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1 JOHDANTO  

Suomalainen perhe on 2000- luvulta lähtien läpikäynyt suuria muutoksia. Uusperheet, yksin-

huoltajaperheet ja avoliitot ovat yleistyneet. Taloudellinen taantuma koetteli 1990-luvulla 

varsinkin lapsiperheiden taloutta ja niiden köyhyys on lisääntynyt. Kasvatus- ja perheneuvo-

lat ovat raportoineet, että lapsi- ja aikuisasiakkaiden ongelmat ovat monimuotoistuneet ja 

vaikeutuneet sekä kriisityön tarve on kasvanut. Lastensuojelun asiakkaiden määrä vuonna 

2005 oli 59101 lasta ja nuorta. Määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 1996 (noin 34000 lasta 

ja nuorta) Nämä ovat lisänneet kasvatus- ja perheneuvonnan työpaineita. (Taskinen 2002, 1; 

Heino 2007, 12.)  

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Van-

hemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitysympäristö ja hyvin-

vointi. Perheiden ja lasten kanssa toimivien viranomaisten tulee tukea kasvattajia heidän kas-

vatustehtävässään sekä pyrkiä tarjoamaan perheelle apua riittävän varhain. (Lastensuojelulaki 

13.4.2007/417.) Sosiaalihuoltoasetuksessa (1983/607) määritellään kasvatus- ja perheneu-

vonnan tehtäväksi tukea ja edistää lasten ja heidän perheiden myönteistä kehitystä järjestä-

mällä heille palveluita. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluita ovat tutkimustoiminta, hoito, 

ohjaus, neuvonta ja muu asiantuntija- apu ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatuk-

seen liittyvissä asioissa.  

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kartoittaa kainuulaisten lapsiperheiden odotuksia ja toi-

veita kasvatus- ja perheneuvolalle. Tavoitteena tutkimuksessa on, että tutkimustulosten pe-

rusteella kasvatus- ja perheneuvola voi kehittää palvelujen tarjontaansa paremmin perheiden 

tarpeita vastaaviksi. Kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät toivat esille opinnäytetyöproses-

sin alussa, että he haluaisivat tietää paremmin, mitä lapsiperheet odottavat kasvatus- ja per-

heneuvolapalveluilta. Toiminnan ja työn kehittämisen kannalta työntekijöiden täytyy tietää, 

mitä heiltä odotetaan.  

Toimeksiantajana opinnäytetyöllemme on Kainuun maakunta- kuntayhtymän sosiaali- ja ter-

veystoimiala, Kainuun kasvatus- ja perheneuvola. Yhteistyökumppaneinamme ovat Kajaanin 

kasvatus- ja perheneuvola sekä Kainuun muut kasvatus- ja perheneuvolat Sotkamossa, 

Kuhmossa ja Suomussalmella. Välillisiä yhteistyökumppaneita ovat Kainuun eri äitiys- ja las-

tenneuvolat, perhetyö ja lastensuojelun sosiaalityö.  



2 

Opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena on kainuulainen lapsiperhe. Tässä opinnäytetyössä 

perheeseen kuuluvat molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista ja yksi tai useampi 0-

16-vuotias lapsi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakaskuntaan kuuluvat myös lapsettomat pa-

riskunnat, jotka eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Kainuu on alue, johon kuuluu Kajaa-

ni, Sotkamo, Kuhmo, Paltamo, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanka ja Suomussalmi. Toteutim-

me opinnäytetyön Kainuun lapsiperheille kyselytutkimuksena. Tutkimus on kvantitatiivinen 

eli määrällinen sekä siinä on laadullisen tutkimuksen piirteitä.  

Terveydenhoitotyön koulutusohjelmakompetensseissa yksi osaamisalue on terveydenedistä-

misen osaaminen. Terveydenhoitajan tulee työssään kyetä osallistumaan terveydenhoitotyön 

asiantuntijana moniammatillisiin työryhmiin sekä koordinoimaan niiden toimintaa. (Tervey-

denhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit 05/2006.) 

Opinnäytetyö liittyy tulevaan työhömme, kun valmistumme terveydenhoitajiksi. Terveyden-

hoitajina tarvitsemme tietoja sosiaali- ja terveyspalveluista työskennellessämme eri toimialu-

eilla esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvoloissa. Silloin meidän tulee työskennellä moniammatilli-

sessa yhteisössä, johon kasvatus- ja perheneuvola kuuluu.   

 

 



3 

2 KASVATUS- JA PERHENEUVONTA 

Kasvatus- ja perheneuvonta on asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä 

lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja 

hoitoa. Tavoitteena on saada edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille ja lisätä perheiden ja 

perheenjäsenten toimintakykyä sekä psykososiaalista hyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on ke-

hittää parisuhdetta sekä pyrkiä edistämään ja parantamaan vanhempien ja lapsen välisen suh-

teen toimivuutta, perheen jäsenten roolien toimivuutta sekä puolisoiden tasa-arvoista osallis-

tumista perhe-elämään. (Sosiaalihallitus 1991, 5.) 

Kasvatus- ja perheneuvonnalla on pitkät perinteet, mutta lyhyt historia. Se on kehittynyt 

ammatiksi 1900- luvulla. (Antikainen 1992, 1.) Kasvatus- ja perheneuvonnan tarve on lisään-

tynyt vuodesta 1995 lähtien. Työttömyys, pätkätyöt ja taloudellinen epävarmuus aiheuttavat 

perheille kuormitusta. Lisäksi avioerot ovat lisääntyneet 1990- ja 2000- luvulla runsaasti, jo-

ten erillistä tukea tarvitaan. (Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2008, 2.)  

Sosiaalihuoltolaki määrää, että kuntien on järjestettävä asukkailleen kasvatus- ja perheneu-

vontaa. Sen tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja koko perheiden myönteistä kehitystä sekä 

kasvua organisoimalla palveluita, kuten ohjausta, neuvontaa, tutkimuksia, hoitoa sekä muita 

asiantuntijapalveluita perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. (Sosiaalihuol-

tolaki 17.9.1982/710.) Kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden var-

haiseen tukeen ja puuttumiseen, koska sinne ei tarvita lähetettä. Avohoidon toteuttaminen ja 

ennaltaehkäisy ovat perheneuvonnan tärkeimpiä anteja. Perheet arvostavat neuvontaa, joka 

on tukea antavaa mutta ei leimaa asiakkaita. (Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2008, 

2.)  

Kasvatus- ja perheneuvonta on oma erikoisalueensa, eikä se ole suoraan samaistettavissa 

muuhun sosiaalityöhön. Sosiaalihuoltolaissa (710/1982) kasvatus- ja perheneuvonta ja sosi-

aalityö on mainittu erillisinä toimintoina. Kasvatus- ja perheneuvoloissa työskentelee yleensä 

psykologi, sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatri (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 47).  

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tekemän tutkimuksen mu-

kaan hieman yli puolet (54 %) asiakkaista tuli kasvatus- ja perheneuvolaan lasten ongelmien 

takia. Syitä kasvatus- ja perheneuvolaan hakeutumiselle ovat lapsesta johtuvat syyt, joita ovat 

esimerkiksi sopeutumisongelmat kouluun tai päiväkotiin, psykosomaattiset oireet ja puhe- ja 
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oppimisvaikeudet. Perheongelmat olivat syynä 21 prosentilla perheistä. (Kokko ym. 2004, 

115 - 116; Stakes 2008, 2.) Vanhemmat voivat hakea apua lasten kasvatukseen liittyvissä asi-

oissa. Parisuhdeongelmat voivat olla kasvatus- ja perheneuvoloihin hakeutumisen syynä. Pa-

risuhteessa on voinut tullut tilanne, jota ei saada yhdessä ratkaistua. (Antikainen 1992, 5.) 

Kasvatus- ja perheneuvolaan voidaan hakeutua, jos halutaan tietoa, kuinka kehittää perhe-

elämäänsä haluamaansa suuntaan tai kasvattaa lasta parhaaksi katsomallaan lailla. Elämän 

muutostilanteet ja niihin mahdollisesti liittyvät vaikeudet saavat usein perheen hakeutumaan 

kasvatus- ja perheneuvolaan. Joskus vaikeudet kasvavat niin suuriksi, että perhe tarvitsee ul-

kopuolista apua selvitäkseen. (Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2008, 1.) 

Stakesin (2008, 1) tutkimuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2007 kaikkiaan 126 kasvatus- 

ja perheneuvolaa ja palvelupisteitä oli 118. Kasvatus- ja perheneuvonta voidaan järjestää eri 

tavoin. Kasvatus- ja perheneuvolat ovat usein yhdistetty muihin sosiaali- ja terveyspalvelui-

hin. Ne voivat toimia osana laajempaa toimintayksikköä, joka tarjoaa muitakin terveyspalve-

luja, kuten esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluja. Kunnat voivat kunnallisen itsehal-

linnon puitteissa järjestää palvelut itse tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Laki ei edellytä, että 

palvelut organisoitaisiin jollain tietyllä lailla. Sosiaalihuoltolain asetuksissa säädetään, että 

toimintaan on osoitettava erilliset resurssit, työntekijöillä on oltava tehtävään soveltuva eri-

koistumiskoulutus tai muu riittävä perehtyneisyys sekä työskentely on tiimityötä. Tiimityössä 

tulee olla mukana psykologi, sosiaalityöntekijä sekä lastenpsykiatri tai vastaava erikoislääkäri. 

(Kokko, Lahti, Lehto, Muuri, Mäkelä & Taipale 2004, 115 - 116; Suomen kasvatus- ja perhe-

neuvontaliitto 2008, 5.)  

Kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen asianmukaisesti edellyttää riittävän suurta asia-

kasmäärää. Sen vuoksi esimerkiksi kuntayhtymät ja muu kuntien välinen yhteistoiminta ovat 

osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi. Erillinen kasvatus- ja perheneuvonnan yksikkö on silti 

yleisin organisointimuoto (41 % kasvatus- ja perheneuvoloista). Palvelujen läheisyys koetaan 

tärkeänä tekijänä esimerkiksi ennaltaehkäisevän työn kannalta. Suomen kasvatus- ja perhe-

neuvontaliiton julkaisussa 2008 sanotaan sosiaali- ja terveysministeriön vaativan, että alue-

mallissakin tulee turvata riittävän suuri yksikkö ja monipuolinen työyhteisö. Pienissä yksi-

köissä on vaikeampi turvata riittävän korkeatasoisia asiantuntijapalveluita. (Suomen kasvatus- 

ja perheneuvontaliitto 2008, 5; Stakes 2008, 1.) 

Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto kirjoittaa julkaisussaan Suosituksia kasvatus- ja per-

heneuvonnan järjestämiseksi (2008, 2), että lasten ja perheiden tukeminen juuri kasvatus- ja 
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perheneuvonnan avulla on myös taloudellisesti erittäin kannattavaa. Kasvatus- ja perheneu-

vonnan työ on ennaltaehkäisevää ja toimintamuoto on avohoito. Työn oleellinen osa on yh-

teistyö eri viranomaistahojen kanssa, joita ovat sosiaalitoimi, koulut ja päivähoito. Kasvatus- 

ja perheneuvonta voi toimia lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja eikä sitä voi samaistaa 

muuhun sosiaalityöhön. (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710.)  

 2.1 Kasvatus- ja perheneuvolan työskentelyperiaatteet 

Kasvatus- ja perheneuvolan toiminnan edellytyksenä on riittävä, pätevä ja pysyvä henkilöstö. 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilön kelpoisuusvaatimuksista (29.4.2005/272) tuli 

voimaan 29.4.2005. Se vaatii, että työntekijällä on sosiaalihuollon erityistyöntekijän tehtäviin 

edellyttämä peruskoulutus ja sen lisäksi tulee suorittaa soveltuva erikoistumiskoulutus tai jat-

kotutkinto. Asiakkaiden oikeusturva edellyttää koulutettuja työntekijöitä, koska työ vaikuttaa 

yksilöiden ja perheiden elämään. (Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2008, 7.) 

Työn luonne kasvatus- ja perheneuvolassa on ihmiskeskeistä, ja se vaatii työntekijältä esi-

merkiksi oman persoonan käyttämistä työvälineenä sekä työ vaatii myös jatkuvaa henkilö-

kohtaista kasvua. Oman ammattitaidon kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen edellyttävät 

säännöllistä työnohjausta ja tukea muulta työyhteisöltä. (Suomen kasvatus- ja perheneuvon-

taliitto 2008, 7 - 8.) 

Työskentelyperiaatteina kasvatus- ja perheneuvoloissa ovat moniammatillisuus ja perhekes-

keisyys. Moniammatillisuudella tarkoitetaan eri asiantuntijoiden työskentelyä yhteistyössä eri 

ammattiryhmien kanssa. Moniammatillisessa yhteistyössä korostuu asiakaslähtöisyys, asian-

tuntijoiden tiedon ja erilaisten näkökulmien kokoaminen yhteen, asiakkaan sosiaalisen ver-

kostojen huomioiminen, vuorovaikutuksellinen yhteistyö sekä rajojen ylittäminen. (Isoherra-

nen 2005, 14 - 16.) Asiakaslähtöisyydessä lähtökohtana on asiakas, joka huomioidaan koko-

naisvaltaisesti. Asiantuntijoiden tiedon ja erilaisten näkökulmien kerääminen yhteen tuo yh-

teistyöhön lisää ammatillista tietoa ja keinoja toimia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Verkos-

toilla tarkoitetaan suhteita, jotka yhdistävät ihmisiä, organisaatioita, kohteita ja tapahtumia. 

Vuorovaikutuksellinen yhteistyö on vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtämistä ja siihen 

vaikuttamista. Rajojen ylittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä organisaatioiden, yhteisöjen 

ja roolien koskevien sääntöjen ylityksiä silloin, kun työskennellään asiakaslähtöisesti ja jous-

tavasti. (Isoherranen 2005, 14 - 16.) Kasvatus- ja perheneuvonnan työskentely on moniam-
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matillista työtä, jossa yhdistyvät psykologiaa, sosiaalisia suhteita, sosiaalityötä, lääketieteellisiä 

sekä puheenkehitystä ja kommunikaatiokykyä koskeva asiantuntemus (Antikainen 1992, 54). 

Perhekeskeisyyttä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Perhekeskeisyys on koko perheen 

huomioimista ja hoitoon mukaan ottamista hoitoprosessin ajan. Perhe voi olla taustatukena, 

jolloin yksilö on keskeinen tai perhe on keskeinen kohde, jolloin yksittäiset perheenjäsenet 

ovat toissijaisessa asemassa. (Paunonen & Vehviläinen- Julkunen 1999, 16.) Perhekeskeisyy-

den ulottuvuuksia ovat perheenjäsenten väliset suhteet, perhe kokonaisuutena, perheen sosi-

aalinen verkosto, perhe oman tilanteensa asiantuntijana, perheiden yksilöllisyys ja erilaisuus 

sekä perheenjäsenten yksilöllisyys. Lähtökohtana perhekeskeisessä työskentelytavassa on 

perheen oma näkemys tilanteesta ja oman arkensa asiantuntijuus. (Häggman- Laitila, Rus-

komaa & Euramaa 2000, 51 - 53.)  

Perhekeskeisyyden tavoitteena on löytää ratkaisuja perheen ristiriitoihin (Vilèn, Leppämäki & 

Ekström 2002, 154). Perhekeskeisen työn periaatteet tuovat esille uskomuksia siitä, miten 

tukea ja resursseja tulisi tarjota perheelle. McWilliam kirjoittaa Rantalan (2002, 37) teoksessa, 

että 1980- luvulla alettiin korostaa ammattilaisten roolia olla perheen kumppaneita ja ohjata 

heitä toimimaan aktiivisesti ja tekemään itse päätöksiä. Kumppanuudella tarkoitetaan, että 

vanhemmat ja ammatti-ihmiset työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

2.2 Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastyö 

Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastyö jäsennetään kolmeen osa-alueeseen: perhekasvatuk-

seen, perhevalmennukseen ja perheterapiaan. Nämä eroavat toisistaan tavoitteiden, sisällön, 

menetelmien, kohderyhmien sekä ajoituksen ja sen myötä ennaltaehkäisevän tason puolesta. 

(Sosiaalihallitus 1983, 6.) Vuonna 2007 asiakastyö kasvatus- ja perheneuvolassa jakautui si-

ten, että terapiaan käytettiin 43 %, tutkimukseen 40 %, ohjaukseen ja neuvontaan 16 % ja 

perheasioiden sovitteluun 2 % asiakastyöstä (Stakes 2008, 8). 
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2.2.1 Perhekasvatus 

Perheneuvonnan yksi osa-alue on perhekasvatus. Sillä tarkoitetaan perheenjäsenyyden edel-

lyttämien taitojen sekä tietojen kehittämistä ja opettamista kaikille perheenjäsenille. Sosiaali-

huollossa perhekasvatuksen yhtenä tavoitteena on edellytysten luominen perheen kehitysteh-

tävien hoitamiselle, myönteisen tunneilmaston tukeminen, sukupuolten tasa-arvon lisäämi-

nen ja perheenjäsenten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Perhekasvatus jaetaan 

vanhemmille annettavaan kasvatusneuvontaan, aviopuolisoiden välisen suhteen tukemiseen 

sekä lapsille suunnattuun ihmissuhdekasvatukseen. (Erkinheikki & Heinonen 1990, 22 - 23.) 

Perhekasvatus ei pyri korjaamaan jo syntyneitä ongelmia, vaan sen tarkoitus on olla enem-

män ennaltaehkäisevä. Se on tiedotus- ja valistustyötä, jonka avulla pyritään lisäämään tietoa 

esimerkiksi kasvatus- ja perhekysymyksissä. (Sosiaalihallitus 1983, 4.) 

2.2.2 Perhevalmennus kasvatus- ja perheneuvolassa 

Perhevalmennus on ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa, joka kohdistuu perheisiin, joilla 

on odotettavissa tai meneillään jokin muutos- tai riskitilanne. Kohderyhmä on perhekasva-

tukseen nähden rajatumpi. Perhevalmennuksen tavoite on lisätä tiedollisia ja emotionaalisia 

valmiuksia perheessä. Perhevalmennuksen sisältöjä ovat lapsen kasvuun ja kehitykseen liitty-

vät muutokset, joita ovat syntymä, päiväkotiin tai kouluun meno, murrosikä, kotoa irtautu-

minen sekä perheen muutos- ja kriisitilanteet, esimerkiksi parisuhteen solmiminen ja muutot. 

(Erkinheikki & Heinonen 1990, 22 - 23.)  

Perhevalmennuksen vaikutukset ovat pääasiassa ennaltaehkäiseviä. Se pyrkii lisäämään 

myönteistä suhtautumista muutokseen ja tunnistamaan siihen sisältyviä riskejä sekä lievittä-

mään pelkoja. Perhevalmennus järjestetään yleensä pienryhmä- tai perhekohtaisesti. Vuoteen 

1983 mennessä sosiaalihuollossa oli perhevalmennusta toteutettu melko vähän, terveyden-

huollossa paljon enemmän. (Sosiaalihallitus 1983, 5, 19.) Perhevalmennusta kasvatus- ja per-

heneuvolassa annetaan ensimmäistä lastaan odottaville perheille muun perhevalmennuksen 

lisäksi, jota annetaan muiden tahojen toimesta. Perhevalmennusta annetaan ainakin pääsään-
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töisesti Kainuussa kasvatus- ja perheneuvolassa. (Herrala, henkilökohtainen tiedonanto, 

12.1.2009.) 

2.2.3 Perheen tutkimukset ja terapiat kasvatus- ja perheneuvolassa 

Perheen tutkimukset ja terapiat kuuluvat kasvatus- ja perheneuvolan asiakaspalveluihin. Nii-

den painopiste on siirtynyt yhä enemmän hoitavaan suuntaan, mikä tarkoittaa, että ongelmia 

pystytään sekä hoitamaan että ratkaisemaan. Lapseen liittyviä tutkimuksia ovat lapsen kehi-

tystason, puheen kehityksen ja kouluvalmiuden tutkimukset. Kasvatus- ja perheneuvolaan 

kuuluvia tutkimuksia ovat edellä mainittujen lisäksi lapsen sopeutumisongelmat (esimerkiksi 

riitely), herkkyysoireet (esimerkiksi arkuus) sekä psykosomaattiset oireet, jota on esimerkiksi 

kastelu. Perheen tutkimuksia ovat vuorovaikutuksen toimivuuden tai perheen hajoamiseen 

liittyvät tutkimukset. Voidaan tutkia myös avioeron vaikutuksia perheeseen tai lasten tapaa-

misoikeuden ja huollon järjestelyjä. (Antikainen 1992, 1,6.) 

Perheen terapioita ovat lapsen ja aviopuolisoiden ongelmiin sekä perheen rakenne- ja toimin-

tahäiriöihin liittyvä tutkimus ja hoito (Erkinheikki & Heinonen 1990, 22). Terapiaa on sekä 

yksilö-, ryhmä- että perheterapiaa. Keskeisiä terapian tavoitteita ovat ongelmatilanteiden 

ymmärtäminen ja havaitseminen, emotionaalisen tuen antaminen vaikeuksien käsittelemisek-

si ja perheen omien voimavarojen vapauttamiseksi. Keskeisiä tavoitteita ovat myös perheen 

ongelmaratkaisukyvyn lisääminen ja vaikeuksista kasvaminen sekä kasaantuvien kielteisten 

seurausten vähentäminen. Terapiat ovat pääasiassa korjaavaa työtä. (Sosiaalihallitus 1983, 

32.) Kasvatus- ja perheneuvoloissa järjestetään yksilö-, ryhmä- ja perheterapioiden lisäksi 

kriisi-, verkosto- ja lyhytterapioita (Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2008, 4). Stake-

sin (2008, 8) tutkimuksen mukaan terapiakäynnit jakaantuivat 2007 siten, että 31 % oli yksi-

löterapiaa, 26 % perheterapiaa, 9 % ryhmä- ja puheterapiaa, 8 % pariterapiaa ja 17 % muuta 

terapiaa.  

Perheterapeuttinen ajattelu levisi Suomeen 1970 - luvulla, ja laajemmin se tuli kasvatus- ja 

perheneuvoloiden työvälineeksi 1980 - luvulla, jolloin perheterapiakoulutustakin alettiin jär-

jestää. Sen pohjana on systeemiteoria, jolla tässä tarkoitetaan, että perhesysteemi on kokonai-

suus, jossa jokainen suhde vaikuttaa toiseensa. Muutos vain yhtä perheenjäsentä koskevassa 



9 

asiassa johtaa muutoksiin perheenjäsenten välisissä suhteissa. Perheterapiaan voi osallistua 

koko perhe tai osa perheestä. Tärkein asia terapiatyöskentelyä aloitettaessa on luottamukselli-

sen yhteistyösuhteen syntyminen. Perheterapian tavoitteena on löytää omat voimavarat, joita 

perheellä on sekä ratkaisut ongelmiin. Terapiassa perheterapeutin kysymykset perheelle ovat 

tärkeitä, ja niiden olisi hyvä olla sellaisia, että perheenjäsenet niitä miettiessään luovat itse 

vastauksia ja uusia mahdollisuuksia. Kysymykset auttavat perhettä keskustelemaan myös sel-

laisista asioista, joista perheissä vaietaan. (Antikainen 1992, 15, 16.) 

Työntekijät ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä perheterapian tuloksellisuuteen. Terapiassa 

perhe on alkanut uudella lailla ratkoa ongelmiaan ja voimia on vapautunut oireiden ylläpitä-

misestä johonkin rakentavampaan. Perheterapia on taloudellista ja sen myötä hoidot ovat 

lyhentyneet. (Antikainen 1992, 17.) 

2.3 Perheneuvonnan asiantuntija- avun antaminen  

Perheneuvonnan asiantuntija-avun antamisen työmuotoja ovat neuvottelut, lausunnot, kon-

sultaatio ja työnohjaus (Stakes 2008, 13). Niiden tavoitteena on lisätä valmiuksia lasten ja lap-

siperheiden pulmatilanteiden ratkaisemiseen. Kasvatus- ja perheneuvolat tarjoavat asiantunti-

ja-apua lapsen kasvatukseen, perhe-elämään ja parisuhteisiin liittyvissä asioissa.  Esimerkiksi 

kouluviranomaisten pyytäessä kasvatus- ja perheneuvolalta asiantuntija-apua, kasvatus- ja 

perheneuvolan työntekijät konsultoivat heitä. (Antikainen 1992, 33.) Suomen kasvatus- ja 

perheneuvontaliitto kirjoittaa suosituksissaan kasvatus- ja perheneuvonnan järjestämisestä, 

että konsultointi on hyvä keino voimaannuttaa yhteistyökumppaneita esimerkiksi lastensuo-

jelussa siten, että työntekijät siellä voivat jo puuttua aikaisemmin lasten ja perheiden ongel-

miin. Tällöin perhe voi saada avun jo sieltä, eikä välttämättä hakeudu lainkaan perheneuvon-

nan asiakkaaksi. (Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2008, 7.)  

Kasvatus- ja perheneuvolat toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten sosiaali- ja 

terveys- ja kouluviranomaisten kanssa ja antavat asiantuntija-apua kasvatus ja perheasioissa 

tarvittaessa. Alan koulutus ja työnohjaus sekä yhteistyöneuvottelut kuuluvat myös kasvatus- 

ja perheneuvoloiden toimenkuvaan. (Stakes 2008, 10.) Työnohjauspalvelujen tarjoaminen on 

keskeinen osa asiantuntija-avun antamista. Perustavoitteena on työyhteisön palvelujen kor-

keantason varmistaminen. Kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tulisi toimia lähei-
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sessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. (Antikainen 

1992, 36, 54 - 55.) 

2.4 Tiedotus- ja vaikutustoiminta 

Kasvatus- ja perheneuvolan tehtäviin kuuluvat perheneuvonnan alueen tiedotus- ja vaikutus-

toiminta, täydennys- ja erikoistumiskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta, johon liit-

tyvät kokeilut, tutkimukset ja projektit (Stakes 2008, 13). Tiedotustoiminnalla pyritään esi-

merkiksi edistämään lapsimyönteisiä asenteita, perheen ihmissuhteita ja perheenjäsenten roo-

leja sekä tekemään perheneuvontapalveluita tunnetummaksi (Sosiaalihallitus 1983, 6 - 7). 

Kasvatus- ja perheneuvolat järjestävät myös tutkimustoimintaa, jolloin palveluja ja työmene-

telmiä voidaan edelleen kehittää asiakkaiden tarpeita vastaaviksi (Antikainen 1992, 55). In-

ternet yhteyksien lisääntyminen perheneuvoloissa lisää myös niiden tiedotustoimintaa. To-

dennäköinen tiedotustyön muoto kasvatus- ja perhekysymyksissä voisi olla neuvontapalsta 

nettisivuilla. (Taskinen 2002, 1.) Stakesin julkaisussa (2008, 4) ilmenee, että lähes puolet kas-

vatus- ja perheneuvoloista on järjestänyt erilaisia infotilaisuuksia, joista osassa esiteltiin toi-

mintaa ulkopuolisille avointen ovien muodossa sekä osassa infotilaisuuksista oli kyse verkos-

toitumisesta muiden viranomaisten tai luottamushenkilöiden kanssa.  

Kasvatus- ja perheneuvoloiden julkisuuskuvaa on pohtinut Mikko Hulkkonen (2007) kasva-

tus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksen lopputyönään. Siinä hän tutki kasvatus- ja 

perheneuvoloiden julkisuuskuvaa sekä sitä, tietävätkö ihmiset, mitä perheneuvoloissa oikeasti 

tehdään. Tutkimuksen lopussa Hulkkonen pohti myös kasvatus- ja perheneuvoloiden tiedo-

tustoimintaa. Hulkkosen tulosten perusteella kasvatus- ja perheneuvolat ovat näkymättömiä 

valtakunnallisessa sanomalehtijulkisuudessa. Ihmiset eivät tiedä, mitä kasvatus- ja perheneu-

voloissa todella tehdään. Kasvatus- ja perheneuvoloiden resurssipula ja pitkät asiakasjonot 

nousivat myös esiin tutkimuksesta. (Hulkkonen 2007, 3, 17.)  

 

 



11 

3 KASVATUS- JA PERHENEUVONTA KAINUUSSA 

Kainuussa on neljä kasvatus- ja perheneuvolan toimipistettä. Toimipisteet sijaitsevat Kajaa-

nissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella. Kajaanin toimipisteestä tarjotaan palvelut 

myös Paltamoon ja Ristijärvelle. Ylä-Kainuun alue, joka käsittää Suomussalmen, Hyrynsal-

men ja Puolangan kunnat, kuuluvat Suomussalmen toimipisteen alueeseen. Kainuun alueella 

työskentelee kasvatus- ja perheneuvolassa psykologeja, sosiaalityöntekijöitä sekä Kajaanin 

toimipisteessä toimistosihteeri. Yleensä työskennellään työpareittain, useimmiten psykologi 

ja sosiaalityöntekijä muodostavat työskentelyparin. Kaksi sosiaalityötekijää voi muodostaa 

työskentelyparin. (Herrala, henkilökohtainen tiedonanto, 27.11.2007.) 

Kainuussa kunnat on jaettu kolmeen seutuun: Seutu 1:n, seutu 2:n ja seutu 3:n. Seutu 1:n 

kuuluvat Kajaani, Paltamo, Ristijärvi ja entinen Vuolijoki. Seutu 2:n kuuluvat Sotkamo ja 

Kuhmo. Seutu 3:n kuuluvat Hyrynsalmi, Puolanka ja Suomussalmi. Tutkimuksessa puhum-

me Seutu 1:stä, Seutu 3:sta ja Sotkamosta ja Kuhmosta. Toimeksiantajan toiveesta puhumme 

Sotkamosta ja Kuhmosta erikseen, eikä seutu 2:sta.   

Kasvatus- ja perheneuvolan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan 

palveluja, joiden myötä tukea ja edistää lasten, nuorten ja perheiden psyykkistä hyvinvointia 

Kainuun alueella. Tärkeimpinä arvoina kasvatus- ja perheneuvolalla ovat perhekeskeisyys, 

luottamuksellisuus, asiakkaan kunnioittaminen, vapaaehtoisuus ja moniammatillinen työs-

kentely. Vuoteen 2008 on laadittu visio, että Kainuun kasvatus- ja perheneuvolapalvelut oli-

sivat laadukkaita ja palvelut tavoittaisivat perheet oikeaan aikaan ja ennaltaehkäisevässä tar-

koituksessa. (Perheneuvola 2007.)  

Kainuulaiset lapset, nuoret ja perheet yhdessä yhteistyötahojen kanssa, joita ovat neuvolat, 

päivähoito, koulut, sosiaalitoimi ja erikoissairaanhoito, muodostavat kasvatus- ja perheneu-

volan palvelujen tarvitsijat. Pääosa asiakkaista tulee yhteistyötahojen kautta, mutta asiakkaat 

voivat ottaa myös suoraan yhteyttä kasvatus- ja perheneuvolaan. Kasvatus- ja perheneuvolal-

ta voi hakea apua lapseen liittyvissä huolissa, perhe- ja parisuhdeongelmissa, perhevalmen-

nuksessa, lausuntopyynnöissä ja perheasioiden sovittelussa. Työ jakaantuu asiakastyöhön ja 

asiantuntijatyöhön. Asiakastyön työmenetelminä käytetään ohjausta ja neuvontaa, tutkimuk-

sia, sovittelua, hoitoja sekä terapioita. Asiantuntijatyön työmenetelminä käytetään lausuntoja, 

neuvotteluja, konsultaatioita sekä työnohjausta ja koulutusta. Yksi työskentelymuodoista on 
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moniammatillinen yhteistyö, jolla tarkoitetaan yhteistyötä muiden yhteistyötahojen kanssa, 

joita ovat esimerkiksi sosiaalityö ja perhetyö. (Perheneuvola 2007.) 

Kasvatus- ja perheneuvolan yksi palveluista on perhevalmennus. Kainuussa perhevalmen-

nusta toteutetaan yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan ja kasvatus- ja perheneuvolan sekä 

muiden yhteistyötahojen kanssa. Kasvatus- ja perheneuvolasta tarjotaan perhevalmennusta 

ensisynnyttäjävanhemmille ja uusperheille, jotka odottavat ensimmäistä yhteistä lasta.. Pää-

sääntöisesti se on kertaluonteinen keskustelukäynti (kesto noin 1, 5 tuntia), jossa isäksi ja äi-

diksi tulevat puolisot ja kasvatus- ja perheneuvolan työntekijä tapaavat (psykologi tai sosiaali-

työtekijä). Tapaamiskerralla aiheena on ”isäksi ja äidiksi kasvaminen”, jolloin keskustellaan ja 

annetaan kirjallista materiaalia aiheesta. Käsiteltävät asiat ovat yleensä sellaisia, joita ei ryh-

mämuotoisessa perhevalmennuksessa tule puhuttua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi puo-

lisoiden omat kokemukset omista vanhemmistaan, niiden merkitys omaan vanhemmuuteen 

sekä tulevien vanhempien kasvatusperiaatteet. Perhevalmennus tällaisenaan on pääsääntöi-

sesti käytössä vain Kajaanissa. Muissa Kainuun kunnissa perhevalmennusta annetaan yleensä 

niin, että kasvatus- ja perheneuvolantyöntekijä osallistuu terveydenhoitajan kanssa yhdessä 

joko ryhmämuotoiseen tai yhdelle pariskunnalle annettavaan tapaamiseen. Perhevalmennus 

kasvatus- ja perheneuvolassa on toteutunut tärkeänä ennaltaehkäisevänä työmuotona juuri 

ensisynnyttäjille heidän elämän suuressa muutostilanteessa. (Herrala, henkilökohtainen tie-

donanto, 12.1.2009.)         

Kasvatus- ja perheneuvolassa Kainuussa kävi vuoden 2007 aikana yhteensä asiakkaita 1723. 

Kajaanin toimipisteessä kävi eniten asiakkaita, siellä aikuisten osuus oli suurin, 562 kpl. 7-15-

vuotiaita lapsia ja nuoria Kajaanissa kävi 227 henkilöä. Myös pienten lasten, 0-6-vuotiaiden, 

osuus oli selvästi suurin Kainuun muihin kuntiin verrattuna, heitä oli 70 kpl. Kainuun kun-

nista toinen asiakasmäärältään suuri toimipiste oli Suomussalmi, jossa asiakkaita kävi yhteen-

sä 308. Lähes puolet heistä oli 7-15-vuotiaita. Puolangan kasvatus- ja perheneuvonnan palve-

luita käytti vain seitsemän asiakasta ja Hyrynsalmella 29. Kuhmon (128) ja Sotkamon (184) 

asiakaista eniten oli aikuisia ja toiseksi eniten 7 - 15-vuotiaita. (Komulainen, 2007.) 

 Perheet, jotka käyttävät kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja, eivät ole paljon muuttuneet 

vuodesta 2002. Vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa 90 prosenttia kasvatus- ja perheneuvo-

lan asiakkaista oli lapsiperheitä. Näistä perheistä kaksi kolmasosaa oli kahden vanhemman 

perheitä ja kolmasosa oli yksinhuoltajaperheitä. (Stakes 2008, 1.) 



13 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksessa on aina jokin tarkoitus tai tehtävä sekä tavoite. Tarkoitus johtaa tutkimusstra-

tegisia valintoja. Tutkimuksen tarkoituksena pidetään tavallisesti neljää tekijää, jotka ovat kar-

toittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. Yhteen tutkimukseen voi sisältyä useampia tarkoi-

tuksia kuin yksi ja se voi muuttua tutkimuksen edistyessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2000, 127.) Tutkimuksen perustana on täsmällisesti määritellyt tutkimusongelmat ja niistä 

johdetut tutkimuskysymykset (Vilkka 2005, 45). 

Tutkimuksessa tarkoituksena on kartoittaa kainuulaisten lapsiperheiden odotuksia ja toiveita 

kasvatus- ja perheneuvolalta. Tavoitteena tutkimuksessa on, että tutkimustulosten perusteella 

kasvatus- ja perheneuvola voi kehittää palvelujen tarjontaa paremmin perheiden tarpeita vas-

taaviksi. Tavoitteen ja tarkoituksen pohjalta muodostimme tutkimuksen tutkimuskysymyk-

set. 

Tutkimuskysymykset ovat; 

1) Mitä kainuulaiset lapsiperheet odottavat kasvatus- ja perheneuvolalta? 

2) Millaisena asiakkaat kokevat kasvatus- ja perheneuvolan palvelut? 

3) Mitä kehittämistarpeita lapsiperheillä on kasvatus- ja perheneuvolalle?  
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tutkimusote tarkoittaa tieteen sääntöjä siitä, mitä tulee tutkia, millä tavalla ja millaisilla mene-

telmillä tieto tulee hankkia. Tutkimusotteen valinta vaikuttaa myös siihen, miten hankittu 

tieto tulee organisoida, jotta tutkimus olisi hyväksyttävä. Kvantitatiivinen eli määrällinen tut-

kimusote pyrkii kvantifioimaan eli määrällistämään tutkittavat ilmiöt. Määrällistettyjä muuttu-

jia voidaan käsitellä erilaisin tilastomatemaattisin menetelmin. Tutkimus pyrkii myös objek-

tiivisuuteen ja siihen liittyy luotettavuuden korostaminen. (Soininen 1995, 29, 34.)  

Kvantitatiivinen tutkimus korostaa yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja. Taustalla olevan 

realistisen ontologian mukaan todellisuus rakentuu objektiivisesti todettavista tosiasioista. 

Looginen positivismi, filosofinen suuntaus korosti, että kaikki tieto on peräisin aistihavain-

nosta ja loogisesta päättelystä, joka perustuu näihin aistihavaintoihin. Keskeisiä asioita kvan-

titatiivisessa tutkimuksessa ovat esimerkiksi johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, aiem-

mat teoriat, käsitteiden määrittely sekä päätelmien tekeminen tilastolliseen analysointiin pe-

rustuen. (Hirsjärvi ym. 2000, 129.)  

Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta. Yleisesti käytetty 

tutkimusmenetelmä on strukturoitu eli suljettu kysymyslomake. Numeeriset suureet kuvaavat 

asioita ja tuloksia voi havainnollistaa taulukoin ja kuvioin. Kvantitatiivisen tutkimuksen tu-

loksia pyritään yleistämään tutkittuja havaintoyksikköjä laajempaan joukkoon. Sen avulla saa 

yleensä kartoitettua olemassa olevan tilanteen mutta asioiden syiden selvittäminen jää vä-

hemmälle. (Heikkilä 2008, 16.)  

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimusotteessa tulkinnalla ja ymmärtämisellä on keskeinen 

sija. Ymmärtämisellä tarkoitetaan tässä ilmiöiden merkitysten oivaltamista. (Soininen 1995, 

34.) Laadullinen aineisto on pelkistetyimmillään aineistoa, joka on muodoltaan tekstiä. Ai-

neisto voi muodostua esimerkiksi haastatteluista, havainnoinneista, päiväkirjoista, omista 

elämänkerroista tai äänimateriaalista. (Eskola & Suoranta 1998, 15.)  

Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus. Määrällinen tutkimus tuli kyseeseen, koska tarkoituk-

sena on tulosten yleistettävyys koskemaan laajempaa joukkoa, kainuulaisia lapsiperheitä. Suu-

ren otoksen takia kyselylomakkeen valinta oli perusteltua. Tutkimus saa lisää luotettavuutta, 

koska vastaajien määrä on suuri ja se lisää vastausten yleistettävyyttä. Tutkimuksessa on 

myös kvalitatiivisia piirteitä, koska uskoimme näiden kahden tutkimusotteen yhdistämisellä 
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täydentävämme tuloksia. Kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmiä voidaan käyttää rinnak-

kain samassa tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 2000, 125). Kyselylomakkeessa on avoimia kysy-

myksiä, joiden avulla mitataan vastaajien mielipiteitä ja odotuksia asioista.  

5.1 Kyselylomakkeen laadinta ja aineiston kerääminen 

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi kyselylomakkeen. Kyselytutkimuksen yksi etu on, että sen 

avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Huolellisesti suunniteltu kyselylomake on myös 

nopea käsitellä tallennettavaan muotoon ja analysoida sitä. (Hirsjärvi ym. 2000, 182.) Tutki-

muksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset vaikuttavat paljon kysymysten laadintaan. Kysy-

mysten laadinnassa tulee olla huolellinen, sillä ne luovat pohjan onnistuneelle tutkimukselle. 

Tärkeitä tekijöitä kysymysten tekemisessä on niiden yksiselitteisyys sekä mahdollisimman 

pieni väärinymmärtämisen mahdollisuus. (Valli 2001, 28 - 29.)  

Teimme strukturoidun kyselylomakkeen, jossa oli valmiita vastausvaihtoehtoja. Ne auttavat 

vastaajaa vastauksen antamisessa (Valli 2001, 30). Kyselylomakkeen kysymykset voivat olla 

sekä strukturoituja eli suljettuja, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot tai strukturoimattomia 

eli avoimia. Avoimia vastausvaihtoehtoja käyttämällä uskotaan saatavan esiin näkökulmia, 

joita tutkija ei etukäteen ole osannut ajatella. (Hirsjärvi ym. 2000, 186.) Avointen kysymysten 

muita etuja edellisen lisäksi ovat, että vastaajien mielipiteet on mahdollisuus saada perusteel-

lisesti selville sekä mahdollisuus luokitella vastauksia usealla eri lailla. Huonoja puolia ovat 

vastausten epätarkkuus ja ylimalkaisuus sekä vastaamatta jättäminen. Vastaaja saattaa vastata 

myös kysymyksen vierestä, ei itse kysymykseen. (Valli 2001, 46.) Halusimme lomakkeeseen 

myös avoimia kysymyksiä, jotta saisimme konkreettista tietoa asioista vastaajilta. Vastaajilla 

oli mahdollisuus tuoda sellaista tietoa esille, mitä emme kysymyslomakkeen ja vastausvaihto-

ehtojen laadinnassa olleet osanneet huomioida. 

Kysymyslomakkeen (LIITE 1) alkuun kirjoitimme puolensivun mittaisen johdanto-osan, jos-

sa kerrottiin opinnäytetyöstä ja tutkimuksesta. Lomake alkoi taustakysymyksillä, joissa kysyt-

tiin vastaajaa koskevia kysymyksiä. Varsinaisten kysymysten sisällön avulla halusimme saada 

tietoa asiakkaiden tiedoista, toiveista, käsityksistä ja mielipiteistä kasvatus- ja perheneuvolaa 

kohtaan. Tutkimustehtävät ohjasivat kysymysten laadintaa. Halusimme lomakkeen, joka on 

korkeintaan kolme sivua pitkä ja nopea vastata. Kysymysten laatiminen oli hankalaa. Saimme 
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apua toimeksiantajalta. He esittivät toiveita, mitä tietoa tutkimuksella haluttiin saada, esimer-

kiksi minkälaisia palveluita asiakkaat haluavat ja toivovat kasvatus- ja perheneuvolalta.  

Aluksi haimme tutkimusluvan (LIITE 2) Kainuun perhepalvelujen tulosalueen johtajalta ai-

neiston keräämistä varten. Ennen kyselylomakkeiden lähettämistä kyselylomake esitestattiin 

viidellä äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaalla. Esitestauksella tarkoitetaan tutkimuksessa käytet-

tävän menetelmän testausta ennen tutkimuksen suorittamista. Esitestaus ei ole aina välttämä-

tön mutta se tulisi suorittaa silloin, kun menetelmä on uusi tai kun tutkija on itse laatinut mit-

tavälineen tutkimusta varten. (Soininen 1995, 133.) Esitestaajilta pyydettiin palautetta kysely-

lomakkeen selkeydestä, pituudesta ja kysymysten ymmärrettävyydestä. Palautteen perusteella 

selkeytettiin kyselylomaketta. 

Toimeksiantajan Kajaanin kasvatus- ja perheneuvolan lisäksi kyselylomakkeita lähetettiin 

Kainuun eri kuntiin: Sotkamoon, Kuhmoon, Suomussalmelle, Hyrynsalmelle ja Puolangalle. 

Toimipisteinä olivat edellä mainituissa paikoissa äitiys- ja lastenneuvolat, perhetyö, lastensuo-

jelun sosiaalityö sekä kasvatus- ja perheneuvola. Toimeksiantaja toivoi, että tutkimukseen 

otetaan mukaan kaikki Kainuun kunnat, joissa kyseiset toimipisteet sijaitsevat, jotta saisimme 

myös tietoa alueellisista eroista Kainuun kunnissa. Toimipisteiden valintaan vaikutti se, että 

saisimme enemmän vastauksia. Halusimme myös tietoa siitä, kuinka hyvin kasvatus- ja per-

heneuvola tunnetaan esimerkiksi silloin, jos ei ole niiden palveluita käyttänyt.  Sosiaalityö ja 

perhetyö toimivat lisäksi yhteistyössä kasvatus- ja perheneuvolan kanssa, joten oli luonnollis-

ta ottaa nämä toimijat mukaan tutkimukseen. Tämä oli myös toimeksiantajan toive, koska 

kasvatus- ja perheneuvolan henkilökunta haluaa kehittää palveluita juuri lapsiperheiden tar-

peita vastaaviksi. 

Tutkimuksessa tarkoitetaan lapsiperheellä perhettä, johon kuuluu molemmat vanhemmat tai 

toinen vanhemmista ja yksi tai useampi 0-16-vuotias lapsi. Kasvatus- ja perheneuvolan asia-

kaskuntaan kuuluvat myös lapsettomat pariskunnat, jotka eivät kuulu tämän tutkimuksen 

piiriin. 

Kysely toteutettiin 28.4 - 11.5.2008 välisenä aikana. Kymmenen lomaketta saimme takaisin 

myöhemmin toukokuussa ja otimme ne vielä analysoitaviksi. Kyselyn alkamista edeltävällä 

viikolla veimme kyselylomakkeet Kajaanin kasvatus- ja perheneuvolan toimipisteeseen. Sieltä 

ne lähetettiin Kainuun eri kuntiin, joissa kysely myös toteutettiin. Lomakkeita lähetettiin yh-

teensä 470 kappaletta Kuhmoon, Sotkamoon, seutu 1:n ja seutu 3:n alueelle siellä toimiviin 
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äitiys- ja lastenneuvoloihin, lastensuojeluun ja perhetyöhön (taulukko 1). Kasvatus- ja perhe-

neuvolan työntekijät tulostivat kyselylomakkeet itse (60 kpl) toimipisteissään. Yhteensä lo-

makkeita jaettiin täytettäväksi 530 kappaletta (taulukko 1). Kirjoitimme työntekijöille ohjeis-

tuksen (LIITE 3), miten lomakkeet tulee jakaa. Työntekijät kussakin työpaikassa jakoivat lo-

makkeet perheille. Vastaajat vastasivat nimettöminä, minkä uskoimme vaikuttavat myöntei-

sesti vastausprosenttiin. Täytetyt lomakkeet vastaajat palauttivat suljettuun laatikkoon heti 

vastattuaan asioidessaan toimipisteissä. Perhetyön ja lastensuojelun toimipisteissä kyselylo-

makkeet palautettiin suljetussa kirjekuoressa työntekijälle. Toimeksiantajamme oli sitä mieltä, 

että se vähentää vastaamatta jättämistä sekä täytettyjen lomakkeiden säilytys on luotettavaa. 

Paikka Määrä (kpl) 
Neuvola:  
Sotkamo 45  
Kuhmo 45 
Kajaani 122 
Ylä-Kainuu 80  
Lastensuojelun sosiaalityö: 
Sotkamo 30  
Kuhmo 20  
Kajaani 38  
Ylä-Kainuu 30  
Vuolijoki 5  
Paltamo  5 
Perhetyö: 
Kajaani 50  
Kasvatus- ja perheneuvola: 
Kainuu (tulostivat itse) 60  
Yhteensä: 470 + 60 = 530 
Taulukko 1. Toimipisteisiin lähetettyjen kyselylomakkeiden määrät paikkakunnit-

tain. 

Kyselylomakkeet saimme takaisin pääosin kesän alkuun mennessä. Täytettyjä kyselylomak-

keita saatiin takaisin 270 kpl (50,9 %). Viisi lomakkeista jouduttiin hylkäämään täysin puut-

teellisten vastauksien takia, koska lomakkeet palautuivat tyhjinä. Analysoitavia lomakkeita oli 

yhteensä 265 kpl.  

5.2 Aineiston koko ja otannat 

Tutkimuksen aluksi oli selvää, että meidän aineiston tulee olla mahdollisimman laaja ja katta-

va. Myös toimeksiantaja toivoi suurta tutkimusaineistoa. Aineistomme perusjoukoksi olem-
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me määritelleet kainuulaiset lapsiperheet, joissa on 0-16-vuotias lapsi tai useampia lapsia. 

Kasvatus- ja perheneuvolan asiakaskuntaan kuuluvat myös esimerkiksi lapsettomat paris-

kunnat mutta halusimme rajata vastaajat, koska muuten aineisto olisi voinut kasvaa liian suu-

reksi ja vaikeaksi analysoida. Ohjeistimme työntekijöitä jakamaan lomakkeet kyseiset kriteerit 

täyttäville vanhemmille tai perheille.  

Aineiston keräämiseen liittyy olennaisesti otantakysymys. Hyvä otanta luo pohjan tutkimuk-

selle. Otantaa määräävät tutkimuksen tavoitteet. Ne määräävät millaisista yksiköistä tutki-

muksessa ollaan kiinnostuneita. Näitä yksiköitä kutsutaan tutkimuksen perusjoukoksi. Jos 

kaikki perusjoukon yksiköt mitataan, kyseessä on kokonaistutkimus. Aina se ei kuitenkaan 

ole mahdollista tai kannattavaa. Silloin tarkastellaan osajoukkoja. Tällöin tutkimus on otanta-

tutkimus. (Soininen 1995, 99 - 100.) Tutkimuksessa perusjoukon muodostavat perheneuvo-

lan, äitiys- ja lastenneuvolan, perhetyön ja sosiaalityön asiakkaat, joilla on lapsia ja he asuvat 

Kainuun kunnissa. 

Otantatapoja on monia. Niitä valittaessa on syytä pyrkiä kohdejoukon edustavuuteen eli otos 

muistuttaa ominaisuuksiltaan perusjoukkoa. (Soininen 1995, 100.) Meillä ei ollut mahdollista 

rahallisten resurssien puolesta tutkia koko yhteistyökumppaneiden asiakaskuntaa, jonka 

vuoksi käytettiin yhtä otantamenetelmää. Päätimme lähettää kyselyitä aina tietyn määrän yh-

teistyökumppaneille, jotka sitten jakavat kyselylomakkeita siihen asti, kun niitä riittää. Soini-

sen (1995, 101) mukaan tällaista otantamenetelmää kutsutaan satunnaiseksi otannaksi. Jokai-

sella yksiköllä on samanlainen todennäköisyys joutua otokseen. Otokset poimitaan, kunnes 

haluttu otoskoko on saavutettu. 

5.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten tekeminen ovat tutkimuksen tärkeimpiä ydin-

asioita. Analyysivaiheessa tutkijalle pitäisi selvitä vastaukset asetettuihin tutkimusongelmiin. 

(Hirsjärvi ym. 2000, 207.) Huomasimme tutustuessamme aineistoon, että emme saa niistä 

vastauksia aluksi asettamiimme tutkimuskysymyksiin. Vastauksista muodostettiin kaksi uutta 

tutkimuskysymystä, joiden avulla saadaan vastaus tutkimuksen tavoitteeseen. 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät perustuvat mittaamiseen ja tutkimuksen tekijän yksi 

oleellinen kysymys on, miten ja millä tekniikalla tutkittavaa ilmiötä on järkevää mitata (Erä-
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tuuli, Leino & Yli-luoma 1994, 35). Ensiksi kävimme läpi kyselylomakkeet, olisiko siellä täy-

sin tyhjiä lomakkeita. Sen jälkeen koodasimme eli numeroimme lomakkeet. Tämä helpotti 

työskentelyä sekä pystymme tarkastamaan asioita lomakkeista jälkeenpäin.  

Statistical Package for the Social Scinces (SPSS) on tilastollinen ohjelmisto, joka on apuväline 

aineiston analysointiin. Se sisältää erilaisia tilastollisia menetelmiä ja analysointimahdollisuuk-

sia. (Holopainen, Tenhunen & Vuorinen 2004, 13.) Määrälliset aineistot syötettiin SPSS-

ohjelmaan, jonka avulla analysoitiin ja taulukoitiin ristiin tuloksia. Havaintomatriisi on tau-

lukko, johon tutkimuslomakkeen tiedot syötetään. Sen vaakarivit vastaavat tilastoyksiköitä ja 

pystysarakkeet muuttujia. (Heikkilä 2008, 123.) 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on selkeyttää aineistoa ja tuottaa sillä tavalla 

uutta tietoa tutkimuksen kohteena olevasta asiasta. Analyysin tarkoitus on tiivistää saatu ai-

neisto kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laadullista aineistoa voi analysoida usean 

eri tekniikan avulla. Aineistoa voi analysoida esimerkiksi teemoittelun, tyypittelyn, sisällön 

erittelyn tai kvantitatiivisen analyysitekniikan avulla. Analyysitavat kietoutuvat toisiinsa eivät-

kä aina ole kovin selvärajaisia. Niitä käytetään usein yhdessä. (Eskola & Suoranta 1998, 138, 

161 - 162.) 

Sisällön analyysin avulla voidaan analysoida dokumentteja objektiivisesti ja systemaattisesti. 

Hoitotieteellisissä tutkimuksissa se on paljon käytetty analyysimenetelmä. Sisällönanalyysi 

järjestää, kuvailee ja kvantifioi tutkittavaa ilmiötä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 1.) Olennaista 

sisällön analyysissa on, että tutkimusaineistosta erotetaan samanlaisuudet ja erilaisuudet (Jan-

honen & Nikkonen 2001, 23). Sen avulla tutkittavasta pyritään saamaan kuvaus tiivistetyssä 

ja yleisessä muodossa. Lopputuloksena on tarkoitus tuottaa tutkittavaa ilmiötä kuvaavia ka-

tegorioita, käsitteitä tai käsitekarttoja. Sisällön analyysiä voi tehdä joko induktiivisesti, aineis-

tosta käsin tai deduktiivisesti eli aikaisemmasta tiedosta pohjautuvan luokittelurungon avulla. 

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 1, 4.) Tässä tutkimuksessa käytämme induktiivista analyysitapaa. 

Sisällön analyysin aloitimme avoimien vastausten puhtaaksi kirjoittamisella. Samalla poh-

dimme, miten ilmaukset liittyvät tutkimustehtäviin. Janhonen & Nikkonen (2001, 28) kirjoit-

taa teoksessaan, että sisällön analyysin ensimmäinen vaihe on pelkistäminen. Se tarkoittaa, 

että aineistolta kysytään tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä. Seuraava analyysin vaihe on 

ryhmittely. Siinä on kysymys pelkistettyjen ilmausten samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien 

etsimisestä. Ilmaisut, jotka tarkoittavat samaa, yhdistetään samaan luokkaan, jonka jälkeen 
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luokalle annetaan nimi, joka kuvaa sen sisältöä mahdollisimman hyvin. (Kyngäs & Vanhanen 

1999, 6.)  

Analysoimme aineistomme kysymys kerrallaan. Puhtaaksikirjoitetuista vastauksista pelkis-

timme ilmauksia, jotka vastasivat asettamiimme tutkimustehtäviin. Jatkoimme analyysiä ryh-

mittelemällä pelkistettyjä ilmauksia omiksi luokikseen. Pyrimme löytämään eroja ja yhtäläi-

syyksiä. Annoimme luokalle sen sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaavan nimen. Abstra-

hointi eli käsitteellistäminen kuuluu osittain ryhmittelyn kanssa yhteen. Abstrahoitaessa yh-

distetään samansisältöiset luokat toisiinsa ja niistä muodostetaan yläluokkia eli yläkategorioi-

ta. Abstrahointia voi jatkaa niin kauan kuin se on sisällön kannalta mielekästä ja mahdollista. 

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 6 - 7.) Kaikkiin kysymyksiin emme saaneet muodostettua ylä-

luokkia, koska alaluokat antoivat yksityiskohtaisempia vastauksia.  

Tutkimuksessa kysymyksillä 1-6 selvitimme vastaajien taustatietoja. Kysymyksellä seitsemän 

haemme vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kysymyksillä 8, 9, 10 ja 12 selvi-

tämme asiakkaiden kokemuksia kasvatus- ja perheneuvolapalveluista (tutkimuskysymys kak-

si). Kehittämistarpeita kasvatus- ja perheneuvolalle selvitimme kysymyksellä 13. Kysymysten 

1-12 vastaukset syötimme havaintomatriisiin ja analysoimme aineistoa sen avulla. Tuloksissa 

kuvaamme muuttujien saamia arvoja tekstin lisäksi frekvenssien ja ristiintaulukoinnin avulla. 

Havainnollistamme tuloksia lisäksi yksinkertaisin kuvioin ja taulukoin. Kysymys 13 oli avoin 

kysymys, joka analysoitiin induktiivista sisällönanalyysiä käyttäen. Kysymysten 5, 7, 8, 9, 10, 

12 avoimet vastaukset analysoimme myös sisällön analyysimenetelmää käyttäen. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tulosten tulkinnalla tarkoitetaan, että tutkija pohtii analyysin tuloksia ja tekee niistä omia 

johtopäätöksiä. Se on myös analyysissä esiin nousevien merkitysten selkiyttämistä ja pohdin-

taa. Tutkimuksen tekijöiden on hyvä pohtia oman kielenkäytön merkitystä aineistonkeruun 

eri vaiheissa sekä onko kielenkäyttö vaikuttanut saatuihin tuloksiin. (Hirsjärvi ym. 2000, 211.) 

Tuomme tässä luvussa esille tutkimuksen tuloksia. Aluksi kerromme vastaajien taustatietoja. 

Sen jälkeen esitämme tulokset tutkimuskysymysten mukaan. Havainnollistamme tekstiä suo-

rilla lainauksilla vastauksista sekä käytämme kuvioita ja taulukoita selkeyttämään tekstiä. Suo-

rat lainaukset on merkitty käyttämällä kursivoitua tekstiä. Käytämme myös ristiintaulukointia. 

Heikkilän mukaan (2008, 210) sillä selvitetään kahden muuttujan välistä yhteyttä, miten ne 

vaikuttavat toisiinsa. Muuttujat asetetaan samaan taulukkoon siten, että toinen on sarake-

muuttuja ja toinen on rivimuuttuja.  

6.1 Vastaajien taustatiedot 

Vastaajista 87 % oli naisia ja 11,8 % miehiä. Nainen ja mies yhdessä oli vastannut 1,1 %. 

(KUVIO 1). Tuloksista huomaamme, että joko nainen on ollut asiakkaana yksin (87 % eli 

suurin osa) tai hän on vastannut perheen puolesta yksin, vaikka mies olisi ollut mukana asi-

oimassa esimerkiksi äitiysneuvolassa.  

 

87 %

12 % 1 % Vastaajat
Nainen Mies Nainen ja mies

   
KUVIO 1. Vastaajat (n=262) 
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Kuviossa 2 on vastaajien asuinpaikka. Vastaajista 46,8 % oli seutu 1:n alueelta. Sotkamosta 

oli 12,5 % vastaajista. Kuhmon alueen osuus vastaajista oli 10,5 % ja seutu 3:n 30,2 %.  Seu-

tu 1:n vastaajien osuutta osasimme odottaa suureksi, koska asukkaita on alueella eniten. Seu-

tu 3 yllätti positiivisesti. Sotkamo Kuhmo - alueelta saimme odotettua vähemmän vastauksia, 

niitä palautui 61 kappaletta (23,1 %). Odotimme vastauksia sieltä enemmän, koska lähetim-

me sinne 140 kyselylomaketta.  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Vastaajien asuinpaikka (n=265) 

 

Vastaajien yleisin siviilisääty oli avioliitto 47,3 % (KUVIO 3). Avoliitossa oli 31,3 % ja yksin-

huoltajia 13,4 %. Leskien ja eronneiden määrä oli 4,2 % vastanneista. Muut kohtaan vastan-

neet olivat kertoneet olevansa nuoria, jotka käyttävät palvelua yksin tai eivät olleet kertoneet 

siviilisäätyään.  
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KUVIO 3. Vastaajien siviilisääty (n= 262)  
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Hieman yli puolet (51 %) vastanneista oli käyttänyt kasvatus- ja perheneuvolan palveluita ja 

49 % ei ollut käyttänyt (KUVIO 4).  
 

kyllä
51 %

E i
49 %

 
KUVIO 4. Kasvatus- ja perheneuvola palveluita käyttäneet (n=257) 

 
Tietoa kasvatus- ja perheneuvolasta oli eniten saatu äitiys- ja lastenneuvolasta 61, 9 % (KU-

VIO 5). Kouluterveydenhuollosta ja sosiaali- ja perhetyöstä tietoa oli saanut 12,8 % vastaajis-

ta. Vastaajista 9,1 % ei ollut saanut tietoa kasvatus- ja perheneuvolasta. Päivähoidon osuus 

tiedonantajana oli pienin, 8,7 % oli saanut tiedon sieltä. Tietoa oli lisäksi saatu lehdistä ja esit-

teistä, perheeltä ja ystäviltä, sosiaali- ja terveyspalveluista, oman työn kautta sekä koululta. 

Näiden osuus vastaajista oli 10, 2 %. Tässä kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi 

kuin yksi vastausvaihtoehto. 
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KUVIO 5. Mistä saanut tietoa kasvatus- ja perheneuvolasta (n= 265) 

 
Tuloksista huomaa, että äitiys- ja lastenneuvolan osuus tiedonantajana kasvatus- ja perhe-

neuvolasta on suurin. Äitiys- ja lastenneuvola on paikka, jossa äiti ja perhe asioivat ensin ras-

kaudenaikana ja sen jälkeen syntyneen lapsen kanssa, joten hoitosuhde on pitempikestoinen. 
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Näin terveydenhoitaja on tutumpi asiakkaille ja tuntee perheen, joten hänen on mahdollista 

havaita kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden tarve. Mielestämme on tärkeää, että perheet 

saavat tietoa kasvatus- ja perheneuvolasta äitiys- ja lastenneuvoloissa asioidessaan. Kouluter-

veydenhuollon ja päivähoidon osuus tiedonantajana on vähäinen verrattuna äitiys- ja lasten-

neuvolaan. Voisiko tämä johtua, että kontaktit perheen ja vanhempien kanssa ovat vähäi-

sempiä ainakin kouluterveydenhuollossa. Pohdimme, että voisiko sosiaali- ja perhetyön pie-

nehkö (12,8 %) osuus tiedonantajana johtua siitä, että perhe on jo sosiaali- ja perhetyön pii-

rissä eikä silloin välttämättä tarvitse kasvatus- ja perheneuvolan palveluita. Tuloksista nousee 

esille, että 9,1 % vastaajista ei ole saanut tietoa kasvatus- ja perheneuvolasta.       

6.2 Lapsiperheiden odotukset kasvatus- ja perheneuvolalle 

Tässä kappaleessa tuomme esille vastaajien odotuksia kasvatus- ja perheneuvolalle. Lomak-

keessa vastaajilla oli mahdollisuus valita, mihin asioihin he toivovat saavansa tukea. Lomak-

keen kysymykset liittyvät parisuhteeseen, lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen, lapsen käyt-

täytymisongelmiin, kasvuun ja kehitykseen sekä koulunkäyntiin, nuorten murrosikään ja seu-

rusteluun (KUVIO 6). Tarkentavana kysymyksenä vastaajat saivat kirjoittaa siihen varattuun 

kohtaan, millaista tukea he haluaisivat kyseiseen asiaan.  

Enemmistö 74 % (n= 223) ei halunnut tukea parisuhteeseen liittyvissä asioissa. Tukea (n= 

35) haluttiin parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyen (57,1 %). Vanhempien rooleihin, vas-

tuun jakamiseen, parisuhteen tukemiseen haluttiin tukea sekä toivottiin myös apua vaikeista  

ajoista yli pääsemiseen parisuhteessa. Tiedollista tukea toivoi 20 % ja keskustelua 22,9 % vas-

taajista. Tässä tiedollisella tuella tarkoitamme neuvoja, ohjeita ja vinkkejä aina kyseiseen asi-

aan liittyen.  

Lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa halusi tukea 62,1 % vastaajista (n=232). Toivomansa 

tuen muodon oli määritellyt 87 vastaajaa (n). Suurimpana olivat tiedollinen tuki (27,6 %) ja 

lapsen ikäkausiin liittyvät asiat, joita olivat ikäkausien vaihtelut ja uhma sekä sen hallitsemi-

nen. Keskustelua halusi 9,2 %, vertaistukea 8,0 % ja konkreettista tukea ja apua 11,5 % vas-

taajista. Keinoja kasvattamiseen halusi 16,1 %, tässä nousi esille rajojen asettaminen ja kasva-

tukseen liittyvä apu.     
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Vanhemmuuteen liittyvissä asioissa tukea halusi 52 % 223 vastaajasta. Tiedollista tukea oli 

vailla 23 % ja vanhemmuuteen tukea halusi 22 %. Ilmaukset liittyivät vanhemmuuteen val-

mistautumiseen sekä rooleihin vanhempina. Parisuhteen ongelmiin ja omaan jaksamiseen 

tukea halusi 30 %. Keskustelua ja vertaistukea toivoi 25 % vastaajista.  

Enemmistö (63,6 %) vastaajista (n= 228) halusi tukea lapsen käyttäytymisongelmiin. 68 vas-

taajaa oli ilmaissut toivomansa tuen muodon. Eniten haluttiin tiedollista tukea (48,5 %). Lap-

sen kasvatukseen liittyvissä ongelmissa tukea kaipasi 27,9 %. Näitä ongelmia olivat esimer-

kiksi lapsen uhman hallinta, tottelemattomuus, riehuminen ja ujous. Keskustelua halusi 13,2 

% ja pieni osa (5,9 %) vastaajista halusi vertaistukea ja yhteistyötä. 

Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä huolissa koki tarvitsevansa tukea 52,3 % 222 vas-

taajasta (LIITE 4). Kasvatuksellista tukea toivoi 38,5 %. Tähän luokkaan kuuluivat lapsen 

kehitystä tukevat toimet sekä univaikeudet. Tiedollisen tuen tarve oli lähes yhtä suuri 28,2 %. 

Keskustelua toivoi 17,9 % ja yhteistyötä esimerkiksi päivähoidon kanssa 10,2 %. Vertaistu-

kea halusi 5,1 %.            

Lapsen koulunkäyntiin liittyviin asioihin halusi tukea 42,7 % (n=227). Enemmistö ei halun-

nut tukea lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa (52,3 %). Suurimpana nousi esille koulun-

käyntiin liittyvä apu 51 % (n=39). Siihen liittyen vastaajat halusivat tukea kiusaamiseen ja sii-

hen puuttumiseen sekä oppimisvaikeuksiin. Psyykkistä tukea tarvitsi 20 % ja tiedollista tukea 

26 %. Psyykkinen tuki sisältää huolien ja ongelmien läpikäymisen sekä keskustelu tuen. Yh-

teistyötä halusi 3 % vastanneista.  

Nuorten murrosikään ja seurusteluun liittyviin asioihin 61 - 78,5 % (n= 214 - 218 vastaajista) 

ei kokenut tarvitsevansa tukea. Tukea haluavien toiveissa oli eniten tiedollisen tuen ja keskus-

teluavun tarve. Myös nuoren tukemiseen murrosiässä koettiin tarvitsevan apua. Tiedollisessa 

tuessa korostui aikuistumiseen liittyvät asiat, esimerkiksi tiedon antaminen nuorelle seksuaali-

suudesta ja murrosiästä.  
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  KUVIO 6. Mihin asioihin lapsiperheet toivovat tukea kasvatus- ja perheneuvolalta 

Yhteenvetona tuloksista voidaan sanoa, että lapsiperheet odottavat ja haluavat tukea kasva-

tus- ja perheneuvolasta. Murrosikään, seurusteluun ja parisuhteeseen sekä lapsen koulun-

käyntiin liittyviin asioihin vähemmistö vastaajista koki tarvitsevansa apua. Huomaamme tu-

loksista, että lapseen liittyviin asioihin odotettiin enemmän tukea. Lapsen kasvuun ja kehityk-

seen, kasvatukseen ja käyttäytymisongelmiin haluttiin tukea ja apua kasvatus- ja perheneuvo-

lasta. Myös vanhemmuuteen liittyen pieni enemmistö toivoi tukea. 

Valtakunnallisesti lasten osuus kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaista vuonna 2007 oli 42 %. 

Näistä lapsista 65 % oli kouluikäisiä (7 - 15-vuotiaita) ja alle kouluikäisiä oli 30 %. Yhteensä 

siis 95 %. Kouluikäisten osuus lapsiasiakkaista on noussut vuoden 2002 jälkeen. (Stakes 

2008, 8.) Nämä tilastot tukevat kyselystä saamiamme tuloksia siitä, että juuri lapseen liittyen 

kaivataan enemmän tukea ja apua kasvatus- ja perheneuvolalta. 

Tiedollista tukea ja keskustelua toivottiin tuen muotona kaikissa aihepiireissä. Tästä huomaa, 

että vanhemmat kokevat tarvitsevansa tietoa ja keskusteluapua. Etenkin tietoja, neuvoja ja 
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ohjeita toivottiin paljon aina aiheeseen liittyen. Pohdimme, että monesti vaikeaan asiaan löy-

tyy keskustelemalla apu, eikä silloin muita tukimuotoja tarvitse. Muita tukimuotoja, jotka 

nousivat esille vastauksista, olivat vertaistuki sekä kasvatukselliset keinot. Tulokset tukevat 

tietoamme siitä, että vanhemmat haluavat tukea juuri niihin asioihin, joita jo kasvatus- ja 

perheneuvolassa annetaan.  

6.3 Lapsiperheiden kokemukset kasvatus- ja perheneuvolan palveluista 

Tässä luvussa tuomme esille tuloksia ja johtopäätöksiä lapsiperheiden kokemuksista, kuinka 

he kokevat kasvatus- ja perheneuvolan palvelut. Kokemuksiin kuuluu ajan saatavuus, yhtey-

den ottamisen helppous ja palveluiden kokeminen. Analysoimme myös alueellisia eroja sekä 

sitä, eroavatko palveluita käyttäneiden toiveet ja kokemukset heidän kokemuksista, jotka ei-

vät ole käyttäneet palveluita. 

Suurin osa (47,4 %) 247 vastanneesta koki yhteyden ottamisen helpoksi (KUVIO 7). Lähes 

yhtä suuren osan (45,3 %) mielestä yhteyden ottaminen oli kohtalaisen helppoa. Pieni osa 

vastaajista koki yhteydenottamisen vaikeaksi (5,7 %) tai erittäin vaikeaksi (1,6 %). Vastaajat, 

jotka olivat kokeneet yhteydenottamisen kasvatus- ja perheneuvolaan vaikeaksi tai erittäin 

vaikeaksi, olivat perustelleet vastauksensa. Perusteluina siihen olivat leimautuminen ja asen-

teet, pitkät jonot sekä huonot kokemukset palveluista ja huono maine.  Suorat lainaukset ku-

vaavat vastaajien mielipiteitä yhteydenottamisen vaikeuteen liittyen. 

”kokemus ”epäonnistumisena” vanhemmuuteen liittyen” 

”työntekijöiden kiire ja tiukka aikataulu” 

Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että ihmisten mielestä kasvatus- ja perheneuvolaan 

on helppo ottaa yhteyttä. Avoimissa vastauksissa tuotiin esille, että kasvatus- ja perheneuvo-

laan on ”suuri kynnys” ottaa yhteyttä sekä juuri leimautuminen on monelle estävä tekijä. 

”yhteydenpidon voisi saada olla helpompaa kynnys soittaa on aika suuri”    

”kynnyskysymys ja hölmön ylpeys” 
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KUVIO 7. Yhteydenottaminen kasvatus- ja perheneuvolaan (n=247) 

Erot yhteydenottamisen kokemuksilla kasvatus- ja perheneuvolanpalveluiden käyttäjien ja ei-

käyttäjien välillä olivat pieniä (LIITE 5). Yhteydenottaminen koettiin helppona tai kohtalai-

sen helppona riippumatta siitä, oliko vastaaja käyttänyt kasvatus- ja perheneuvolan palveluita 

vai ei. Ainoastaan 5,8 % 240:sta (kysymykseen) vastaajasta, jotka eivät olleet käyttäneet palve-

luita, kokivat useammin vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi yhteydenottamisen useammin kuin 

palveluita käyttäneet vastaajat.   

 

Yhteydenottaminen koettiin helppona tai kohtalaisen helppona kaikissa Kainuun kunnissa 

(LIITE 6). Sotkamossa yhteydenottaminen koettiin eniten helppona, 64,5 % vastaajista 

(n=31). Vaikeana tai erittäin vaikeana Sotkamossa ei koettu yhteydenottamista. Seutu 3: n 

alueella oli pääasiassa koettu palveluihin hakeutuminen helpoksi (48 %, n= 75). Vastaajista 

9,4 % seutu 3:n alueella koki yhteydenottamisen vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Tällä alueella 

yhteydenottaminen koettiin vaikeimpana. Seutu 1:n alueella enemmistö (47,4 %, n= 114) 

koki yhteydenottamisen kohtalaisen helppona. Helpoksi sen koki 43,9 % vastaajista. Seutu 

1:n alueella kymmenen vastaajaa koki yhteydenottamisen vaikeana (8) tai erittäin vaikeana 

(2). Kuhmon alueelta vastaajia oli 27. Heistä enemmistö (55,6 %) koki yhteydenottamisen 

kohtalaisen helpoksi ja helpoksi 40,7 %. 

 

Yhteenvetona toteamme, että yhteydenottaminen koetaan helppona seudusta riippumatta. 

Vastaajista 18 koki yhteydenottamisen vaikeana tai erittäin vaikeana. Tämä on pieni kaikista 

vastaajista, joita oli 247. Nämä vastaajat olivat seutu 1:n tai seutu 3:n alueelta.   
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Kuviossa 8 kerrotaan vastaajien kokemuksia saamistaan kasvatus- ja perheneuvolan palve-

luista. Myönteisenä palveluita piti 139:sta vastaajasta 54,0 %. Erittäin myönteisenä kokevien 

osuus oli myös suuri 30,9 %.  Kielteiseksi ja erittäin kielteiseksi ei oltu juurikaan koettu pal-

veluja. Heidän osuutensa oli 1,4 % kaikista vastanneista. Vastaajista 13,7 % oli kokenut kas-

vatus- ja perheneuvolan palvelut neutraaliksi. Osa vastaajista oli perustellut vastaustaan sa-

nallisesti siihen varattuun kohtaan. Tuloksista ilmeni seuraavia myönteisiä asioita, joita ovat 

asiantuntevat työntekijät, palvelujen ystävällisyys, yhteistyön pelaaminen eri tahojen kanssa, 

avun saaminen ja asioimisen helppous.  

 

”työntekijä tiesi minkälaista apua lapsi tarvitsee ja oli jo itse yhteydessä tahoon joka tekee” 

”saa selvitettyä ajatuksiaan”  
 

Neutraaleista ja kielteisistä vastauksista ilmeni avun saaminen liian myöhään, huono tiedon-

kulku sekä huonot kokemukset. Vastaajista lähes kaikki (84,9 %) olivat tyytyväisiä saamaansa 

palveluun. Yhteenvetona voidaan sanoa, että asiakkailla on myönteinen ja erittäin myöntei-

nen kuva kokemistaan kasvatus- ja perheneuvolan palveluista. 
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KUVIO 8. Kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden kokeminen (n=139) 
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Palvelut koettiin kunnasta riippumatta myönteisenä. Vastaajista 48,6 % - 73,3 % paikkakun-

nasta riippuen oli tätä mieltä. Erittäin myönteisinä palvelua piti keskimäärin 30,9 % vastaajis-

ta. Kielteisenä ja erittäin kielteisenä palvelun oli kokenut yksi vastaaja seutu 1:lta ja Kuhmon 

alueelta (KUVIO 9, LIITE 7). Sotkamossa palvelut koettiin eniten myönteisenä. Sotkamon 

alueelta ei tullut yhtään neutraalia tai kielteistä kokemusta palveluista. Tuloksena voidaan to-

deta, että palvelut koetaan paikkakunnasta riippumatta myönteisenä kasvatus- ja perheneuvo-

lassa.     
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KUVIO 9. Asuinpaikan vaikutus kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen kokemiseen (n=139) 
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Kysyimme lomakkeessamme, kuinka kauan vastaajat olivat odottaneet aikaa kasvatus- ja 

perheneuvolaan (KUVIO 10, LIITE 8). Kysymykseen oli vastannut 129 henkilöä. Vastaajista 

24 % oli odottanut aikaa viikon. Suurin osa (33,3 %) vastaajista oli odottanut aikaa kaksi 

viikkoa ja 26,4 % kuukauden. Lisäksi muita ilmenneitä odotusaikoja (16,3 %) olivat alle viik-

ko (6 vastaajaa), yhdestä kahteen kuukautta (4 vastaajaa), kahdesta kolmeen kuukautta (5 vas-

taajaa) sekä yli kolme kuukautta (1 vastaaja). Yhteenvetona voidaan todeta, että pääosa vas-

taajista saa ajan kahden viikon sisällä. Avoimista vastauksissa tuli esille, että odotusaika ajan-

saamiseen on liian pitkä esimerkiksi kuukausi. Akuutissa tilanteessa esimerkiksi kuukausi on 

pitkä aika odottaa apua. Toiveita aikojen lisäämisestä tuli ilmi vastauksista.  
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KUVIO 10. Ajanodotus aika kasvatus- ja perheneuvolaan (n=129) 

 

 

Vastaajista 43 oli vastannut kysymykseen, saiko lapsi, nuori tai perhe apua joltain muulta ta-

holta sinä aikana, kun odotti aikaa yli kolme kuukautta kasvatus- ja perheneuvolaan. Suurin 

osa, 69,8 %, vastanneista ei ollut saanut tukea muualta aikaa odottaessaan. 27,9 % oli saanut 

apua muilta tahoilta. Apua oli saatu lisäksi koulusta, perhetyöstä, mielenterveysyksikön kautta 

ja lastensuojelusta.  

Yhteenvetona tuloksista voimme todeta, että lapsi, nuori tai perhe voi joutua odottamaan 

aikaa kasvatus- ja perheneuvolaan pitkään ennen kuin asiat alkavat selvitä. Vastauksista tulee 

esille, että tukea on ollut tarjolla esimerkiksi koulun taholta.  
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Tutkimme, että eroavatko odotusajat kasvatus- ja perheneuvolaan eri Kainuun kuntien välil-

lä. Kuviossa 11 on tutkittu asuinpaikkakunnan ja odotusajan riippuvuutta toisistaan. Huo-

maamme, että Sotkamossa aikaa joutuu odottamaan vähiten. Siellä 64,3 % vastaajista pääsi 

vastaanotolle viikon kuluessa, kun taas seutu 1:llä vastaava osuus oli 13,8 %. Kaksi viikkoa 

aikaa odottaneiden osuudet olivat aikalailla yhtä suuria kunnasta riippumatta (32,3 - 35,7 % 

vastaajasta). Ainoastaan Kuhmossa vastaava osuus oli 40 % vastaajista. Seutu 1:n alueella oli 

eniten, jotka olivat odottaneet aikaa kuukauden. Heidän osuutensa oli 33,8 % vastaajista. 

Myös seutu 3:lla 30 % vastaajista oli odottanut aikaa kuukauden. Sotkamossa ja Kuhmossa 

heitä ei ollut lainkaan. Muut kohtaan vastanneiden odotusajat vaihtelivat alle viikosta yli 

kolmeen kuukauteen. Kuusi vastaajaa oli saanut ajan alle viikossa, neljä oli saanut ajan 5 vii-

kon - 1,5 kuukauden sisällä. 2 - 3 kuukautta oli mennyt viidellä vastaajista ajan saamiseen se-

kä yksi vastaajista oli odottanut yli 3kuukautta aikaa kasvatus- ja perheneuvolaan. 
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KUVIO 11. Kainuun kuntien odotusajat kasvatus- ja perheneuvolaan (n=129) 

Tuloksena voidaan todeta, että Kainuun kunnissa on eroa odotusajoissa kasvatus- ja perhe-

neuvolaan. Keskimäärin kahdessa viikossa saa ajan kunnasta riippumatta. Sotkamossa tilanne 

näyttäisi parhaimmalta. Seutu 1:llä ja seutu 3:lla moni joutuu odottamaan aikaa kuukauden-

kin. Osittain erot varmaan johtuvat seutu 1 suuresta asukasmäärästä, mutta osoittavatko tu-

lokset, että resursseja olisi lisättävä. Kysymyksessä emme tarkentaneet, että kenen vastaan-

otolle asiakas odotti aikaa kasvatus- ja perheneuvolaan. Stakesin 2008 (11) tutkimuksen mu-

kaan keskimääräinen jonotusaika kasvatus- ja perheneuvolaan vaihtelee esimerkiksi ammatti-

ryhmän mukaan: sosiaalityöntekijälle saattaa päästä viikossa.  

Odotusaikoihin luonnollisesti vaikuttaa kaksi asiaa: kuinka paljon palveluilla on käyttäjiä sekä 

työntekijöiden määrä toimipisteessä. Tilastosta (2007) saamme tähän tukea, että Kajaanin 
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toimipisteessä asiakkaita kävi näistä kunnista eniten (yli 700) vuonna 2007. Asiakasmääräl-

tään toiseksi suurin (308) kasvatus- ja perheneuvola oli Suomussalmi, joka kuuluu seutu 3:n. 

(Komulainen 2007). Tämän uskomme vaikuttavan siihen, että seutu 1:llä ja seutu 3:lla aikaa 

joutui odottamaan keskimäärin pidempään kuin Kuhmossa ja Sotkamossa.  

Valtakunnallisesti puolella kasvatus- ja perheneuvoloista keskimääräinen jonotusaika oli 1 - 2 

kuukautta, ¼ alle kuukausi ja joka kymmenennellä 2 - 3 kuukautta. Kasvatus- ja perheneuvo-

loista kuudella jonotusaika oli viikon ja seitsemällä oli yli kolme kuukautta. Yleisimpiä syitä 

jonotusaikojen huononemiselle oli asiakkuuksien vaikeutuminen ja hoitoaikojen pidentymi-

nen sekä asiakasmäärät ovat lisääntyneet, eikä henkilöstöä ole lisätty. (Stakes 2008, 11.) 

Verrattuna Kainuuta koko Suomen tilanteeseen voimme todeta, että Kainuussa tilanne näyt-

tää paremmalta odotusaikojen suhteen. Puolella kasvatus- ja perheneuvoloita ympäri Suo-

men keskimääräinen odotusaika oli 1-2 kuukautta, kun se Kainuussa kunnasta riippumatta 

on kaksi viikkoa.    
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6.4 Kehittämistarpeet kasvatus- ja perheneuvolalle 

Kysymyksessä 13 halusimme selvittää vastaajien tarpeista lähteviä ehdotuksia ja kehittämis-

tarpeita kasvatus- ja perheneuvolalle. Vastauksista nousi esille useita kehittämistarpeita, joita 

vastaajat halusivat. Lisäksi he olivat kertoneet muutamia esimerkkejä kokemuksista ja käyn-

neistä kasvatus- ja perheneuvolassa. Kehittämistarpeina haluttiin yhteistyötä äitiys- ja lasten-

neuvolan kanssa, aikojen ja henkilökunnan lisäämistä, toiminnasta tiedottamista sekä vertais-

tuen antamista. Henkilökunnan asiakaslähtöisyyttä toivottiin myös. Pelkistetyt ilmaukset ja 

alakategoriat esitämme liitteessä 9.   

Yhteistyö äitiys- ja lastenneuvolan kanssa nousi eniten esille vastauksista. Yhteensä viisi il-

mausta liittyi tähän. Kasvatus- ja perheneuvolasta haluttiin tietoa lastenneuvolakäyntien yh-

teydessä ja yhteistyötä pidettiin tärkeänä. 

”tietoa toiminnasta vanhemmille vaikka lapsen neuvolakäynnin yhteydessä” 

Neljän vastaajan vastaukset liittyivät ajan saamiseen kasvatus- ja perheneuvolaan. Niissä toi-

vottiin vastaanotto aikojen lisäämistä sekä saamista nopeammin esimerkiksi akuuttitilanteissa. 

Toivottiin myös puhelintuntia oman alueen työntekijälle. 

”enemmän vastaanottoaikoja. Tuntui että ajat olivat kovasti täynnä ja kiirettä” 

”helpointa olisi jos olisi joku puhelintunti alueen omalle työntekijälle, jolloin olisi matala kynnys soittaa ja 

saisi palveluja myös pieniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin…” 

Asiakaslähtöisyys muodostui vastauksista, joissa toivottiin kielitaitovaatimuksia työntekijöille, 

perehtymistä enemmän asiakkaiden asioihin ennen tapaamista sekä asiakastapaamistilanne 

olisi asiakaslähtöinen. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme tässä, että asiakastapaamisen yhtey-

dessä huomioidaan asiakkaan toiveet ja tarpeet, jolloin hän saa tarvitsemaansa apua ja neuvo-

ja parisuhteen sekä lasten hoitamiseen ja arkielämään.  

”asiakaslähtöisyys huomioon” 

”neuvoja parisuhteen ja lasten hoitamiseen sekä arjen käyttöön” 

Kasvatus- ja perheneuvolan olemassa oloon liittyvistä ilmauksista muodostui toiminnasta 

tiedottaminen. Näitä ilmauksia oli kolme. Ilmeni, että kasvatus- ja perheneuvolaan on ”suuri 
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kynnys” ottaa yhteyttä ja kasvatus- ja perheneuvolaa toivottiin ”helpommin lähestyttäväksi”. 

Yhdessä vastauksessa toivottiin selvästi, että kasvatus- ja perheneuvola voisi mainostaa 

enemmän olemassaoloaan. 

”enemmän mainosta sen olemassa olosta. Tuntuu, että osa ihmisistä pelkää käyttää sen palveluja…”  

Kahdesta vastauksesta nousi esille konkreettisen tuen ja ryhmätoiminnan lisääminen. Toivot-

tiin ”aikuiskaveria” lapsille, esimerkiksi ujoille lapsille. Vertaistukiryhmien lisäämistä toivot-

tiin. 

”enempi vertaistukea, ryhmiä” 

” erityislapset tarvitsee enemmän apua kaverin asioissa ja harrastuksissa ”aikuiskaveri” olisi hyvä juttu” 

Henkilökunnan lisääminen tuli esille kahdesta vastauksesta. Toisessa vastauksessa pohdittiin, 

että saavatko kaikki apua tarvitsevat sitä riittävästi, koska psykologeja on vähän kunnissa.   

”henkilökunnan lisääminen” 

”luulen että neuvolalla on ylikuormitusta sen verran että monet eivät saa tarpeeksi apua tai ei ollenkaan. 

esim. kunnassamme oleva yksi psykologi on mielestämme liian vähän” 

Johtopäätöksenä nousee esille, että vastaajilla on kehittämistoiveita, joita he ovat muodosta-

neet todennäköisesti omien kokemustensa perusteella. Vastauksista voisi päätellä, että kasva-

tus- ja perheneuvolan toiminnasta tiedottamista voisi lisätä ihmisille. Se madaltaisi mahdolli-

sesti kynnystä ottaa yhteyttä ja tiedottaminen toisi lisää näkyvyyttä. Tähän saamme vahvistus-

ta Mikko Hulkkosen tutkimuksesta, jonka mukaan kasvatus- ja perheneuvolat esiintyvät val-

takunnallisen sanomalehden palstoilla niukasti. Kasvatus- ja perheneuvolat tunnetaan julki-

suudessa usein pitkistä asiakasjonoista ja resurssipulasta. (Hulkkonen 2007, 27.)  

Useasta vastauksesta ilmeni yhteistyön tärkeys äitiys- ja lastenneuvolan kanssa. Kasvatus- ja 

perheneuvola toiminta sai myös kiitosta ja positiivista palautetta, mutta nämä kommentit ei-

vät vastaa tutkimuskysymyksiin, joten liitämme ne pohdinta osioon. Kiinnitimme huomiota 

muutamiin vastauksiin, joissa oli negatiivista palautetta. Nämä vastaukset liittyivät asiakasläh-

töisyyteen ja työntekijöiden kiireeseen. Todennäköisesti nämä olivat yksittäisiä huonoja ko-

kemuksia asiakaskäynneistä.  
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Aikojen lisäämistä sekä ajansaamista vastaajat toivoivat useassa vastauksessa. Näitä avoimia 

vastauksia tukevat tuloksemme strukturoidusta kysymyksestä, kuinka kauan asiakkaat ovat 

odottaneet aikaa kasvatus- ja perheneuvolaan. Näiden tulosten perusteella ajan vastaanotolle 

saa kahden - neljän viikon kuluessa. Osa asiakkaista joutuu odottamaan aikaa jopa kuukau-

den. Äkillisessä tilanteessa tämä on pitkä aika. Pohdimme, että tällä perusteella asiakkaat toi-

vovat lisää aikoja sekä myös henkilökunnan lisäämistä.  
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7 POHDINTA 

Seuraavassa pohdimme opinnäytetyön jatkotutkimusaiheita, eettisyyttä, luotettavuutta, oman 

ammatillisuuden kehittymistä sekä itse opinnäytetyöprosessia kokonaisuudessaan.  

7.1 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaiheeksi nousi, miten tulevissa perhekeskuksissa yhteistyö toimii kasvatus- ja 

perheneuvolan sekä muiden toimijoiden välillä. Perhekeskus on kunnissa tulevaisuudessa 

yleistyvä toimintamuoto, joten yhteistyön toimivuus eri toimijoiden välillä on tärkeää. Toise-

na jatkotutkimusaiheena voisi olla, tietävätkö ihmiset, mikä on kasvatus- ja perheneuvola se-

kä mitä palveluita sieltä saa. Osasta vastauksista nousi esille, etteivät ihmiset tiedä, mikä kas-

vatus- ja perheneuvola on, ja millaisia palveluita se tarjoaa. Kolmantena jatkotutkimusaiheena 

voisi tehdä oppaan tai esitteen kasvatus- ja perheneuvolasta, joko paperi- tai nettiversiona.  

7.2 Opinnäytetyöprosessin pohdinta 

Opinnäytetyönaiheen saimme Kainuun kasvatus- ja perheneuvolalta. Kasvatus- ja perheneu-

volan työntekijöiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä, varsinkin prosessin alkuvaiheessa. 

Saimme apua esimerkiksi teoreettisen viitekehyksen ja kysymyslomakkeen tekemiseen. Ai-

heesta kasvatus- ja perheneuvola emme tienneet mitään prosessin alkuvaiheessa, joten se li-

säsi haastetta opinnäytetyön työstämiseen. Opinnäytetyöprosessin aluksi teimme saamas-

tamme aiheesta aiheanalyysin ja sen jälkeen suunnitelman, joiden pohjalta rupesimme työs-

tämään varsinaista työtä.  

Teoriatiedon kerääminen on ollut hankalaa, koska uusia (alle 10 vuotta vanhoja) teoksia kas-

vatus- ja perheneuvolasta emme ole löytäneet, vaikka olemme hakeneet monista kirjastoista 

ja tietokannoista. Päätimme käyttää myös vanhempia teoksia lähteinä kasvatus- ja perheneu-

volan teoriaosuuteen, koska tieto niissä ei ole vanhentunut kasvatus- ja perheneuvolan työn-

tekijöiden mukaan.   
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Kyselylomakkeen laatimisen koimme vaikeaksi. Emme osanneet kysyä riittävästi apua sen 

tekemiseen. Kysymykset olisi voinut laatia paremmin juuri tutkimuksen tavoitetta ja tarkoi-

tusta ajatellen. Kysyimme muutaman ”turhan” kysymyksen, jotka eivät vastanneet tutkimus-

kysymyksiin. Lomaketta emme olleet suunnittelut riittävän hyvin, jonka vuoksi meillä oli vai-

keuksia myös vastausten syöttämisessä ja analysoinnissa. Hankalaksi tietojen syöttämisen teki 

se, että jouduimme syöttämään tiedot kahteen kertaan SPSS - ohjelmaan. Ne hävisivät tal-

lennuksesta huolimatta. Emme olleet osanneet lainkaan lomaketta laatiessamme miettiä, 

kuinka helposti ne ovat syötettävissä tilasto-ohjelmaan. SPSS - ohjelma oli melko vieras, 

mutta sen kanssa saimme kiitettävästi apua muutamalta opettajalta. Mielestämme vaikeuksis-

ta huolimatta saimme hyvin tuloksia SPSS - ohjelman avulla. Jatkossa, jos teemme vielä kyse-

lytutkimusta, niin paneutuisimme paremmin kyselylomakkeen tekemiseen. 

Kysymyslomakkeet jakoivat Kainuun kunnissa eri toimipisteiden työntekijät (äitiys- ja lasten-

neuvola, perhetyö, sosiaalityö ja kasvatus- ja perheneuvola). Mielestämme jaoimme kysymys-

lomakkeet oikeisiin toimipisteisiin. Tarkoituksena oli saada tietoa juuri lapsiperheiltä ja he 

asioivat juuri niissä toimipisteissä, joihin lomakkeet lähetettiin. Kyselylomakkeiden yhteydes-

sä lähetimme työntekijöille ohjeistuskirjeen, jonka mukaan heidän tulee toimia. Pohdimme, 

että noudattivatko kaikki ohjeita. Esimerkiksi sitä, että lomake tulisi antaa lapsiperheille eikä 

nuorille. Analysoidessamme tuloksia otimme kuitenkin kaikki vastaukset huomioon. Vasta-

usprosentti kyselyyn 50,9 prosenttia, joka on mielestämme hyvä. Olimme tyytyväisiä vasta-

usprosenttiin ja vastaajien sekä yhteistyökumppaneiden aktiivisuuteen. 

Kyselylomakkeita analysoidessamme huomasimme, että emme saa riittävästi vastauksia tut-

kimuskysymyksiin. Muokkasimme niitä, jotta saisimme vastauksia. Pohdimme, että toimek-

siantaja saa tuloksistamme ideoita ja ehdotuksia kehittääkseen palveluita lapsiperheiden tar-

peita vastaaviksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä pohdimme opinnäytetyönprosessin lopussa. En-

simmäiseen tutkimuskysymykseen, mitä kainuulaiset lapsiperheet odottavat kasvatus- ja per-

heneuvolalta, saimme yhteneviä vastauksia. Palvelut koettiin tarpeellisiksi ja etenkin lapsiin 

liittyvissä asioissa kasvatus- ja perheneuvolalta toivottiin tukea ja tietoa. Tukimuotoina halut-

tiin keskustelua, tiedollista ja ohjauksellista tukea, joita kasvatus- ja perheneuvolat jo tarjoavat 

palveluinaan.      

Toisena tutkimuskysymyksenä selvitimme, millaisena asiakkaat kokevat kasvatus- ja perhe-

neuvolan palvelut. Palvelut koettiin myönteisiksi asuinpaikkakunnasta riippumatta ja yhtey-

denottaminen kasvatus- ja perheneuvolaan koettiin helpoksi. Palveluiden kokemiseen kuului 
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myös odotusaika, joka oli keskimäärin kaksi viikkoa. Sotkamossa ajan sai nopeinten, kun taas 

seutu 1:llä ja seutu 3:lla aikaa joutui odottamaan pidempään.  

Kehittämistarpeita kasvatus- ja perheneuvolalle saatiin tässä tutkimuksessa. Lapsiperheet toi-

voivat yhteistyötä äitiys- ja lastenneuvolan kanssa, aikojen ja henkilökunnan lisäämistä, toi-

minnasta tiedottamista, vertaistuen antamista sekä asiakaslähtöisyyttä. Vastauksista nousi esil-

le hyvääkin palautetta kasvatus- ja perheneuvolalle, jonka annamme heille.  

Kysymyksessä 13 osa vastaajista oli antanut kehittämisideoiden sijaan palautetta kasvatus- ja 

perheneuvolalle. Nämä vastaukset eivät vastanneet tutkimuskysymyksiimme mutta halusim-

me liittää ne tutkimukseen. Uskoimme myös kasvatus- ja perheneuvolan haluavan saada pa-

lautetta toiminnastaan asiakkailta. Nämä palautteet käsittelemme tässä pohdinnassa. Palaut-

teista nousi esiin tyytyväisyys. Oltiin oltu tyytyväisiä palveluihin sekä työntekijöihin. Vastauk-

sista ilmeni, että asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa apuun, neuvoihin ja pieniinkin ongel-

matilanteisiin. Henkilökunta sai kiitosta ystävällisyydestään. Vanhemmat olivat saaneet esi-

merkiksi tukea vanhemmuuteen ja apua oli saatu keskustelemalla. Näistä palautteista voi 

myös päätellä, että asiakkaat kokevat palvelut tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. 

Aikataulullisesti olisimme voineet tehdä työtä paremmin ja suunnitelmallisemmin. Olisi pitä-

nyt suunnitella aikataulu tarkemmin ja pitää siitä kiinni. Työstimme opinnäytetyötä yksin ja 

yhdessä, koska yhteistä aikaa oli välillä vaikea järjestää. Kesäloma sekä pitkä (9 viikkoa) syk-

syn työharjoittelu eri paikkakunnilla vaikeutti opinnäytetyön tekemistä. 

Huomasimme vastauksista, että vastaajat eivät olleet tienneet, mikä kasvatus- ja perheneuvo-

la on, ja minkälaista palvelua sieltä saa. Ihmiset ja apua tarvitsevat eivät välttämättä osaa ha-

kea apua sieltä. Varsinkin, jos hr eivät ole saaneet muista toimipisteitä opastusta kasvatus- ja 

perheneuvolapalveluiden piiriin hakeutumiseen. Pohdimme, että tutkimuksemme tulokset 

ovat merkittäviä kasvatus- ja perheneuvolan toiminnan kehittämiselle. 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut haastavaa, mutta opettavaista. Uskomme oppineemme 

yrityksen ja erehdyksen kautta. Opinnäytetyöprosessin lopussa tuntuu, että osaisi tehdä mo-

nia asioita toisin esimerkiksi kyselylomakkeen, aikataulun ja työn työstämisen liittyvissä asi-

oissa. Koemme olevamme tyytyväisiä työhömme, jonka olemme saaneet työstettyä loppuun. 
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7.3 Opinnäytetyön eettisyys 

Tutkimuksessa tulee pyrkiä tekemään tietoisia ja eettisesti perusteltuja valintoja eri tutkimus-

toiminnan vaiheissa. Hyvän tutkimuksen tekeminen, jossa eettiset näkökulmat tulevat riittä-

västi ja todenmukaisesti huomioon otetuksi, on vaativa tehtävä. Eettisyys tulee huomioida 

koko tutkimusprosessin ajan. (Hirsjärvi ym. 2005, 26.) 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan yleisellä tasolla sovittuja pelisääntöjä, jotka ovat yhteydessä 

kollegoihin, tutkimuskohteeseen, kustantajaan, toimeksiantajiin sekä yleisöön. Tutkimuspro-

sessi kietoutuu tutkimusetiikkaan eli tarkoittaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. 

Se kulkee koko tutkimusprosessin ajan ideointivaiheesta tutkimustulosten tiedottamiseen. 

Hyvällä tieteellisellä käytännöllä tarkoitetaan, että tutkimuksen tekijät noudattavat eettisesti 

pysyviä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä. Käytännöntasolla se tarkoittaa, että tutki-

muksen tekijä käyttää tutkimuksessaan tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä, jotka ovat 

tiedeyhteisön hyväksymiä. Tiedonhankinnassa tieteellinen käytäntö tarkoittaa, että tutkimuk-

sen tekijä perustaa tiedonhankinnan oman alansa tieteellisen kirjallisuuden tuntemukseen, 

muihin luotettaviin tietolähteisiin sekä oman tutkimuksensa analysointiin. Tutkimusetiikka 

katsotaan liittyvän aineiston hankintaan ja tutkittavien suojaan koskevissa kysymyksissä. 

(Vilkka 2005, 29 - 30; Kuula. 2006, 24 - 25.)  

Tutkimuksen tekijä osoittaa tieteellisenkäytännön mukaan tutkimuksensa, tutkimusmenetel-

mien, tiedonkeräämisen sekä tutkimustulosten johdonmukaisen hallinnan. Tieteellinen käy-

täntö edellyttää, että tutkimuksen tekijän on noudatettava luotettavuutta, huolellisuutta sekä 

tarkkaavaisuutta tutkimustyössä ja tutkimustulosten esittämisessä. (Vilkka 2005, 30.) Nouda-

timme hyvää tieteellistä käytäntöä koko tutkimusprosessin ajan. Pyrimme olemaan huolelli-

sia, tarkkoja ja rehellisiä tutkimustyömme eri vaiheissa. Teoreettista viitekehystä kirjoittaes-

samme olemme huomioineet koko ajan, ettemme plagioi tekstiä. Tutkittavilla oli oikeus kiel-

täytyä tutkimuksesta niin halutessaan. Tietoja kerätessämme pyrimme siihen, että tutkimus-

lomakkeet palautetaan joko niille tarkoitettuun laatikkoon tai suljetussa kirjekuoressa. Kui-

tenkin täytettyjä kyselylomakkeita käsittelivät työntekijät, jotka antoivat lomakkeet vastaajille. 

Annoimme ohjeet, että lomakkeet palautetaan suljettuun laatikkoon mutta emme tiedä, pa-

lauttivatko vastaajat lomakkeen esimerkiksi suoraan laatikkoon vai työntekijälle. Tällöin lo-

makkeita voivat lukea tutkimuksen tekijöiden lisäksi muutkin ja tutkittavien tietosuoja hei-

kentyy. Lomakkeita säilytimme koko työstämisajan huolellisesti. Muut eivät lukeneet kysely-
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lomakkeita meidän lisäksemme. Tutkimuksessa kerromme, kuinka hävitämme aineistot saa-

tuamme työmme valmiiksi. Toisten tutkijoiden tekemiä tutkimustuloksia käytimme asianmu-

kaisesti ja kunnioittaen omassa työssämme. Nämä asiat kuuluvat hyvää tieteelliseen käytän-

töön Vilkan (2007, 91) mukaan. 

Tutkimusprosessin alussa tarvitsimme tutkimusluvan aineiston keräämistä varten. Tutkimus- 

luvan haimme Kainuun perhepalvelujen tulosalueen johtajalta. Kysymyslomakkeen alkuun 

kerrottiin tutkimuksen taustaa, miksi kysely toteutetaan sekä vastaajat tulivat tietoisiksi, että 

heidän henkilöllisyys ei tule ilmi missään tutkimusprosessin vaiheessa. Kyselyyn vastaaminen 

oli vapaaehtoista. 

Tutkimusaineiston anonymisointia vaatii kaksi lakia: Henkilötietolaki 1999/523 sekä Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621 (Vilkka 2007, 95). Lainsäädäntö pyrkii sää-

telemään sitä, että henkilötietojen keräys, säilyttäminen, käyttäminen ja luovuttaminen on 

asianmukaista (Vilkka 2007, 95; Kuulan 2006, 79 & Wallimanin 2005, 364 mukaan). Vilkan 

(2007, 95) mukaan lomakeaineiston voi anonymisoida monella tavalla. Tunnistetietoja voi 

esimerkiksi säilyttää, poistaa tai muokata. Tutkimuksessamme ei kysytty henkilö- eikä nimi- 

ja osoitetietoja. Taustatiedoissa kysyimme epäsuoria tunnistetietoja, kuten sukupuolta ja ko-

tipaikkakuntaa. Näitä tietoja käsittelemme siten, että niistä ei voida tunnistaa vastaajia. Tut-

kittavien anonymiteettiä lisää se, että tutkimuksessa käytettävistä suorista lainauksista tai tut-

kimuksen tuloksista ei voi tunnistaa vastaajan henkilöllisyyttä. Koko tutkimusprosessin ajan 

olemme noudattaneet rehellisyyden periaatteita sekä eettisiä pelisääntöjä esimerkiksi emme 

vääristele tutkimuksen tuloksia vaan kerromme niistä rehellisesti tuloksissa.  

7.4 Luotettavuus 

Tutkimuksen kokonaisluotettavuus muodostuu reliabiliteetista ja validiteetista. Kun satun-

naisvirheitä mittaamisessa on mahdollisimman vähän ja otos edustaa perusjoukkoa kokonais-

luotettavuus on hyvä. (Vilkka 2007, 152.) Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata 

sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoitus mitata. Kyselytutkimuksessa siihen vaikuttaa kysymys-

ten onnistuneisuus, eli saadaanko niiden avulla ratkaisu tutkimusongelmaan. Validiteetti jae-

taan ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen validius tarkoittaa tulosten yleistettävyyttä. Ovatko tut-

kijan muodostavat oletukset siirrettävissä toiseen tilanteeseen tai toisia ryhmiä koskeviksi. 
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Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen teoriaosassa esitettyjen käsitteiden ja mittaus-

ten vastaavuutta. (Soininen 1995, 120 - 121; Heikkilä 2008, 186.) 

Tutkimuksen luotettavuus eli reliaabelius kuvaa tulosten tarkkuutta eli mittauksen kykyä an-

taa ei- sattumanvaraisia tuloksia sekä mittaustulosten toistettavuutta. Tutkimuksen reliaabeli-

us tulee esille silloin, kun tutkimus toistetaan samalle tutkimusjoukolle samassa tai vastaavas-

sa kontekstissa riippumatta tutkimuksen tekijästä. Tuloksia ei tule yleistää niiden pätevyys-

alueen ulkopuolelle, kuten esimerkiksi toiseen yhteiskuntaan tai aikaan. (Soininen 1995, 122; 

Vilkka 2005, 161.) Reliabiliteetissa tarkastellaan ennen kaikkea tarkkuutta tutkimuksen teke-

misessä sekä mittaukseen liittyviä asioita. Arvioitavia asioita ovat esimerkiksi millaisia mitta-

usvirheitä tutkimukseen sisältyy ja miten onnistuneesti otos edustaa perusjoukkoa. (Vilkka 

2007, 149 - 150.)  

Tutkimuksen objektiivisuus eli puolueettomuus tarkoittaa sitä, miten löydökset selittyvät tut-

kittavien ominaisuuksista sekä kontekstista. Tulosten ei pitäisi selittyä tutkijan kiinnostuksen 

kohteista, motivaatiosta eikä harhoista tai näkökulmista käsin. Varsinkin haastattelututki-

muksessa puolettomuuteen on panostettava. (Soininen 1995, 122; Heikkilä 2008, 31.) 

Luotettavuutta olemme pohtineet koko tutkimusprosessin ajan. Prosessin aloitimme teoreet-

tisenviitekehyksen kirjoittamisella. Pyrimme etsimään uusia lähteitä aiheestamme, mutta se 

osoittautui vaikeaksi. Emme löytäneet uusia tutkimuksia kasvatus- ja perheneuvolaan liittyen 

riittävästi. Pohdimme, onko aihetta tutkittu kovinkaan paljon, vai oliko kyseessä aloittelevien 

tutkijoiden heikkous löytää oikeanlaista lähdemateriaalia. Sen vuoksi osa lähteistämme on 

vanhoja, mikä heikentää luotettavuutta. Toimeksiantajamme mukaan teoriatieto kasvatus- ja 

perheneuvolasta ei ole muuttunut vuosien aikana, esimerkiksi uusia painoksia oppaista ei ole 

julkaistu.  

Tutkimuksen tavoitteen ja tarkoituksen selkiydyttyä muodostimme tutkimusongelmat käyttä-

en apunamme kirjoittamaamme teoreettista viitekehystä, josta emme saaneet mielestämme 

riittävästi hyötyä tutkimusongelmien muotoilemisessa. Päätettyämme käyttää kyselyä tutki-

musmenetelmänä, aloitimme kyselylomakkeen laatimisen. Kyselylomaketta tehdessämme 

meidän olisi pitänyt pohtia kyselylomakkeen kysymyksiä tarkemmin, jotta olisimme saaneet 

suoraan vastaukset tutkimuskysymyksiin. Esimerkiksi lomakkeessa kysymys 11 (mitä kasva-

tus- ja perheneuvolan palveluita on käyttänyt) ei antanut meille tutkimustehtävien kannalta 

olennaista tietoa.  
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Esitestasimme lomakkeen, jotta kysymykset olisivat ymmärrettäviä sekä vastaaja ja tutkija 

ymmärtäisit kysymykset samalla tavalla. Kyselylomakkeen esitestasimme viidellä äitiys- ja las-

tenneuvolan asiakkaalla. Saimme palautetta ja korjausehdotuksia tutkimuksen kohderyhmäl-

tä, joka lisää luotettavuutta, että he ymmärtävät kysymykset oikein. Kysymyslomakkeesta esi-

testauksen ja palautteen perusteella muokkasimme ulkoasua ja selkeytimme kysymyksiä. 

Kohderyhmän valinta lisää tutkimustulosten yleistettävyyttä eli validiteettia, koska kohde-

ryhmänämme olivat lapsiperheet, joiden toiveita haluttiinkin saada selville. Saimme kattavaa 

tietoa lapsiperheiden toiveista ja odotuksista. Toimipisteiden valinta lisää luotettavuutta, kos-

ka saimme tietoa eri palveluiden piirissä asioivilta vastaajilta ja näin yleistäminen lapsiperheitä 

koskeviksi on luotettavampaa.  

Omat mielipiteemme tai ajatuksemme eivät vaikuttaneet tutkimuksen tekemiseen missään 

tutkimusprosessin vaiheessa. Pohdimme, että antoivatko yhteistyökumppanimme lomakkeet 

ohjeidemme mukaan lapsiperheille. Vastauksista huomasimme, että joitakin lomakkeita oli 

annettu nuorille, jotka eivät kuuluneet varsinaisesti kohderyhmään.   

Otoskoko perusjoukosta oli kattava (530 lomaketta). Kyselylomakkeita palautui takaisin 270 

kappaletta. Kyselylomakkeita analysoidessa hylkäsimme viisi lomaketta, koska ne palautuivat 

tyhjinä. Tutkimuksen vastausprosentti oli 50,9 %, mikä on hyvä vastausprosentti määrällises-

sä tutkimuksessa. 49,1 % lomakkeista jäi palautumatta mihin voi olla monia syitä. Pohdimme 

jälkeenpäin, että syynä voisi olla kyselymme ajankohta, joka oli vapun aikoihin. Mietimme 

myös, että asiakkaita tuona aikana on voinut olla arvioitua vähemmän toimipisteissä. Voisiko 

syynä olla myös se, että jotkut asiakkaat saattavat olla asiakkaina useassakin palvelussa yhtä 

aikaa, jolloin heille saatettiin tarjota useita lomakkeita. Opinnäytetyön aihe saattoi olla asiak-

kaille tuntematon, jolloin kynnys vastata oli suurempi. Positiivista oli, että kyselylomakkee-

seen pystyi vastaamaan nopeasti ja nimettömänä. Tämä todennäköisesti madalsi vastauskyn-

nystä. Vastaajien henkilöllisyys ei siis tullut meille missään tutkimuksen vaiheessa ilmi.      

Aineiston analysoinnin ja tulosten luotettavuuden pohdintaan pyrimme kiinnittämään huo-

miota.  Määrällisen tutkimuksen analysointimenetelmänä SPSS - tilasto-ohjelmisto on hyvä. 

Ohjelmiston avulla voi nopeasti tulkita ja vertailla tuloksia keskenään. Myös erilaisten taulu-

koiden ja kuvioiden tekeminen onnistuu SPSS:n avulla. Kiinnitimme huomiota, että syötim-

me kyselylomakkeiden tiedot luotettavasti ja huolella ohjelmaan. Numeroimme lomakkeet, 

että tarvittaessa jonkin yksittäisen tiedon tarkistaminen on helpompaa. Tietomme ja taitom-
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me käyttää SPSS - ohjelmaa ovat vielä vähäiset. Sen vuoksi emme osanneet hyödyntää kaik-

kia SPSS - ohjelman tulosten käsittelyyn liittyviä mahdollisuuksia. Luotamme, että ohjelmis-

tosta olemme saaneet luotettavia tuloksia, koska mielestämme syötimme tulokset tarkkaan.  

Tutkimuksessamme oli myös avoimia vastausvaihtoehtoja, jotka analysoimme induktiivisella 

sisällönanalyysillä. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuteen liittyen tulee kiinnittää huo-

miota tutkijaan, aineiston laatuun ja analysointiin sekä tulosten esittämiseen. Analysoinnissa 

korostuvat tutkijan taidot. Tutkijan tulisi pystyä pelkistämään aineistonsa siten, että se kuvaa 

mahdollisimman luotettavasti luotettavaa ilmiötä. Luokittelun luotettavuutta lisää, että sen 

suorittaa usea eri henkilö, jolloin asiasta on usean henkilön mielipide. (Janhonen & Nikko-

nen 2001, 36 - 37.) Olimme aineiston analysoinnissa objektiivisia, omat mielipiteemme eivät 

ohjanneet käsittelyä. Pelkistimme aineiston siten, että huomioimme pienetkin yksityiskohdat. 

Näin saimme tarkempia eroja ja yhtäläisyyksiä. Pohdimme yhdessä ilmausten luokittelua. 

Saimme avoimista kysymyksistä vastauksia tutkimuskysymyksiin, joten se lisää tutkimuksen 

validiteettia. 

Tutkimuksessamme luotettavuuteen vaikuttaa se, että monet vastaajat olivat valinneet usean 

vastausvaihtoehdon yhden sijaan, tai jättäneet kokonaan vastaamatta osaan lomakkeen ky-

symyksistä. Osa lomakkeista oli puutteellisia siinä mielessä, että vastaajat eivät olleet vastan-

neet kaikkiin kysymyksiin. Tämä vaikuttaa yksittäisten kysymysten tulosten kattavuuteen. 

Avoimien kysymyksien vastauksia tutkiessamme huomasimme myös, että kaikki vastaajat 

eivät olleet ymmärtäneet kysymyksiä oikein. Tämä vääristää sillä tavoin tuloksia, että tällaiset 

vastaukset eivät anna meille tutkimuskysymysten mukaista tietoa. Osasta vastauksista huo-

masi, etteivät vastaajat olleet esimerkiksi tienneet, mikä kasvatus- ja perheneuvola on, ja mitä 

palveluita sieltä voi saada. Vastauksia analysoidessa emme tehneet omia valintoja, jos oli vas-

tattu epäselvästi vaan jätimme vastauksen analysoimatta. Tutkimuksemme luotettavuuteen 

vaikuttaa heikentävästi se, että meillä ei ole riittävästi teoriaa omien tulostemme tueksi. Muu-

tamiin tuloksiin löytyi tukea aiemmista tutkimuksista, mikä lisää tutkimustulostemme luotet-

tavuutta. 

7.5 Oma ammatillinen kehittyminen 

Terveydenhuollon valtakunnalliset ja alueelliset kehittämishaasteet edellyttävät ammattilaisilta 

laadukasta osaamista, jolla voidaan vastata yhteiskunnassa terveyden edistämisen, terveyden-
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huollon ja kuntoutuksen tarpeisiin sekä ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet. Tavoitteena 

on, että terveysalan koulutuksessa saadut valmiudet vastaavat ihmisten terveystarpeiden, ter-

veyspoliittisten tavoitteiden, terveydenhuollon työelämän ja sen kehittämisen sekä teknologi-

an vaatimuksia. (Opetusministeriö 2006, 10.)  

Terveydenhoitaja toimii työssään terveydenhoitotyön, terveyden edistäminen ja kansanterve-

ystyön asiantuntijana. Keskeistä työssä on väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman ter-

veyden ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitotyö edistää ja ylläpitää yksilöiden, per-

heiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä se on sairauksia eh-

käisevää hoitotyötä, jossa vahvistetaan asiakkaiden voimavaroja ja itsehoitoa. Yksilöllisyys, 

yhteisöllisyys ja yhteiskunnallisuus näkyvät terveydenhoitotyössä. Terveydenhoitaja työsken-

telee terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi asiantuntijana monialaisissa ja -

ammatillisissa työryhmissä. (Opetusministeriö 2006, 85.) 

Opinnäytetyöprosessin aikana oma ammatillinen osaaminen sekä tietomme tulevaa tervey-

denhoitajan työtä ajatellen ovat kehittyneet. Olemme oppineet tietämään ja tuntemaan kasva-

tus- ja perheneuvolaa ja sen työmuotoja sekä tekemää työtä kokonaisuudessaan. Osaamme 

ohjata asiakkaita kasvatus- ja perheneuvolan tuen piiriin tarpeen vaatiessa. Tutkimustulosten 

perusteella voi sanoa, että terveydenhoitajana esimerkiksi lastenneuvolassa meidän tulee teh-

dä yhteistyötä kasvatus- ja perheneuvolan kanssa.   

Terveydenhoitajan yksi osaamisen alueista on lasten, kouluikäisten ja heidän perheidensä ter-

veydenhoitotyö. Hänen tulee tuntea lasten, kouluikäisten ja nuorten palvelu- ja tukijärjestel-

mät sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeää. Terveydenhoitaja arvioi lapsen, 

kouluikäisen ja nuoren mahdollisen erityistuen ja – hoidon tarvetta yhteistyössä perheiden ja 

muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Mielestämme esimerkiksi neuvolan terveydenhoita-

jan on osattava ohjata perhe tarvittaessa kasvatus- ja perheneuvolan piiriin sekä pyrkiä ha-

vaitsemaan ajoissa ja ennaltaehkäistä ongelmia sekä ohjata asiakkaat tarvittaessa erityishoidon 

piiriin. Perheiden, lasten ja nuorten voimavarojen tukeminen ja arviointi ovat osa terveyden-

hoitajan osaamista. (Opetusministeriö 2006, 89.) 
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 Hyvä vastaaja!     ___________ 
 
Opiskelemme Kajaanin ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmassa. 
Valmistumme terveydenhoitajiksi keväällä 2009.  
Teemme opinnäytetyötämme Kainuun kasvatus- ja perheneuvoloille. Opinnäytetyömme ta-
voitteena on kartoittaa lapsiperheiden tarpeita kasvatus- ja perheneuvolapalveluille Kainuun 
alueella. Keräämme aineiston oheisella lomakkeella. Vastaamalla kysymyksiin annatte meille 
tärkeää tietoa tutkimustamme varten ja samalla kasvatus- ja perheneuvola saa arvokasta tie-
toa toimintaansa ja palveluiden kehittämiseen asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.  
 
Vastaatte kysymyksiin nimettöminä, joten henkilöllisyytenne ei tule ilmi. Vastaukset käsitte-
lemme luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan yhteenvetona opinnäytetyössämme syksyllä 
2008. Opinnäytetyö on luettavissa Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastossa sekä Kaktus-
tietokannassa keväällä 2009. 
Täytetyn kyselylomakkeen voitte palauttaa suljettuun laatikkoon siihen toimipisteeseen jossa 
asioitte. 
 
Kiitämme vastauksistanne! Jos teillä herää kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse. 
Henna Jauhiainen   Johanna Kuronen 
sth5sahennaj@kajak.fi  sth5sajohannak@kajak.fi 
Vastatkaa ympyröimällä vastaus vaihtoehdoista. 
1.Sukupuoli 
1 nainen 2 mies 
 
2. Asuinpaikka 
1 Kajaani, Vuolijoki, Paltamo, Ristijärvi 
2 Sotkamo 
3 Kuhmo 
4 Ylä-Kainuu (Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi) 
 
3. Montako alle 18-vuotiasta lasta teillä asuu kotona?_________ 
 
4. Siviilisäätynne: 
 1 avoliitto 2 avioliitto 3 yksinhuoltaja 4 leski 5 eronnut 6 rekisteröity parisuhde 7 tai muu? 
 
5. Mistä olette saanut tietoa kasvatus- ja perheneuvolasta? 
 1 äitiys- ja lastenneuvolasta 
 2 päivähoidosta 
 3 kouluterveydenhuollosta (terveydenhoitaja, oppilashuolto, kuraattori, opettajat) 
 4 sosiaali- ja perhetyöstä  
 5 tai muualta, mistä? _______________________________ 
 6 en ole saanut tietoa 
 
6. Oletteko käyttänyt kasvatus- ja perheneuvolan palveluja?  
1 kyllä, vastaa kysymyksiin 7-13 2 ei, vastaa kysymyksiin 7, 8 ja 13 
 
7. Mihin asioihin toivoisitte saavanne tukea kasvatus- ja perheneuvolasta ja millaista 
tukea?

a) Parisuhteeseen liittyvissä asioissa?  
1 ei 2 kyllä, millaista tukea?_______________________ 
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b) Lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa?  

1 ei  2 kyllä, millaista tukea ? _____________________ 
 

c) Vanhemmuuteen liittyvissä asioissa?  
1 ei  2 kyllä, millaista tukea?_________________________ 

 
d) Lapsen käyttäytymisongelmissa (esim. ujous, aggressiivisuus)? 

1 ei 2  kyllä, millaista tukea?_______________________________ 
 

e) Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä huolissa? 
1 ei 2 kyllä, millaista tukea?________________________________________ 

 
f) Lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa?  

1 ei  2 kyllä, millaista tukea?_________________________________________ 
 

g) Nuorten murrosikään liittyvissä asioissa? 
1 ei 2  kyllä, millaista tukea?_________________________________________ 

       
       h) Nuorten seurusteluasioissa?  
           1 ei 2 kyllä, millaista tukea?_______________________ 
  
8. Millaisena koette yhteydenottamisen kasvatus- ja perheneuvolaan? 
1 helpoksi, 2 kohtalaisen helpoksi, 3 vaikeaksi, 4 erittäin vaikeaksi  
Jos olette kokenut yhteydenottamisen kasvatus- ja perheneuvolaan vaikeaksi tai erittäin vai-
keaksi, minkä vuoksi?_______________________________________ 
 
9. Miten pitkään odotitte aikaa kasvatus- ja perheneuvolaan? 
 1= viikon, 2= kaksi viikkoa, 3= kuukauden 4= tai muu, mikä?__________ 
 
10. Jos odotitte aikaa kasvatus- ja perheneuvolaan yli 3 kuukautta, saiko lapsenne, 
nuorenne tai perheenne odotusaikana tukea joltain muulta taholta esim. perhetyöstä, 
koululta, äitiys- ja lastenneuvolasta?  
1 ei 2 kyllä, mistä saitte tukea? _______________________________________ 
 
11. Mitä kasvatus- ja perheneuvolan palveluita olette käyttänyt? 

1 ohjausta ja neuvontaa (esim. lapsen kehitykseen liittyvää ohjausta)   
2 tutkimuksia (esim. psykologin tutkimukset)  
3 kuntoutusta tai terapiaa (esim. perheterapia)

12. Minkälaisena olette kokenut kasvatus- ja perheneuvolan palvelut? 1=Erittäin 
myönteisenä, 2=myönteisenä, 3=neutraalina, 4=kielteisenä, 5=erittäin kielteisenä   
 miksi? _________________ 
 
13. Millaisia muita kommentteja, odotuksia tai kehittämisideoita teillä on kasvatus- 
ja perheneuvolalle?  
( Voitte käyttää kääntöpuolta vastauksen kirjoittamiseen) 
 
Kiitos vastauksistanne! 
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 Hei! 
 
Teemme kyselyn opinnäytetyötämme varten 29.4 - 9.5 välisenä aikana (kyselystä tiedotettu 

myös aiemmin). Jakaisitteko lomakkeita vastaanotto käyntien yhteydessä lapsiperheille ja ke-

hottaisitte palauttamaan vastauslaatikkoon (perhetyössä täytetty lomake laitetaan kirjekuo-

reen). Lomakkeen yläkulmassa on tyhjä viiva, johon voitte laittaa toimipisteen nimen mistä 

lomake annetaan esim. perhetyö. Tämä sitä varten, että tiedämme vastausprosentin kustakin 

toimipisteestä.    

Palauttakaa täytetyt lomakkeet sisäisenä postina Kajaanin kasvatus- ja perheneuvolan toimis-

toon 9.5 jälkeen. Kirjoittakaa kysymyslomakenipun päälle mistä toimipisteestä ja paikkakun-

nalta lomakkeet tulevat. 

 

 Toivomme aktiivista yhteistyötä, jotta saisimme mahdollisimman kattavan otoksen opinnäy-

tetyötä varten. 

 

Yhteistyö terveisin! 

 

Terveydenhoitaja opiskelijat Henna Jauhiainen ja Johanna Kuronen



  LIITE 4 

Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät huolet  

 
tietoa  
tietoa miten voi tukea   
onko kehitys normaalia  
tietoa mikä kuuluu lapsen normaaliin kehitykseen  TIEDOLLINEN TUKI   
tietoa tarvittaessa 
tietoa kasvuun kehitykseen liittyvissä asioissa 
mikä on normaalia, mikä ei 
info iltoja 
konkreettisia neuvoja   
neuvontaa 
neuvoja kotiin, kasvatukseen  
 
keskustelua  
keskustelua  
juttelua  KESKUSTELU JA JUTTELU    
keskustelua  
keskustelua 
keskustelua 
puhuminen/neuvotteleminen ko. asioista 

 
 

tukea miten hyväksyä lasten kasvaminen ja kotoa irtautuminen 
osata tukea, kasvattaa lasta `oikein` 
kaikkiin näihin toivon apua ja tukea jos on tarvis 
apua ja neuvoja miten pärjätä 
kerottas reilusti kaikki asiat jos on huoli TUKEA JA  
apua kehitysvaiheisiin, jos niissä ongelmia KEINOJA 
univaikeudet KASVA- 
otetaan asiat vakavasti jos aihetta apuun on TUKSEEN 
jos olisi tarvis niin ehdottomasti 
sekä ratkaisukeinoja ongelmatilanteisiin 
uhman hallitseminen  
lapsen kehitystä tukevia toimia  
murrosikä 
hyvän minäkuvan rakentaminen, terve itsetunto 
lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä huolissa 
 

 
vertaistukea  
esimerkkejä  VERTAISTUKI 
 
 
tarvittaessa yhteistyötä päivähoidon ym. kanssa  
koulunkäyntiin liittyvissä asioissa YHTEISTYÖ 
traumatisoitumiseen liittyvää  
ohjaavat eteenpäin  
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6. Oletteko käyttänyt kasva-
tus- ja perheneuvolan palve-

luja? 

Total 

kyllä, vastaa 
kysymyksiin 

7-13 

ei, vastaa ky-
symyksiin 7,8 

ja 13 
 Yhteyden ottaminen 
kasvatus- ja perhe-
neuvolaan 

helpoksi  66
51,2 %

45 
40,5 % 

111
46,3 %

    
kohtalaisen helpoksi  60

46,5 %
51 

45,9 % 
111

46,3 %
  

vaikeaksi  3
2,3 %

11 
9,9 % 

14
5,8 %

  
erittäin vaikeaksi  0

,0 %
4 

3,6 % 
4

1,7 %
  

 
Total  129 111 240

 
100,0% 100,0% 100,0%

 



  LIITE 6 

  

 
 
 
 
  

 

50 20 11 36 117
43,9 % 64,5 % 40,7 % 48,0 % 47,4%

54 11 15 32 112
47,4 % 35,5 % 55,6 % 42,7 % 45,3%

8 0 1 5  14
7,0 % ,0 % 3,7 % 6,7 %      5,7%

2 0 0 2 4
1,8 % ,0 % ,0 % 2,7 % 1,6 %
114 31 27    247

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

helpoksi 

kohtalaisen helpoksi 

vaikeaksi 

erittäin vaikeaksi 

 Yhteyden ottaminen 
kasvatus- ja 
perheneuvolaan 

Yhteensä 

 

 
Seutu 1 Sotkamo Kuhmo 

 
 
 
Seutu 3 

2. Asuinpaikka

Yhteensä



  LIITE 7 

 

 
 

   

2. Asuinpaikka 

Total
Seutu 
1 

Sot-
kamo 

Kuh
mo Seutu 3

12. Minkälaisena 
olette kokenut 
kasvatus- japer-
heneuvolan pal-
velut 

erittäin 
myönteisenä 
 

 23 4 3 13 43
 32,9% 26,7% 25,0% 31,0% 30,9%

 
myönteisenä 

 
34 11 7 23 75

 48,6% 73,3% 58,3% 54,8% 54,0%
 
neutraalina 

 
12 0 1 6 19

 17,1% ,0% 8,3% 14,3% 13,7%
 
kielteisenä 

 
1 0 0 0 1

 1,4% ,0% ,0% ,0% ,7%
 
erittäin kiel-
teisenä 

 0 0 1 0 1
 ,0% ,0% 8,3% ,0% ,7%

Yhteensä  70 15 12 42 139
 100,0

%
100,0

% 
100,0

% 100,0% 100,0
%



 LIITE 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 9 2 11 31
13,8   %64,3 % 20,0 % 27,5 % 24,0 %

21 5 4 13 43
32,3 % 35,7 % 40,0 % 32,5 % 33,3 %

22 0 0 12 34
33,8 % ,0 % ,0 % 30,0 % 26,4 %

13 0 4 4 21
20,0 % ,0 % 40,0 % 10,0 % 16,3 %

65 14 10 40 129
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

t

 
 
 
 
 
 
 
 
 

viikon

kaksi viikkoa

kuukauden

tai muu, mikä?

 
 

Yhteensä 

 
 
Seutu 1
 
,

 
Sotkamo Kuhmo 

 
 
 
 Seutu 3

2. Asuinpaikka

Yhteensä



 LIITE 9 

 
Odotukset ja kehittämistarpeet kasvatus- ja perheneuvolalta 
 
Vertaistuen antaminen: 
vertaistuki     
enemmän vertaistukea ja ryhmiä 
 
Yhteistyö äitiys- ja lasten neuvolan kanssa: 
yhteistyön tärkeys lastenneuvolan kanssa 
ohjaaminen lastenneuvolasta kasvatus- ja perheneuvolaan 
osaksi neuvolaa, nyt vaikea ottaa yhteys ilman painavaa syytä 
tietoa lastenneuvolakäyntien yhteydessä 
perheneuvolan ja äitiysneuvolan toisiinsa sekoittaminen 
 
Toiminnasta tiedottaminen: 
enemmän mainosta kasvatus- ja perheneuvolan olemassa olosta, info iltoja vanhemmille, 
joissa voi keskustella ohjatusti 
helpommin lähestyttäväksi pene 
suuri kynnys soittaa, yhteydenpito helpommaksi 
 
Henkilökunnanlisääminen 
henkilökunnan lisääminen 
psykologien vähyys, saako apua riittävästi 
 
Aikojen lisääminen ja saaminen nopeammin: 
vastaanottoaikojen lisääminen 
aikojen saaminen nopeammin ”akuuttitilanteessa” 
puhelintunti työntekijälle, jolloin matalampi kynnys ottaa yhteyttä 
liian lyhyt  vast. ottoaika 
 
Henkilökunnan ammatillisuus 
henkilökunnan ammatillisuus 
neuvoja parisuhteen ja lasten hoitamiseen sekä arjen käyttöön 
 
Asiakaslähtöinen toiminta: 
asiakaslähtöisyys huomioiminen 
asiakaslähtöisyys huomioiminen  
kielitaitovaatimuksia sosiaalityöntekijöille 
asiakaslähtöisyys 


