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TIIVISTELMÄ 

 

Kainulainen, Mirkka & Repo, Henna. Artikkeli viestinnän välineenä – Opinnäytetyön 
tuloksista ammattilehteen kirjoittaminen. Kevät 2010. 23 s., 1 liite. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma, 
Terveydenhoitaja (AMK). 

Kehittämistehtävä on jatkoa sairaanhoitajan opintoihin kuuluvalle opinnäytetyölle. Se 
on osa ”Terveydenhoitaja yhteisöllisenä vaikuttajana” -opintokokonaisuutta. Tehtävän 
tarkoituksena oli opinnäytetyön tutkimustulosten julkaiseminen ja niiden vieminen 
työelämän käyttöön. Tämä toteutettiin kirjoittamalla artikkeli Terveydenhoitaja -
lehteen. Artikkeli käsittelee 40-vuotiaille miehille tehtäviä terveystarkastuksia 
terveydenhoitotyön näkökulmasta. Tavoitteena oli nostaa esille terveydenhoitajan työtä 
terveyden edistämistyössä.  

Kehittämistehtävän tavoitteena oli yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 
menetelmäosaamisen lisääminen. Tässä työssä vaikuttamisen menetelmänä käytettiin 
artikkelia viestinnän välineenä. Artikkelin arvioinnin apuna on käytetty 
opiskelijakollegoilta ja ohjaavalta opettajalta saatua palautetta. Valmis artikkeli on 
tehtävässä liitteenä (LIITE1) ja se on toimitettu Terveydenhoitaja -lehteen 
julkaisuharkintaa varten. 

 

Asiasanat: artikkeli, terveysviestintä, terveystarkastus, terveydenhoitajatyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli julkaista opinnäytetyön tutkimustulokset 

kirjoittamalla artikkeli ammattilehteen. Se on osa ”Terveydenhoitaja yhteisöllisenä 

vaikuttajana” -opintokokonaisuutta ja tehtävällä pyritään yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen. Artikkelin tavoitteena oli pohtia tutkimustulosten hyödynnettävyyttä 

terveydenhoitotyössä ja nostaa esille terveydenhoitotyön tärkeyttä. Tavoitteena oli 

palvella artikkelin kohderyhmää, eli terveydenhoitajia, herättämällä ajatuksia oman työn 

sisällöstä. Kehittämistehtävä on jatkoa sairaanhoitajan opintoihin kuuluvalle 

opinnäytetyölle.  

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön, jonka tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajien 

kokemuksia Kundit kondikseen -terveystarkastuksista. Opinnäytetyössä selvitettiin 

myös terveystarkastusten kehittämisehdotuksia terveydenhoitajatyön näkökulmasta. 

Aineisto kerättiin haastattelemalla helsinkiläisillä terveysasemilla työskenteleviä 

terveydenhoitajia. Artikkelissa kuvataan työn keskeisimpiä tutkimustuloksia ja niiden 

hyödynnettävyyttä käytännön työlle. 

Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan tarkoituksena on olla työelämälähtöistä. 

Tavoitteena on tehdä yhteistyötä työelämän kehittämiseksi. Opiskelijoiden tekemät 

opinnäytetyöt ovat yksi tapa tutkimustoiminnan toteuttamiseksi. Opinnäytetöiden 

tarkoituksena on vuorovaikutuksessa työelämän kanssa kehittää ja palvella näitä 

tarpeita. Yksi Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoite 

on terveyttä edistävien toimintamallien kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on 

terveydellisen tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen. 

(Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2007, 18–21) Tutkimustulosten 

vieminen työelämän käyttöön on tärkeää, jotta ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt 

olisivat vaikuttavia ja työelämää kehittäviä. Tämä kehittämistehtävä toteutettiin 

kirjoittamalla artikkeli Terveydenhoitaja -lehteen. Työelämää voidaan tässä tehtävässä 

kehittää viemällä opinnäytetyön tulokset ammattihenkilöiden tietoisuuteen.  



5 

 

 

2 TYÖN TAUSTA, TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Suomalaisten elintavat ovat viime vuosina kehittyneet myönteiseen suuntaan. 

Kansantaudeista esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyys on vähentynyt. 

Siitä huolimatta työikäisillä on useita ehkäistävissä olevia sairauksia. Sairauksien 

taustalla on elintapoihin liittyviä riskitekijöitä, joihin vaikuttamalla ne olisivat ennalta 

ehkäistävissä. (Koponen, Hakulinen & Pietilä 2002, 107.)  

 

Terveys 2015 -kansanterveysohjelman yhtenä tavoitteena on työikäisten terveyden 

edistäminen ja työkyvyn parantaminen. Kansanterveysohjelmassa painotetaan sitä, että 

ihminen luo valinnoillaan ja toiminnallaan itse omaa elämäänsä. Terveellisten 

elämänvalintojen perustaksi ja päätöstensä tueksi ihmiset tarvitsevat tietoa ja tukea. 

Terveydenhuoltohenkilöstön vastuulla on terveyteen liittyvän tiedon tarjoaminen ja 

terveysneuvonta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 15, 22.)  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) vuosille 

2008–2011 tavoitteeksi on asetettu kuntalaisten osallisuuden lisääminen ja 

syrjäytymisen ehkäiseminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen. Lisäksi 

ohjelman tavoitteena on parantaa palveluiden laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä 

vähentää alueellisia terveyseroja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 4.) 

Terveydenhoitajat tekevät työtä kansalaisten parissa terveyden edistämiseksi ja 

sairauksien ehkäisemiseksi (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2008, 22). 

 

Kuntien tehtävänä on edistää kansalaistensa terveyttä ja tukea hyviä valintoja niiden 

toteutumiseksi. Terveyserojen kaventaminen väestöryhmien välillä on kunnan tehtävänä 

ja terveysnäkökohdat tulee huomioida kaikessa toiminnassa. Terveyden edistämisen on 

laadittu suosituksia muun muassa terveyden edistämisen osaamisen lisäämiseksi. 

Ammattihenkilöiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille terveysneuvontaa sekä antaa 

tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa terveyden edistämisestä ja sairauksien 

ehkäisemisestä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 15.)  
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Kehittämistyön tarkoituksena oli julkaista artikkeli ja näin saavuttaa 

ammattihenkilöiden huomio. Tutkimustulokset käsittelevät terveydenhoitajatyötä ja 

artikkelin kautta pohdimme tulosten hyödynnettävyyttä terveydenhoitajatyössä. Työllä 

pyritään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen jakamalla tietoa ja herättämällä ajatuksia 

ammattikunnan keskuudessa. Tämän artikkelin tavoitteena oli nostaa esille 

terveydenhoitajien työn tärkeyttä työikäisen väestön terveyden edistämistyössä. Hyvin 

toteutetulla terveystarkastuksella voi olla suuri merkitys asiakkaan terveyden 

parantamiseksi. Artikkelin tarkoituksena oli lisäksi muistuttaa terveydenhoitajatyön 

perimmäisistä tavoitteista. Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen ja 

kansanterveystyön asiantuntija ja siksi työn sisällön pitäisi koostua näistä elementeistä. 

Olemme käytännön työssä huomanneet, että terveydenhoitajan työ saattaa toisinaan 

painottua sairaanhoitoon. Siksi haluamme nostaa terveyden edistämisen näkökulmaa 

terveydenhoitajatyössä artikkelissamme esille.  

 

 

2.1 Tutkimustulosten julkaisu Terveydenhoitaja -lehdessä 

 

Keskeinen osa tutkimustyötä on tutkimustulosten raportointi ja se on myös tutkijan 

velvollisuus. Raportoimalla tuloksista saadaan julkista arviointia ja tutkimusala kehittyy 

eteenpäin. On olemassa monia eri keinoja tulosten raportointiin. Näitä voivat olla muun 

muassa opinnäytetyö, tieteellinen tai ammatillinen julkaisu. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2009, 140.) Halusimme kehittämistyöllä julkaista 

tutkimustulokset, jotta opinnäytetyömme olisi ammattikorkeakoulujen tavoitteiden 

mukaisesti työelämää kehittävä. Artikkeli oli sopiva menetelmä tärkeimpien 

tutkimustulosten eteenpäin viemiseksi, sillä sen on mahdollista saavuttaa työelämässä 

toimivat lukijat. Artikkelin lukemalla on mahdollista ymmärtää tulosten ydinseikat, 

jolloin sen lukijoiden ei ole välttämätöntä lukea koko tutkimusta.  

 

Artikkelia kirjottaessa on tärkeää miettiä kenelle kirjoittaa. On eri asia, ovatko lukijat 

alan ammattilaisia vai maallikoita. Kohderyhmä vaikuttaa siihen, mitä ja miten 

kirjoitetaan. On eri asia kirjoitetaanko artikkelia ammattijulkaisuun vai sanomalehteen. 
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(Mansikkamäki 2002, 166–167.)  Tässä työssä olemme valinneet opinnäytetyön 

tutkimustulosten julkaisukanavaksi ammattilehden. Terveydenhoitaja -lehti oli looginen 

valinta, sillä opinnäytetyössämme tutkimme terveydenhoitajan työmenetelmää eli 

terveystarkastuksia. Perehdyimme alan eri ammattijulkaisuihin, kuten sairaanhoitaja-, 

terveydenhoitaja,- ja Tehy -lehtiin. Pohdimme myös artikkelin tarjoamista Helsingin 

kaupungin terveyskeskuksen Terveiset -henkilöstölehteen. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi 

näimme Terveydenhoitaja -lehden artikkelin julkaisemiseksi. Lehti oli paras väylä jakaa 

tietoa nimenomaan terveydenhoitajien ammattikunnan keskuudessa, sillä lehti tavoittaa 

kaikki terveydenhoitajaliiton jäsenet.  

 

Tutkimustuloksia julkaistessa on tärkeä pohtia, ketkä eniten hyötyvät 

tutkimustuloksista. Suomalaiset hoitotyöntekijöiden tiedetään lukevan vähän ulkomaisia 

julkaisuja, joten tutkimustulokset on tärkeää julkaista ammatillisissa lehdissä.  

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 140.) Raportointi toteutetaan artikkelin 

muodossa, jolloin tutkimustulokset ovat koko Terveydenhoitaja -lehden lukijakunnan 

saatavilla. Lehden lukijakunta muodostuu pääasiassa terveydenhoitajista, jotka 

mielestämme hyötyvät tutkimustulosten julkaisusta eniten. Valitsimme suomalaisen 

ammattilehden, sillä hoitotyötä tekevien tiedetään lukevan niitä eniten. 

 

 

2.2 Terveydenhoitaja -lehti 

 

Terveydenhoitaja – Hälsovårdaren -lehteä julkaisee Suomen terveydenhoitajaliitto. 

Lehti on ajankohtaisten ammatti- ja järjestöasioiden tietolähde alan ammattilaisille sekä 

opiskelijoille. Lehdessä julkaistaan ajankohtaisia asioita terveys-, sosiaali- ja 

koulutuspolitiikasta. Sen tarkoituksena on välittää ammatillista tietoa 

terveydenhoitajatyöhön liittyvistä asioista. Terveydenhoitaja -lehdessä julkaistaan 

artikkeleita, tutkimusselostuksia sekä yleiskatsauksia. Lehti ottaa vastaan myös 

terveydenhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöartikkeleita. (Terveydenhoitajaliitto 2010, 

a.)  
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Kun olimme valinneet kehittämistehtävän toteuttamistavaksi artikkelin kirjoittamisen, 

otimme yhteyttä lehden Terveydenhoitaja -lehden päätoimittaja Leila Lehtomäkeen. 

Hän piti aihettamme tärkeänä ja ajankohtaisena ja toimituksessa oltiin kiinnostuneita 

aiheestamme. Saimme päätoimittajalta artikkelin kirjoittamisohjeet ja näiden kriteerien 

täyttyessä alustavan suostumuksen artikkelin julkaisemiseksi. 

 

 

 

3 ARTIKKELIN KIRJOITTAMISPROSESSI 

 

 

Artikkelin kirjoittaminen lähtee aiheen ideoinnista ja näkökulman rajaamisesta 

(Väliverronen 2002, 83). Aloitimme artikkelin kirjoittamisen pohtimalla mitä, ja miten 

haluaisimme asiastamme kertoa. Samalla kun perehdyimme aihetta käsittelevään 

kirjallisuuteen, artikkelin näkökulma alkoi selventyä. Tämän jälkeen perehdyimme 

syvällisemmin artikkelin kirjoittamisen käytäntöihin sekä erilaisiin artikkelin 

kirjoittamismuotoihin.  

 

Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2009, 143) mukaan opinnäytetyön tuloksista 

ammattilehteen kirjoitettaessa on tärkeää noudattaa annettuja kirjoitusohjeita, joissa on 

määritelty artikkelin rakenne, kirjoitustapa sekä käsikirjoituksen pituus. 

Terveydenhoitajalehden toimituksesta saimme ohjeet, joiden pohjalta lähdimme 

rakentamaan artikkelia. Ohjeiden mukaan terveydenhoitajiksi valmistuvien 

opiskelijoiden opinnäytetyöartikkelin enimmäispituus olisi 5000 merkkiä. Käytännössä 

tämä vastaisi kahta A4 sivua rivivälillä yksi kirjoitettuna.  Ohjeena oli myös keskittyä 

ennen kaikkea tutkimustulosten esittämiseen sekä niiden hyödynnettävyyteen 

terveydenhoitajatyössä. Juuri tätä näkökulmaa olimme ajatelleet nostaa esille ja se 

vastasi hyvin myös kehittämistehtävän tavoitteisiin.  

Kun meille varmistui, että kehittämistyö toteutettaisiin kirjoittamalla artikkeli, 

sitouduimme siihen ja pysyimme tässä suunnitelmassa. Aluksi luonnostelimme 

artikkelistamme rungon, jonka mukaan se etenisi. Valitsimme olennaiset 

tutkimustuloksemme, joista halusimme kertoa kohdejoukolle. Samalla pohdimme niiden 
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kiinnostavuutta ja hyötyä käytännön työlle. Artikkelin 5000 merkin enimmäispituus oli 

haaste, sillä se edellytti rajaamista ja tiivistämistä. Artikkelin ensimmäinen versio 

valmistui nopeasti, jonka jälkeen muokkasimme sitä useaan otteeseen saadun palautteen 

mukaan. Lopullisen artikkelin merkkimäärä oli 4 975, mutta se edellytti tiivistämistä ja 

lauserakenteiden muokkaamista moneen kertaan. 

 

 

3.1 Artikkelin rakenne ja elementit 

 

Artikkelin rakenteen tulee olla loogisesti etenevä. Siinä pitää olla johdanto-osa, 

varsinainen pääosa sekä johtopäätösten esittämisosa. Arvioinnit, ehdotukset sekä 

loppuyhteenveto ovat hyvä sisällyttää johtopäätösosaan. Johdanto ja tekstin pääosa 

etenevät järjestelmällisesti kohti johtopäätöksiä ja yhteenvetoa. Silloin artikkeli etenee 

lineaarisesti sisältäen alku-, keskikohta-, sekä loppuosan. Koska ei ole olemassa 

tarkkoja sääntöjä siitä, mitä kussakin kappaleessa voidaan ottaa esille, merkitsee se 

artikkelin kirjoittajalle tiettyä vapautta kirjoittamisprosessissa. (Mäkinen 2005, 115.) 

Artikkelin muodollinen rakenne voidaan siis jakaa aloitukseen, käsittelyyn ja 

lopetukseen, mutta tämä on hyvin pelkistetty rakenne. (Kinnunen 2002, 137.)  

Aloitimme artikkelin johdattelemalla aiheeseen. Tämä tapahtui nostamalla esiin 

terveyspoliittisia lähtökohtia ja terveystarkastusten taustaa valtakunnallisella tasolla. 

Artikkelin pienehköstä enimmäispituudesta johtuen, menimme johdannon jälkeen 

suoraan päätuloksiimme. Tekstin pääosa muodostui näistä tuloksista. 

Johtopäätösosiossa pyrimme monipuolisesti käsittelemään tutkimustuloksia käytännön 

työn näkökulmasta ja pohtimaan rohkeasti niiden merkitystä.  

Artikkelin otsikon tulee houkutella lukemaan ja kertoa napakasti jutun sisältö. Siitä 

pitää nopeasti selvitä jutun keskeisin asia, vaikka lukija lukisi pelkästään otsikon. 

Otsikko on onnistunut, kun lehteä selaileva ymmärtää jutun ydinajatuksen. Väliotsikot 

ovat myös tärkeitä ja parhaimmillaan pitävät yllä lukija mielenkiintoa. Niiden 

tarkoituksena on jäsentää tekstiä ja kertoa keskeinen asia kappaleen sisällöstä. 

(Kotilainen 2003, 81, 87.) Otsikon keksiminen osoittautui haastavaksi, sillä sen piti olla 



10 

 

informatiivinen, mutta lyhyt. Pääotsikko muodostui vasta artikkelin ensimmäisen 

version muodostuttua ja alkuun meillä oli kaksi otsikkovaihtoehtoa. Otsikon valinnan 

avuksi, pyysimme kolmelta opiskelijakollegalta mielipiteitä niiden suhteen. Saamamme 

palaute vaikutti lopulliseen otsikon valintaan.   

 

Väliotsikot syntyivät artikkelin pääviestien mukaan. Lopulliseen artikkeliin niitä tuli 

kaksi ja pyrimme tekemään niistä kappaleiden sisältöä vastaavat ja kiinnostavat. 

Ensimmäinen väliotsikko ”myönteisiä kokemuksia” oli helppo muodostaa päätulosten 

pohjalta. Toisen väliotsikon muotoilu osoittautui kappaleen sisällön vuoksi 

haasteelliseksi, joten jätimme sen nimeksi ”johtopäätökset”. Kummatkin väliotsikot 

pysyivät siis samana koko artikkelin kirjoittamisprosessin ajan. 

 

Otsikkoa seuraa ingressi. Se on jutun kärki ja otsikon jatke. Ingressi on artikkelin 

johdanto, jonka tarkoituksena on kertoa lyhyesti jutun olennainen sisältö. 

(Mansikkamäki 2002, 170.) Ingressi on usein kirjoitettu suuremmalla fonttikoolla tai 

teksti on lihavoitu. Se koostuu muutamasta lauseesta, jonka tarkoituksena on saada 

lukija kiinnostumaan artikkelista. Siksi sen pitäisi olla naseva, kiinnostava ja sisällökäs. 

(Kotilainen 2003, 86–87.) Kirjoitimme ingressimme heti artikkelin kirjoittamisen 

aluksi. Pohdimme, mikä olisi artikkelin pääajatus ja miten sen voisi tiivistää. 

Tavoitteenamme oli kertoa lyhyesti artikkelin tausta ja päätutkimustulos. Näin 

artikkelin sisällöstä saisi nopeasti käsityksen myös ne lukijat, jotka vain selailevat 

lehteä. Arvioimme ingressiä prosessin aikana paljonkin, mutta se jäi lähes alkuperäiseen 

muotoonsa. Tähän vaikutti opiskelijatovereilta saamamme myönteinen palaute. 

 

Leipäteksti muodostaa suurimman osan artikkelista ja sen sisällöstä. Se on artikkelin 

perustekstiä. Leipätekstin pitää antaa lukijalle uutta tietoa ja sen on säväytettävä. Jotta 

se olisi laadultaan hyvää, kirjoittajan on tunnettava aiheensa hyvin. Se ei kuitenkaan 

yksistään riitä, vaan lukija mielenkiinnon säilyttämiseksi on osattava kirjoittaa hyvin. 

(Kotilainen 2003, 88–89.) Oma artikkelimme pohjautuu opinnäytetyömme 

tutkimustuloksiin ja niiden johtopäätöksiin. Tunnemme aiheen hyvin. Artikkelin 

kirjoittajina olimme ensikertalaisia ja siksi hyvin sekä kiinnostavasti kirjoittaminen oli 

eräs haastekohta. Koimme haasteellisena myös aiheen rajaamisen, sillä tutkimustuloksia 

olisi voinut esitellä laajemminkin. Pyrimme kuitenkin aihetta rajatessa pitämään 
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mielessä sisällön yleisen kiinnostavuuden ja hyödyn käytännön työlle. Leipäteksti 

rajautui siis pitkälti näiden asioiden mukaan ja hioimme sitä useaan otteeseen. Sen 

lopulliseen muotoon vaikutti oma arviointi, sekä opettajalta että opiskelijoilta 

saamamme palaute. 

 

Hyvä artikkeli ammattilehdessä loppuu lähdeluetteloon. Sen tarkoituksena on tarjota 

lukijalle vinkkejä lisätietojen hakemiseen. Samalla se kertoo artikkelin taustasta ja 

lähtökohdista. Lähdeluettelo ja viitteet on tapana sisällyttää ammattilehtien julkaisuihin 

sekä asiantuntija-artikkeleihin. (Mansikkamäki 2002, 168.) Listasimme artikkelin 

loppuun lähdeluettelon, jossa mainitsimme käyttämämme lähteet. Lehden antamien 

kirjoitusohjeiden mukaisesti lähteistä piti mainita vain keskeisimmät, jotta lähdeviitteet 

pysyisivät kohtuudessa. Lisätiedon hakemista varten lähdeluettelossa mainittiin oma 

opinnäytetyömme, johon artikkeli perustuu. Opettajalta saamamme palautteen 

mukaisesti etsimme päivitettyjä ja tuoreita lähteitä artikkelimme tueksi. Puntaroimme 

lähteiden ajankohtaisuutta ja asiaankuuluvuutta. Artikkelin lähdeluettelo muuttui 

kahteen kertaan alkuperäisestä kirjoitusprosessin aikana, samalla kun tekstin sisältö 

hioutui lopulliseen muotoonsa. 

 

 

3.2 Terveysviestintä  

 

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan terveysviestinnän keskeisimpänä 

tarkoituksena on välittää terveystietoa yleisölle ja ylläpitää keskustelua merkittävistä 

terveyskysymyksistä. Terveysinformaatiota levitettäessä sekä lisättäessä yksilön ja 

yhteisön tietoisuutta terveyden merkityksestä, voidaan siinä käyttää apuna kaikkia 

joukkoviestinnän muotoja. Viestintä on WHO:n mukaan työkalu, jonka avulla 

terveysinformaatiota viedään eteenpäin. Terveysviestinnän tulee olla tavoitteellista, 

viestinnän keinoin toteutettua terveyden edistämistä. (Torkkola 2008, 81.) Terveyden 

edistämistä voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja terveysviestintä on yksi tapa sen 

toteuttamiseksi.  
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Terveysviestinnän laajan määritelmän mukaan terveysviestintää ei ole rajattu vain 

joukkoviestinnäksi. Tämän lisäksi laajempi määrittely koskee viestinnän sisältöä ja 

suhdetta terveyteen ja sairauteen. Laajasti määriteltynä terveysviestintä on siis terveyttä 

edistävän ja sairautta hoitavan viestinnän lisäksi kaikki viestintä, jossa käsitellään 

terveyttä ja sairautta. (Torkkola 2008, 84.) Artikkelimme on terveysviestintää, sillä sen 

keinoin viemme omaa asiantuntemustamme terveyden edistämisen työstä 

terveydenhoitotyötä tekeville. Terveysviestintä tulee terveydenhoitajan työssä monin 

tavoin vastaan joko sen vastaanottajana tai terveysviestinnän antajana. 

Terveysviestinnän toteuttaminen artikkelilla on lisännyt menetelmäosaamistamme ja 

siksi se on ollut tärkeää ammatilliselle kehittymisellemme.  

 

 

3.3 Artikkeli viestinnän välineenä  

 

Hyvä journalistinen artikkeli välittää tietoa ja vaikuttaa lukijan tunteisiin. 

(Mansikkamäki 2002, 165). Artikkelia kirjoittaessa pitää pohtia sen lukijakuntaa. 

Ammattilehtien lukijakunta voi koostua hyvin erilaisista, eri koulutustaustan ja ammatin 

omaavista ihmisistä. Tämä tarkoittaa, että jokainen artikkeli kohtaa joukon hyvin 

erilaisia ihmisiä. Siksi artikkelilta edellytetään helposti ymmärrettävyyttä ilman laajaa 

taustatietoutta aiheesta. (Kotilainen 2003, 97.) Artikkelimme on pääasiassa suunnattu 

terveydenhoitajille ja alalla muuten toimiville. Aiheemme käsittelee terveydenhoitajan 

työtä, joten luulemme sen kiinnostavan etenkin alan ammattilaisia. Olemme 

artikkelissamme nostaneet esiin terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn 

merkitystä terveydenhoitajan työssä. Siksi se varmasti herättää tunteita ja ajatuksia tätä 

työtä tekevien keskuudessa.  

 

Asiantuntija tuntee aiheen, mistä kirjoittaa. Asiantuntija-artikkelia lukemalla lukija voi 

oppia lisää omasta alastaan.  Ammattilehtien artikkelien tulee olla hyvin tehtyjä ja 

helposti ymmärrettäviä. On hyvä pyrkiä tekemään selkeä, lyhyt ja helposti omaksuttava 

artikkeli. (Kotilainen 2003, 65, 96.) Olemme tehneet asiantuntija-artikkelin 

opinnäytetyömme tulosten pohjalta. Kaikki artikkelin lukijat eivät välttämättä tunne 

Kundit kondikseen -terveystarkastuksia, joten huomioimme tämän asian tekstiä 
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kirjoittaessamme. Artikkelissa kirjoitetaan siksi 40-vuotiaiden miesten 

terveystarkastuksista ja ”Kundit kondikseen” -nimi on jätetty kokonaan pois. Näin ollen 

artikkelin sisällön pystyy ymmärtämään, vaikkei tuntisi kyseisiä terveystarkastuksia sen 

tarkemmin. Pyrimme artikkelin selkeyteen nostamalla tärkeimmät tutkimustulokset ja 

rajaamalla näkökulman. Näin artikkelista tuli ytimekäs ja helposti omaksuttava. 

 

Artikkelissa tekstin tulee olla sujuvaa, selkeää ja helppolukuista. Liiallista 

ammattikielen käyttöä tulee rajoittaa ja keskittyä käyttämään hyvää ja ymmärrettävää 

yleiskieltä. Selkeä kielenkäyttö ja artikkelin looginen rakenne tekevät siitä 

ymmärrettävän. (Mansikkamäki 2002, 165–166.) Luettavuus ja ymmärrettävyys 

liittyvät läheisesti toisiinsa. Hirjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2004, 263–264) 

mukaan luettavuudella tarkoitetaan helppolukuisuutta, joka näkyy tekstin selvyytensä ja 

kiinnostavuutena. Jäsentelyn johdonmukaisuus on perusta artikkelin luettavuudelle. 

Kappalejaon ja kappalerakenteen tulee olla loogisia. Kappaleiden sisällä virkkeiden 

tulee linkittyä toisiinsa, eivätkä ne saa jäädä irrallisiksi lauserakenteiksi. 

 

Pyrimme saamaan artikkelistamme ymmärrettävän tekemällä siitä johdonmukaisesti 

etenevän kokonaisuuden ja käyttämällä selkeää kieltä. Artikkelia kirjoittaessa vältimme 

liiallista ammattikielen käyttöä. Ammattisanastoa käytimme hieman, silloin kun se oli 

asiasisällön vuoksi tarpeen. Kappalejaossa kiinnitimme huomiota tekstin sujuvuuteen ja 

pyrimme pitämään kappaleiden asiasisällön napakkana. Virkkeet myös linkittyvät 

toisiinsa, joka lisää artikkelimme luettavuutta. Artikkelin kirjoittamisprosessin aikana 

otimme aika ajoin etäisyyttä siihen ja tämä auttoi hahmottamaan kokonaisuutta. 

Jäsentelimme artikkeliamme uudelleen johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden 

lisäämiseksi. 

 

Artikkelissamme nostamme esille terveydenhoitajan asiantuntijuutta ja 

ennaltaehkäisemisen merkitystä terveyttä edistävässä työssä. Nämä ovat ajankohtaisia 

asioita myös Terveydenhoitajaliitossa, joka on juuri aloittanut kampanjan, jonka 

tarkoituksena on tehdä tunnetuksi terveydenhoitajatyötä ja sen merkitystä 

yhteiskunnallisella tasolla (Terveydenhoitajaliitto 2010, b). Koska haluamme nostaa 

terveydenhoitotyötä artikkelissamme esille, on se ajankohtainen myös kampanjan 

kannalta ja siksi sopiva nimenomaan Terveydenhoitaja -lehteen. Aiheen ajankohtaisuus 
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lisää varmasti myös sen kiinnostavuutta lukijakunnan keskuudessa. Aihe on 

ajankohtainen, sillä se käsittelee terveystarkastuksia, joiden tekeminen kuuluu 

olennaisesti terveydenhoitajatyöhön.  

 

 

3.3.1 Artikkelin arviointi 

 

Sovelsimme sairaanhoitaja -lehden verkkosivuilta löytynyttä artikkelin 

arviointilomaketta työstäessämme omaa artikkeliamme. Käytimme tätä myös arvioinnin 

apuna. Artikkelia työstäessämme kiinnitimme huomiota näihin asioihin: artikkelin 

sopivuus lehteen, kiinnostavuus ja asiantuntijuus, johtopäätökset, ajankohtaisuus sekä 

hyöty käytännön työlle. Lisäksi arvioitavia asioita olivat artikkelin rakenne, otsikointi, 

johdanto sekä lähteet. Pyrimme arvioimaan omaa artikkeliamme suhteessa näihin 

asioihin. Kirjoittamisprosessin aikana pohdimme myös artikkelimme sisällön laatua ja 

tekstin luettavuutta. Kirjoitusprosessin aikana tutustuimme vanhoihin Terveydenhoitaja 

-lehtiin, joista luimme opinnäytetyöartikkeleita. Arvioimme omaa työtämme suhteessa 

näihin artikkeleihin. Pyysimme kolmea opiskelijakollegoitamme lukemaan artikkelin ja 

kertomaan mielipiteensä. Palautetta pyysimme etenkin edellä mainituista asioita. 

Saimme kaikilta kolmelta palautetta, mutta sen sisällön laajuus vaihteli hyvin kattavasta 

niukahkoon kommentointiin. 

 

Opiskelijatovereiltamme saimme positiivista palautetta artikkelin kiinnostavuudesta. 

Tämä palaute oli tarpeen, sillä kiinnostavuuden objektiivinen arviointi oli meille 

vaikeaa. Kaikki palautteen antajat olivat sitä mieltä, että artikkeli oli ajankohtainen ja 

sitä pidettiin erittäin sopivavana Terveydenhoitaja -lehteen. Myös itse olimme tätä 

mieltä. Saimme ehdotuksia kieliasun parantamisesta. Ehdotukset koskivat 

lauserakenteita ja niiden lyhentämistä. Artikkelin rakenteen suhteen emme saaneet 

kehittämisehdotuksia ja rakenne sekä johdanto koettiin hyviksi.   

 

Artikkelin todellista hyötyä käytännön työlle oli opiskelijatovereiden mielestä vaikea 

arvioida. Tähän saattoi vaikuttaa kokemattomuus terveydenhoitajan työstä. 

Kehittämisehdotuksena saimme muiden tutkimusten lisäämisestä artikkeliimme, jotta 
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hyöty käytännön työlle lisääntyisi. Lisäsimme ajankohtaisen pro gradu -lähteen 

artikkeliimme tämän palautteen, sekä opettajan antaman palautteen pohjalta. 

 

Artikkelin lopullinen arviointi tehdään Terveydenhoitaja -lehden toimituksessa, josta 

tulemme mahdollisesti saamaan korjausehdotuksia. Toimituksessa arvioitavia asioita 

olisivat tekstin ajankohtaisuus sekä yleinen kiinnostavuus terveydenhoitajatyön 

kannalta. Toimitus tarkistaa artikkelin ulkoasun kielellisesti ennen sen mahdollista 

julkaisua. Pyrimme kiinnittämään tähän asiaan huomiota artikkelia kirjoittaessa ja 

käytimme tässä apuna opettajan sekä opiskelijatovereiden antamaa palautetta. 

 

 

3.3.2 Viestinnän vaikuttavuus 

 

Terveysviestintä voidaan kohdistaa yleisesti kaikille kansalaisille, medialle tai 

asiantuntijoille. Kohderyhmästä riippuen sen vaikuttavuutta arvioidaan eri tavoin. 

Vaikuttavuuden lisäämiseksi tavoitteet olisi määriteltävä etukäteen. Tavoitteiden 

toteutumisen arvioimiseksi olisi laadittava suunnitelma, miten niiden toteutumista 

seurataan. Myös sanoman pääviestit tulisi olla selkeästi määritelty. Sisällön tulisi olla 

kohtuulliseksi rajattu. (Terveyden edistämisen keskus 2010, 4, 8–11.)  

 

Artikkelimme on kohdistettu alalla toimiville, mutta se on ymmärrettävissä myös 

maallikon silmin. Artikkelimme vaikuttavuutta lisää se, että sen tavoitteet on määritelty 

etukäteen. Tavoitteiden toteutumista on kuitenkin kohtuullisen vaikeata seurata, sillä 

emme esimerkiksi voi tietää, kuinka suuren lukijakunnan se tavoittaa. Vaikuttavuuden 

arvioinnin tekee haasteelliseksi juuri tämä seikka. Terveydenhoitaja -lehden välityksellä 

on mahdollista tavoittaa niin terveydenhoitajat, alan opiskelijat kuin esimies tahotkin. 

Artikkeli saattaa tavoittaa jopa alan tutkimustyötä tekevät asiantuntijat, jolloin sen 

vaikuttavuus voi lisääntyä huomattavasti. Artikkelin vaikuttavuus ei kuitenkaan synny 

suuresta lukijamäärästä, vaan sen herättämistä ajatuksista lukijakunnan mielissä. 

Ajatukset voivat johtaa oman toiminnan muutoksiin, joilla puolestaan voi olla 

merkitystä terveydenhoitotyön kehittymisessä. 
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Artikkelia kirjoittaessa rajasimme sen sisältöä keskittymällä olennaisiin päätuloksiin ja 

johtopäätöksiin, pitäen näkökulmana niiden hyödynnettävyyden terveydenhoitajatyössä. 

Kiinnitimme huomiota selkeisiin pääviesteihin ja siten pyrimme lisäämään sen 

vaikuttavuutta. Lehdestä annettujen ohjeiden mukaan artikkelimme enimmäispituudeksi 

oli määritelty 5000 merkkiä. Näiden reunaehtojen puitteissa artikkelista tuli tiivis ja 

sisällöltään kohtuulliseksi rajattu. 

 

 

4 POHDINTA 

 

 

4.1 Artikkelin eettisyys ja luotettavuus 

 

 

Hyvään journalistiseen tapaan kuuluu välittää oikeaa tietoa. Otsikoilla ja ingresseillä 

tulee olla artikkelissa sisällöllinen kate. (Kotilainen 2003, 242.) Artikkelimme on 

kirjoitettu hyvää journalistista tapaa noudattaen. Artikkeli välittää tutkimustuloksiin 

pohjautuvaa oikeaa tietoa. Olemme pyrkineet omien taitojemme puitteissa, tekemään 

otsikoista hyvät ja sisältöä vastaavat. Ingressistä saa käsityksen artikkelin sisällöstä. 

 

Kotilaisen (2003, 242) mukaan artikkelin tietolähdettä ei saa paljastaa ilman lupaa. 

Artikkelissamme kerrotaan lyhyesti, että tutkimus on toteutettu haastattelemalla 

helsinkiläisillä terveysasemilla työskenteleviä terveydenhoitajia. Näin ollen siitä on 

mahdotonta tunnistaa yksittäisiä terveysasemia tai haastateltavien henkilöllisyyttä. 

Käsittelemme johtopäätöksiämme melko yleisellä tasolla, jolloin ne eivät kosketa vain 

kyseisiä 40-vuotiaiden miesten terveystarkastuksia.  

 

Tiedonvälityksessä tulee pyrkiä olennaiseen, monipuolisuutta unohtamatta. Sen tulee 

perustua totuudenmukaisuuteen. Lukijan on kyettävä erottamaan tosiasiat mielipiteestä. 

(Kotilainen 2003, 242.) Artikkelissa tuli toimituksesta saatujen ohjeiden mukaisesti 

keskittyä olennaisimpiin tutkimustuloksiin ja käsitellä niiden hyötyä käytännön työlle. 

Ohjetta noudattaaksemme, jouduimme rajaamaan artikkeliimme päätutkimustulokset. 
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Kaikkien tulosten kertominen ei olisi ollut mahdollista eikä järkevää ja artikkelin 

painopiste piti olla johtopäätöksissä. Siksi keskityimme mielestämme tärkeimpiin 

asioihin ja niiden näkökulman syventämiseen. Kirjoitimme artikkelimme 

totuudenmukaisesti tuloksiin perustuen, pyrkien samalla syvälliseen tarkasteluun ja 

kiinnostavan näkökulman esille tuomiseen. 

 

 

4.2 Kehittämistehtävän prosessi 

 

Artikkelin kirjoittaminen oli menetelmänä meille uusi. Se osoittautui monivaiheiseksi 

prosessiksi ja opetti menetelmästä paljon. Koska menetelmä ei ollut entuudestaan tuttu, 

oli sen toteuttaminen tiukan aikataulun vuoksi haastavaa. Aloitimme kehittämistehtävän 

työstämisen tammikuun 2010 lopulla ja artikkelin oli tarkoitus olla valmis viimeistään 

huhtikuun alkupuolella. Aikataulu muodosti suurimman haasteen prosessin etenemiselle 

ja jouduimme työskentelemään todella tiiviiseen tahtiin. Tässä opinnäytetyössä liitteenä 

oleva artikkeli syntyi sen tekemiseen varatun kolmen työviikon aikana. 

Olemme mielestämme saavuttaneet kehittämistehtävälle asetetut tavoitteet. Pyrimme 

hiomaan artikkelia saatujen kehittämisehdotusten ja resurssien puitteissa. Yhteistyömme 

sujui mutkattomasti ja onnistuimme omasta mielestämme prosessissa hyvin. Suurin 

haaste tehtävässä oli kiinnostavan ja terveydenhoitotyölle merkittävän artikkelin 

laatiminen. Tämä johtui pitkälle omasta kokemattomuudestamme artikkelin 

kirjoittajina. Useista artikkelin muokkauksista huolimatta, siitä on varmasti vieläkin 

nähtävissä ensikertalaisuutemme artikkelin kirjoittajina. Mielestämme onnistuimme 

hyvin artikkelin johtopäätöksissä, sillä se syvensi tutkimustulostemme pohdintaa. 

Samalla oma ymmärryksemme tutkimustuloksistamme ja niiden merkityksestä omalle 

ammatillisuudelle lisääntyi. Tehtävän myötä olemme saaneet valmiudet artikkeleiden 

kirjoittamiseen myös tulevina ammattilaisina. 

 

Artikkelin äärellä työskentely oli palkitsevaa, sillä tiesimme sen palvelevan työelämää 

ja olevan lähellä terveydenhoitajan työtä. Todennäköisesti tulemme tulevassa 

työssämme terveydenhoitajina tarvitsemaan sekä hyödyntämään näitä taitoja. Artikkelin 
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kirjoittaminen auttoi myös syventämään tutkimustulosten pohdintaa ja vahvisti 

ammatillista osaamista.  Oli hienoa nostaa opinnäytetyömme tuloksia esille, sillä 

muuten opinnäytetyömme olisi mennyt ikään kuin hukkaan. Tämän menetelmän 

käyttäminen auttoi saattamaan opinnäytetyöprosessin loppuun, sillä tulosten raportointi 

on olennainen osa tutkimuksen tekemistä. Tutkimustulokset eivät olisi ilman artikkelia 

tavoittaneet suurta osaa ammattihenkilöistä. 

 

Artikkelin arviointi tapahtui opiskelijoilta sekä opettajalta saamamme palautteen 

mukaan. Pyrimme arvioimaan objektiivisesti artikkelia koko prosessin ajan. Tämä 

osoittautui haastavaksi menetelmän ollessa meille uusi. Artikkelin työstämisvaiheessa 

sitä olisi varmasti voinut arvioida enemmänkin. Saamamme palaute tuli pääasiassa 

terveydenhoitajaopiskelijoilta, joilla ei vielä ole paljoa käytännön työkokemusta. 

Palaute olisi voinut olla sisällöltään erilaista, jos sitä olisivat arvioineet työssä toimivat 

terveydenhoitajat. He olisivat todennäköisesti pystyneet arvioimaan artikkelin hyötyä 

työlleen. Artikkelin arviointimenetelmä olisi voitu toteuttaa esimerkiksi systemaattisella 

kirjallisella kyselyllä laajemmalle vastaajajoukolle. Tämä ei kuitenkaan ollut 

mahdollista tiukasta aikataulusta johtuen. Saimme siitä huolimatta hyvää ja rakentavaa 

palautetta, joka auttoi kirjoitustyössä eteenpäin. 

 

Olemme saattaneet kehittämistehtävän prosessin nyt loppuun ja artikkeli on toimitettu 

julkaisuharkintaan Terveydenhoitaja -lehteen. Olemme nyt saavuttaneet tavoitteet, 

joiden toteutumiseen olemme itse voineet vaikuttaa. Nähtäväksi jää, julkaistaanko 

artikkelimme ja onko liitteenä oleva artikkeli lopullinen versio. Työn tavoitteet tiedon 

jakamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen suhteen ovat mahdollisia toteutua vain, 

jos artikkelimme julkaistaan ja se saavuttaa lukijakuntansa. Julkaisemisesta huolimatta, 

on sen vaikuttavuuden arviointi haastavaa. Artikkelin synnyttämät ajatukset lukijoiden 

mielissä eivät ole mittarein mitattavissa. Palkitsevinta olisi, jos artikkelin herättämät 

ajatukset jäisivät itämään lukijoiden mieliin.   
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LIITE 1 ARTIKKELI 

 

”Se on sitä terveydenhoitajan työtä jos mikä”  

– Terveystarkastuksilla kohti miesten terveyttä 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajien kokemuksia 40-vuotiaiden 

helsinkiläisten miesten terveystarkastuksista. Terveystarkastukset työmenetelmänä 

koettiin hyödyllisinä ja toimivana miesten terveyden edistämisen keinona. 

Tutkimusaineisto koostui kymmenen terveydenhoitajan haastattelusta. 

Kansanterveyden edistämiseksi on laadittu suuntaviivoja valtakunnallisella tasolla. 

Terveyden edistämisen laatusuositusten mukaan terveyserojen kaventaminen 

väestöryhmien välillä on kunnan tehtävänä ja terveysnäkökohdat tulee huomioida 

kaikessa toiminnassa. Ammattihenkilöiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille 

terveysneuvontaa sekä antaa tietoa terveyden edistämisestä ja sairauksien 

ehkäisemisestä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) Terveydenhoitajat ovat 

keskeisessä asemassa terveyden edistämiseksi. Helsinkiläisten työikäisten miesten 

terveyteen pyritään vaikuttamaan kutsumalla 40-vuotiaat miehet terveystarkastuksiin.  

Myönteisiä kokemuksia 

Opinnäytetyön tutkimustulokset osoittivat, että terveydenhoitajat kokivat 

terveystarkastukset toimivana keinona edistää miesten terveyttä.  Tämä terveyttä 

edistävä työmenetelmä koettiin mielekkäänä, sillä se oli tärkeä osa omaa ammattikuvaa 

ja työn sisältöä. Työn painottuessa terveysasemilla sairausvastaanottojen pitämiseen, 

terveystarkastukset nähtiin keskeisenä osana terveydenhoitajan työtä.  

Terveydenhoitajat kokivat terveystarkastukset tarpeellisina, sillä miesten 

terveydentilassa sekä terveystottumuksissa löytyi usein parantamisen varaa. 

Terveystarkastukset olivat ajoitettu oikein, sillä 40 -vuotiaana on mahdollista vaikuttaa 

sairauksien ehkäisyyn elämäntapoja muuttamalla. Terveydenhoitajien mielestä miehet 

saattoivat pitää terveydentilaansa parempana kuin se todellisuudessa oli. Siksi 

laboratoriokokeiden ja muiden fysiologisten mittausten tulokset ovat tärkeä osa 
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terveystarkastuksia. Huomionarvoista oli myös se, että ne tulivat usein yllätyksenä 

miehille. Laboratoriokokeet motivoivat miehiä tulemaan terveystarkastukseen ja ovat 

pohja yksilölliselle terveysneuvonnalle. Myös Näslindh-Ylispangarin (2008) mukaan 

miehet saattavat kokea terveydentilansa hyväksi riskitekijöistä huolimatta. 

Terveystarkastukseen varattava aika tulisi suhteuttaa asiakkaan tarpeisiin. Useimmiten 

tunti riittää kattavan ja yksilöllisen tarkastuksen tekemiseen. Terveystarkastusten 

vaikuttavuuteen liittyy olennaisesti seuranta ja jatkosuunnitelmat. Hoidon jatkuvuus 

motivoi pysyvämpiin elintapamuutoksiin ja siksi terveystarkastukseen tulisi aina kuulua 

jatkoseuranta. Terveydenhoitajat olisivat toivoneet suurempia osallistujamääriä 

terveystarkastuksiin. Saarisen (2009) mukaan syyt miesten poisjäämiseen liittyvät 

pääasiassa päällekkäisiin tarkastuksiin työterveyshuollon kanssa tai miehistä itsestään 

johtuviin tekijöihin, kuten elämäntilanteeseen tai terveydentilan hyväksi kokemiseen. 

Miesten motivoiminen terveystarkastuksiin tulemiselle onkin tulostemme mukaan yksi 

suurimmista haasteista.  

 

Johtopäätökset 

Terveydenhoitajan työtä suunniteltaessa tulee huomioida terveydenhoitajan työn 

perimmäinen tarkoitus. Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen ja 

kansanterveystyön asiantuntija ja siksi työn sisällön pitäisi koostua näistä elementeistä. 

Sairauksien ennaltaehkäisy on terveydenhoitajan työn ydinosaamista ja siksi työn 

painopisteen ei pitäisi olla vain sairauksien hoidossa. Väestön ikääntyessä ja sairauksien 

lisääntyessä on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ennaltaehkäisyyn. Ehkäisevän 

terveydenhoidon tiedetään olevan kustannustehokasta ja vaikuttavaa.  

Terveydenhoitajalla on merkittävä rooli elämäntapamuutoksiin tukemisessa ja 

terveysneuvonnan antamisessa. Kun interventio toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan 

tarpeista lähtien, voidaan saavuttaa näkyviä muutoksia asiakkaan elintavoissa. 

Terveydenhoitajien pitäisi myös itse tiedostaa merkittävä roolinsa asiakkaiden 

terveyden edistämisessä. Terveystarkastukset voivat olla merkittäviä pysähtymien 

paikkoja oman terveytensä hoitoon havahtumisessa. Myös Näslindh-Ylispangar (2008) 

on tutkimuksessaan todennut, että terveydenhuollon työntekijöiden olisi tärkeää 
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tiedostaa ristiriita koetun ja todellisen terveydentilan välillä, jotta tunnistettaisiin esteet 

miesten terveystottumusten muuttamiselle. Terveystarkastus on hyvä keino selvittää 

yksittäisen henkilön todellista terveydentilaa ja puuttua mahdollisiin ongelmiin. 

 

Terveydenhoitajien kokemusten mukaan terveystarkastuksessa pystyttiin hyvin 

puuttumaan terveydellisiin vaaratekijöihin. Mittausten ja punnitusten ohella olisi tärkeää 

kiinnittää entistä enemmän huomiota asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen muutoksen 

aikaansaamiseksi. Toisaalta mittaukset toimivat terveysneuvonnan pohjana, ja samalla 

motivoivat asiakkaita tulemaan vastaanotolle. Kaikki nämä osatekijät yhdistämällä on 

mahdollista toteuttaa laadukasta terveyden edistämisen työtä, joka on tehokasta ja 

kaikille osapuolille mielekästä. 
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