistiedon perusteella, ja siinä noudatettiin terveysneuvon-
tamateriaalille asetettuja kriteereitä. 
 
Esitettä arvioitiin verraten sitä terveysaineiston kriteereihin. Ohjaava opettaja ja kaksi 
pienen esikoisen vanhempaa arvioivat esitettä. Yhteistyöneuvoloiden terveydenhoitajat 
antoivat suullisesti palautetta tutustuttuaan esitteeseen. Palautteen mukaan esitteelle oli 
selkeä tarve neuvoloissa, esite vastaa vanhempien tiedontarpeeseen ja on toimiva, yti-
mekäs tietopaketti. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tapaturmat ovat pahin uhka lapsen hengelle, turvallisuudelle ja terveydelle. Yli 1-

vuotiaan yleisin kuolinsyy on tapaturma. Tapaturma on lasten neljänneksi yleisin syy 

sairaalahoitoon. Tapaturmien ennaltaehkäiseminen on mahdollista, mutta tällöin on tun-

nettava ja ymmärrettävä tapaturmariskit. Vanhempien on tiedettävä vaaran paikoista ja 

tapaturmien ennaltaehkäisemiskeinoista, jotta he voivat ehkäistä lasten tapaturmia en-

nalta. Lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on tärkeä osa terveydenhoita-

jan työtä. Tiedonanto, ennaltaehkäiseminen ja elinympäristön turvallisuuden lisääminen 

ovat tärkeä osa äitiys- ja lastenneuvolassa tehtävää terveysneuvontatyötä. (Jokinen 

1999, 131; Koskinen 2007, 261; Rautakorpi 1995, 4, 18; Rivara 1996.)  

 

Olemme tehneet kartoituksen alle 1,5-vuotiaiden esikoisten vanhempien tapaturmien 

ehkäisemiseen liittyvästä tiedontarpeesta. Kartoitus suoritettiin jakamalla itse laati-

maamme kyselylomake (Liite 4) vanhemmille kahdessa äitiys- ja lastenneuvolassa pää-

kaupunkiseudulla talvella 2008–2009. Kyselyyn vastasi yhteensä 47 vanhempaa. Saa-

miemme vastausten perusteella vanhemmat kaipaavat nykyistä enemmän tietoa lasten 

tapaturmien ehkäisemisestä. Eniten tietoa kaivataan vierasesineestä hengitysteissä, tu-

kehtumisen ehkäisemisestä sekä myrkytysten estämisestä.  

 

Ajatuksena jo kartoitusta tehtäessä oli tuottaa kirjallinen esite vastaamaan vanhempien 

itse esille tuomaan tiedontarpeeseen. Kirjallinen ohje suullisen terveysneuvonnan tuke-

na lisää olennaisesti asiakkaan mahdollisuutta sisäistää käsiteltävä asia ja palata ohjei-

siin tarvittaessa myöhemmin (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 25, 29; Torkkola 

2002, 26–28). Tuotimme kirjallisen esitteen (Liite 1) terveydenhoitajaopintojemme lop-

putyönä eli kehitystehtävänämme. Valmis esite toimitettiin neuvoloihin, joissa jo aiem-

min yhteistyökumppaneinamme toimineet terveydenhoitajat saivat tämän työvälineen 

käyttöönsä. Tarvittaessa esitettä voidaan toimittaa myös muihin äitiys- ja lastenneuvo-

loihin.  

 

Esitteemme on kohdistettu kaikille neuvolaikäisten lasten vanhemmille erittelemättä 

lapsen ikää tarkemmin. Terveydenhoitajien on tarkoitus käyttää tuottamaamme materi-
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aalia tapaturmien ehkäisemistyössä pienten lasten vanhemmille annettavan suullisen 

ohjauksen tukena. Voidaksemme auttaa terveydenhoitajia vastaamaan paremmin moni-

kulttuurisen asiakaskuntansa tarpeisiin käänsimme esitteet myös ruotsin ja englannin 

kielelle (Liite 2 ja 3).  
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2 TERVEYDEN EDISTÄMINEN  

 

 

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jolla pyritään parantamaan ih-

misten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja ympäristönsä terveyteen sekä yleisesti ih-

misten terveysoloja. Terveyden edistäminen tulee nähdä laajana terveysosaamisena, jota 

tulee kehittää sekä menetelmällisesti että sisällöllisesti asiakkaan lähtökohdista käsin. 

Vuonna 2005 laaditussa Kansanterveyslain uudistuksessa säädetään terveyden edistämi-

sestä osana kansanterveystyötä. Lain mukaan kansanterveystyön tehtäviä ovat huoleh-

timinen terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta, väestön terveydentilan ja siihen vai-

kuttavien tekijöiden seuranta ja yhteistyö terveyden edistämiseksi muiden julkisten ja 

yksityisten toimijoiden kanssa. Terveyden edistäminen on terveyteen sijoittamista, ter-

veyden taustatekijöihin vaikuttamista ja tietoista voimavarojen kohdentamista. Tervey-

den edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista ja välineellistä toimintaa tervey-

den ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. (Kansanterveysla-

ki 1972; Karjalainen, Koskinen-Ollonqvist & Pelto-Huikko 2006; Kettunen, Liimatai-

nen & Poskiparta 1996, 10; Savola & Koskinen-Ollonqvist 2005, 8, 24; Pietilä, Eirola & 

Vehviläinen-Julkunen 2002, 165.)  

 

Terveydenedistäminen pyritään toteuttamaan lähellä ihmistä ja hänen jokapäiväistä ym-

päristöään. Terveyttä edistetään niin yksilön, perheen tai ryhmän kuin yhteisön ja väes-

tönkin tasolla. Toimintaa on yhteiskunnan eri sektoreilla. Terveyden edistämisen käy-

tännön toteutukseen on monia erilaisia lähtökohtia. Ennaltaehkäisevä eli preventiivinen, 

asiantuntijakeskeinen, kasvatuksellinen ja voimavarakeskeinen lähestymistapa ovat 

vaihtoehtoja terveydenedistämistyöhön. Preventiivisessä terveydenedistämisessä paino-

tetaan keinoja ehkäistä ennalta sairauksia ja muita terveyttä uhkaavia tekijöitä. Asian-

tuntijakeskeisessä toiminnassa ammattilaisen rooli tiedonantajana korostuu ja asiakkaan 

osa vuorovaikutuksessa on lähinnä olla tiedon vastaanottaja. Kasvatuksellinen toiminta-

tapa ei osallista asiakasta, vaan tietoa jaetaan ylhäältä päin. Voimavarakeskeisessä toi-

mintatavassa asiakkaan omia voimavaroja pyritään vahvistamaan ja asiakasta kannuste-

taan osallistumaan omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon. (Downie, Fyfe & Tan-

nahill 1992; Haarala & Mellin 2008, 55, 57; Rouvinen-Wilenius 2008, 4–7.) 
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Yhteiskunnallispoliittisella päätöksenteolla vaikutetaan ihmisten mahdollisuuksiin oman 

terveytensä edistämiseen. Esimerkiksi terveellisen ruoan verotusta voitaisiin alentaa ja 

epäterveellistä ruokaa voitaisiin verottaa kovemmin. Ympäristöratkaisut tulisi toteuttaa 

niin, että ihmisillä on paremmat mahdollisuudet tehdä terveyttä edistäviä päätöksiä jo-

kapäiväisessä elämässä ja toiminnassa. Maksuttomat liikuntamahdollisuudet ja liikunta-

paikkojen, -alueiden ja liikkumisen mahdollistavan tieverkoston huomioiminen alue-

kaavoituksessa ovat esimerkkejä terveyttä edistävistä ympäristöratkaisuista. 

 

Voidakseen edistää terveyttään on ihmisen saatava riittävästi tietoa ja tukea päätösten ja 

valintojen tueksi. Lapsilla on aikuisia rajallisemmat valmiudet tehdä itsenäisiä valintoja 

ja päätöksiä ja he tarvitsevatkin aikuisten tukea ja ohjausta päätösten tekoon. Terveys 

2015- kansanterveysohjelman mukaan leikki- ja peruskouluikäisille lapsille tapahtuu 

sellaisia tapaturmia, jotka ovat ehkäistävissä. Tehokkain keino ehkäistä tapaturmia on 

olosuhteiden muuttaminen siten, että riskitekijät poistetaan tai niitä vähennetään ja näin 

ympäristö tehdään turvalliseksi. Tämän on todettu ehkäisevän erityisesti lasten tapatur-

mia. Neuvonnan tehoa ei ole monissakaan tapauksissa voitu tieteellisesti todistaa, mutta 

toistuva muistuttaminen tärkeistä periaatteista on kuitenkin perusteltua. (Karkola 2003, 

638; Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 25, 27, 41–

42, 48–49; Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 22, 28.)  

 

Neuvoloiden terveyskasvatukselle asetettuihin tavoitteisiin sisältyvät keskeisesti lasten 

tapaturmien ehkäiseminen ja elinympäristön turvallisuus. Neuvolan terveydenhoitajien 

tulee antaa vanhemmille ajantasaista tietoa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti 

koko perheen terveyden ja lapsen suotuisan kehityksen edistämiseksi. Tiedon antamisen 

tavoitteena on tukea vanhempien itseluottamusta ja perheen terveyttä edistävien valinto-

jen tekemistä. Neuvolan tehtävänä on päivittää vanhempien tiedot lasten ikävaiheille 

tyypillisten toimintojen tapaturmavaaroista ja tapaturmien ehkäisemiskeinoista. (Rauta-

korpi 1995, 18; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004: 14, 104; Valtioneuvosto 2009.) 

Tuottamaamme esitettä voidaan käyttää puheeksiottamisen välineenä useilla vastaanot-

tokäynneillä, sillä terveydenhoitaja voi harkintansa mukaan palata esitteessä oleviin 

neuvoihin toistuvasti, vaikka antaisikin esitteen vanhemmille vain kerran.  
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3 TERVEYSNEUVONTA JA TERVEYSVIESTINTÄ  

 

 

Terveysviestintä tarkoittaa kaikilla viestinnän alueilla tapahtuvaa esimerkiksi terveyteen 

ja sairauteen liittyvää viestintää. Viestinnän alueita ovat keskinäis-, kohde- ja joukko-

viestintä. Terveysviestinnän sisältö voi perustua joko tietoon, kokemukseen tai tuntee-

seen ja olla samalla sekä tosiasioihin perustuvaa että fiktiivistä. Maailman Terveysjär-

jestö WHO:n määritelmän mukaan terveysviestintä on kaikkein keskeisin keino pitää 

yllä julkista terveyskysymyskeskustelua ja välittää terveystietoa yleisölle. Viestintä ter-

veysneuvontatilanteessa tarkoittaa potilaan ja hoitajan aktiivisesti yhdessä muovaamaa 

prosessia ja on tilannesidonnainen terveydenhoitajan ja asiakkaan välinen ilmiö. Terve-

ysviestintä onnistuu parhaiten, kun se perustuu sekä kirjalliseen tukimateriaaliin että 

asiakkaan ja terveydenhoitajan väliseen dialogiin. (Kettunen ym. 1996, 52; Torkkola 

2002, 10–11; Torkkola 2007; Wiio & Puska 1993, 16.)  

 

Asiakkaalla on terveydenhuollossa subjektiivinen tarve saada huomiota ja hoitoa omista 

lähtökohdistaan käsin. Annettavan tiedon tulee olla ymmärrettävässä muodossa. Asia-

kas saa halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta tietoa. Tiedon antamisen lisäksi ammat-

tilaisen on varmistettava, että asiakas on ymmärtänyt annetun informaation. Terveyden-

edistämistiedon omaksuminen on helpompaa asiakkaille, jotka ovat jo ennestään aihees-

ta kiinnostuneita. Jos asiakas ei ole kiinnostunut annettavasta tiedosta, hän ei reagoi 

siihen. (Sukula 2002, 13, 20.) Pyrimme vastaamaan nimenomaan asiakkaan subjektiivi-

seen oikeuteen saada kohdennettua tietoa ja varmistimme kohderyhmämme kiinnostuk-

sen kartoittamalla, millaista tietoa vanhemmat itse kokevat tarvitsevansa. Selvitettyäm-

me vanhemmilla jo olevaa tietoa voimme vastata kohdistetusti heidän tiedontarpeeseen-

sa. 

 

Terveysneuvonnalla pyritään parantamaan yksilöiden ja yhteisöjen elinoloja ja terveyt-

tä. Terveysneuvonnan tarkoitus on auttaa ihmistä omaksumaan terveyteensä vaikuttavia 

tottumuksia, tietoja, asenteita, arvoja ja taitoja. Asiakkaalle annettavan terveysneuvon-

nan tulee tapahtua yhteistyössä yksilön ja perheen kanssa siten, että se tukee vastuun 

ottamista omasta terveydestä ja saadun tiedon soveltamista käytäntöön. Tiedon omak-

suminen on helpompaa silloin, kun tietoa saadaan eri tavoilla. Terveysneuvonta tarkoit-
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taa sosiaalista viestintätilannetta, joka toteutuu suotuisissa olosuhteissa ja luo terveyttä 

edistävää ilmapiiriä sekä vaikuttaa yksiön toiminnan edellytyksiin, mielikuviin ja ilmai-

suihin. Hyvin onnistunut ohjaus vaikuttaa ihmisten terveyteen ja terveyden edistämiseen 

sekä synnyttää kansantaloudellisen säästön. Laadukas ohjaus perustuu tutkittuun tietoon 

tai vankkaan kliiniseen kokemukseen, joka taas edellyttää sitä, että hoitaja päivittää tie-

tojaan. (Kettunen ym. 1996, 10; Kääriäinen 2008, 12–14; Poskiparta 2002, 32; Torkkola 

ym. 2002, 16–18, 22; Valtioneuvosto 2009; Vertio 2003, 573.)  

 

Asiakkaiden valmiuksia terveyttä edistävien valintojen ja päätösten tekemiseen pyritään 

tukemaan ja edistämään yksilö- ja yhteisökeskeisessä toiminnassa. Terveydenhuollon 

ammattilaisten antamalla tiedolla on edelleen suuri merkitys, mutta ihmiset keräävät 

aiempaa enemmän tietoa myös muista tietolähteistä. Esimerkiksi televisiosta, aikakaus-

lehdistä ja Internetistä saatava tieto on nykyään olennainen osa ihmisillä olevasta tiedos-

ta. Tiedon suhteuttamisen vaikeus korostuu tiedon määrän lisääntyessä. Ammattilaisen 

tehtävänä tiedon merkityksen tulkinta ja tiedon ymmärtämisen lisääminen painottuvat. 

(Pietilä ym. 2002, 164; Vertio 2003, 574.) Laatimamme esite auttaa asiakasta jäsentä-

mään tietoa ja terveydenhoitajaa ottamaan vastaanottotilanteessa esiin olennaiset seikat 

tapaturmien ehkäisemisestä. Esitteen lopussa mainitut internetlähteet auttavat asiakkaan 

tutkitun tiedon lähteille.  

 

Suullisen ohjauksen tueksi kirjallinen ohje on välttämätön. Sen avulla asiakas voi pa-

lauttaa mieleensä saamansa ohjauksen ja kerrata asioita itselleen sopivana ajankohtana. 

Ewles & Simnett 1995, 229; Torkkola ym. 2002, 25, 29; Torkkola 2002, 26–28.) Esi-

merkiksi tietotulva voi estää tiedon omaksumista (Torkkola ym. 2002, 29). Tarkoituk-

sena on, että laatimamme esite käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi, keskustellen 

esitteen herättämistä kysymyksistä. Ajatuksena on, että tapaturma-asiat otettaisiin esille 

sellaisella neuvolakäynnillä, jolla ei käsitellä muita suuria asiakokonaisuuksia kuten 

kiinteiden ruokien aloittamista tai yösyötöistä luopumista. Esitteen avulla pyrimme 

mahdollistamaan tapaturmien ehkäisemiseen kohdistuvan neuvonnan ja antamaan van-

hemmille mahdollisuuden palata asiaan neuvolakäynnin jälkeen. Me tutkijat emme ar-

vioi ohjauksen toteutumista jälkikäteen, mutta ammattitaitoiset terveydenhoitajat ar-

vioivat antamaansa ohjausta päivittäisessä työssään. 
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Panostamalla terveyden edistämisaineistoon ylläpidetään ja tuetaan sekä yksilöiden ter-

veyttä että voimavaraistumista. Aineiston kohdentuessa sairauteen, oireeseen tai riskite-

kijään puhutaan riskilähtöisestä terveysaineistosta. Aineisto voi kuitenkin olla myös 

voimavaralähtöistä. Molemman tyyppisiä aineistoja tarvitaan terveydenedistämisessä. 

(Rouvinen-Wilenius 2008, 5.) Laatimamme kirjallinen aineisto on riskilähtöistä, mutta 

sillä pyritään vanhempien voimavarojen lisäämiseen tiedon, asenteiden ja käyttäytymi-

sen muuttamisen kautta. 
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4 KIRJALLISEN MATERIAALIN TUOTTAMINEN 

 

 

Hyvä kirjallinen ohje puhuttelee lukijaansa. Hyvä otsikko kertoo ohjeen aiheen ja sen 

tehtävänä on herättää lukijan mielenkiinto. Otsikon tulee kuvata ohjeen sisältöä ja lisäk-

si ohjeen ensimmäisessä virkkeessä tulee ilmetä ohjeen aihe. (Torkkola 2002, 42–44; 

Torkkola ym. 2002, 36–40.) Valitsimme esitteen nimeksi Tenava turvaan - neuvoja 

lasten tapaturmien ehkäisemiseksi, joka sekä kertoo esitteen aiheesta että muistuttaa 

tekemästämme tutkimuksesta, jonka raportille annoimme nimen Esikoinen turvaan. Alle 

1,5-vuotiaiden esikoisten vanhempien kokemuksia neuvolassa annetusta tapaturmien 

ehkäisemistiedosta. 

 

Ohjeessa on syytä esittää tärkein asia ensin (Torkkola 2002, 42–44; Torkkola ym. 2002, 

36–40). Esitettä laatiessamme pohdimme, missä järjestyksessä esitämme asiamme eli 

tuleeko ensin eniten toivottu tieto vai kenties vaarallisimpaan tapaturman aiheuttajaan 

liittyvät asiat. Yleiset tapaturmien ehkäisemiseen liittyvät ohjeet ovat tärkeimpiä yleisen 

turvallisuuden kannalta, joten sijoitimme ne esitteen etusivulle. Esitteen sisäsivuille 

asettelimme vanhempien esittämässä järjestyksessä seitsemän tärkeintä aihealuetta. Jo-

kaisen tapaturman kohdalla annetut neuvot laitoimme tärkeysjärjestykseen sen mukaan, 

mitkä toimet ovat olennaisimpia tapaturmien ehkäisemisessä. Takasivulle keräsimme 

lisätiedon lähteitä. 

 

Asiakasohjeen kielen tulee olla havainnollista yleiskieltä. Ohjeesta tulee löytyä tiedot 

ohjeen laatijoista sekä viitteet lisätietoihin. Maallikoille tarkoitetut kirjat, hoitotieteelli-

set kirjat ja artikkelit, Internet-sivut sekä tietyt aikakauslehtien artikkelit voivat olla hy-

viä vinkkejä. (Torkkola 2002, 42–44; Torkkola ym. 2002, 36–40.) Pohdimme esitteen 

sanamuotoja tarkasti. Käskeminen herättää yleensä vastaanottajan vastarinnan eikä liian 

holhoava opastus useinkaan ole hyvää terveysviestintää. Käytimme neutraalia, ystäväl-

listä puhuttelua ja selkeää yleiskieltä. Käytimme esitteessä vain ei-kaupallisia lisätie-

dontarjoajia ja jätimme esimerkiksi keskustelupalstat ja erilaisten lehtien ylläpitämät 

sivustot pois. Valitsimme verkkosivustot lisätiedon lähteiksi, sillä niissä olevaa tietoa 

päivitetään säännöllisesti, kun taas painetun materiaalin tieto vanhenee nopeasti. 

Useimmilla pientenkin lasten vanhemmilla on mahdollisuus käyttää Internetiä ja monet 
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heistä ovat tottuneet käyttämään sähköisiä tiedonhakujärjestelmiä, joten on perusteltua 

ohjata vanhempia mahdollisimman ajantasaisen tiedon ääreen. Esitteellämme haluamme 

antaa vanhemmille ajattelemisen aihetta ja peruskäsityksen tapaturmien ehkäisemisestä 

sekä tarjota esimerkkejä lisätiedon tarjoajista.  

 

Tekstiä tulee muotoilla niin, että lukija pystyy hahmottamaan tekstikokonaisuuksia. 

Otsikointi, kappalejako, luettelointi ja välimerkit auttavat tekstin osittamisessa. Peräk-

käisiä asioita voidaan erotella luetteloiksi. Luetteloiden numerointia tulee välttää. Hah-

motusta auttaa lueteltavien asioiden kirjoittaminen allekkain niin, että jokainen osio 

erotetaan jollakin graafisella merkillä. Luetteloimme ohjeet käyttämällä luettelointi-

merkkiä. Yhdessä julkaisussa on suositeltavaa käyttää enintään kolmea kirjasintyyppiä. 

Tekstin tehosteina voi käyttää esimerkiksi harvennusta, lihavointia, kursivointia tai alle-

viivausta. Jos näitä tehosteita käytetään vähän, ne lisäävät tekstin luettavuutta, mutta 

suositeltavat tehosteet ovat lähinnä lihavointi ja kursivointi. Havainnolliseen ohjeeseen 

kannustetaan käyttämään värejä, mutta resurssimme ohjasivat meidän tuottamaan mus-

tavalkoisen esitteen. Käytimme eri kirjasinkokoja, mutta emme vaihdelleet kirjasintyy-

liä. Esitettä laatiessamme pyrimme esittämään asiat mahdollisimman tiiviissä muodossa 

välttäen pitkiä lauserakenteita. Pyrimme selkeään ja johdonmukaiseen asioiden esittä-

miseen. (Ewles & Simnett 1995, 227–228, 235; Wiio 2000, 96–99.) 

 

Hyvä ulkoasu auttaa ohjeen sisällön ymmärtämisessä. Tekstin ja kuvien asettelu on läh-

tökohta hyvän ohjeen laatimisessa. Hyvin kuvitettua ohjetta on miellyttävää lukea. Ku-

vat voivat parhaimmillaan herättää kiinnostusta ja auttaa asiakasta ymmärtämään ohjeen 

sisältö. Tekijänoikeudet vaikuttavat kuvien käyttöön ja taiteellisen teoksen tekijänoi-

keudet kuuluvat itse teoksen luojalle. Mitään kuvia ei siis voi kopioida tai käyttää ilman 

lupaa. (Torkkola ym. 2002, 40–42, 53.) Pohdimme kuvien käyttöä esitteessä. Tarkoituk-

senmukaisten kuvien löytäminen ja lupa niiden käyttämiseen osoittautuivat haasteeksi. 

Päädyimme kuvattomaan esitteeseen myös siksi, että kuvat olisivat tässä tapauksessa 

vieneet huomion pois itse asiasta. Halusimme antaa asiakkaalle paremman mahdolli-

suuden keskittyä terveydenhoitajan antaman suullisen viestin ymmärtämiseen ja tutki-

tun tiedon perusteella tiedämme kirjallisen sanallisen materiaalin tukevan suullisen neu-

vonnan ymmärrettävyyttä. Liialliset visuaaliset ärsykkeet voivat hidastaa tiedon omak-

sumista.  
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Kirjallista materiaalia tuotettaessa materiaali tulee testata kohderyhmällä eli kysyä ihmi-

siltä suoraan, mistä he pitävät ja mitä he tarvitsevat. Teimme tämän kartoituksen tutki-

muksessamme. Kysyimme myös kahden pienen lapsen vanhemman mielipidettä esit-

teestämme. Ohjeen laatijan tulee välttää ahtamasta liikaa tietoa tuotokseen. (Ewles & 

Simnett 1995, 235; Parkkunen, Vertio & Koskinen-Ollonqvist 2001, 11–12.) Tästä 

syystä laadimmekin esitteen mahdollisimman yksinkertaiseen ja helposti luettavaan 

muotoon. Tarkoitus on lähinnä ottaa esille olennaiset seikat ja ammattitaitoisen tervey-

denhoitajan tehtäväksi jää vastata vanhempien tiedontarpeeseen muilta osin. Tärkeää 

tietoa olisi valtavasti, mutta päädyimme rajaamaan esitteeseen kirjoitetut ohjeet tutki-

mustulostemme mukaisesti. Valitsimme seitsemän eniten kaivattua aihealuetta, joista 

kustakin otimme esitteeseen muutaman olennaisimman seikan. Laadimme esitteen 

mahdollisimman selkeäksi, koska tarkoituksena on ottaa esille tärkeimmät tapaturmien 

ehkäisemiseen liittyvät asiat eikä kertoa kaikkea mahdollista yhdessä ohjeessa. Pyrim-

me tarjoamaan rungon keskustelulle ja tiedon, mistä vanhemmat voivat itse etsiä lisää 

tarvitsemaansa tietoa.  
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5 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS  

 

 

Kehitystehtävämme tavoitteena oli vastata juuri siihen tiedontarpeeseen, jonka van-

hemmat aiemmin tekemässämme kartoituksessa toivat esiin. Tavoitteena oli tuottaa kir-

jallista tukimateriaalia neuvolatyöhön ja näin tehostaa neuvolaterveydenhoitajan anta-

maa tapaturmien ehkäisemisneuvontaa. Esitteen tavoite on antaa vanhemmille tietoa 

juuri niistä aiheista, joista he itse kokivat tarvitsevansa nykyistä enemmän tietoa. Tieto 

lisää todennäköisesti vanhempien valmiuksia ehkäistä lasten tapaturmia. Kirjallinen 

esite lisää terveydenhoitajien valmiuksia antaa tehokasta tapaturmien ehkäisemisneu-

vontaa. Tällä on yhteiskunnallista merkitystä sekä inhimillisestä että taloudellisesta nä-

kökulmasta tarkasteltuna. Lapsen tapaturma aiheuttaa koko perheelle inhimillistä kärsi-

mystä ja toisaalta tapaturmien ehkäiseminen ennalta vähentää terveydenhoitokustannuk-

sia. Preventiivinen terveysneuvonta on kustannustehokkaampaa kuin korjaava työ niin 

tapaturmien ehkäisemisessä kuin kaikessa terveydenhoidossa.  

 

Toteutimme kehitystehtävän työparina, koska suoritimme edellä mainitun tutkimuksen 

yhdessä ja halusimme hyödyntää tässä prosessissa omaksumaamme tietoa edelleen. Ke-

hittämistehtävän alussa keräsimme tutkittua tietoa terveyden edistämisestä, terveysvies-

tinnästä ja kirjallisen materiaalin tuottamisesta. Tiedonkeruun jälkeen laadimme ole-

massa olevan tapaturmienehkäisemistiedon pohjalta esitteen tapaturmien ehkäisemistä. 

Työstimme kehitystehtävän raporttia yhdessä laatimamme aikataulun mukaisesti. Ar-

vioimme sekä työskentelyprosessiamme että laatimaamme esitettä reflektoiden itseäm-

me ja vertaamalla työskentelyämme ja sen tuotosta tutkittuun tietoon. Hankkeen riskit 

liittyivät pääasiallisesti aikatauluresursseihin. Taloudellista riskiä työssämme ei varsi-

naisesti ollut.  

 

Työstimme kehitystehtävää kuluneen kevään aikana käytännön harjoittelun ja muun 

opiskelun rinnalla. Sitouduimme itse laatimaamme aikatauluun. Käytännön harjoittelun 

aikana etsimme tutkittua tietoa aiheesta ja aloitimme kirjallisen neuvontamateriaalin 

tuottamisen. Otimme yhteyttä yhteistyöneuvoloihin ja kävimme osastonhoitajien toivei-

den mukaisesti esittelemässä sekä aiemmin tekemämme kartoituksen tuloksia että näi-

den tulosten perusteella laadittua esitettä. Kehittämistehtävälle oli resursoitu aikaa käy-
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tännön harjoittelun jälkeen, mutta onnistuimme työstämään tehtävää jo harjoittelun ai-

kana.  

 

Ohjeiden tulee olla helposti saatavilla, jotta ne voisivat toimia (Torkkola ym. 2002, 60). 

Toimitimme esitteen yhteistyöneuvoloihimme, joissa terveydenhoitajat voivat kopioida 

ja jakaa ohjetta asiakkailleen. Veimme neuvoloihin muutaman ruotsin- ja englanninkie-

lisen esitteen sekä jokaiselle neuvolan terveydenhoitajalle annettavaksi kaksi suomen-

kielistä esitettä. Yhteistyöneuvoloidemme ylihoitajat saivat esitteemme sähköpostitse 

nähtäväkseen ja esitteen käyttöönotto tapahtuu heidän ohjeidensa mukaisesti myöhem-

min keväällä 2010. Pohdimme myös ohjeen muokkaamista sähköiseen muotoon, mutta 

resurssimme eivät riittäneet tämän idean toteuttamiseen. Käänsimme esitteen sekä eng-

lanniksi että ruotsiksi ja pyysimme kolmea näitä kieliä äidinkielenään puhuvaa henkilöä 

tarkistamaan esitteen kieliasun. Ohjaava opettaja kommentoi suomenkielistä esitettäm-

me.  

 

Valmiin esitteen käyttökelpoisuuden arviointi voidaan mielestämme suorittaa vasta esit-

teen oltua terveydenhoitajien työvälineenä jonkin aikaa ja tämä on mahdollista vasta 

meidän työskentelymme päätyttyä. Esitteen vaikuttavuuden seurantaa koskevat edellä 

mainitut seikat. Yhteistyöneuvoloissa käydessämme pyysimme terveydenhoitajia ker-

tomaan ensivaikutelmansa esitteestä.  
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6 ARVIOINTI 

 

 

6.1 Tavoitteiden toteutuminen 

 

Saavutimme itse asettamamme tavoitteet sovitussa aikataulussa. Koko kehitystehtävällä 

ja erityisesti laatimallamme esitteellä vastaamme vanhempien itsensä esittämään tapa-

turmienehkäisemistiedon tarpeeseen. Tuotimme kirjallista materiaalia neuvolatyöhön ja 

mahdollistamme näin osaltamme terveydenhoitajan antaman tapaturmien ehkäisemis-

neuvonnan tehostamisen ja erityisesti kohdistamisen juuri niihin asioihin, joista van-

hemmat haluavat nykyistä enemmän tietoa. 

 

Saavutimme tehtävässä myös ammattikorkeakoulun asettamat yleiset tavoitteet. Am-

mattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyön on tarkoitus vahvistaa opiskelijoiden 

tutkimus-, kehittämis- ja tuotteiden tekemisen taitoja sekä tukea tutkivan työotteen ke-

hittymistä. Kehittämistehtävän tulee syventää ammattitaitoa. Terveydenhoitajaopintojen 

kehittämistehtävässä tulee näkyä terveydenedistämisen näkökulma. (Kivirinta, Kuokka-

nen, Määttänen & Ockenström 2007, 23–24.) 

 

Kuten jo ensimmäinen opinnäytetyömme, myös kehitystehtävä syvensi ammattitaitoamme 

ja tutkimus- ja kehittämistaitojamme. Erityisesti kehitystehtävän esitteen luominen paransi 

tuotteiden tekemisen taitoamme. Molemmat työt tukivat myös tutkivan työotteemme kehit-

tymistä. Tuomme terveyden edistämisen näkökulman esille omana kokonaisuutenaan kehi-

tystehtävässä. 

 

 

6.2 Kirjallisen materiaalin arviointi 

 

Terveydenedistämismateriaalia arvioidaan terveyden edistämisen näkökulmien esittämi-

seen ja aineiston kohderyhmälle sopivuuteen liittyvien standardien mukaan. Aineiston 

terveys- tai hyvinvointitavoitteen tulee olla selkeä ja konkreettinen. Aineistossa tulee 

antaa tietoa elämänolojen ja käyttäytymisen muutoksiin tarvittavista keinoista. Aineis-

ton tulee olla voimaannuttava ja motivoida yksilöä tai ryhmää terveydelle edullisiin 

päätöksiin. Aineiston tulee palvella käyttäjäryhmän tarpeita ja herättää sen mielenkiinto. 
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(Ewles & Simnett 1995, 227–228; Parkkunen ym. 2001, 10; Rouvinen-Wilenius 2008, 

9.) 

 

Terveysaineistolle on laadittu myös erityiset laatukriteerit, jotka täyttyvät hyvässä ai-

neistossa. Nämä kriteerit liittyvät muun muassa aineiston kieliasuun, ulkoasuun ja ko-

konaisuuteen. Tiedon tulee olla virheetöntä ja oikeaa ja sitä tulee olla sopiva määrä. 

Kieliasultaan terveysaineiston tulee olla helppolukuista. Aineiston ulkoasua suunnitel-

lessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että sisältö on selkeästi esillä ja helposti hahmo-

teltavissa. Aineiston kohderyhmän tulee olla määritelty. (Ewles & Simnett 1995, 227–

228; Parkkunen ym. 2001, 10; Rouvinen-Wilenius 2008, 9.) 

 

Esitteemme sisältö on tarkkaan ja perustellusti valittua, kieliasu on selkeä ja muok-

kasimme sitä useasti prosessin edetessä. Esitteen ulkoasu on mahdollisimman ilmava, 

tasapainoinen ja helposti hahmotettava. Kiinnitimme esitteen ulkoasuun erityistä huo-

miota. Esitteeseen valitut aihealueet on järjestetty vanhempien itse ilmoittaman tiedon-

tarpeen mukaisesti tärkeysjärjestyksessä. Painotimme esitteeseen valitsemiamme osa-

alueita kuitenkin tasapuolisesti. Tutkimuksemme perusteella vanhemmat kaipaavat 

yleistä tietoa lasten tapaturmien ehkäisemisestä. Koska lapsen turvallisuuden lisääminen 

perustuu yleisiin asenteisiin ja toimintatapoihin liittyviin keinoihin, sijoitimme yleiset 

toimintaohjeet esitteen etusivulle.  

 

Pienten esikoisten vanhemmat ovat käyneet neuvolassa vähemmän kuin esimerkiksi 

kolmannen lapsensa kanssa neuvolassa käyvät vanhemmat. Tällöin vanhempien mah-

dollisuus tapaturmien ehkäisemistiedon saamiseen on suhteellisesti huonompi. Tieto voi 

hukkua muun asian alle, joten kertaus on hyväksi. Esitteen terveystavoite on vanhempi-

en tiedon lisääminen, jolloin heillä on mahdollisuus ehkäistä lasten tapaturmia. Tieto 

esitteessä perustuu ajankohtaisiin ja huolellisesti valittuihin lähteisiin, joten se on päte-

vää. Esitteen on tarkoitus kiinnittää vanhempien huomio turvallisuusasioihin ja tukea 

terveydenhoitajan antamaa suullista neuvontaa.  

 

Suorittamamme kartoituksen kohderyhmästä poiketen esitteemme on tarkoitettu kaikille 

neuvolaikäisten lasten perheille. Mielestämme on olennaista, että lasten vanhemmille 

annetaan yleistä turvallisuustietoa lasten iästä riippumatta. Koska esitettä ei ole suunnat-
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tu vain tietylle ikäryhmälle, se on käyttökelpoinen neuvolatyössä kaikenikäisten lasten 

kanssa.   

 

Laatimamme esitteen vahvuuksiksi koemme seuraavat seikat. Ohjeiden pohjana oleva 

tieto on ajan tasalla, ohjeet on esitetty ytimekkäästi ja selkeästi, esitteessä käsitellään 

juuri niitä tapaturmien ehkäisemiseen liittyviä aiheita, joista vanhemmat itse halusivat 

lisää tietoa, testasimme esitteen kahdella pienen lapsen vanhemmalla ennen neuvoloihin 

toimittamista eli otimme selvää esitteemme kohderyhmän mielipiteestä. Esitteen heik-

kouksia ovat varsin suppea levitys, esitteen toteutus ainoastaan paperiversiona ja vain 3 

kielellä, vaikka terveydenhoitajien asiakaskunnassa on lukuisten muiden kielten käyttä-

jiä. Kirjallisessa esitteessä on aina olemassa se vaara, että terveydenhoitajat eivät muista 

antaa sitä asiakkaalle. Tästä syystä panostamme työmme esittelemiseen ja painotamme 

terveydenhoitajille tapaturmien ehkäisemistiedon tärkeyttä. 

 

Mahdollisuutemme esitteen hyödyllisyyden arvioimiseen olivat aikataulullisten resurs-

sien vuoksi vähäiset. Olisi kuitenkin mielenkiintoista selvittää, miten vanhemmat otta-

vat materiaalin vastaan ja miten ohje vastaa vanhempien tiedontarpeeseen. Kysyimme 

kehittämistehtävän esittelytilaisuudessa työelämän edustajilta, millaiseksi he arvioivat 

esitteen käyttökelpoisuuden. Esitteen oltua terveydenhoitajien työvälineenä esimerkiksi 

vuoden ajan voisi heiltä kysyä, miten ohjeemme toimii käytännön neuvontatyössä. 

 

 

6.2.1 Esitteestä saatu palaute 

 

Yhteistyöneuvoloidemme terveydenhoitajat antoivat palautetta esitteestä kehitystehtä-

vän esittelytilaisuudessa. Helsinkiläisen neuvolan terveydenhoitajat arvioivat esitteem-

me olevan selkeä ja hyvä apuväline asioiden puheeksi ottamiseen. Heidän mielestään 

asiat on esitetty hienovaraisesti, muttei liian holhoavasti ja esite on hyvässä mielessä 

neutraali. Espoolaisessa neuvolassa aiheemme herätti runsaasti keskustelua. Terveyden-

hoitajat totesivat esitteemme sisältävän juuri ne perusasiat, joista vanhempien kanssa 

tulisi puhua. Neuvolaterveydenhoitajat arvioivat esitteen toimivan juuri keskustelun 

apuvälineenä ja heidän mielestään esitteessä käytetty kieli soveltuu tarkoitukseensa.  
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Saimme ehdotuksen lisätä tukehtumisen ehkäisemistä koskevaan osioon ohjeen siitä, 

miten toimia vierasesineen joutuessa hengitysteihin. Kyseisen esitteen tarkoitus on kui-

tenkin toimia keskustelun pohjana tapaturmien ehkäisemisessä ja koska olemme sekä 

tutkimuksessa että laatimassamme esitteessä painottaneet tapaturmien ennalta ehkäise-

mistä, emme lisänneet esitteeseen toimintaohjeita tapaturmatilanteen varalle. Tervey-

denhoitajat arvioivat myös, että voisivat itse luontevasti keskustella esitteemme aiheista 

vastaanotolla ja lisätä suullisesti neuvontaan ensiapuohjeita. Toisaalta tapaturmien eh-

käisemisneuvojen oheen kaivattaisiin esimerkiksi erillistä ensiapuohjetta. Terveyden-

hoitajat arvioivat, että esitettämme voitaisiin jakaa vanhemmille perhevalmennuksessa 

synnytyksen jälkeisillä kerroilla.  

 

Pyysimme myös kahta tuntemaamme pienen esikoisen vanhempaa arvioimaan esitettä 

ja sen käyttökelpoisuutta omasta näkökulmastaan. Toinen äideistä totesi esitteen tietojen 

olevan riittäviä eikä hänellä ollut lisättävää esitteeseen valitsemiimme ohjeisiin. Esitteen 

kieli oli tämän vanhemman mielestä sopivaa eikä esimerkiksi liian käskevää tai toisaalta 

liian holhoavaa. Toinen äiti kertoi esitteemme antaneen hänelle ajattelemisen aihetta, 

kuten tarkoituksena olikin.  Esite oli tämän äidin mielestä johdonmukainen ja selkeä 

eikä siihen ole ahdettu liikaa tietoa. Tämä äiti totesi esitteen olevan sopivan lyhyt ja 

ytimekäs tietopaketti.  

 

 

6.3 Työskentelyprosessin arviointi  

 

Produktia tehtäessä yhdistetään jo olemassa olevaa ja uutta tietoa sekä teoriaa ja käytän-

nön kokemuksia. Kehittämistehtävän aikana opimme lisää tiedonhaun kriittisestä ja pe-

rusteellisesta toteutuksesta. Nykyään on saatavilla monentasoista tietoa ja tutkijan on 

itse arvioitava tiedon käyttökelpoisuus ja tieteellinen pätevyys, joten tiedonhakutaitoja 

todella tarvitaan. Ammatillista kasvuamme kehitystehtävän aikana edisti erityisesti yh-

teistyö neuvolaterveydenhoitajien kanssa.  

 
Aiheen valinta ja työhön ryhtyminen oli helppoa, koska aihe oli tuttu ja olimme kypsy-

telleet ideaa esitteen tuottamisesta jo pitkään. Kehittämistehtävän aloittamista helpotti 

myös se, ettei työn tarpeellisuutta tarvinnut enää perustella alusta alkaen, koska idea 

esitteeseen perustui tekemäämme kartoitukseen. Kohderyhmän valinta oli helppoa, kos-
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ka päätimme jo ensimmäistä opinnäytetyötämme tehdessä, että esite kohdistetaan kai-

kille neuvolaikäisten lasten vanhemmille. Esitettä laatiessamme pidimme mielessämme 

sen, ettei esitteen ole tarkoitus olla kaikenkattava ohje vaan keskustelun runko ja lisätie-

don mahdollistaja. Emme siis yrittäneetkään mahduttaa kaikkia lapsiin liittyviä turvalli-

suusohjeita tähän esitteeseen.  

 

Prosessin sujuvaa etenemistä edesauttoi merkittävästi se, että työstimme kehitystehtävää 

pitkän ajan kuluessa etukäteen yhdessä sopimamme aikataulun mukaisesti. Tehtävän 

toteuttamisessa ja erityisesti raportoinnissa auttoivat keskinäiset henkilökemiamme ja 

samankaltaiset ajatusmaailmamme. Kehitystehtävän toteutusta helpotti merkittävästi se, 

että perehdyimme aiheeseen jo opinnäytetyötä tehdessämme ja saimme tehdä yhteistyö-

tä meille jo tuttujen äitiys- ja lastenneuvoloiden kanssa.   

 

Terveydenhoitajan ammatti edellyttää jatkuvaa itsensä kehittämistä ja ajan tasalla ole-

mista, joten tiedon hankinta, analysointi ja ylipäänsä tieteellisen tutkimuksen tekeminen 

ovat lisänneet ammatillisia taitojamme olennaisesti. Ammatillinen kasvumme ja ammat-

tikorkeakoulutuksen tuoma tietotaito näkyvät siinä, että pystymme käsittelemään itsel-

lemme uusia ja muita ajankohtaisia asioita siltä kannalta, miten kyseinen asia tai asia-

kokonaisuus liittyy juuri meidän kehitystehtäväämme. Tehtävän tekeminen oli miele-

kästä ja käytimme siinä monipuolisesti erilaisia työskentelymuotoja. Oli mielenkiintois-

ta havaita, kuinka ammattimaisesti saimme nidottua eri menetelmät yhdeksi tiiviiksi 

paketiksi.  

 

Jos tekisimme kehittämistehtävän uudelleen, ajoittaisimme esitteen toimittamisen neu-

voloihin niin, että terveydenhoitajat ehtisivät antaa palautetta esitteen käytännön toimi-

vuudesta. Kartoittaisimme myös laajemmin kohderyhmän mielipidettä esitteestä, sen 

hyödyllisyydestä ja sen vastaavuudesta vanhempien omaan tiedontarpeeseen nähden. 

Järjestäisimme myös resursseja muokata esite sähköiseen muotoon ja esimerkiksi kunti-

en omille internet-sivuille, jotta esite olisi laajemman terveydenhoitajakunnan saatavilla. 

Esitteen paperiversiota voisi myös toimittaa esimerkiksi kaikkiin pääkaupunkiseudun 

neuvoloihin, jos taloudellisia resursseja olisi enemmän ja muutkin neuvolat olisivat 

kiinnostuneita vastaanottamaan uuden kirjallisen esitteen terveysviestintätyönsä tueksi. 

Esitettä voisi myös tarjota työvälineeksi huomattavasti laajemmallekin terveydenhoita-
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jakunnalle kuin kahteen pääkaupunkiseudun äitiys- ja lastenneuvolaan. Esitettä voitai-

siin kääntää kaikille niille kielille, joiden äidinkielisiä käyttäjiä kunkin neuvolan asiak-

kaina on. Esite voitaisiin painaa laadukkaammalle paperille ja siinä voitaisiin käyttää 

esimerkiksi värejä. Kuvien käyttö ei mielestämme olisi tällaisessa esitteessä tarkoituk-

senmukaista.  

 

Tapaturmien ehkäisemistietoa voisi antaa neuvolavastaanoton lisäksi esimerkiksi järjes-

tämällä keskusteluita perhevalmennuksessa, vetämällä ryhmiä perhekahvilassa tai asu-

kaspuistossa, järjestämällä tietoiskuja esimerkiksi kirjastossa, lasten vanhemmille järjes-

tetyillä ensiapukursseilla ja Lapsi-messuilla sekä muilla lapsiperheille suunnatuissa ta-

pahtumissa. Näissä tilaisuuksissa esitteemme voisi toimia keskustelun tukena, sillä riip-

pumatta siitä, missä tapaturmien ehkäisemistietoa annetaan, tarvitaan sekä kirjallista että 

suullista tietoa.  

 



      22 

 

 

7 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

 

Tutkija itse on pääasiallinen tutkimuksen luotettavuuden kriteeri, joten luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 1998, 211). Päätimme jo 

opinnäytetyötä tehdessämme, että tuotamme tutkimustulosten perusteella kirjallista ma-

teriaalia terveydenhoitajan työvälineeksi. Aiheen valinnassa luotimme omaan arvioom-

me esitteen tarpeellisuudesta. Käytimme useita eri lähteitä ja lähdemuotoja teoria-

aineiston hankintavaiheessa. Otimme huomioon lähteen julkaisukanavan ja -ajankohdan 

ja painotimme lähteen luotettavuuden arviointia aineiston valikoinnissa ja kriittisessä 

valinnassa. Raportoinnissa pyrimme huolellisuuteen, rehellisyyteen ja täsmällisyyteen. 

 

Valitessamme esitteemme kohderyhmää punnitsimme eri vaihtoehtoja myös eettisestä nä-

kökulmasta. Haluamme tarjota tietoa kaikille neuvolassa käyvien lasten vanhemmille em-

mekä vain esimerkiksi esikoisten perheille. Toisaalta kartoituksellamme kerätty tieto kertoo 

juuri esikoisten vanhempien tiedontarpeesta, jota ei voi suoranaisesti yleistää koskemaan 

kaikkia pikkulapsiperheitä. Totesimme kuitenkin ensimmäisessä opinnäytetyössämme, että 

vaikka tämä tieto ei ole yleistettävissä, sitä voidaan käyttää pohjana tiedon antamisen tehos-

tamisessa neuvolaikäisten lasten vanhemmille. 

 

Esitteen lähteisiin kiinnitimme erityistä huomiota. Varmistimme, että käyttämämme 

lähteet ovat ajantasaisia, tieto on tutkittua ja tiedon tuottaja tai julkaisija on luotettava ja 

asiallinen tiedonantaja. Valitsimme ja muokkasimme esitteen tiedot kriteerien mukai-

sesti ja huolellisesti. Laatimamme esitteet ovat tämän raportin liitteenä, jotta lukija voi 

itse tutustua niihin. Paperiversioissa on jokaisen sivun alareunassa mainita esitteen laati-

joista ja vuosiluku 2010 ilmaisemassa esitteen ajankohtaisuutta. Punaiselta Ristiltä saa-

missamme kirjallisissa lasten vanhemmille tarkoitetuissa ohjeissa ei ole ilmoitettu oh-

jeiden julkaisuajankohtaa, mutta saimme ohjeet käyttöömme keväällä 2008 eikä Punai-

sella Ristillä ole tarjolla tämän uudempia oppaita lasten tapaturmista. Esitteen lähteenä 

käyttämämme Mannerheimin Lastensuojeluliiton esite on niin ikään päiväämätön, mutta 

saimme senkin käyttöömme vuoden 2008 aikana, joten se on vielä riittävän ajantasai-

nen. Internet-lähteitämme päivitetään säännöllisesti, joten myös niistä saatava tieto on 

ajankohtaista. 
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Tärkeä eettinen valinta esitettä laatiessa oli lähteiden asianmukaisuus ja se, ettei mikään 

lähteistä ole suoranaisesti kaupallinen. Haluamme osaltamme ohjata vanhempia tutkitun, 

puolueettoman tiedon ääreen emmekä halua toimia minkään tuotteen tai yrityksen mainos-

tajina. Mielestämme on olennaista, että esitteeseen kokoamamme tieto ja esitetyt lisätiedon-

lähteet ovat puolueettomia ja ajantasaisia. Terveysviestinnän tulee perustua tosiasioihin, 

sillä viestinnän oikeellisuus on sen eettinen kulmakivi (Wiio & Puska 1993).  
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LIITE 1 Esite 

 

TENAVA TURVAAN  
 NEUVOJA LASTEN TAPATURMIEN 

EHKÄISEMISEKSI 

 

 

YLEISIÄ NEUVOJA 

• Lasten valvonta kaikissa tilanteissa 
• Ympäristö turvalliseksi lapsen liikkua, 

ympäristön tarkastelu lapsen näkökulmasta 

• Kodin järjestys ja turvavarusteet; laatikoi-
den turvasulkimet, pistorasioiden suojatulpat, lu-
kittava lääkekaappi jne. 

• Lapsen jatkuvan kehittymisen huomioin-
ti; uusia taitoja kehittyy päivittäin 

• Omien ensiaputaitojen ylläpito on en-
siarvoisen tärkeää 
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TUKEHTUMINEN/  VIERASESINE 
HENGITYSTEISSÄ 

• Pienet esineet lasten ulottumattomiin 
• Iänmukaiset lelut, huomio vaatteisiin 
• Ruoan sopiva ja iänmukainen karkeuttami-

nen; Huom! sopivat suupalat 

 

MYRKYTYSTEN ESTÄMINEN 

Lapsiturvalliset pakkaukset 

Lapsen ulottumattomiin 

• lääkkeet, alkoholi, tupakka 
• puhdistusaineet, kodin kemikaalit, pienet pa-

ristot 
• myrkylliset huonekasvit 

 

PUTOAMISEN ESTÄMINEN 

• Lapsiportti portaikkoon ja liukueste portaisiin 
• Ikkunoihin turvahakaset 
• Lapsen valvonta esimerkiksi hoitopöydällä ja 

sängyllä 
• Lelujen sijoittaminen sellaiselle korkeudelle, 

ettei lapsen tarvitse kiivetä ylettyäkseen niihin 
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LELUJEN TURVALLISUUS 

• Lelun sopivuuden varmistaminen pakkauksen 
ikäsuosituksesta 

• Pakkausmateriaalien poistaminen lapsen ulot-
tuvilta 

• Riittävän suuret lelut, etteivät joudu hengitys-
teihin 

• Irtoavien pienten ja terävien osien poistami-
nen; Huom! pehmolelut 

 

PALOVAMMAT/ PALELTUMAT 

• Kuumat juomat ja ruoat lapsen ulottumatto-
miin 

• Sähkölaitteiden sijoittaminen ja pistorasioiden 
suojaaminen 

• Liesisuojus, lämpöpatterit 
• Säänmukainen pukeutuminen ulkoiltaessa 

 

HUKKUMINEN/ VEDEN ALLE PAINUMINEN 

• Lapsen jatkuva valvonta veden lähellä 
• Vesiastiat pois lasten ulottuvilta 
• Varmat otteet lasta kylvetettäessä 
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LISÄÄ TIETOA LASTEN 

TAPATURMISTA  

 

www.kotitapaturma.fi 

www.mll.fi  

www.redcross.fi 

www.sairaslapsi.com 

www.thl.fi 

www.tukes.fi 

 

TAPATURMAN SATTUESSA 

112  Hätäkeskus 

09-471977 Myrkytystietokeskus 
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LIITE 2 Esite ruotsiksi 

SKYDDA DIN SMÅTTING 
RÅD FÖR FÖREBYGGANDET AV 

BARNS OLYCKOR 

 

ALMÄNNA RÅD 

 

• Uppsyn av barn i alla situationer 
• Trygg omgivning för barnet att röra sig; 

miljöutredning från barnets synvinkel 
• Hushållets ordning och säkerhetsutrust-

ning; 
säkerhetsförslutningar på lådor, säkerhets-

pluggar på eluttag, låsbart medicinskåp osv. 

• Uppmärksamhet på barnets fortsatta ut-
veckling; nya färdigheter utvecklas dagli-
gen 

• Att ha bra kunnighet i första hjälp är av 
största vikt 
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KVÄVNING/ FRÄMMANDE FÖREMÅL I 

LUFTVÄGAR  
• Små saker förvaras oåtkomligt för barn 
• Åldersenliga leksaker och kläder  
• Lämpligt och åldersenligt förgrovad mat  

Obs! Lämpliga bitar 

 

 

FÖREBYGGANDET AV FÖRGIFTNING 

• Barnsäkra förpackningar 
• Oåtkomligt för barn 

� droger, alkohol, tobak 
� rengöringsmedel, hushållskemika-

lier, små batterier 
� giftiga växter 

 

 

FÖRHINDRANDET AV FALLOLYCKOR 

• Barnsäker port och halskydd på trappor  
• Säkerhetshäktor på fönster 
• Uppsyn av barn på skötbord och i säng 
• Placering av leksaker på en sådan höjd att 

barnet inte behöver klättra för att nå dem 
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LEKSAKER  

• Säkerställande av leksakers lämplighet på 
åldersrekommendation på förpackningar 

• Förpackningsmaterial oåtkomligt för barn 
• Tillräckligt stora leksaker som inte kan 

hamna i andningsvägar 
• Borttagning av vassa och små delar i leksa-

ker Obs! mjuka leksaker 
 

BRÄNNSKADOR/ KYLSKADOR 

• Heta drycker och mat oåtkomligt för barn 
• Trygg placering av elapparater och skyd-

dande av eluttag 
• Skydd på spisen, värmeelement 
• Väder-anpassad klädsel under utomhusvis-

telse 
 

FÖRHINDRANDET AV DRUNKNINGSOLYCKOR 

• Kontinuerlig bevakning av barn i närheten 
av vatten 

• Vattenbehållare (också små) utom räckhåll 
för barn 

• Säkra tag om barnet vid badandet 
 



      35 

 

 

MER INFORMATION OM BARNS 

OLYCKOR 
 

www.kotitapaturma.fi 

www.mll.fi  

www.redcross.fi 

www.thl.fi 

www.tukes.fi 

 

 

I FALL AV OLYCK 

112  Nödcentralen 

09-471977 Giftinformationscentralen 
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LIITE 3 Esite englanniksi 

 

CHILD SAFETY 
 CHILD ACCIDENT PREVENTION 

ADVICE 

 

 

 

GENERAL ADVICES 

• Watch your child at all times 
• Ensure your child’s environment is safe; 

consider environment from your child’s point of 
view 

• Home organization and safety equipment; 
child proof draw locks, electrical socket covers, 
lockable medicine cabinet and so on 

• Observing your child’s continuing develop-
ment; learning new skills every day 

• It is essential to maintain your own first aid 
skills 
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CHOKING/ OBJECT IN THE AIRWAY 

• Keep small objects away from children 
• Age appropriate toys, check clothing  

• Age appropriate food;  
Note suitable spoonfuls! 

 

POISONING  

Child proof packages 

Keep away from the child 

• medicines, alcohol, tobacco 

• cleaning liquids, home chemicals, small batter-
ies 

• poisonous plants 

 

FALLING  

• Child gate for stairs and preventing slipping 

• Window locks 
• Watch your child for example on the changing 

table and on the bed 

• Put your child’s toys at a height so that he can 
reach them without climbing 
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TOY SAFETY 

• Check age recommendation from the toy pack-
aging 

• Dispose package material 
• Ensure toys are large enough to avoid choking 

• Remove small and sharp parts; 
Note soft toys! 

 

BURNS/ FROST BITE 

• Keep hot foods and drinks away from the child 
• Plan how you place electrical equipment and 

cover electrical sockets 

• Stove cover, radiators 
• Weather appropriate clothing when outside 

 

DROWNING 

• Your child should be permanently supervised 
when you are near water 

• Keep your child away from anything containing 
water 

• Hold your child securely when bathing 



      39 

 

 

 

MORE CHILD ACCIDENT 

PREVENTION ADVICE  
 

www.kotitapaturma.fi 

www.mll.fi  

www.redcross.fi 

www.thl.fi 

www.tukes.fi 

 

IN THE EVENT OF AN 

ACCIDENT 

112 Emergency centre 

09-471977 Poison information centre 
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LIITE 4 Kysely 

Hyvät alle 1,5-vuotiaan lapsen vanhemmat, 
 
Tämä kysely liittyy terveydenhoitajaopintojemme lopputyöhön. Tällä kyselyllä kartoitamme sitä 
tietoa, jota alle 1,5-vuotiaiden esikoisten vanhemmat ovat saaneet neuvolasta lasten kotitapatur-
mien ehkäisemisestä. Saamamme tiedon perusteella pyrimme kehittämään neuvolan terveyden-
hoitajien mahdollisuuksia ehkäistä pienten lasten kotona tapahtuvia tapaturmia. Kyselyyn vas-
taaminen on vapaaehtoista. Olkaa ystävällisiä ja valitkaa kysymysten vastausvaihtoehdoista mie-
lestänne sopivimmat. 
 
 
1. Minkä ikäinen esikoisenne on nyt? a) 0–3kk b) 4–6kk c) 7–12kk d) 13–
18kk  
 
2. Onko esikoisenne  a) tyttö   b) poika? 
 
3. Oletteko saaneet neuvolasta tietoa, miten voitte ennaltaehkäistä lapsenne tapaturmia kotona? 
  a) kyllä b) ei 
 
Jos vastasitte kysymykseen 3 kyllä, vastatkaa kysymyksiin 4–6, muussa tapauksessa siirtykää 
kysymykseen 7. 
 
4. Mistä aiheesta olette saaneet tie-
toa?______________________________________________________ 
 
5. Onko edellä mainittu tieto ollut 
 a) suullista b) kirjallista  c) molempia? 
 
6. Mistä olette saaneet tietoa lasten tapaturmien ehkäisemisestä? 
      a) terveydenhoitajalta  b) lääkäriltä  c) jostain muualta, keneltä/ mistä 
_________________________? 
 
7. Haluaisitteko lisää tietoa ja/ tai tukea lasten tapaturmien ehkäisemiseen? 

a) kyllä b) ei 
 
Jos vastasitte kysymykseen 7 kyllä, vastatkaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 
 
8. Missä muodossa haluaisitte tietoa? 

a) suullisena b) kirjallisena c) molemmissa muodoissa. 
 

9. Mistä tapaturmien ehkäisyyn liittyvästä aiheesta haluaisitte tietoa? Rengastakaa sopivat vaih-
toehdot. 

a) putoaminen 
b) myrkytykset 
c) tukehtuminen/ vierasesine hengitysteissä 
d) palovammat/ paleltumat 
e) veden alle painuminen/ hukkuminen 
f) liikenneonnettomuudet 
g) lelujen turvallisuus 
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h) lasten tuotteiden (esim. turvaistuimet, vaunut) turvallisuus 
i) turvallisuutta lisäävät tuotteet (esim. vauvaportit ja hakaset ikkunoihin) 
j) lasten vaatteet 
k) lapsen seuranta/ valvonta 
l) muu, mikä_____________________ 
 

Kiitos mielenkiinnostanne ja turvallista jatkoa. 
 
Merja Järvinen ja Elina Rinne, terveydenhoitajaopiskelijat Diakonia-ammattikorkeakoulusta mer-
ja.jarvinen@student.diak.fi, elina.rinne@student.diak.fi 
 
Opinnäytetyötä ohjaavat opettajat Annukka Armanto ja Arto Perkka 
annukka.armanto@diak.fi, arto.perkka@diak.fi 
 


