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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää erään Hämeenlinnan neu-

volan terveydenhoitajille työvälineeksi kyselylomake lasten kaksivuotis-

neuvolakäynneille. Tavoitteena oli, että terveydenhoitajat saavat kysely-

lomakkeesta työvälineen, jonka avulla heidän on helpompi käydä keskus-

telua vanhempien kanssa ja saada keskusteluun enemmän syvyyttä, ja jon-

ka avulla perheet saavat yksilöllisempää ja omia tarpeitaan paremmin vas-

taavaa ohjeistusta ja neuvontaa. Kyselylomakkeen tavoitteena oli myös ol-

la apuväline vanhemmille auttaen vanhempia miettimään ja sanoittamaan 

oman lapsensa kehityksen vaihetta, vanhemmuuttaan, kasvatustapojaan ja 

koko perheen hyvinvointia. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys koostuu kaksi-

vuotiaan lapsen kasvun ja kehityksen osa-alueiden kokonaisvaltaisesta 

tarkastelusta. Tietoperusta keskittyy käsittelemään tervettä kaksivuotiasta 

lasta ja keskeisiä asioita sen ikäisen lapsen ja perheen arjessa ja elämässä. 

Kaksivuotiaan lapsen kehitysvaiheiden tarkastelun kautta vanhemmuus, 

vanhempien roolit ja voimavarat sekä kasvatustavat nousevat esille.   

 

Toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksena on kyselylomake erään Hä-

meenlinnan neuvolan terveydenhoitajille. Lomakkeen tarkoitus ei ole kor-

vata neuvolan rutiininomaisia toimenpiteitä ja tarkastuksia, vaan saada 

enemmän tietoa ja kokemuksia vanhemmilta arjen toimivuudesta kaksi-

vuotiaan lapsen kanssa. Lomake toimii keskustelun pohjana neuvolakäyn-

nillä ja tarkoituksena on lapsen hyvinvoinnin lisäksi kiinnittää erityistä 

huomiota vanhemmuuteen ja vanhempien omaan hyvinvointiin ja jaksa-

miseen kaksivuotiaan lapsen perheessä. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this practice based thesis was to create a form to be used 

by public health nurses with 2-year-old children and their parents. The 

partner for this thesis was one of the child health clinics in Hämeenlinna. 

The aim was to ease and deepen the conversation between public health 

nurse and parents in a child’s 2-year-old health examination at the child 

health clinic. The main focus was to make a useful tool for public health 

nurses for their work and to make it easier for parents to articulate and dis-

cuss defiant age, parenting and other current issues in a 2-year-old child’s 

life. 

 

Background information was collected from different kinds of reliable, up-

to-date literature and Internet sites concentrating on healthy child devel-

opment and parenthood. The theoretical basis of the thesis consisted of 

dealing with two-year-old children’s growth, development and current is-

sues. In addition, parenting methods and roles as well as parents’ own 

well-being and ability were taken into consideration. 

 

The outcome of this thesis was a questionnaire including ten questions for 

parents. The intention was that the form will be sent to families before the 

2-year-old health examination in the child health clinic. This way parents 

are able to think through the issues at home. Going through the form 

makes it easier for the public health nurse to give individual support and 

advice for every family. The focus of the questionnaire was to be family-

oriented and to pay attention besides to two-year-old child’s issues and to 

parenthood, also to the whole family’s well-being. The results of the thesis 

will be utilized by people who work as public health nurses.   
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1 JOHDANTO 

Lapsuus on ainutkertainen ja ainutlaatuinen elämänvaihe, jota tulee vaalia 

ja kunnioittaa. Jotta lapsi voi kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi, hän tarvit-

see tuekseen monenlaisia asioita. Lapsi tarvitsee suojaa, turvaa ja rauhaa 

kasvaakseen ja kehittyäkseen. Lapsi tarvitsee aikaa, läsnäoloa ja hellyyttä 

vanhemmilta sekä tunteen siitä, että juuri hän on tärkeä vanhemmilleen. 

Lapsi tarvitsee ehdotonta rakkautta, mutta myös rajoja ja ohjausta. Jotta 

myönteinen minäkuva ja itsetunto kehittyvät ja vahvistuvat, lapsi tarvitsee 

paljon onnistumisen kokemuksia ja tukea vanhemmiltaan omille tavoil-

leen, kyvyilleen ja yksilöllisyydelleen. Hyvään lapsuuteen tarvitaan myös 

läheisiä ihmisiä ja vuorovaikutusta. (Järvinen, Laine & Hellman-

Suominen 2009, 8–10; Mäkijärvi 2008, 16–18.)  

 

Vanhemman tehtävä on turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi (HLT 4 §). 

”Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärrystä, turvaa ja 

hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla 

tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuu-

teen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. Lapselle tulee turvata hyvä hoi-

to ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen val-

vonta ja huolenpito. ” (HLT 1 §.) 

 

Jokaisen lapsen syntymä merkitsee sopeutumisprosessia perheessä. Kehit-

tyvään lapsen ja koko perheen hyvinvointiin vaikuttaa se, miten tapahtu-

mat ja tunteet kohdataan perheessä ja miten niistä selviydytään. (Antikai-

nen 2009, 375.) Opinnäytetyön idea lähti liikkeelle erään Hämeenlinnan 

neuvolan terveydenhoitajien ehdottamana, heidän tarpeidensa pohjalta. 

Opinnäytetyömme tarkoituksena ja tavoitteena on kehittää terveydenhoita-

jien työhön työvälineeksi kyselylomake. Toiminnallinen opinnäytetyö 

vaikutti mielenkiintoisemmalta valinnalta kuin tutkimustyppinen opinnäy-

tetyö. Myös se, että työ tulisi olemaan työelämälähtöinen ja käytännön 

tarvetta vastaava auttoi työn valinnassa ja antoi lisämotivaatiota.  

 

Kyselylomakkeen on tarkoitus toimia apuvälineenä terveydenhoitajan ja 

vanhempien välisessä keskustelussa lapsen kaksivuotisneuvolakäynnillä. 

Lomakkeen tarkoituksena terveydenhoitajien työssä tulee olemaan, että 

terveydenhoitajat vanhempien vastausten kautta käyvät läpi keskustelua ja 

saavat syvemmän otteen perheeseen vanhempien vastausten kautta. Koska 

lapsen hyvinvointi on pitkälti kiinni vanhempien omasta hyvinvoinnista, 

on oleellista kiinnittää huomiota vanhemmuuteen ja vanhempien omaan 

kokemukseen arjesta ja sen toimivuudesta. 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee kaksivuotiaan lapsen kas-

vua ja kehityksen osa-alueita. Teoreettisessa viitekehyksessä pyrittiin 

luomaan kattava kuva kaksivuotiaasta lapsesta ja niistä haasteista, joita 

vanhemmat voivat kokea arjessa lapsensa kanssa. Lapsen kasvun ja kehi-

tyksen tarkastelun kautta vanhemmuus ja vanhempien kasvatustavat nou-

sevat esille.  
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Teoreettisen viitekehyksen ja terveydenhoitajien toiveiden mukaan kysely-

lomaketta alettiin rakentaa. Alusta asti oli selvää, että kyselylomakkeen 

kysymykset tultaisiin suuntaamaan kaksivuotiaan lapsen tahtoikää koske-

viksi, jolloin vanhempien oma jaksaminen ja voimavarat sekä vanhem-

muus ja rajojen asettaminen tulisivat nousemaan lomakkeessa esille. Ky-

selylomake pyrittiin suunnittelemaan siten, että kysymykset eivät koske 

ainoastaan kaksivuotiaan lapsen kehitystä. Terveydenhoitajien työn kan-

nalta oleellista on myös se, että vanhemmat ja vanhemmuus otetaan pu-

heenaiheeksi. Näin ollen lomake tehtiin sisältämään kysymyksiä, joissa ni-

toutuu yhteen lapsi ja vanhemmat. 

 

2 FYYSINEN KEHITYS 

Perintötekijät ja elinympäristö yhdessä säätelevät lapsen kasvua eikä niitä 

voi erottaa toisistaan. Perintötekijät ovat sidoksissa monien eri geenien yh-

teisvaikutukseen. Geenit asettavat rajaviivat lapsen fyysiselle kasvulle ja 

kehitykselle. Myös lapsen vanhempien kasvu- ja kehitysaikataulu ja ruu-

miinrakenne on otettava huomioon arvioitaessa lapsen kasvua. (Karling, 

Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2008, 120.) 

 

Olosuhteet kohdussa raskauden aikana vaikuttavat sikiöön perintötekijöitä 

enemmän. Sikiön kasvu kohdussa hidastuu, jos sikiö kärsii ravinnonpuut-

teesta. Myös äidin runsas päihteiden käyttö raskausaikana hidastuttaa siki-

ön kasvua ja usein lapsi syntyy pienipainoisena. Myöhemminkin heikko-

laatuinen ravinto tai riittävän ravinnon puute hidastavat lapsen kasvua. 

Pitkäaikaiset vakavat ravitsemushäiriöt ja sairaudet aiheuttavat pysyvää 

kasvun hidastumaa. (Karling ym. 2008, 120; Kannas 2009, 60.) 

 

Suurimmaksi osaksi fyysinen kasvu on solujen lukumäärän ja koon lisään-

tymistä. Lapsen kasvaessa suuri osa kudoksista lisääntyy määrällisesti, 

esimerkiksi lihaksisto ja luusto, ja vartalon suhteet muuttuvat ikäkaudesta 

toiseen. Myös elimet kasvavat eri nopeudella lapsuuden eri ikäkausina. On 

todettu, että vuoden aika vaikuttaa lapsen kasvun etenemiseen. Auringon 

valo vaikuttaa kasvua sääteleviin hormoneihin ja siten kiihdyttää lapsen 

kasvua kesäaikaan. Kaikkien kudosten kasvu ei kuitenkaan pääty edes ai-

kuisuudessa, sillä esimerkiksi hiukset jatkavat kasvua läpi koko elämän. 

Fyysinen kasvu ja kehitys ovat siis jatkuvia tapahtumia, joihin vaikuttavat 

muun muassa perintötekijät, ravitsemus, terveydentila, hormonitoiminta, 

vuodenaika ja psyykkinen hyvinvointi. (Honkaranta 2009, 122; Karling 

ym. 2008, 120.) 

2.1 Lapsen kasvun seuranta 

Lapsen kasvun seuranta perustuu neuvolassa toteutettaviin mittauksiin. 

Kasvun seurantaan kuuluvat painon, pituuden ja päänympäryksen mittaa-

minen säännöllisesti neuvolakäyntien yhteydessä. Lapsen kasvu kertoo 

hyvin paljon lapsen terveydentilasta. On joitakin sairauksia, jotka eivät al-

kuvaiheessa oireile, mutta lapsen kasvu hidastuu. Esimerkiksi kilpirauha-
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sen vajaatoiminta, keliakia, suolistosairaudet ja luuston kehityshäiriöt voi-

vat ilmetä ainoastaan lapsen pituuskasvun hidastumisena. Aivopaineen 

kohoamisesta voi ainoa merkki olla kiihtyvästi kasvava päänympärysmit-

ta. (Hermanson 2007, 140–143; Karling ym. 2008, 120–121.) 

 

Terveen lapsen kasvu on johdonmukaista. Täysiaikainen vauva on pituu-

deltaan 47–52 cm ja painaa keskimäärin 3500 g. Ensimmäisen vuoden ai-

kana lapsi kasvaa noin 30 cm ja paino kolminkertaistuu. Toisen ikävuoden 

aikana lapsi kasvaa noin 12 cm ja siitä eteenpäin noin viidestä seitsemään 

senttimetriä vuodessa. Painon kehitys on hyvin yksilöllistä ja vaihtelut 

voivat olla erittäin suuria. Vastasyntyneen lapsen päänympärys on noin 35 

cm. Päänympärys kasvaa noin senttimetrin kuukaudessa ensimmäisen 

vuoden aikana. Toisen ikävuoden aikana päänympärys kasvaa kolme sent-

timetriä ja leikki-iässä senttimetrin vuodessa. Vauvaiän nopean kasvun 

jälkeen yleensä kahteen ikävuoteen mennessä lapsen kasvu tasaantuu ja 

asettuu omalle tasolleen. (Honkaranta 2009, 123–126; Karling 2008, 120–

121.)  

2.1.1 Kasvukäyrät 

Lapsen kasvua seurataan neuvolassa kasvukäyrillä. Edelliset kasvukäyrät 

julkaistiin vuonna 1986 ja ne perustuivat vuosina 1959–1971 syntyneiden 

kasvutietoihin. Kasvukäyrät uudistettiin, koska aiemmat kasvukäyrät pe-

rustuivat noin 50 vuotta sitten syntyneiden lasten kasvutietoihin. Havait-

tiin aiheelliseksi ajanmukaistaa käyrästöt, sillä ympäristötekijöiden vaiku-

tuksesta lasten kasvutapa muuttuu jatkuvalla tahdilla. Uudet kasvukäyrät, 

jotka on julkaistu syyskuussa 2010, perustuvat espoolaisten vuosina 1983–

2008 syntyneiden lasten kasvuaineistoon. Lapsia on ollut mukana tutki-

muksessa 75 810 ja mittaustuloksia on lapsilta saatu 561 392. Tutkimus 

toteutettiin espoolaisilla lapsilla, sillä Espoo edustaa perimältään koko 

Suomen väestöä. Espoon väestö on 11-kertaisutunut viimeisen 60 vuoden 

aikana, ja ihmisiä on muuttanut Espooseen ympäri Suomea. (Saari, Sanki-

lampi & Dunkel 2010.) 

 

Saadusta kasvuaineistosta laadittiin uudistetut kasvukäyrät ikäkohtaiselle 

pituudelle, painolle, painoindeksille (BMI) sekä pituuskohtaiselle painolle. 

Kasvukäyrä siis määrittelee rajat suhteelliselle painolle ja pituudelle ja 

niissä tapahtuville muutoksille. Suuri osa samanikäisten painoeroista joh-

tuu pituuden vaihtelusta ja siksi kasvukäyrissä tarkastellaan painoa pituus-

pohjalta ikäpohjan sijaan. Suomalaiset lapset ovat pidempiä nyt kuin ai-

emmin. Vanhojen kasvukäyrien käyttö johtaa virhetulkintoihin, sillä lapset 

kasvavat pidempinä koko lapsuusiän ja ovat pidempiä myös aikuisina.  

Aikuispituus on lisääntynyt naisilla 1,9 cm, mikä tarkoittaa, että naisten 

uusi aikuispituus on 167,5 cm. Miesten pituus on lisääntynyt 1,8 cm, mikä 

tarkoittaa 180,7 cm aikuispituutta. Kun vanhat kasvukäyrät ovat vielä käy-

tössä, voi tapahtua virheitä kasvusta johtuvien sairauksien seulonnassa. 

Pitkäkasvuiset lapset joutuvat tarpeettomiin tutkimuksiin ja myös lyhyt-

kasvuisuus jää helposti huomioimatta. Joitakin erityisryhmiä, esimerkiksi 

Down-syndrooma -lapsia, varten on luotu omat kasvukäyrästöt, sillä 

Down-lapsien kasvu ei noudata keskimääräisen lapsen käyriä. Maahan-
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muuttajalasten kasvua puolestaan seurataan samojen periaatteiden tapaan 

kuin suomalaisten lasten, vaikka on selvää, että etnisesti erilaisilla lapsilla 

voi olla erilainen kasvuperimä. (Hermanson 2007, 140–143; Honkaranta 

2009, 122; Saari ym. 2010.) 

 

3 MOTORINEN KEHITYS 

Motorinen kehitys tarkoittaa liikkeiden kehitystä. Keskushermoston, luus-

ton ja lihaksiston kehityksellä on suuri vaikutus motoriseen kehitykseen. 

Motorinen kehitys ei kuitenkaan ole vain biologista alkuperää, vaan peri-

mä antaa rajat motorisen kehityksen mahdollisuuksille. Lapsen motoriseen 

kehitykseen vaikuttavat myös vahvasti ympäristön tarjoamat virikkeet ja 

mahdollisuudet, lapsen oma persoonallisuus ja motivaatio taitojen harjoit-

teluun. Lapsi on luonnostaan liikkuva ja hän harjoittelee motoriikkataito-

jaan jo hyvin pienestä pitäen. Motorinen kehitys vaatii aina kuitenkin en-

sin liikkeisiin tarvittavien osa-alueiden kypsymistä. Lapsen on saavutetta-

va tietty kypsyystaso, jotta lapsi pystyy oppimaan uuden motorisen taidon. 

Kehitysaikataulu on yksilöllinen. (Karling ym. 2008, 123; Karvonen 2000, 

33.) 

 

Lapsen motorinen kehitys etenee kefalokaudaalisesti eli päästä jalkoihin ja 

proksimodistaalisesti eli keskeltä ääreisosiin. Tämä tarkoittaa sitä, että lap-

si oppii ensimmäisenä hallitsemaan pään, niskan, vartalon ja käsien liik-

keet ja vasta sen jälkeen jalkojen ja varpaiden liikkeet. Lapsen motorinen 

kehitys etenee siis kokonaisvaltaisista liikkeistä eriytyneisiin liikkeisiin. 

Lapsen motorinen kehitys seuraa myös hermojärjestelmän kehitystä. Ensin 

kehittyvät refleksiliikkeet. Isojen aivojen vaikutuksen myötä symmetriset 

liikkeet kehittyvät, muuttuvat tahdonalaisiksi, tavoitteena saavuttaa auto-

matisoitunut taso, jolloin lapsen ei tarvitse ajatella liikkumistaan, vaan hän 

pystyy samanaikaisesti tekemään kahta asiaa. (Karling ym. 2008, 123; 

Karvonen 2000, 33–34.) 

3.1 Karkeamotoriikka 

Vastasyntyneellä vauvalla liikkeet ovat synnynnäisiä kehitysheijasteita ja 

refleksejä. Vähitellen ensimmäisen puolen vuoden aikana varhaisheijasteet 

väistyvät ja isojen aivojen alaisia mutkikkaampia tahdonalaisia liikkeitä 

kehittyy. Motoristen taitojen oppimisen edellytyksenä on, että varhaiset 

kehitysheijasteet poistuvat ja suojeluheijasteita tulee tilalle. Yhden vuoden 

ikään mennessä lapsella on useita karkeamotorisia taitoja kuten konttaa-

minen, istuminen ja seisominen tukea vasten. Karkeamotoriikalla tarkoite-

taan suurten lihasten hallintaa ja liikkumiseen tarvittavien lihastoimintojen 

koordinaatiota. Karkeamotorisilla taidoilla lapsi pystyy käsittelemään esi-

neitä ja välineitä sekä vierittämään, työntämään, heittämään ja potkaise-

maan. 12–18 kuukauden ikään mennessä useimmat lapset osaavat seistä ja 

kävellä ilman tukea. (Karling ym. 2008, 124–128; Karvonen 2000, 34; 

Salpa 2007, 111.) 
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Kaksivuotiaiden liikunnalliset taidot vaihtelevat suuresti, sillä lasten fyysi-

set ja hermostolliset ominaisuudet kypsyvät eri tahdissa. Kaksivuotiaan 

lapsen tasapaino harjaantuu ja lapsi oppii kävelemään varmemmin ja har-

voin enää katuu. Lapsi pystyy jo puhumaan ja kantamaan tavaroita kävel-

lessään. Kaksivuotias osaa jo vähän juosta ja kiipeää portaita tasa-jalkaa 

astumalla aina samalla jalalla seuraavalle askelmalle. Nopea liikkuminen 

vaatii kuitenkin edelleen keskittymistä. Kaksivuotias lapsi osaa heittää 

palloa ja seisoa yhdellä jalalla samalla kun potkaisee isoa palloa. (Karling 

ym. 2008, 128–130; Woolfson 2006, 42–61.) 

3.2 Hienomotoriikka 

Hienomotoriikka tarkoittaa pienempien lihasten hallintaa. Hienomotorisil-

la taidoilla lapsi pystyy saavuttamaan tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Hieno-

motorisiin käsittelytaitoihin kuuluvat esimerkiksi piirtäminen, saksilla 

leikkaaminen, pukeminen ja riisuminen. Käden ja silmän yhteistyö edistyy 

15 kuukauden ja kolme vuoden välillä. Alle kolmivuotias on kehitykses-

sään siinä vaiheessa, että hän pystyy yhdistämään näkökykynsä ja käden 

hallintansa keskittyäkseen pieneen leikkikaluun ja tarttuakseen siihen 

sormillaan. Kaksivuotias osaa rakentaa jo useamman palikan tornin ja teh-

dä helppoja palapelejä. (Karling ym. 2008, 128–130; Karvonen 2000, 34; 

Sillanpää, Airaksinen, Iivanainen, Koivikko & Saukkonen 2004, 21–26; 

Woolfson 2006, 68–70.) 

 

Käden ja silmän sulavampi yhteistyö houkuttaa lasta tekemään entistä vaa-

tivampia palapelejä. Kaksivuotias lapsi opettelee käyttämään kynää ja piir-

tämään ympyrää, mutta kynä on vielä kämmenotteessa. Piirtäminen antaa 

uuden ulottuvuuden lapsen elämään. Piirtäminen kehittää lapsen hahmo-

tuskykyä, mikä on tärkeää myöhemmin lukemaan opettelussa. Kaksivuoti-

as lapsi haluaa itse syödä lusikalla ja haluaa itse osallistua riisumiseen ja 

pukemiseen. Hän osaa myös kiertää pullon korkin auki ja avata itse oven. 

(Karling ym. 2008, 128–130; Karvonen 2000, 34; Sillanpää ym. 2004, 21–

26; Woolfson 2006, 68–70.)  

3.3 Tapaturmat 

Lapsen fyysiset taidot ovat kehittyneet monipuolisiksi sekä sisäleikeissä 

että ulkotouhuissa. Kaksivuotias harjoittelee kovasti kiipeilemistä ja juok-

semista ja tutkii uteliaasti paikkoja ja esineitä. Lapsella ei vielä ole ym-

märrystä vaarasta. Hän kokeilee koordinaatiotaitoja vaativia temppuja ja 

siksi tapaturmavaarojen riski kasvaa. Lapsi voi impulsiivisesti kiivetä kir-

jahyllyyn ja pudota sieltä tai juosta keinuille ulkona ja saada keinun suo-

raan päähänsä. Vasta kolmevuotiaalla yleensä on jo parempi käsitys ympä-

ristöstään ja omista rajoistaan. Aikuisen saattaa olla vaikea ymmärtää, että 

lapsi ei yritä olla uhmakas esimerkiksi juostessaan suoraan tielle, vaan täl-

lainen käytös on osa lapsen kehitystä tässä iässä. Tutkimusten mukaan ai-

vojen etulohko eli se osa aivosta, joka vastaa järkevien päätösten tekemi-

sestä, on vielä kaksivuotiaalla lapsella keskeneräinen. Kaksivuotiaiden 

keskeisimmät turvallisuusuhat ovat putoaminen, kaatuminen, myrkytys, 
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palovammat ja hukkuminen. Lelut ovat turvallisia, kunhan ne ovat 

ikäsuositusten mukaisia. Alle kolmivuotiaiden leluissa ei saa olla pieniä ir-

toavia osia, koska ne voivat aiheuttaa tukehtumistapaturmia. (Ivanoff, 

Risku, Kitinoja, Vuori & Palo 2001, 63; Koskinen 2009, 268; Murphy 

2010, 63; Woolfson 2006, 51.) 

 

Tapaturmia voidaan estää huolehtimalla siitä, että lapsen ympäristö on tar-

peeksi turvallinen. Lapsen alkaessa liikkumaan vanhempien tulisi suunni-

tella kotinsa niin, että liikkuvalla ja taitojaan opettelevalla lapsella on siel-

lä turvallista. Turvaportit ja lukot voivat toimia apukeinoina. Pienet ja 

muuten vaaralliset esineet tulisi sijoittaa lapsen ulottumattomiin. Myrky-

tystapaukset johtuvat usein vanhempien huolimattomuudesta. Lääkkeet, 

kemikaalit ja muut vaaralliset aineet tulee aina sijoittaa niin korkealle, ett-

ei lapsella ole niihin kosketusmahdollisuutta. Myös ulkoleikkien turvalli-

suudesta täytyy pitää huolta, eikä alle kolmevuotiasta saa koskaan jättää 

valvomatta ulkona. (Ivanoff ym. 2001, 63; Koskinen 2009, 268.) 

 

4 PSYYKKINEN KEHITYS 

Lapsen käsitys omasta itsestään alkaa muodostua jo varhaislapsuudessa. 

Pieni vauva saa kokemuksia siitä, kuinka häntä pidellään sylissä, koskete-

taan ja kuinka hänelle puhutaan ja hänen viesteihinsä vastataan. Perusluot-

tamus syntyy siitä, että vauvan viesteihin vastataan ja vauva saa kokemuk-

sen siitä, että muut ihmiset haluavat hänelle hyvää. Varhaiset kokemukset 

ympäröivästä maailmasta synnyttävät lapsessa elämyksiä ja varastoituvat 

hyvän ja pahan olon tuntemuksina. Varhaiset kokemukset rakentavat pe-

rustaa lapsen omalle minuudelle. Lapsi tarvitsee hyväksyntää, pysyvyyttä 

ja turvallisuutta kehittyäkseen. Lapsi tarvitsee uskoa omiin kykyihinsä ja 

mahdollisuuksiinsa. Jos lapsi kokee, että hoitava aikuinen pitää häntä ar-

vokkaana ja hyvänä, lapsen minäkäsityksestä muodostuu positiivinen ja 

myönteinen. Jos lapsi puolestaan saa paljon negatiivista palautetta ja kiel-

teisiä tunteita, lapsi sisällyttää huonommuuden tunteen osaksi minäku-

vaansa. (Järvinen ym. 2009, 41–43; Skodvin 2004, 25–26.) 

 

 Lapsi on syntyessään ainutlaatuinen. Jo pienellä vauvalla on valmiudet 

sopeutua ja vaikuttaa ympäristöönsä. Vauva oppii pian tunnistamaan oman 

äitinsä tämän äänestä ja kasvoista sekä rintamaidon tuoksusta. Lapsen 

maailmankuva rakentuu turvallisessa ympäristössä läheisten ihmisten 

kanssa. Lapsi tutkii ja havainnoi maailmaa ja alkaa yhdistellä asioita. Il-

meet, eleet, kehonkieli ja ääntely toimivat vuorovaikutuksen välineinä en-

nen puhetta. Lapsi aistii myönteisen ja turvallisen ilmapiirin ja ymmärtää 

äänensävyjä. Sensitiivisyys ja herkkyys lapsen viesteille mahdollistavat 

hyvän vuorovaikutuksen vanhemman ja vauvan välillä. Lapsen ensimmäi-

sen luottamussuhteen syntyminen vaikuttaa myöhempiin ihmissuhteisiin ja 

vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. (Järvinen ym. 2005, 49–50; Karling 

ym. 2008, 134, 166; Sinkkonen 2008, 269.)  

 

Perustarpeiden huomioinnin ja läheisyyden lisäksi lapsi tarvitsee sääntöjä 

ja harjaantumista käyttäytymistaidoissaan. Vanhempien asettamat säännöt 
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ja niiden johdonmukaisuus tuovat turvallisuutta, sillä lapsi oppii tietä-

mään, mitä hänen käytöksestään eri tilanteissa tulee seuraamaan. Johdon-

mukaisuus kasvatuksessa auttaa lasta ymmärtämään oikean ja väärän eron, 

ja hän tietää ennalta, miten vanhempi reagoi ei-suotavaan käytökseen. 

Vanhemmat joutuvat suojelemaan lasta vahingoilta ja rajoittamaan häntä. 

Rajat ja kiellot aiheuttavat väistämättä myös pahaa mieltä ja häpeäntuntei-

ta lapselle. Vanhemman tehtävä on auttaa lapsi näiden tuntemusten yli ja 

varmistaa, ettei itsetunto saa liikaa kolhuja. Turvallisen vuorovaikutuksen 

edellytyksenä on lapsen kokemus siitä, että myös raivon ja kiukun tuntei-

den näyttäminen on turvallista. Aikuisen tehtävä on säilyttää tämä luotta-

mus ja auttaa lasta selviämään tunnekuohujen yli. Lapsen on tärkeää ko-

kea olevansa vanhempiensa oma, rakastettu ja kuuluvansa juuri heille. 

Vasta tämä kokemus mahdollistaa myöhemmin irrottautumisen ja itsenäis-

tymisen lapsuudenperheestä. (Karling ym. 2008, 166; Sinkkonen 2008, 

269–274.) 

4.1 Tahtoikä 

Usein kahden ikävuoden tienoilla lapsesta alkaa tulla temperamenttisempi 

oman tahtonsa löytämisen myötä. Lapselle on kehittynyt tarve tehdä asioi-

ta omalla tavallaan. Kaksivuotias tekee itsenäistymisyrityksiä ja tuo voi-

makkaasti omaa tahtoaan esille. Kiukkukohtaukset ovat tutkimusten mu-

kaan tässä iässä huipussaan. Se, kuinka voimakas lapsen tahtomiskausi on, 

on hyvin yksilöllistä. Uhmakkaampi kausi voi olla nopeasti ohimenevä tai 

kestää pidempään. (Litja & Oinonen 2000, 89; Murphy 2010, 54; Skodvin 

2004, 31; Woolfson 2006, 24.)  

 

Kaksivuotias haluaa testata omaa tahtoaan, sillä tahtomisen tunne on lap-

sesta hienoa. Kiukkukohtauksia syntyy helposti, kun lapsi ei saa omaa tah-

toaan läpi. Lapsen kielellinen kehitys ei ole vielä niin pitkällä, että hän 

pystyisi sanoin kertomaan mikä harmittaa, siksi kaksivuotias ilmaisee käy-

töksellään kiukkuisuutensa. Tunteet voivat purkautua itkemisenä, huuta-

misena, lyömisenä, potkimisena tai puremisena. Lapsi voi myös heittäytyä 

maahan makaamaan. Joskus myös lapset, erityisesti he, jotka ovat tottu-

neet saamaan paljon huomiota osakseen, voivat saada affektikohtauksia. 

Affektikohtauksen laukaisee yleensä suuttumus. Lapsi alkaa itkeä, minkä 

jälkeen huuto lakkaa ja lapsen hengitys voi salpaantua ja iho alkaa siner-

tää. Yleensä tilanne laukeaa nopeasti. Affektikohtaukset ovat vaarattomia. 

Lapsi otetaan vain syliin ja rauhoitellaan. Joskus isommat lapset oppivat 

käyttämään kohtauksia saadakseen tahtonsa läpi. (Litja ym. 2000, 89–90; 

Woolfson 2006, 24.) 

 

Tahtoikä on lapsen normaali kehitysvaihe, mutta lapsi tarvitsee siinä myös 

vanhemman apua. Lapsen on saatava ilmaista tunteitaan, eikä vanhempi 

saa jättää lasta yksin käsittelemään kiukkuaan. Vanhemman on oltava 

tarkkaavainen, sillä lapsella on paljon uusia toimintatapoja, mutta vain vä-

hän kokemusta siitä, mihin erilaiset toimintatavat voivat johtaa. Lapsi ei 

vielä kykene ottamaan vastuuta omista teoistaan. Kiukkukohtauksen aika-

na tulee pitää huoli siitä, että lapsi ei vahingoita itseään tai muita eikä riko 

esineitä. Järkevä puhe ei tehoa lapseen kiukuttelen aikana, mutta vanhem-
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pi voi ilmaista ymmärrystään. Hyvä keino on myös saada lapsen huomio 

kiinnittymään toisaalle. Lapsen kiukkuun ei tule vastata kiukuttelemalla 

takaisin. Lapsen moittiminen ja uhkailu vain pahentavat tilannetta. Omalla 

käytöksellään vanhempi antaa lapselleen esimerkkiä siitä, miten vaikeissa 

tilanteissa käyttäydytään. Siksi vanhemman tulisi parhaansa mukaan pysyä 

rauhallisena lapsen kiukun keskellä. Kiukkukohtauksen jälkeen lapsi on 

yleensä uupunut ja surullinen. Lapsi tarvitsee lohduttavaa ja lämmintä 

vanhemman syliä vakuuttuakseen siitä, että hänestä pidetään yhä. (Litja 

ym. 2000, 90–91; Skodvin 2004, 72; Woolfson 2006, 25.) 

 

Rajojen asettaminen lapselle on tärkeää, vaikka usein kiukkukohtaus syn-

tyy juuri kiellon aiheuttamasta pettymyksestä ja turhautumisesta. Rajojen 

ja sääntöjen on oltava johdonmukaisia ja vanhempien on toimittava samal-

la lailla. Jos vanhemmat eivät ole yhtä mieltä asioista, lapsi valitsee aina 

itselleen mieluisemman vaihtoehdon. Lapsi oppii nopeasti huomaamaan 

sen, että kumman vanhemman puoleen missäkin asiassa kannattaa kään-

tyä. Vanhempia tulee kannustaa löytämään yhteinen kompromissi asioille, 

jos erimielisyyttä tulee. Heidän täytyy löytää yhteisymmärrys siitä, mil-

laista käyttäytymistä he odottavat lapseltaan. Vanhempien tulee pitää kiin-

ni yhdessä sovituista säännöistä ja säilyttää luottamus toistensa toimintaan. 

Muuten lapsi alkaa hämmentyä ja menettää uskoansa vanhempiinsa. Lapsi 

saattaa alkaa testata rajoja myös kodin ulkopuolella. Lapsi tarvitsee selke-

yttä ja jatkuvuutta. Säännöt ovat lapsen parhaaksi, eivät lapsen kiusaksi. 

Jos vanhempi ensin kieltää lasta ja hetken päästä antaa periksi lapsen kiu-

kuttelen johdosta, lapsi oppii, että kiukuttelun avulla oman tahdon kyllä 

saa läpi. Vanhemman tulee oppi pysymään kannassaan eikä antaa periksi. 

Riidan jälkeen on tärkeää, että riidat saadaan sovittua. Lapselle täytyy 

näyttää, että häntä rakastetaan rangaistuksesta huolimatta. (Litja ym. 2000, 

89–91; Skodvin 2004, 106–107; Thompson 2004, 94; Woolfson 2006, 25.)   

4.2 Leikki 

Leikkiminen on luontainen tapa lapselle toimia. Lapsi leikkii aina, kun sii-

hen on mahdollisuus, sillä lapsella on leikkiin sisäinen motivaatio. Leik-

kiminen tuottaa lapselle iloa ja nautintoa, ja on myös lapsen kokonaisval-

taisen kehityksen kannalta erittäin tärkeää. Lapsi antautuu leikkiin koko-

naisvaltaisesti, jolloin lapsen keho, kaikki aistit, tunteet, ajattelu ja mieli-

kuvitus ovat mukana. Leikin kautta lapsi oppii asioita itsestään, toisista ja 

ympäristöstään. Lapsi oppii käsittelemään omia ajatuksiaan ja tunteitaan, 

kokemuksiaan ja elämyksiään ja oppii ilmaisemaan ja ymmärtämään niitä. 

Aikuisen ei koskaan tulisi vähätellä lapsen leikkiä, sillä leikissä syntyy 

lapselle elämän perusta. (Karling ym. 2008, 200–201; Soininen 2001, 18–

19.) 

 

Kaksivuotiaan lapsen leikit ovat usein vielä lyhytkestoisia. Lapsi alkaa 

opetella kahden asian yhtäaikaista tekemistä. Laululeikeissä lapsi oppii 

liikkumaan ja laulamaan samanaikaisesti. Monet lapset viihtyvät hyvin it-

sekseen leikeissä, kun aikuinen on ensin näyttänyt, miten lelun tai pelin 

kanssa toimitaan. Kaksivuotias on innokas tutkija. Hän nauttii siitä, että 

saa seurata aikuisen askareita ja haluaa matkia niitä. Kaksivuotias haluaa 
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esimerkiksi laittaa ruokaa ja kastella kukkia, koska näkee, että vanhempi 

tekee niin. Vanhemman kertomat tarinat ja lyhyet sadut ovat myös suosi-

ossa. Kaksivuotias osaa leikkiä piiloleikkiä. Esineiden piilottaminen ja et-

siminen ovat lapsesta hyvin jännittävää. (Karling ym. 2008, 205; Litja ym. 

2000, 119; Murphy 2010, 48.) 

4.2.1 Ikätovereiden kanssa 

Kaksivuotias lapsi on tunteikas ja kaksitahoinen. Hän osaa osoittaa myötä-

tuntoa lohduttamalla ja hellimällä. Hän nauraa ja halaa ja toisinaan lyö, 

puree, tönäisee ja nipistää. Joinain päivänä lapsen on helppoa tulla toisten 

lasten kanssa toimeen, kun taas toisina päivinä hän kiukuttelee pienimmis-

täkin asioista. Kaikkea tätä tarvitaan, kun lapsi opettelee tulemaan toimeen 

toisten kanssa. Lapsi ymmärtää jo, että on oikeaa ja väärää käyttäytymistä. 

Pienet lapset tarvitsevat vielä paljon vanhempien ohjaamista niin sanatto-

man kuin sanoihin perustuvan vuorovaikutuksen oppimisessa. Vanhem-

man tulee valvoa leikkien kulkua ja ohjata lasta ottamaan toiset lapset 

huomioon. Rajat ja säännöt helpottavat kinastelua ja toisten kanssa leik-

kimistä. (Karling ym. 2008, 167: Litja ym. 2000, 97–98.) 

 

Ikätoverit ovat välttämättömiä lapsen hyvälle kasvulle. Kaverit kehittävät 

lapsen sosiaalisia taitoja, identiteettiä, vahvistavat itsetuntoa ja sukupuoli-

identiteettiä. Lapset ovat luonnostaan kiinnostuneita toisista lapsista ympä-

rillään. Vanhemman seurassa lapsen on turvallista tutustua toisiin lapsiin. 

Aluksi vuorovaikutus on ihmettelyä ja mielenkiinnon jakamista. Kaksi-

vuotias lapsi leikkii ikätoverinsa vieressä; molemmat leikkivät omaa leik-

kiään, tarkkaillen toistensa leikkiä. Lapsi oppii muilta lapsilta ja saa virik-

keitä heidän toiminnastaan. Kaksivuotias kiinnostuu helposti samasta lei-

kistä tai lelusta kuin millä toinen lapsi leikkii. Hän haluaa esimerkiksi ra-

kentaa palikoilla, koska näkee toisen lapsen niin tekevän, vaikka yksin ol-

leessaan palikat eivät ole hänestä kiinnostavia. Kaksivuotias ottaa helposti 

toiselta lapselta lelun kädestä pyytämisen sijaan, sillä lapsella on sosiaali-

sessa kehityksessä vielä paljon opittavaa. Kaksivuotiaat eivät halua jakaa 

omia lelujaan, vaikka lelu ei olisi lapselle edes kovin mieluinen. Lapsi ei 

ymmärrä vielä sitä, että toinen lapsi lainaa hänen leluaan eikä aio viedä si-

tä häneltä kokonaan. Lapsen omistamisen halusta ei tarvitse olla huolis-

saan. Kolmevuotias osaa jo ymmärtää, että kaikki tavarat eivät ole hänen. 

(Murphy 2010, 52–53; Sinkkonen 2008, 269–274; Woolfson 2006, 78.) 

4.3 Sukupuolisuuden kehitys 

Seksuaalisen kehityksen vaiheet myötäilevät psykososiaalisen kehityksen 

vaiheita. Hyvän perusturvallisuuden ja vuorovaikutuksen myötä luodaan 

perusta tasapainoiselle tunne-elämälle ja seksuaalisuudelle. Lapsi on syn-

tymästään asti aistillinen olento, jolla on kyky nauttia kosketuksesta. Lapsi 

oppii tuntemaan omaa kehoaan ollessaan vanhemman sylissä. Käsitys 

omasta itsestään kehittyy lapselle vähitellen kokemusten myötä. Lapsuu-

dessa opetetaan oman kehon rajat; mikä on sallittua, mikä kiellettyä, ja 

oman kehon oikeudet alkavat hahmottua. Lapselle tulee viestittää, että 
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kaikki kehon osat ovat luonnollisia, hyviä ja tärkeitä. (Hermanson 2007, 

93; Koistinen, Ruuskanen & Surakka 2009, 80.) 

 

Kaksivuotiaana lapsi havaitsee ympärillään eri sukupuolta olevia ihmisiä 

ja huomaa, kumpaa sukupuolta hän itse on. Hän oppii sukupuolten eron ja 

arvostuksen omaa sukupuolta kohtaan. Leikki-ikäinen rakastaa kaikkia 

perheenjäseniään lojaalisti ja hän jakaa rakkauttaan ympärillä oleville ih-

misille, eläimille ja leluille. Lapsi tarkastelee ympäristönsä tapoja osoittaa 

rakkautta ja ottaa niistä mallia. Sukupuolisensitiivisyys kasvatuksessa aut-

taa lasta kasvamaan eheäksi sukupuoli-identiteetiltään. Lasta ei saa mani-

puloida leikkimään oman ominaislaatunsa vastaisesti, ei silloinkaan kun 

lapsen käytös ei sovi stereotyyppisiin käytösmalleihin. Tytöillä ja pojilla 

on oikeus toteuttaa itseään haluamallaan tavalla. (Korteniemi-Poikela & 

Cacciatore 2010, 25; Sinkkonen 2008, 274.)  

 

Omien sukupuolielinten tutkailu alkaa usein silloin, kun vaipat jäävät pois. 

Lasta kiinnostaa, mitä vaipan alla on ollut piilossa. Leikki-ikäinen leikkii 

kaikilla kehon osillaan ja kyselee estoitta kehoon ja sukupuoleen liittyvistä 

asioista. Lapsi katselee avoimesti toisten lasten ja vanhempiensa sukupuo-

lielimiä. Lapsi ei vielä ymmärrä, miksi aina ei ole sopivaa näyttäytyä alasti 

tai koskea toisen kehoa. Hän oppii käytössäännöt, kun vanhemmat häntä 

opastavat. Lasta ei saa kasvattaa ivan tai häpeän kautta, jotta hän oppii ar-

vostamaan omaa kehoaan. Vanhempien tulee suhtautua asiallisesti ja salli-

vasti lapsen sukupuolista mielenkiintoa kohtaan. Lasta ei tulisi estää tai 

kieltää koskemasta omia sukupuolielimiään. Asiaan ei tulisi kiinnittää sen 

enempää huomioita, sillä tämä vaihe menee ajan kanssa itsekseen ohi.  

(Korteniemi-Poikela ym. 2010, 25; Litja ym. 2000, 37–39.) 

 

5 KIELEN KEHITYS 

Lapsen puheen kehitys alkaa jo sikiöaikana ja jatkuu aina kouluikään 

saakka. Pienen lapsen on kuultava puhetta, jotta lapsen oman puheen kehi-

tys on mahdollista. Jokelteluvaihe sijoittuu ensimmäiseen vuoteen. Jokel-

telussa lapsi harjoittelee äänteitä. Ensimmäisen elinvuoden lopulla jokelte-

lusta alkavat kadota ne äänteet ja tavusarjat, joita ei esiinny lapsen omassa 

äidinkielessään. Lapsi alkaa muodostaa äänteistä sanoja vanhempien an-

taman mallin mukaan. Vähitellen yhden ikävuoden tienoilla lapsi sanoo 

ensimmäiset tunnistettavat sanat. Puolitoistavuotiaan lapsen sanavarastoon 

kuuluu noin 50 sanaa. (Järvinen ym. 2009, 50; Litja ym. 2000, 53.) 

 

Äänteiden kehitys on nopeinta ensimmäisen ja toisen ikävuoden aikana. 

Lapsi tuottaa ensin vokaaleja, sillä ne ovat helpompia kuin konsonantit. 

Lapsi usein sekoittaa tai lausuu väärin konsonanteista s, r ja l sekä vokaa-

leista ä, ö ja y. Kaksivuotiaan sanastossa on yleensä vähintään noin 200 

sanaa. Yksilöllinen vaihtelu voi kuitenkin olla hyvin suuri. Kahden ikä-

vuoden jälkeen sanasto laajenee noin kymmenen sanan päivävauhtia. Kak-

sivuotiaiden sanastossa keskeisellä sijalla ovat substantiivit ja verbit; lapsi 

nimeää ihmisiä, eläimiä, vaatteita, ruokia ja lähiympäristön asioita. Kaksi-

vuotias tunnistaa myös tunneilmaisuihin liittyviä verbejä kuten halata, it-
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keä, paijata, ja toimintaa ilmaisevia sanoja kuten antaa, ottaa, tulla, mennä. 

Lapsi tunnistaa kaikki jokapäiväiset esineet ja tuntee tärkeimpien ke-

honosien nimet. (Sarvinainen-Makkonen, Kunnari, Kaarlonen & Kulovesi 

2009, 146–147; Siiskonen, Aro, Ahonen & Ketonen 2003, 51; Woolfson 

2003, 114.)  

 

Kielenkehityksen osatekijöillä on sekä yksilöllinen että biologinen aika-

taulunsa, jossa kaikki osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Nämä osa-alueet liit-

tyvät älylliseen, psyykkiseen ja motoriseen kehitykseen. Noin kaksivuoti-

aana lapsi alkaa liittää yksittäisiin sanoihin useampia sisältöjä ja käyttöti-

lanteita. Sanojen yhdistäminen lauseiksi alkaa noin 18–24 kuukauden iäs-

sä. Ensimmäiset lauseet koostuvat kahdesta elementistä; ydinsanasta esim. 

äiti, anna, ota, sekä jostakin muusta senhetkiseen sanavarastoon kuuluvas-

ta sanasta esim. tutti, auto. Kahden sanan lauseet voivat kuvata myös hen-

kilön tai esineen tilaa, paikkaa, ominaisuutta, omistusta tai toimintaa. 

Aluksi lapsi sanoo verbit preesensmuodossa, mutta 2–3-vuotias lapsi käyt-

tää puhettaan myös jo imperfektiä. (Sarvinainen-Makkonen ym. 2009, 

145–147; Siiskonen ym. 2003, 53) 

 

Vanhemmilla on suuri rooli lapsen puheen kehittymisessä. Lapsi omaksuu 

vanhempien käyttämiä sanoja ja lauseita. Lapsesta on mukava kuunnella 

aikuisten puhetta sekä myös itse olla keskustelussa mukana. Arkisia tilan-

teita ja esineitä on hyvä nimetä lapselle keskustelussa, sillä näin lapsi oppii 

helposti uusia sanoja. Vanhemman ei tulisi korjata lapsen puhetta ja kieli-

virheitä, sillä lapsi saattaa säikähtää. Vanhemman tulisi vain toistaa lapsel-

le se sana, jonka lapsi oli yrittänyt sanoa. Esimerkiksi jos lapsi sanoo hau-

va pois, vanhemman tulisi sanoa, että lapsi on oikeassa, koira meni pois. 

Muotoilun avulla vanhempi näyttää lapselle, kuinka sanaa käytetään oi-

kein, ilman että lapsen itsetunto kärsii sanojen ja virheiden jatkuvasta kor-

jaamisesta. Kaksivuotias olettaa, että kaikki ymmärtävät häntä ja tämä 

saattaa aiheuttaa lapsessa toisinaan turhautumisen tunnetta. Lapsi saattaa 

raivostua, jos häntä ei ymmärretä oikein. Tällaisessa tapauksessa ei ole 

järkevää vain pyytää lasta uudelleen ja uudelleen toistamaan asiaansa, sillä 

lapsi tulee vain vihaisemmaksi. Lapsen huomion voi kiinnittää toisaalle, 

jolloin lapsen turhautuminen helposti unohtuu. (Litja ym. 2000, 53–54; 

Woolfson 2006, 96–97.) 

5.1 Puheen kehityksen viivästymä 

Kaksivuotiaan neuvolatarkastuksessa on oleellista kiinnittää huomiota lap-

sen kielenkehitykseen. Toisen vuoden aikana kielen omaksumisen aikatau-

lussa on suuria lapsikohtaisia eroja. Tässä iässä uusien sanojen hidas kart-

tuminen tai niukka puhuminen ei ole huolestuttavaa, mikäli lapsi ymmär-

tää puhetta ja lyhyitä kehotuksia. Erityistä huomiota tulee kuitenkin näihin 

lapsiin kiinnittää. Nimitystä myöhään puhumaan alkaneet käytetään lapsis-

ta, joiden sanasto jää alle 50 sanan kaksivuotiaana. Jos muita puheen ja 

kielen kehityksen riskitekijöitä, esimerkiksi keskosuus tai vanhempi-

en/lähisukulaisten kielivaikeudet, ei ole, on todennäköistä että lapsi saa-

vuttaa ikätoverinsa kolmeen ikävuoteen mennessä. Puheen kehitystä tulisi 
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kuitenkin seurata, jotta normaali puheen kehitys varmistetaan. (Sarvinai-

nen-Makkonen ym. 2009, 147; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004b, 146.) 

 

Mikäli 2-vuotiaalla lapsella ei ole lainkaan sanoja, hän ei osaa noudattaa 

lyhyitä käskyjä, leikki ei sisällä symbolisia toimintoja ja lapsella on vain 

vähän kommunikatiivisia eleitä, on lapsen kehitystä seurattava tarkemmin. 

Lapsen kuulontutkimus on tärkeää, jotta pystytään arvioimaan onko lapsen 

kuulo normaali. Mikäli kuulotutkimus vaikuttaa normaalilta, kannattaa 

lapsi tällöin lähettää puheterapeutin luokse arviointiin. Jos taas epäillään 

ongelmia lapsen kuulossa ja kuulemissa, lääkäri tekee tarkemman arvioin-

nin ja päättää jatkotoimenpiteistä. (Siiskonen ym. 2003, 127; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004b, 146.) 

 

6 RAVITSEMUS 

Lapsi tarvitsee energiaa kasvuun ja kehitykseen sekä aktiiviseen liikkumi-

seen ja vilkkaaseen aineenvaihduntaan. Pientä lasta on autettava löytä-

mään luonnollinen ja terveellinen ruokarytmi. Lapsen tulisi syödä 4-6 ker-

taa päivässä. Lapsi tarvitsee kaksi lämmintä ateriaa, aamupalan, iltapalan 

ja yhdestä kahteen välipalaa. Aikuisella on suuri valta siihen mitä ja mil-

loin leikki-ikäinen lapsi syö. Lapsi puolestaan syö tarjotusta ruoasta sen 

verran kuin kulloinkin haluaa. Säännöllinen ateriarytmi ja syödyn annok-

sen suuruudesta päättäminen tukevat lapsen luontaista syömisen säätelyä. 

Säännölliset ateriat ja turhien välipalojoen välttämin auttavat lapsen ham-

paiden terveyden ylläpitämisessä sekä painonhallinnassa. Lapsi on myös 

tyytyväisempi, kun nälkä ei aiheuta turhaa kiukuttelua ja väsymystä. (Hu-

jala 2010, 59–60; Janson & Danielsson 2005, 124; Koistinen ym. 2009 

66–69.)  

 

Kaksivuotias lapsi on jo aktiivinen ruokailija muun perheen kanssa. Lapsi 

opettelee yhden ja kahden ikävuodenvälillä syömään itsenäisesti, ja lapsen 

tuleekin antaa rauhassa harjoitella syömistä. Sotkulta ei voi pienen lapsen 

ruokailutilanteissa välttyä. Oppiakseen syömään siististi, lapsen on käytä-

vä läpi sottaamisvaihe. Noin yksivuotias lapsi voi siirtyä syömään muun 

perheen kanssa samaa ruokaa. Samalla alkaa hyvin ruokatapojen harjoitte-

lu. Leikki-iän kynnyksellä viimeistään perheessä olisi syytä opetella yh-

teinen ateriarytmi ja tehdä ruokavalioista koko perheelle monipuolinen ja 

terveellinen. (Hermanson 2007, 112; Hujala 2010, 59–63; Litja ym. 2000, 

15; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 136–137.) 

 

Lapsen makutottumukset muokkautuvat jo aivan pienestä pitäen. Mitä 

vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä vaikeampi makutottumuksia on muuttaa ja 

parantaa. Jos leikki-ikäinen saisi itse valita ruokansa, hän söisi vain tuttuja 

ruokia. Jos lapselle toistuvasti tarjoaa samoja ruokia, tulee tutuista ruoista 

lapsen lempiruokia ja vieraat ruoat epäilyttävät lasta. Varautuneisuus uutta 

ruokaa tai makua kohtaan on lapsille tyypillistä. Jotkut lapset tarvitsevat 

keskimäärin 10–15 maistelukertaa, ennen kuin alkavat pitää uudesta ruo-

asta. Syömään pakottaminen ei ole hyväksi vaan voi aiheuttaa lapselle 

vastenmielisyyden tiettyä ruokaa tai jopa koko syömistä kohtaan. Uuteen 
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ruokaan totuttelu on prosessi, joka vie aikaa. Ennen pitkään, kun asiaan ei 

kiinnitetä ylimääräistä huomiota, aikuisen esimerkki ja lapsen luontainen 

uteliaisuus saavat yleensä lapsen maistamaan uutta ruoka-ainetta. (Her-

manson 2007, 112; Hujala 2010, 59–63; Litja ym. 2000, 15; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004a, 136–137.) 

 

Lapsen ruokahalu vaihtelee päivästä ja hetkestä toiseen. Lapsen syömistä 

säätelevät nälän ja kylläisyyden tunteet. Aina ruoka ei maistu yhtä hyvin, 

eikä lapsi syö yhtä paljon jokaisella aterialla. Jos lapsi on terve, hän ei kär-

si siitä, että välillä syö vähemmän. Pientä lasta ei saisi yrittää syöttää väki-

sin tai käskeä syömään lautasensa tyhjäksi. Joskus vanhemman on vaikea 

käsittää tätä. Vanhempi yrittää kaikin keinoin saada lapsen syömään, ja 

näin syntyy pulmatilanteita herkästi. Vanhempia on hyvä ohjata hyväksy-

mään lapsen ruokahalun muutokset osana lapsen luonnollista kasvua ja 

kehitystä. Säännöllinen ruokailurytmi auttaa hyvään ruokahaluun sekä se, 

että ateria-aikojen ulkopuolella lapselle ei anneta ylimääräisiä makeita 

syötäviä tai juotavia. (Hujala 2010, 59–63; Litja ym. 2000, 17; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004a, 139–145; Thompson 2004, 10.) 

 

Lapsen ravinnonsaannin riittävyyttä seurataan neuvolassa kasvukäyrien 

avulla. Jos lapsi kasvaa tasaisesti, se osoittaa riittävää energian saantia. 

Karkea energiasaannintarve lapsella on 1000kcal lisättynä lapsen ikä vuo-

sissa kerrottuna 100kcal. Näin ollen kaksivuotiaan suuntaa antava energi-

an tarve on 1200kcal vuorokaudessa. Jos kasvukäyrän suunta puoleen tai 

toiseen muuttuu, silloin on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota lapsen ra-

vitsemukseen. Useimmiten lapsen syömisen hankaluudet menevät itses-

tään ohi ja liittyvät lapsen psykososiaalisen kehityksen vaiheisiin. Kaksi-

vuotiaan syömispulmat voivat liittyä itsenäistymiskehitykseen ja tah-

toikään. Vaikeita ja pitkäaikaisia syömisongelmia on syytä tutkia tarkem-

min. (Hujala 2010, 59–63; Litja ym. 2000, 17; Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2004a, 139–145; Thompson 2004, 10.) 

6.1 Ravitsemussuosituksia  

Ravitsemusohjauksessa voi käyttää ruokaympyrää tai ruokakolmiota apu-

na havainnollistamaan, miten ruokavalinnat tehdään tasapainoisesti. Ruo-

kavalio saadaan monipuoliseksi, kun se koostuu täysjyväviljavalmisteista, 

kasviksista, marjoista, hedelmistä, rasvattomasta maidosta ja muista mai-

tovalmisteista, lihasta, kalasta ja pehmeistä rasvoista. Lautasmalli puoles-

taan on esimerkkimalli hyvin kootusta ateriasta. Lautasmallia voi käyttää 

sekä aikuisella että lapsella. Lapsen annoskoko on vain pienempi kuin ai-

kuisen. Lautasmallin mukaan puolet lautasesta tulee täyttää kasviksilla, 

neljäsosa perunalla, riisillä tai pastalla ja viimeinen neljännes lihalla, ka-

lalla tai kananmunalla. Aterian täydentää kasvisrasvamargariinilla voideltu 

leipä sekä lasillinen rasvatonta maitoa tai piimää. Jälkiruokana voi olla 

marjoja tai hedelmiä. Pienimmille lapsille riittää, että aterian eri osat täyt-

tävät kukin noin kolmanneksen lautasesta. Lautasmalli turvaa lapselle riit-

tävän energian ja proteiinin saannin, joita lapsi tarvitsee kasvamiseen. 

(Ojala & Arffman 2010 18; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a; 20.) 

 



Terveen 2-vuotiaan lapsen kasvu ja kehitys - Kyselylomake kaksivuotisneuvolaan 

 

 

 

14 

Kasviksia, marjoja ja hedelmiä tulisi syödä useita kertoja päivässä. Niistä 

saa runsaasti kuitua ja suojaravintoaineita ja vain vähän energiaa. Lapsen 

tulisi syödä päivässä kuusi oman kouransa kokoista annosta kasviksia, 

marjoja tai hedelmiä. Usein viipaloidut tai lohkotut tuoreet kasvikset, he-

delmät ja marjat ovat enemmän lasten mieleen kuin lämpimät lisukekas-

vikset. Leikki-ikäisen nesteen tarve vuorokaudessa on yhteensä noin 1,5 

litraa. Tähän sisältyy myös ruoan mukana tuleva neste. Maitoa ja maitota-

loustuotteita lapsi tarvitsee 5–6 dl vuorokaudessa. Maitotuotteet ovat kal-

siumin lähde ja kalsiumia tarvitaan luuston rakennusaineeksi. Rasvaton 

maito sopii myös lapsille. Suositusten mukaan, jos alle kaksivuotias käyt-

tää ainoastaan rasvattomia maitotuotteita, tulisi lapsen ruokavalioon lisätä 

päivittäin 2–3 teelusikallista ylimääräistä rasvaa energiansaannin takaami-

seksi. (Hujala 2010, 61: Ojala ym. 2010, 15–17; Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2004a, 30–38; Thompson 2004, 7.) 

 

Riittävän pehmeän rasvan saannin turvaamiseksi tulisi lapsella käyttää vä-

hintään 60 % rasvaa sisältävää margariinia. Kalaa tulisi syödä kahdesti 

viikossa. Liha- ja viljavalmisteet ovat tärkeitä raudan lähteitä. Raudan 

puute voi hidastaa lapsen kasvua ja kehitystä. Lihan ja kalan rauta imeytyy 

elimistöön paremmin, kuin kasvikunnan tuotteiden ja maitotuotteiden rau-

ta. Raudan imeytymistä tehostaa aterian sisältämä C-vitamiini. Koko per-

heen on myös hyvä tottua vähäsuolaiseen ruokaan. (Hujala 2010, 61: Ojala 

ym. 2010, 15–17; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 30–38; Thompson 

2004, 7.)  

 

Kaikkia ravintoaineita, lukuun ottamatta D-vitamiinia, tulisi saada riittä-

västä monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta. Joskus kuitenkin tämä 

ei onnistu, esimerkiksi jotkin sairaudet ja allergiat kaventavat lapsen ruo-

kavaliota. Jos lapsi ei saa syystä tai toisesta tarpeeksi ravintoaineita ruoka-

valiostaan, tulee ravintoainevalmisteiden käyttö aloittaa. Näin saadaan 

turvattua lapsen kasvu ja kehitys. Ravintolisien käytöstä on hyvä kysyä 

neuvoa lääkäriltä, terveydenhoitajalta tai apteekin henkilökunnalta. Lapsil-

le tulee käyttää aina heille suunnattuja ravintolisiä, sillä niissä on parem-

min huomioitu lapsen iänmukainen tarve. Annostusohjeita on tärkeä nou-

dattaa huolella. (Ojala ym. 2010, 18–19; Thompson 2004, 7.) 

6.1.1 D-vitamiinin saantisuositus 

D-vitamiini säätelee elimistön kalsiumtasapainoa ja on tarpeellinen vita-

miini luuston kasvun ja kehityksen turvaamisen kannalta. D-vitamiini lisää 

kalsiumin imeytymistä suolistosta ja lisää kalsiumin takaisinimeytymistä 

munuaistiehyissä. D-vitamiinin puutos johtaa kalsiumtasapainon häiriöön, 

jota lapsilla kutsutaan riisitaudiksi ja aikuisilla osteomalasiaksi. Lapsilla 

riisitauti ilmenee esimerkiksi säärien vääntymisenä. D3-vitamiinin lähteitä 

ovat rasvaiset kalat, vitaminoidut margariinit ja lisäksi sitä kehittyy kesällä 

auringonvalon vaikutuksesta. D2-vitamiinia on kasvikunnan tuotteissa, 

mutta se imeytyy D3-vitamiinia huonommin. (Nurminen 2002, 437–439.) 

 

Jotta lapsen D-vitamiinin saanti saadaan turvattua, tulee D-vitamiinin 

saannista siis edelleen pitää huolta. Uusi D-vitamiinin käyttösuositus on 
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annettu tammikuussa 2011. Sen mukaan D-vitamiinivalmistetta annetaan 

alle 2-vuotiaille kahden viikon iästä lähtien 10 µg vuorokaudessa ympäri 

vuoden. D-vitamiinilisä annetaan riippumatta siitä, saako lapsi äidinmai-

toa, äidinmaidonkorviketta, lasten erityisvalmistetta tai vitaminoitua las-

tenvelliä tai -puuroa tai muuta D-vitaminoitua maitoa. 2–18-vuotiailla D-

vitamiinivalmistetta käytetään 7,5 µg vuorokaudessa ympäri vuoden. Vi-

tamiinivalmisteen käyttö vitaminoitujen maitovalmisteiden ja rasvojen 

ohella on turvallista, eikä liikasaannin riskiä tavanomaisessa ruokavaliossa 

ole. (Nurminen 2002, 437–439; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011.)  

 

7 NUKKUMINEN 

7.1 Unen ja levon merkitys 

Alle kolmivuotiaiden lasten mielialat, aktiivisuus ja virikkeiden vastaanot-

tokyky riippuvat suuresti siitä, ovatko he saaneet riittävästi ruokaa, unta ja 

ulkoilua. Lapsi tarvitsee unta ja lepoa kasvamiseen ja päivän touhuihin. 

Riittävä lepo on välttämätöntä lapsen fyysisen ja psyykkisen tasapainon 

vuoksi. Uni ja lepo suojaavat lapsen hermostoa liikarasitukselta ja antavat 

sille tarvittavaa kypsymisaikaa. Myös oppimis- ja keskittymiskyvyn ja 

elimistön immuunijärjestelmän kannalta riittävä unen saanti on tärkeää. 

Lapsesta tulee levoton ja oikutteleva, jos hän ei nuku riittävästi. Jokainen 

lapsi on tässäkin asiassa yksilö ja jokaisella on omat unen tarpeensa. Toi-

set lapset tarvitsevat unta enemmän kuin toiset. Lapsen unentarpeeseen ja 

määrään vaikuttavat lapsen fysiologinen rytmi ja nukkumisrytmi sekä aa-

muheräämisen ajankohta ja nukutun unen laatu. (Helenius, Karila, Munter, 

Mäntynen & Siren-Tiusanen 2001, 79; Karling ym. 2008, 214–215; Smed-

je 2005, 146; Visakorpi 2008, 18.) 

 

Usein 15–18 kuukauden iässä lapsi jättää toiset päiväunet pois ja nukkuu 

vain yhdet päiväunet. Aktiivisen valveillaolon kesto pitenee vähitellen 

keskushermoston kypsymisen myötä. Suuri osa kaksivuotiaista tarvitsee 

yhdet noin kahden tunnin mittaiset päiväunet. Lepo ja rauhoittuminen ovat 

tärkeää keskushermoston kypsymisen aikaa viiteen ikävuoteen saakka. 

Osa kaksivuotiaista lapsista on jo päivähoidossa, ja silloin päiväunet nuku-

taan useana päivänä viikosta hoitopaikassa. On tärkeää, että vanhemmilla 

ja lapsen hoitopaikalla on samanlainen käsitys lapsen unen tarpeesta ja 

päivälevon merkityksestä. Uusissa tilanteissa, kuten päivähoidossa aloit-

tamisessa, lapsen unen määrä ja laatu saattavat vaihdella. Päivähoidon 

aloitus tuo usein lisäkuormitusta lapselle, mikä saattaa aiheuttaa väsymys-

tä ja nukkumisvaikeuksia. Aikuisen tehtävä on olla herkkä tällaisissa tilan-

teissa ja tasapainottaa univalverytmiä lapsen tarpeiden mukaiseksi. (Hele-

nius ym. 2001, 81; Karling ym. 2008, 215–217; Visakorpi 2008, 18.) 
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7.2 Yöunet 

Keskimäärin lapsi tarvitsee 10–12 tuntia unta yössä. Lapsi tarvitsee va-

kaan päivärytmin ja samanlaisina toistuvat iltarutiinit hyviin yöuniin. Var-

sinkin ennen nukkumaanmenoa olisi hyvä toimia illasta toiseen saman 

kaavan mukaan. Iltarituaaleja ei saisi kuitenkaan olla liian paljon, sillä sil-

loin ne saattavat pikemminkin estää kuin helpottaa nukahtamista. Liialli-

sista iltarutiineista saattaa myös olla vaikea päästä eroon myöhemmin. Ru-

tiinien painopisteen tulisi olla mukavassa yhdessäolossa ja hellimisessä. 

Rauhalliset iltapuuhat ennen nukkumaanmenoa tuovat lapselle turvalli-

suuden tunnetta. Lapsi oppii tietämään, mitä seuraavaksi tulee tapahtu-

maan ja mitä häneltä odotetaan. Lapsen nukkumisympäristön täytyy myös 

olla lapselle miellyttävä ja turvallinen. Lapsi saattaa aristella pimeää huo-

netta ja silloin voi himmeän yövalon jättää palamaan. Oven jättäminen 

raolleen saattaa myös auttaa nukahtamisessa, sillä silloin lapsi tuntee, että 

vanhempi on lähellä. Tuttu ja turvallinen unilelu tai uniriepu auttaa myös 

pientä nukahtamaan hyvin mielin. (Karling ym. 2008, 215–217; Keski-

Rahkonen & Nalbantoglu 2011, 63–64; Litja ym. 2000, 43.) 

 

Lapsi olisi hyvä laittaa suunnilleen samaan aikaan nukkumaan joka ilta. 

Näin lapsi tottuu nukkumisrytmiin niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Lap-

sen voi peitellä sänkyyn, lukea pienen iltasadun tai laulaa unilaulun, antaa 

hyvänyön suukon ja toivotuksen ja jättää sitten lapsi huoneeseen nukku-

maan. Yleensä on hyvä antaa lapsen nukahtaa omia aikojaan. Kaksivuotias 

osaa jo taistella nukkumaanmenoa vastaan. Lapsi koettelee vanhempaa 

monin eri konstein. Vanhemman on hyvä huolehtia siitä, että lapsen tar-

peet ovat täytetty ennen nukkumaan laittamista. Silloin vanhempi voi huo-

letta laittaa lapsen aina takaisin sänkyyn ja olla vastaamatta lapsen vetoo-

muksiin esimerkiksi janosta tai nälästä. (Litja ym. 2000, 44–47; Woolfson 

2006, 30–31.) 

 

Nukahtamisvaikeudet voivat olla myös merkki liian vähäisestä yhdessä 

vietetystä ajasta. Lapsi kaipaa vanhempaansa, joka on ollut päivän töissä, 

ja haluaisi viettää vanhemman kanssa enemmän aikaa. Yhteiset hellät ilta-

hetket ovat lapselle tärkeitä ja helpottavat myös lasta nukahtamaan rauhal-

lisesti. Osa lapsista heräilee vielä säännöllisesti yöllä kaksivuotiaana. Lap-

sen kanssa ei tulisi rupatella tai leikkiä yöllä, eikä tarjota juotavaa tai syö-

tävää. Muuten lapsi varmasti herää seuraavanakin yönä. Vanhemman on 

pidettävä pintansa ja oltava päättäväinen. Öisin heräilevän lapsen kanssa 

on toimittava rauhallisesti ja johdonmukaisesti. Vanhempi ei saisi suuttua 

lapselle ja menettää malttiaan. Vanhempi voi olla uupunut ja voimaton 

lapsen katkeilevan unirytmin vuoksi ja silloin on tärkeä huolehtia myös 

vanhemman omasta jaksamisesta ja lepäämisestä. (Litja ym. 2000, 44–47; 

Woolfson 2006, 30–31.) 

7.2.1 Painajaisunet ja yölliset kauhukohtaukset 

Joskus lapsen yöheräilyt voivat johtua painajaisunista. Pahaan uneen he-

räävä lapsi on ikuinen ja peloissaan. Unessa lapsi käy läpi uudelleen päi-

vän tapahtumia. Tapahtumarikkaan päivän jälkeen unet ovat vilkkaampia 
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ja mielikuvitus pääsee valloilleen. Kaksivuotias lapsi ei vielä monin sa-

noin osaa käydä läpi päivätapahtumia vanhemman kanssa, ja siksi pienelle 

lapselle on tärkeää saada purkaa huoliaan ja pelkojaan leikkien ja satujen 

avulla. Aina lapsen ei tarvitse kokea mitään järkyttävää nähdäkseen paina-

jaisunia. (Keski-Rahkonen ym. 2011, 124–125; Litja ym. 2000, 48–50; 

Thompson 2004, 18; Vakkila 2008, 173.) 

 

Painajaisunta muistuttava tila on yöllinen kauhukohtaus. Painajaisten ja 

kauhukohtausten syyt johtuvat pitkälti samoista syistä. Yöllinen kauhu-

kohtaus eroaa siten, että lapsi ei silloin yleensä herää eikä reagoi puhee-

seen. Lapsi on puoliksi hereillä ja puoliksi unessa. Lapsi saattaa nousta is-

tumaan sängyssään, hän huutaa ja itkee. Lapsen silmät ovat auki, mutta 

katse on tuijottava. Lasta saattaa olla vaikea herättää. Kauhukohtaus on 

ohi yleensä noin 15 minuutissa, jonka jälkeen lapsi nukahtaa uudelleen. 

Aamulla lapsi ei muista tapahtumasta mitään. Kohtaus saattaa näyttää pe-

lottavalta vanhemmasta, mutta tila on lapselle vaaraton. Pelästynyt lapsi 

tarvitsee lohdutusta, mutta liialliseen huomioon ei ole aihetta, sillä se saat-

taa antaa lapselle viestin siitä, että hänen pelkonsa oli todella aiheellinen, 

kun vanhempikin reagoi siihen voimakkaasti. Tärkeintä on luoda lapselle 

tunne siitä, että hän on turvassa eikä pelkoihin ole syytä. Yölliset kauhu-

kohtaukset ovat leikki-ikäisillä suhteellisen yleisiä, eivätkä yleensä ole oi-

re mistään vakavammasta ongelmasta. Toistuvat, yöstä toiseen jatkuvat 

painajaisunet tai kauhukohtaukset vaativat tarkempaa selvittelyä. (Keski-

Rahkonen ym. 2011, 124–125; Litja ym. 2000, 48–50; Thompson 2004, 

18; Vakkila 2008, 173.)  

7.3 Helpotusta univaikeuksiin 

Taaperoikäisten lasten univaikeuksista on tehty huomattavasti vähemmän 

tutkimuksia kuin vauvojen unesta. On kuitenkin todettu, että taapero- ja 

leikki-ikäisten lasten univaikeuksien hoitoon vaikutta suurilta osin van-

hempien kasvatustyyli ja perheen käytännöt. Yleisesti ottaen monia pien-

ten lasten uniongelmia voidaan korjata tarkentamalla vanhempien otteita 

rajojen asettamisesta. Vanhempien on päätettävä mihin he rajan vetävät. 

Rajat on tehtävä selväksi itselleen ja lapselle ja niistä on pidettävä kiinni. 

Lapselle on ikätason vaatimalla tavalla konkreettisesti ja ystävällisesti seli-

tettävä, millaista käytöstä häneltä odotetaan. Kaksivuotias ei ymmärrä, jos 

vanhempi käskee häntä menemään kiltisti nukkumaan tai lopettaman kiu-

kuttelun. Jos vanhemmat ovat päättäneet, että lapsen tulee pysyä omassa 

sängyssään, vanhemman tulee viedä lapsi takaisin sänkyyn joka ikinen 

kerta, kun hän kömpii sieltä pois. Vähitellen lapsi oppii pysymään omassa 

sängyssään, kun vanhemmat ovat johdonmukaisia omassa toiminnassaan. 

(Keski-Rahkonen ym. 2011, 105,119.) 

 

Lapsen nukahtamisongelmiin ja yöheräilyihin on tarjolla monenlaisia rat-

kaisuja. Ensimmäisenä keinona on laittaa perheen iltarutiinit kuntoon ja 

tehdä niistä mahdollisimman samanlaisina toistuvia, rauhoittavia ja muka-

via yhteisiä hetkiä. On hyvä varmistaa, että lapsi on ulkoillut ja liikkunut 

aktiivisesti päivän aikana, jolloin unen tulo on usein helpompaa. Jos van-

hemmasta tuntuu, että lapsi ei ole illalla nukkumaanmenoaikana tarpeeksi 
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väsynyt, on yksi keino lyhentää lapsen päiväunia, jolloin unta riittää myös 

yöksi. Myös se vaikeuttaa nukkumaanmenoa, jos lapsi nukkuu päiväunet 

liian myöhään iltapäivällä. Vanhemmat voivat löytää apua univaikeuksiin 

myös kokeilemalla unikoulua. Unikouluista löytyy erilaisia vaihtoehtoja, 

esimerkiksi pistäytymismenetelmä, tassuttelu, tuolimenetelmä, suunniteltu 

herättäminen ja huudatusunikoulu. Unikoulujen ei ole todettu olevan hai-

tallisia tai vaarallisia lapsen kehitykselle. Perheen päätettäväksi jää, mikä 

sopii heille ja heidän tilanteeseensa parhaiten. (Keski-Rahkonen ym. 2011, 

105–106; Thompson 2004, 18–19.)  

 

8 SIISTEYSKASVATUS 

8.1 Vähitellen eroon vaipoista 

Kaksivuotiaana on aika aloittaa siisteyskasvatus. Kahden ja kolmen ikä-

vuoden välissä monet lapset pääsevät kokonaan eron vaipoista, mutta toi-

saalta monet tarvitsevat vielä ainakin yövaippaa. Kuivaksi oppimisessa jo-

kainen lapsi on erilainen ja kypsymistahti on yksilöllinen. Joidenkin lasten 

fyysiset, henkiset, emotionaaliset taidot ovat kehittyneet jo 18 kuukauden 

ikäisenä sen verran, että he ovat valmiita opettelemaan potalla käyntiä. 

Tutkimusten mukaan aikaisintaan 18 kuukauden iässä lapsi voi oppia hal-

litsemaan virtsarakon ja peräsuolen toimintaa. Toisilla lapsilla kypsyminen 

saattaa kestää pidempään. Aikaisintaan 15 kuukauden iässä lapsi alkaa tie-

dostaa sen, että hänellä on märkä vaippa tai että hän on pissannut tai ka-

kannut housuihin. Lähestyessä kahden vuoden ikää lapsi alkaa tiedostaa 

pissaavansa ja kakkaavansa ja osaa myös kertoa sen muille. Tämä vaihe 

saattaa joillakin lapsilla alkaa vasta hieman myöhemmin. Se vaihe, että 

lapsi osaa kertoa etukäteen hädästään, alkaa yleensä kahden ikävuoden 

jälkeen, toisilla vasta kolmevuotiaana. Kolmevuotiaana lapsi oppii hallit-

semaan virtsarakon toiminnan ja pystyy myös pidättelemään jonkin aikaa. 

(Gilbert 2003, 10–11; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004b, 145.)  

 

Kuivaksi oppimisessa on suuria yksilöllisiä eroja. Potalla istumista voi 

kuitenkin harjoitella jo heti, kun lapsi on oppinut itse istumaan ilman tu-

kea. Totuttelun voi aloittaa jo vuoden iässä, ennen kuin lapsen suolen ja 

rakon hallinta on edes kypsynyt. Pieni lapsi pissaa usein heti herättyään. 

Myös ruokailun jälkeen ja hetki ennen nukkumaanmenoa ovat hyviä pot-

tahetkiä. Liian varhaisella siisteyskasvatuksella voi kuitenkin aiheuttaa 

lapselle vahinkoa, jos vaatimukset ovat liian kovat lapsen kehitystasoon 

nähden. Psyykkiset paineet voivat aiheuttaa ongelmia lapsen vatsan tasa-

painolle, ja näin aiheuttaa ummetusta tai tuhrimista. Pakottaminen ja ran-

kaiseminen eivät kuulu kuivaksi opetteluun, vaan lasta tulee rohkaista, 

kannustaa ja kehua. (Lehtimaja 2009, 237; Litja ym. 2000, 25.) 

 

Kahden vuoden iässä lapsi alkaa tiedostaa pissan ja kakan tulemisen. Kui-

vana pysyminen on lapsen kehityksessä vaihe, joka antaa lapselle itseluot-

tamusta. Taidon hankkiminen ei aina toteudu vanhempien suunnitelmien 

mukaan, mikä saattaa aiheuttaa turhautumista niin vanhemmissa kuin lap-
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sessakin. Vanhempien tulisi suhtautua asiaan rauhallisesti ja rennosti. Lap-

sen on hyvä aluksi antaa tutkia pottaa rauhassa. Lapselle voi itse näyttää 

esimerkkiä vessassa käynnissä, sillä lapset ovat taitavia matkijoita ja oppi-

vat jäljittelemällä. Lapsen voi myös antaa istua potalla ja samalla tutkia 

esimerkiksi mielenkiintoista kirjaa tai lelua. Näin pottaa tulee tutuksi eikä 

ole niin pelottava. Potalle opettelu ei ole välttämätön osa kuivaksi opette-

lussa, vaan osa lapsista oppii helpommin suoraan wc-istuimelle. (Gilbert 

2002, 22–30; Woolfson 2006, 28–29.) 

 

Siisteyskasvatuksessa on tärkeää, että se tehdään mahdollisimman helpok-

si ja positiiviseksi kokemukseksi. On hyvä valita sellainen ajankohta har-

joitteluun, kun tulossa ei ole mitään suuria muutoksia lapsen ja perheen 

elämässä. Siisteyskasvatus on altis kaikenlaisille häiriöille ja lapsi tarvit-

see kaiken tuen vanhemmalta. Kuivaksi oppiminen vie toisilta lapsilta 

enemmän aikaa kuin toisilta. Lapsi oppii omaan tahtiinsa, kun on siihen 

valmis. Vanhempien on hyvä muistaa, että rakon ja suolen hallintaa opet-

televalle lapselle sattuu vahinkoja ja se on osa oppimista. Lasta ei saisi 

koskaan moittia tai rankaista siitä, kun vahinkoja sattuu. Lapseen tulee 

suhtautua ymmärtäväisesti ja kärsivällisesti, sillä useimmiten harjoitukset 

tuottavat kyllä tulosta. Jos lapsi ei viiden vuoden ikään mennessä ole op-

pinut kuivaksi, asiaan tulee puuttua neuvolassa. (Aurell 2005, 101–103;  

Gilbert 2003, 40–46; Litja ym. 2000, 25–26; Woolfson 2006, 29.) 

8.2 Ummetus 

Ummetus on yleinen ongelma, ja se on tavallisinta 2–4-vuotiailla leikki-

ikäisillä. Ummetuksen oireita ovat kovat ulosteet, useiden päivien mittai-

nen väli ulostamisessa sekä kivulias ja vaivalloinen ulostaminen. Joskus 

lapsen ummetus saattaa kestää niin kauan, että kovan ulostemassan ohi al-

kaa suolesta vuotaa juoksevaa ulostetta, mitä saatetaan luulla myös ripu-

liksi. Ummetuksen syynä ovat usein vääränlaiset ruokailutottumukset, 

ruoka-aineallergiat ja lapsen pelko potalla käymisestä. Jos lapsella on ollut 

kipua ulostaessa, lapsi helposti yhdistää kivun pottaan, ja näin lapsi alkaa 

pidätellä ulostetta. Vanhemman kannattaa pyrkiä tekemään lapselle mah-

dollisimman mukava kokemus potalla käymisestä, ilman painostusta. 

(Hermanson 2007, 191; Tuokkola & Strengell 2010, 88.) 

 

Ummetuksen hoidossa tärkeää ovat pitkäkestoinen hoito ja elämäntapa-

muutokset. Lievän ummetuksen hoitoon riittää usein säännöllinen ate-

riarytmi, kuitupitoisempi ruoka, nesteen saannin lisäys, liikunta sekä sään-

nöllisen ulostamistavan harjoittelu. Jotkut ruoka-aineet kovettavat vatsaa. 

Lapsen ruokavaliossa tulisi välttää sokeria, valkoisia vehnäjauhoja ja rii-

siä, banaania, mustikkaa, puolukkaa, kananmunaa sekä kovia juustoja. 

Kuitupitoisten ruoka-aineiden lisääminen ruokavalioon on tärkeää. Hyviä 

kuidun lähteitä ovat täysjyväviljatuotteet, kasvikset, hedelmät ja marjat. 

Myös kuivatut hedelmät, kuten rusinat, aprikoosit ja luumut, pehmentävät 

vatsaa. Kuitupitoisen ruuan kanssa on muistettava juoda riittävästi. Leikki-

ikäiselle paras janojuoma on vesi. Maito on hyvä ruokajuoma, mutta liial-

linen maidon juonti voi aiheuttaa ummetusta. (Tuokkala ym. 2010, 88–89; 

Litja ym. 2000, 30–31.)  
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Joskus ummetus on niin vaikea, ettei sitä saada helpotettua kotikonstein. 

Silloin apteekista voi hankkia mallasuutetta tai laktuloosipohjaisia lääkkei-

tä, joiden tarkoituksena on pehmentää uloste, jolloin lapsi oppii kokemuk-

sen kautta, että ulostaminen ei tuota kipua. Pidempiaikaisessa ummetuk-

sessa on hyvä kääntyä myös lääkärin puoleen. Hoitamattomana ummetus 

voi johtaa peräaukon seudun haavaumiin sekä aiheuttaa myös kastelua ja 

tuhrimista. (Hermanson 2007, 192; Tuokkola ym. 2010, 90; Vakkila 2009, 

173.) 

 

9 MUUTA AJANKOHTAISTA 

9.1 Päivähoidon aloittaminen 

Päivähoidon aloittaminen ja siirtyminen kotoa päivähoitoon on valtava 

muutos pienen lapsen elämässä. Lapsen päivähoidon aloitus on myös iso 

askel vanhemmille, jotka ovat siihen mennessä vastanneet lapsen hoidosta 

usein täysipäiväisesti. Kun lapsi aloittaa päivähoidossa, vanhempien on 

luotava lapselle hyvät edellytykset jaksaa kokonainen päivä päivähoidossa 

ja vielä ilta kotona. Lapsen jaksamisen kannalta on tärkeää, että lapsella 

on säännölliset ruokailu- ja nukkumaanmenoajat. Tasapaino ruokailun, 

nukkumisen ja fyysisen aktiviteetin välillä auttaa lasta voimaan hyvin. Tu-

tut rutiinit luovat lapselle turvallisuutta. (Järvinen ym. 2009, 160; Lund-

berg 2005, 154; Woolfson 2006, 20.) 

 

Lapsi saattaa päivähoidon aloittaessaan osoittaa käyttäytymisellään uuteen 

tilanteeseen sopeutumisesta kertovia tilapäisiä reaktiomalleja. Päivähoidon 

alkaessa lapsi voi olla alakuloinen, itkuherkkä ja muista lapsista eristäyty-

vä. Hän kaipaa aikuisen läsnäoloa, mutta välttää katsekontaktia. Liikun-

nallinen aktiivisuus saattaa vähentyä ja kielelliset taidot hetkellisesti taan-

tua. Ruoka ei välttämättä maistu ja myös uniongelmat ovat tyypillisiä. Al-

kusopeutumisen ongelmat kestävät parista viikosta kolmeen kuukauteen. 

Lapsen sopeutumiseen vaikuttavat ennen kaikkea lapsen temperamentti, 

päiväkodin ilmapiiri ja vanhempien ja lapsen välinen suhde. 

(Helenius ym. 2001, 53.) 

9.2 Uusi perheenjäsen 

Jokainen lapsi kokee joskus mustasukkaisuuden ja kateuden tunteita. Mus-

tasukkaisuutta syntyy erityisen helposti silloin, kun perheeseen syntyy uu-

si vauva ja kaksivuotias saa pikkusisaruksen. Aiemmin lapsi on saanut 

perheessä itselleen kaiken huomion. Kaksivuotiaan maailma mullistuu, 

kun nyt hän joutuu jakamaan vanhempiensa huomion uuden tulokkaan 

kanssa. (Litja ym. 2000, 81–82; Murphy 2010, 58.) 

 

Kaksivuotias voi ottaa avosylin uuden vauvan vastaan, mutta vihamieli-

syys tai välinpitämättömyys vauvaa kohtaan ovat myös normaaleja reakti-

oita. Tunteiden kirjo voi olla laaja. Lapsi voi löydä, purra tai nipistää vau-
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vaa ja näin ilmaista ikäviä tunteitaan. Mustasukkaiset tunteet korostuvat 

juuri uhmaiän myötä, koska lapsi ei osaa vielä hallita tunteitaan. On tärke-

ää, että lapsi oppii käsittelemään mustasukkaisuuden tunteitaan, mutta 

vanhemman tehtävä on estää ja kieltää lasta satuttamasta vauvaa. Kaksi-

vuotias voi myös taantua kehityksessään. Hän voi alkaa itkeä kuin vauva 

sanojen käyttämisen sijaan, juoda tuttipullosta, heräillä öisin ja takertua 

vanhempaansa. Myös jo kuivaksi oppinut lapsi voi aloittaa kastelun uudel-

leen ja haluta vaipan. Taantumisvaihe menee itsekseen ohi ja sitä on turha 

vanhempien suurennella. (Litja ym. 2000, 81–82; Murphy 2010, 58.)  

 

Uuden sisaruksen vuoksi vanhempien huomio jakaantuu lasten kesken.  

Vauva vie suuren osan vanhemman ajasta, jolloin isompi lapsi ei saa huo-

miota enää samoissa määrin kuin ennen. Isompi sisarus saattaa vihoitella 

enemmän nimenomaan äidille, koska äiti imettää vauvaa. Lapsi näkee 

vauvaa koko ajan äidin rinnalla ja on luonnollista, että isompi sisarus rea-

goi tilanteeseen osoittaakseen, että itsekin kaipaa äidin läheisyyttä. (Klang 

2005, 63; Litja ym. 2000, 81–82; Murphy 2010, 59.) 

 

Kaksivuotias tarvitsee paljon myös kahdenkeskeistä aikaa vanhemman 

kanssa. Usein isä viettää tässä elämäntilanteessa enemmän aikaa isomman 

lapsen kanssa, mutta tärkeää on myös, että äiti viettää laatuaikaa isomman 

lapsen kanssa. Kaksivuotiaan on saatava välillä kokea olevansa tärkein. 

Kaksivuotias lapsi tarvitsee muutoksen keskellä tuttuja rutiineja enemmän 

kun koskaan. Perheen elämäntilanteen olisi hyvä pysyä mahdollisimman 

entisenlaisenaan, jottei lapsi tunne uuden vauvan syrjäyttävän häntä. Lo-

pulta lapsi mukautuu uuteen tilanteeseen ja oppii rakastamaan elinikäistä 

leikkitoveriaan. (Klang 2005, 63; Litja ym. 2000, 81–82; Murphy 2010, 

59.)  

 

10 NEUVOLA  

Neuvola tuli osaksi julkista terveydenhuoltoa vuonna 1944, jolloin laki 

kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista tuli voimaan. Neuvolan perinne 

on ollut äiti-lapsi keskeinen ja fyysistä hyvinvointia korostava. 1990-

luvulla neuvoloiden toimintaympäristö muuttui monesta syystä. Neuvola-

työn sisältöä olivat ohjanneet vuoden 1972 kansanterveyslain ohjeet ja 

suositukset. 1992 vuoden valtionosuusuudistuksen myötä kunnat saivat 

enemmän oikeutta ja vastuuta kehitä palveluitaan ja äitiys- ja lastenneuvo-

laa koskevat ohjekirjeet periaatteessa kumoutuivat. Neuvolat siirtyivät vä-

estövastuiseen toimintaan 1990-luvulla. Vuonna 2006 voimaan tulivat 

kansanterveyslain muutokset, joissa ensimmäistä kertaa neuvolatoiminta 

mainittiin lakitekstissä. Uusin valtioneuvoston asetus tuli voimaan 

1.7.2009 ja määräaikaisia terveystarkastuksia koskevat säädökset 

1.1.2011.  Uusi asetus annettiin, koska kuntien väliset erot lasten ja nuor-

ten palveluissa olivat lisääntyneet. Palvelut olivat myös jossain kunnissa 

tarpeisiin nähden riittämättömät. (Lindholm 2009, 19; Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 2010; Viljamaa 2003.) 
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10.1 Neuvolatyön tavoitteet 

Neuvolan ensisijaisena tehtävänä on turvata jokaisen lapsen suotuisa kehi-

tys, terveys ja hyvinvointi. Lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tun-

ne-elämän kehitystä seurataan ja tuetaan. Lapsen hyvinvointi on riippu-

vainen koko perheen voimavaroista, ja siksi on oleellista kiinnittää paljon 

huomiota myös äidin ja isän jaksamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen. 

Neuvola tukee vanhempia lapsilähtöiseen ja turvalliseen kasvatustapaan. 

Tarvittaessa neuvolan tehtävä on asettaa lapsen etu vanhempien edun edel-

le. Neuvolan tehtävä on toimia terveyden edistäjänä, tukea yksilöllisyyttä 

ja toimia asiakaslähtöisesti. On tärkeää osata kuunnella asiakasta aktiivi-

sesti ja olla hienotunteinen. Usein terveydenhoitaja joutuu ottamaan pu-

heeksi vaikeita ja epämiellyttäviltä tuntuvia asioita. Varhainen tunnistami-

nen ja puuttuminen lapsen ja perheen terveyttä vaarantaviin tekijöihin on 

oleellista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004b, 20–23.) 

10.1.1 Perhekeskeisyys 

Perhekeskeisyydellä neuvolatyössä tarkoitetaan sitä, että lapset ja van-

hemmat yhdessä ovat asiakkaita.  Perheen elämäntilanne, kulttuuritausta, 

tottumukset ja ympäristö otetaan huomioon. Vanhempien ja lasten tieto ja 

taito omasta perheestään on toiminnan lähtökohta. Perhe on itsensä asian-

tuntija ja perhettä kuunnellaan kaikissa perhettä koskevissa suunnitelmissa 

ja päätöksissä. Perhekeskeisyyttä voi asiasta riippuen tarkastella niin, että 

perhe on yksilön taustatekijä voimavarana tai voimavaroja vähentävänä 

tekijänä tai että koko perhe on yhtenäinen systeemi. Perhekeskeinen työote 

edellyttää hyvää ja luotettavaa vuorovaikutussuhdetta ja samanaikaisesti 

ammatillisuutta. Terveydenhoitajan tulee välttää työntekijäkeskeisyyttä. 

Perhekeskeisyys toteutuu parhaiten, jos vuorovaikutussuhde on jatkuvaa ja 

joustavaa. Perhekeskeisyys ei tarkoita sitä, että kaikkien perheenjäsenten 

tulisi olla neuvolakäynneillä aina mukana, vaan pikemminkin perhekes-

keinen toiminta edellyttää perheen psykologisen läsnäolon tiedostamista. 

(Lindholm 2009, 22; Sirviö 2006; Viljamaa 2003.) 

 

Perhekeskeisyyteen liittyy läheisesti käsite kumppanuus. Kumppanuudella 

perhekeskeisessä työssä tarkoitetaan sitä, että vanhemmat ja terveydenhoi-

taja yhdessä työskentelevät saavuttaakseen yhteisen tavoitteen. Vanhem-

milla on aina oleellista tietoa lapsesta ja lapsen elinympäristöstä, ja ter-

veydenhoitajalla on puolestaan erityisasiantuntemus erilaisissa perhettä ja 

lasta koskettavissa tilanteissa. Kumppanuus on parhaimmillaan molemmin 

puoleista kunnioitusta ja vastuunottoa työskenneltäessä lapsen parhaan 

hyväksi. (Rantala 2002.) 

10.1.2 Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen 

Vanhemmuus on laaja ja moniulotteinen käsite. Vanhemmuuden kehityk-

seen ja ilmenemiseen vaikuttavat vanhempien persoonallisuuspiirteiden, 

taidon ja tiedon lisäksi lapsen ominaisuudet sekä kulloinkin käytössä ole-

vat voimavarat ja stressitekijöiden tasapaino. Vanhemmuudella on tärkeä 
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merkitys lapsen hyvinvoinnille, ja se vaikuttaa laajasti lapsen kehityksen 

eri osa-alueisiin. Vanhemmuus liittyy keskeisesti lapsen psyykkiseen kehi-

tykseen: persoonallisuuden ja itsetunnon kehitykseen, sosiaalisiin ja kog-

nitiivisiin taitoihin ja psyykkiseen hyvinvointiin. (Leinonen 2004, 188.) 

 

Saiston, Salmela-Aron, Nurmen ja Halmesmäen (2004, 231–232) ovat tut-

kimuksessaan selvittäneet vanhemmuuteen liittyviä stressin taustatekijöitä 

2–3-vuotiaan lapsen vanhemmilla. Tutkimuksen johtopäätöksinä todettiin, 

että tärkeää on vanhempien masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoi-

taminen sekä muiden mahdollisten riskitekijöiden kuten sosiaalisen eris-

täytymisen, päihdeongelmien ja parisuhteen ongelmien kasautumisen es-

täminen jo raskausaikana. Äitiysneuvolan roolia pidetään merkittävänä, 

sillä äidin käyvät raskauden aikana äitiysneuvolassa useita kertoja, jolloin 

hoitoon ohjaaminen olisi helposti toteutettavissa. Haasteena on masentu-

neisuuden tunnistaminen. Jos molemmat vanhemmat kävisivät yhdessä 

neuvolakäynneillä ja perhevalmennuksissa, voidaan parisuhteen tulevia 

muutoksia käsitellä jo etukäteen ja näin valmistella perhettä paremmin tu-

leviin muutoksiin ja tulevaan vanhemmuuteen.  

 

Tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien on vaikea ottaa lastenneuvo-

lassa puheeksi sellaisia asioita, jotka eivät suoranaisesti koske lasta. Ter-

veydenhoitajan on oltava työssään sensitiivinen ja aina tulisi kysyä van-

hemmilta heidän omasta jaksamisestaan ja perheen arjen sujuvuudesta. 

Tutkimukset osoittavat, että neuvolassa käsitellään liian vähän vanhempi-

en keskinäistä suhdetta. Hyvän parisuhteen on kuitenkin todettu olevan 

keskeinen voimavara vanhemmuudessa. Vanhempien ja terveydenhoitajan 

välillä tulisi vallita ystävällinen ilmapiiri ja luotettava tiedonhalu. Van-

hemman on helpompi avautua terveydenhoitajalla, jos vanhempi kokee, 

että terveydenhoitaja pitää tärkeänä myös vanhemman omaa hyvinvointia 

lapsen kasvun ja kehityksen seurannan ohella. (Rantala 2002; Viljamaa 

2003.) 

 

Aina resurssit eivät lastenneuvolakäynnillä riitä vanhemmuuden ja pa-

risuhteen pulmien tarkempaan käsittelyyn. Tällöin on tärkeää, että tervey-

denhoitaja ei kuitenkaan vain sivuuta ja unohda perheen ongelmia vaan 

osaa ohjata vanhemmat muun tuen piiriin. Vanhemmat voivat saada tukea 

ja apua sosiaalityöntekijältä, terveyskeskuspsykologilta, perheneuvolasta, 

kirkon perheasian neuvottelukeskuksesta ja eri järjestöjen palveluista. 

(Hyvärinen 2009, 360–361.) 
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11 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää terveydenhoitajille erääseen 

Hämeenlinnan neuvolaan työvälineeksi kyselylomake. Kyselylomakkeen 

tarkoitus ei ole korvata neuvolatutkimuksia, vaan saada vanhemmilta 

enemmän tietoa ja kokemuksia arjesta lapsen kanssa. Koska tietyt asiat 

kysytään aina neuvolakäynnin yhteydessä, tarkoituksenamme ei ollut käyt-

tää tätä lomaketta pelkästään kysyäksemme lapsen syömisestä, nukkumi-

sesta, pottaharjoituksista ja muista kaksivuotiaan elämänvaiheisiin liitty-

vistä asioista. Tämän lomakkeen tarkoitus oli nimenomaan keskittyä van-

hemmille esitettävien kysymysten kautta arkeen kaksivuotiaan lapsen 

kanssa sekä vanhemmuuden haasteisiin. Kaksivuotiaan lapsen kanssa arki 

voi olla usein haastavaa, joten lomake pyrkii kartoittamaan vanhempien 

voimavarjoja ja pulmatilanteita lapsen kanssa.  

 

Tavoitteena oli, että terveydenhoitajat lähettävät kyselylomakkeen perheil-

le ennen lapsen 2-vuotisneuvolaa. Vanhemmat täyttävät lomakkeen ennen 

lapsensa neuvolakäyntiä ja näin pohtivat enemmän juuri oman lapsensa 

kehityksen vaihetta sekä omaa vanhemmuuttaan. Lomakkeelle vanhemmat 

voivat kirjata ylös asioita, joita haluavat ottaa esille neuvolassa. Lomake 

auttaa vanhempia miettimään ja sanoittamaan ajankohtaisia asioita leikki-

ikäisen lapsen kasvatuksessa. Lomake tulee ottaa mukaan lapsen neuvola-

käynnille, jolloin terveydenhoitaja vanhempien vastauksien kautta käy 

keskustelua läpi. Näin terveydenhoitaja pääsee paremmin pureutumaan 

yksilölliseen, perheen tarpeita vastaavaan neuvontaan ja ohjeistukseen.  

 

 

12 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

12.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyömme on laadultaan toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnal-

lisessa opinnäytetyössä on suositeltavaa, että työllä on oikea toimeksianta-

ja. Oikeaan työelämään tehtävä opinnäytetyö tukee ammatillista kasvua ja 

tämänhetkistä työelämää ja sen tarpeita. Toiminnallisessa opinnäytetyös-

säkään ei voida kokonaan unohtaa selvityksen ja tutkimuksen merkitystä; 

työn tulisi olla työelämälähtöinen, käytännönläheinen ja sen tulisi osoittaa 

tekijöidensä ammattiosaamista ja taitojen hallintaa. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä yhdistyy täten sekä teoreettinen että käytännön osaami-

nen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10, 16–17.)  

 

Tämän opinnäytetyön suunnitteluprosessi alkoi keväällä 2010 tutkiva- ja 

kehittävä osaaja -kurssin myötä. Kurssilla käytiin läpi opinnäytetyön te-

kemiseen ja sisältöön liittyviä seikkoja. Tutustuimme erilaisiin opinnäyte-

töihin ja tutkimusmenetelmiin. Kurssin tarkoituksena oli työstää ideapape-

ri valitsemastaan aiheesta kevään aikana.  
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Tiesimme heti, että haluamme suunnata opinnäytetyömme neuvolaan, ras-

kaana oleviin äiteihin tai lapsiin. Olimme yhteydessä erääseen Hämeen-

linnan neuvolaan ja kysyimme neuvolan terveydenhoitajilta ideoita opin-

näytetyömme aiheeksi. Melko pian saimme terveydenhoitajilta ajatuksen 

kyselylomakkeen tekemisestä 2-vuotisneuvolaan. Neuvolan terveydenhoi-

tajat olivat jo aiemmin pohtineet kyseisen lomakkeen tarpeellisuutta, sillä 

kaksivuotiaan lapsen elämässä tapahtuu paljon asioita ja terveydenhoitajat 

kaipasivat omaan työhönsä apuvälinettä keskustelun avaamiseksi ja syven-

tämiseksi. 5-vuotisneuvolakäynnille on olemassa kyselylomake, ja saman-

kaltaista lomaketta terveydenhoitajat kaipasivat myös 2-vuotiaan lapsen 

neuvolakäynnille. Toiminnallisessa opinnäytetyössä onkin tärkeää, että ai-

he on ajankohtainen, tarpeellinen ja työelämään suuntautuva. (Vilkka ym. 

2003, 23–30.) 

 

Opinnäytetyössä aiheen valinta on tärkeää, aiheen tulee olla motivoiva ja 

mielenkiintoinen. Innostuimme terveydenhoitajien ajatuksesta kyselylo-

makkeen suhteen. Idea toiminnallisesta opinnäytetyöstä oli kiinnostava, 

sillä halusimme saada työstämme jonkinlaisen näkyvän tuotoksen. Toi-

minnallinen opinnäytetyö tehdään usein parityönä, koska tapoja työn to-

teuttamiseen on laajalti. Jo aiemmin olimme päättäneet tehdä työn pari-

työnä, jotta työhön tulisi enemmän kuin vain yhden tekijän näkemystä. 

Olimme molemmat tuolloin kaksivuotiaiden lasten vanhempia, joten kiin-

nostusta omien kokemustemme ja lastemme kautta löytyi välittömästi. 

Terveydenhoitajien idean pohjalta teimme ideapaperin, ja olimme myös 

yhteydessä neuvolan palveluesimieheen varmistaaksemme, että kyseinen 

lomake on sopivaa tehdä. Ideapaperimme hyväksyttiin toukokuussa 2010 

Tutkiva ja kehittävä osaaja -kurssilla. Ideapaperin työstämisen jälkeen pi-

dimme taukoa ennen varsinaisen opinnäytetyön tekemisen aloitusta. 

(Vilkka ym. 2003, 23–30, 55.)  

 

Syksyllä 2010 osallistuimme opinnäytetyösymposiumiin. Tämän jälkeen 

varmistui tieto opinnäytetyömme ohjaavasta opettajasta. Kevään ja kesän 

2011 aikana tutustuimme lähdemateriaaliin monipuolisesti. Toiminnalli-

sessa opinnäytetyössä teoreettinen viitekehys ja tietoperusta ovat työn 

runko. Aloimme ahkerasti kirjoittaa teoreettista viitekehystä työllemme. 

Valitsimme lähdemateriaaliksi mahdollisimman tuoretta tietoa. Emme 

kelpuuttaneet kaikkea löytämäämme lähdemateriaalia. Tutustuimme laa-

jasti erilaiseen kirjallisuuteen ja etsimme tutkittua tietoa. Internet-lähteiden 

käytössä olimme varovaisia ja varmistimme, että sivut ovat luotettavat ja 

tieto on tutkittua.  (Vilkka ym. 2003, 23.) 

 

Alkusyksystä otimme ensimmäistä kertaa kunnolla yhteyttä ohjaavaan 

opettajaamme ja sovimme opinnäytetyötapaamisen. Olimme hyvällä mal-

lilla teoreettisen viitekehyksen työstämisessä. Pian tapaamisen jälkeen so-

vimme väliseminaaripäivän, joka oli 13.10.2011. Väliseminaarin jälkeen 

työstimme ja muokkasimme edelleen tietoperustaa ja aloimme suunnitella 

kyselylomaketta. Väliseminaarissa asetimme tavoitteeksemme saada opin-

näytetyö valmiiksi loppuvuoteen 2011 tai aivan alkuvuoteen 2012 men-

nessä. 
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12.2 Kyselylomakkeen suunnittelu ja toteutus 

Toiminnallinen opinnäytetyö on nimensä mukaisesti opinnäytetyö, jonka 

tuotteena syntyy jotain konkreettista. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ta-

voitellaan ammatillisen tiedon ohjeistamista tai opastusta käytännössä 

esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnatun ohjeen, opastuksen tai 

tapahtuman muodossa. Toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksena tuli 

olemaan kyselylomake erääseen neuvolaan. Haasteena oli kehittää kysely-

lomakkeesta asiakasryhmää palveleva. Kyselylomakkeen tulee olla toimi-

va ja palvella niin terveydenhoitajia heidän työssään kuin myös olla hyö-

dyksi vanhemmille. (Vilkka ym. 2003, 9-10.) 

 

Lomakkeen sisällön on oltava viestintätilannetta, vastaanottajaa ja tekstin 

sisältöä palveleva. Hyvässä lomakkeessa tärkeää on asioiden eteneminen 

johdonmukaisesti. Kun kysymykset ovat loogisessa järjestyksessä, on nii-

hin helpompaa vastata. Sisällöllisesti sama lomake voi sisältää hyvinkin 

erilaisia asioita. Samaan aihepiiriin liittyvät kysymykset tulee kuitenkin 

olla loogisesti peräkkäin. Sama koskee siirtymistä aihealueesta toiseen. 

Tarkoituksenamme oli edetä lapsien ja vanhempien luonteen kuvailusta 

normaalin arkipäivän sujuvuuteen ja toimivuuteen. Siitä etenimme van-

hempien kokemiin haasteisiin arjessa ja kartoitimme vanhempien omaa 

jaksamista ja voimavaroja lapsen kanssa olemiseen. Lomakkeen loppu-

puolella keskityimme kysymään lapsen oman tahdon ja uhman mukana 

tuomista haasteista ja vanhempien kasvatustavoista. (KvantiMOTV 2010.) 

 

Yksityiskohtaiset vastausohjeet on hyvä laittaa lomakkeeseen, jotta vastaa-

ja tietää tarkasti, miten kysymykseen tulee aina vastata. Kyselylomakkeen 

kysymykset voivat olla muodoltaan monivalintakysymyksiä, avoimia ky-

symyksiä tai sekamuotoisia kysymyksiä. Omassa kyselylomakkeessamme 

aioimme mahdollisimman paljon käyttää avoimia kysymyksiä, sillä avoin-

ten kysymysten tavoitteena on vastaajilta spontaaneja mielipiteitä ja aja-

tuksia. Avoimissa kysymyksissä vastaamista rajataan vain vähän. Avoi-

miin kysymyksiin annetutut vastaukset voivat olla useista virkkeistä koos-

tuvia pieniä tarinoita, ranskalaisilla viivoilla tiivistettyjä kokonaisuuksia 

tai tärkeintä asiaa kuvaavia yksittäisiä sanoja. Kysymyksen asettelu oli 

hyvä tehdä niin, että vanhempien täytyy vastata pidemmin, kuin vain yh-

dellä myönteisellä tai kielteisellä sanalla. Pyrimme tekemään kysymyksis-

tä sellaisia, että ne olivat oleellisia ja tärkeitä käsitellä. Kysymysten täytyy 

saada vanhemmat pohtimaan ja miettimään omia ja lapsen toimintatapoja. 

Lomakkeen oli tarkoitus toimia keskustelun herättelijänä neuvolakäynnil-

lä, joten kysymysten oli oltava terveydenhoitajan tärkeäksi kokemia ja 

heidän omalle työlleen antoisia ja hyödyllisiä. (Vilkka 2005, 84–86; Vilk-

ka ym. 2003, 97–100.)  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä kohderyhmän määrittäminen ja siihen 

tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä kohderyhmä ratkaisee pitkälti 

työn sisällön. Toiminnalliset opinnäytetyöt toteutetaan lähes aina käytän-

nön työelämän tarpeisiin, jolloin myös kohderyhmä on tiedossa. Tämä 

helpottaa myös työn rajaamista ja arviointiakin, kun työ tulee testatuksi ja 

arvioiduksi käytännössä. (Vilkka ym. 2003, 40.) 
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Kysymysten tulee olla selkeitä. Tekstin sisällön tulee olla sellainen, että 

myös ammattisanastoa tuntematon ymmärtää kysymyksen. Kysymykset 

tulee muotoilla tavalla, joka on vastaajalle tuttu. Näin ollen kohderyhmän 

tuntemus on tärkeää. Jokaisen kysymyksen kohdalla tulee pohtia, mitä tie-

toa kysymyksellä saadaan, ja onko tuo tieto tarpeellista vai ei. Kyselylo-

maketta laadittaessa tulee ottaa huomioon, että lomakkeesta ei tule liian 

pitkä. Liian pitkä kyselylomake voi karkottaa vastaamishalua. Keskimää-

räisen vastausajan ei tulisi ylittää 15 minuuttia. Myös kyselylomakkeen 

ulkoasuun tulee kiinnittää huomiota. Lomakkeen ulkoasun on oltava sel-

keä ja kysymykset erotettava hyvin toisistaan. Tiiviiseen ja pienehköllä 

selkeällä kirjain koolla tehtyyn lomakkeeseen on hyvä pyrkiä. Tasapainoi-

suus ja sisällöllinen kattavuus yhdessä selkeän ulkoasun kanssa ovat hyvin 

tärkeitä seikkoja sisällön jäsentyneisyyden ja onnistuvuuden kannalta. 

(KvantiMOTV 2010; Vilkka ym. 2003, 97–100.) 

 

Lomaketta voi testata ennen käyttöönottoa testiryhmällä, ja pyytää testaa-

jilta kommentteja lomakkeesta sekä mahdollisista kohdista, joita he eivät 

ymmärtäneet tai jotka tuntuivat vaikeaselkoisilta. Testiryhmä arvioi myös, 

kokevatko he, että lomakkeesta puuttuisi jokin oleellinen kysymys. Työs-

timme kyselylomakkeen ensimmäisen version ja toimitimme sen erääseen 

Hämeenlinnan neuvolaan. Ohessa toimitimme neuvolaan terveydenhoita-

jille sekä vanhemmille pienimuotoiset palautekaavakkeet (liite 1,2) kyse-

lomakkeen täyttämiseen ja sen sisältöön liittyen. Terveydenhoitajat lähet-

tivät kyselylomakkeet ja palautekaavakkeet kolmelle perheelle, jotka oli-

vat tulossa pian lapsensa kanssa kaksivuotisneuvolakäynnille. (Vilkka 

2005, 81.) 

 

Saimme palautta kolmelta perheeltä sekä kahdelta neuvolan terveydenhoi-

tajalta. Koska opinnäytetyössämme ei ole kyse laadullisesta tai määrälli-

sestä tutkimuksesta, meille riitti palaute muutamalta työntekijältä ja per-

heeltä. Lomakkeen testaus ei olisi ollut välttämätöntä, mutta halusimme 

tehdä lomakkeesta mahdollisimman hyvin toimivan ja käytännönläheisen 

sekä terveydenhoitajille että vanhemmille.  

 

Koska kyselylomake tullaan terveydenhoitajien toimesta lähettämään kak-

sivuotisneuvolaan pian tulevan perheen kotiin, oli oleellista tehdä pieni-

muotoinen saatekirje (liite 3) kotiin lähettäväksi kyselylomakkeen muka-

na. Saatekirjeestä käy ilmi se, että lomake on lähtöisin lapsen neuvolasta. 

Saatekirjeeseen laitoimme tummennetulla tekstillä, että kyselylomake tuli-

si ottaa täytettynä mukaan lapsen neuvolakäynnille. Saatekirjeessä on 

maininta, että vanhempien olisi hyvä pohtia ja täyttää lomaketta yhdessä, 

eivätkä kysymykset ole suunnattu vain nimenomaan toiselle vanhemmalle. 

Lopuksi kirjeeseen laitoimme vielä, että lomake tulee olemaan lapsen 

neuvolakäynnillä keskustelun pohjana terveydenhoitajan kanssa.  

 

Palautteiden mukaan jatkoimme kyselylomakkeen työstämistä ja muokka-

usta. Kyselylomakkeissa on usein se ongelma, että samassa kysymyksessä 

kysytään kahta asiaa ja näin ollen vastaajan on vaikea tietää miten tai 

kumpaan kysymykseen hän vastaisi. Huomasimme itsekin, että olimme 

laittaneet muutamaan kohtaan lomakkeessa kaksi kysymystä samaan koh-
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taan, joten muotoilimme nämä kysymykset eri tavalla, jotta kukin kohta 

lomakkeesta sisältäisi vain yhden kysymyksen. Lisäsimme lomakkeeseen 

myös huomautuksen, että paperin kääntöpuolelle voi tarvittaessa jatkaa, 

sillä osa kysymyksistä on melko laajoja ja vastaustilaa on vain rajoitetusti. 

(Vilkka 2005, 88.) 

 

Saatuamme kyselylomakkeen mieleiseemme muotoon, olimme jälleen yh-

teydessä neuvolan palveluesimieheen. Koska kyselylomakkeemme tulee 

neuvolan terveydenhoitajien käyttöön, neuvolan palveluesimiehen täytyi 

hyväksyä kyselylomake. Kyselylomakkeemme hyväksyttiin ilman muu-

tosehdotuksia.  

 

13 POHDINTA 

Toiminnallisen opinnäytetyön raportti huipentuu pohdintaan. Pohdintaosio 

sisältää tietoa käytetyistä työtavoista, niiden toimivuudesta sekä johtopää-

töksistä. Kohderyhmältä saatu palaute, tässä tapauksessa neuvolan tervey-

denhoitajien ja vanhempien antama palaute, on myös merkittävää. Poh-

dinnassa tulee ottaa kantaa myös työn lähteiden luotettavuuteen, ja arvioi-

da opinnäytetyön prosessin onnistumista.  Pohdintaosio sisältää kokonais-

katsauksen työhön; mitä alussa kerrottiin työn tarkoitukseksi, miten on 

toimittu ilmoitetussa viitekehyksessä, millaisia ongelmia on kohdattu, 

kuinka tavoitteet on saavutettu ja miten työtä voisi jatkaa. (Vilkka ym. 

2003, 96.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön ideaa ja teoreettista viitekehystä on hyvä 

arvioida (Vilkka ym. 2003, 154). Opinnäytetyön idean saamme erään Hä-

meenlinnalaisen neuvolan terveydenhoitajilta. Lähdimme tekemään opin-

näytetyötämme terveydenhoitajien esille tuomasta tarpeesta. Työelämäläh-

töisyys ja oikea tarve antoivat lisämotivaatioita opinnäytetyön tekemiseen. 

Ideana oli alusta alkaen tehdä kyselylomake kaksivuotisneuvolakäynnille. 

Terveydenhoitajat toivoivat, että lomake suuntaisi käsittelemään kaksivuo-

tiaan lapsen tahtoikää ja sen myötä vanhempien omaa jaksamista ja toi-

mintatapoja.  

 

Teoreettinen viitekehys liittyi alusta asti terveen kaksivuotiaan lapsen kas-

vuun ja kehityksen osa-alueisiin. Terveydenhoitajien toive lomakkeen ky-

symyksistä liittyi tahtoikään ja vanhempien voimavaroihin. Teoreettisessa 

viitekehyksessä käsittelimme laajasti ja monitahoisesta kaksivuotista lasta, 

jotta ymmärrys kaksivuotiaaseen lapseen tulisi paremmin. Jos olisimme 

kirjoittaneet tietoperustan vain kaksivuotiaan lapsen uhmaiän pohjalta, oli-

si moni seikka jäänyt vajavaiseksi ja huomioimatta. Lapsen kasvua ja ke-

hitystä ei voi tarkastella vain yhden kehityksen osa-alueen pohjalta, sillä 

kaikki osa-alueet lapsen kehityksessä ovat toisistaan riippuvia. Lapsen ko-

konaisvaltaisen kehityksen hahmottaminen on tärkeä seikka terveydenhoi-

tajien työssä, joten teoreettinen viitekehys voi antaa terveydenhoitajille 

myös lisää tietoa koskien juuri kaksivuotiasta lasta. Lapsen kehityksen 

ymmärryksen kautta vanhemmuus ja vanhempien haasteet arjessa ovat pa-
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remmin ymmärrettävissä. Toivomme siis, että tietoperustasta on myös 

hyötyä terveydenhoitajille.  

 

Tavoitteenamme kyselylomakkeen toteutuksessa oli, että lomake tulisi 

olemaan mahdollisimman käytännönläheinen. Tavoitteenamme oli, että 

lomake toimii terveydenhoitajien työvälineenä ja apuvälineenä vanhem-

mille. Kyselylomake on keskustelunpohjana lapsen kaksivuotiskäynnillä. 

Lomakkeen tarkoituksena ei ollut pureutua käsittelemään nimenomaan 

syömiseen, nukkumiseen, omatoimisuuteen, pottaharjoitteluun ja muihin 

oleellisiin seikkoihin kaksivuotiaan lapsen kehityksessä ja arjessa, vaan 

lomakkeen tarkoituksena oli syventää keskustelua lomakkeen kysymysten 

kautta. Mielestämme onnistuimme saamaan lomakkeesta toimivan ja tär-

keitä kysymyksiä sisältävän työvälineen.  

13.1 Opinnäytetyön luotettavuus 

Opinnäytetyön luotettavuus liittyy läheisesti työssä käytettyyn lähdeaineis-

toon. Lähdemateriaalia hankittaessa tulee olla kriittinen. Teoriatiedon tu-

lee olla luotettavaa ja ajantasaista. Oleellista on myös käyttää lähdemateri-

aalina tutkittua tietoa ja asiantuntijaksi tunnistetun henkilön materiaalia. 

Lähteen ikä, laatu, tunnettavuus ja uskottavuus ovat tärkeitä kriteereitä 

hyvän lähdeaineiston valinnassa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 1997, 27–

28; Vilkka ym. 2003, 76–78.) Näitä kriteereitä noudattaen pyrimme valit-

semaan teoreettisen tietoperustamme lähteiksi mahdollisimman tuoreita, 

tutkittuja ja tunnettujen asiantuntijoiden materiaaleja.  

 

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löysimme hyvin paljon materiaalia, mutta 

huomasimme myös, että monet teokset olivat jo liian vanhoja sopiakseen 

opinnäytetyömme tietoperustaan. Yli kymmenen vuotta vanhoja teoksia 

lapsen kehityksestä löytyi hyvin paljon, mutta jätimme ne heti pois. Löy-

simme kuitenkin lähdemateriaalia mielestämme hyvin ja saimme tietope-

rustaan koottua tärkeimmiksi katsomamme teemat, tuoreimpia lähdemate-

riaaleja käyttäen. Käytännönläheisen toiminnallisen opinnäytetyön teossa 

tärkeintä ei ole lähteiden lukumäärä vaan arvoa antaa lähteiden laatu ja 

soveltuvuus (Vilkka ym. 2003, 76–78). 

 

Opinnäytetyömme raportti on myös tutkimusviestintää. Opinnäytetyös-

sämme tulee täyttyä tutkimustekstin ominaisuudet, kuten argumentointi, 

käsitteiden määrittely ja käyttö, lähteiden käyttö ja lähdeviitteiden merkin-

tä, persoona- ja aikamuotojen tarkoituksenmukainen valinta ja tiedon var-

muuden asteen ilmaisu. (Vilkka ym. 2003, 65–69.) 

13.2 Opinnäytetyön eettiset näkökulmat 

Eettinen toiminta ja periaatteet ovat hyvin tärkeitä seikkoja opinnäytetyötä 

tehtäessä. Eettisiin periaatteisiin kuuluu oleellisesti se, että opinnäytetyön 

teksti tulee olla tekijöiden omaa tekstiä. Toisen tekijän kirjoittamaa tekstiä 

ei saa plagioida tai käyttää omana tekstinään. Toisen työstä suoraan otettu 
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teksti tulee merkitä oikeilla lähdemerkinnöillä osoittamaan, että kyseessä 

on lainaus. (Hirsijärvi ym. 1997, 27–28.) 

 

 Eettisiä periaatteita noudattaen pyrimme tekemään myös kyselylomak-

keen. Kiinnitimme huomiota siihen, että kysymysten asettelu ja sanavalin-

nat ovat eettisesti hyväksyttäviä eivätkä loukkaavia tai johdattelevia. Tar-

koituksena oli myös saada lomake sellaiseen muotoon, että molemmat 

vanhemmat voivat siihen vastata, mutta vastaukset eivät edellytä molem-

pien vanhempien vastausta. Toivottavaa on, että vanhemmat pohtivat ky-

symyksiä ja täyttävät lomakkeen yhdessä. Lomake on kuitenkin pyritty 

saamaan muotoon, joka on myös miellyttävä yksinhuoltajavanhemmille 

täyttää.   

13.3 Opinnäytetyön hyödyntäminen 

Toiminnallisen opinnäytetyömme hyödynnettävyys on hyvä, sillä olemme 

tehneet kyselylomakkeen työelämän tarpeiden pohjalta. Työllämme on 

toimeksiantaja, joka tulee varmasti hyötymään tuotoksestamme. Tervey-

denhoitajien työssä lomake tulee olemaan oiva apukeino keskustelun avaa-

jana ja keskustelun syventäjänä. Lomakkeella on mahdollisuus saada tuo-

tua terveydenhoitajan ja vanhempien väliseen keskusteluun syvempi ote, 

sillä lomake pureutuu käsittelemään ajankohtaisia asioita kaksivuotiaan 

lapsen arjessa ja perheen elämässä.  

 

Kyselylomakkeesta on tarkoituksella jätetty niin sanotut peruskysymykset 

pois, sillä terveydenhoitaja tarkkailee ja kysyy kaksivuotiskäynnillä ilman 

lomakettakin lapsen syömiseen ja ruokailuun liittyvistä asioista, nukkumi-

sesta ja unesta, pottaharjoituksista, puheen kehityksestä, omatoimisuudes-

ta, sisarussuhteista ja muista teemoista. Lomakkeella kysyttävät asiat on 

tarkoituksella tehty syventämään keskustelua. Uskomme, että terveyden-

hoitajat saavat lomakkeesta oivan työvälineen, jota heidän myös tulee käy-

tettyä kaksivuotiaiden lasten perheiden kanssa työskenneltäessä.  

 

Opinnäytetyön tekijöinä emme kohdanneet työmme tekemisen vaiheissa 

ongelmia. Saimme hyvin koottua teoreettisen viitekehyksen ja saimme ky-

selylomakkeesta mielestämme käytännöllisen ja selkeän. Ainoa pulma, 

mikä kyselylomakkeen käytöstä voi terveydenhoitajille tulla on se, että 

perheet eivät muista ottaa lomaketta neuvolakäynnille mukaan. Jos perhe 

on oikeasti lomakkeen kotona täyttänyt ja unohtanut sen mukaan ottaa, 

oletamme kyllä, että vanhemmat muistavat asiat, jotka ovat lomakkeelle 

kirjanneet. Tarkoituksenahan olisi juuri se, että lomake saisi vanhemmat 

miettimään ja ajattelemaan asioita. Jos ajattelutyö on tehty, lomakkeen ko-

tiin unohtaminen ei ole este terveydenhoitajalle käydä lomakkeen asioita 

kuitenkin neuvolakäynnillä vanhempien kanssa läpi. Eri asia on sitten se, 

jos joku perhe ei ole lomaketta kotona lainkaan edes täyttänyt. Tällöin ter-

veydenhoitaja voi kysyä lomakkeen asioita vanhemmilta neuvolassa ja 

näin lomakkeen kysymykset pystyy hyödyntämään myös heidän kanssaan, 

jotka eivät etukäteen ole lomakkeeseen tutustuneet. Keskustelun syventä-

minen voi tällöin jäädä vähäisemmäksi. Uskomme kuitenkin, että suurin 
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osa vanhemmista tulee lomakkeen kotona täyttämään ja vain pieni pro-

sentti perheistä jättää lomakkeen täyttämättä.  

 

Meille tekijöille työ on myös hyödyksi, sillä opimme paljon uuttaa koko 

opinnäytetyöprosessista, lähdemateriaalien valitsemisesta sekä kaksivuoti-

aan lapsen kasvusta ja kehityksestä. Toiminnallisen opinnäytetyön valit-

seminen osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja olemme tyytyväisiä siitä, 

että työllämme oli toimeksiantaja. Työn tekoon lisämotivaatioita antoi ko-

ko ajan se, että työstämme tulee oikeasti olemaan hyötyä terveydenhoita-

jille. 

 

Omaa työtämme tulemme jatkamaan vielä kehittämistehtävän myötä. Tar-

koituksenamme on kehittää kaksivuotisneuvolassa vanhemmille jaettavak-

si materiaaliksi informaatiolehtinen, jossa pystymme hyödyntämään tähän 

opinnäytetyöhön keräämäämme teoriatietoa. 
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LIITE 1  

 

PALAUTELOMAKE TERVEYDENHOITAJILLE 

 

 

Toivomme, että voisit lyhyesti vastata muutamaan kysymykseen koskien lomakkeen 

toimivuutta ja kysymyksiä. Tiedot ovat meille tärkeitä, sillä haluamme kehittää lomak-

keesta mahdollisimman hyvin terveydenhoitajan työtä palvelevan.  

 

 

Terveydenhoitajan näkökulmasta katsoen, oliko lomaketta helppo/vaikea käyttää? 

 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tuntuiko lomake selkeältä? Kaipaisitko muutosta kysymysten järjestykseen? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Olivatko kysymyksen sinun mielestäsi oleellisia ja tärkeitä? Jättäisikö jonkin kysymyk-

sen pois? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Mitä jäit kaipaamaan?  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Risuja ja ruusuja, mielipiteitä ja parantamisehdotuksia.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos ajastasi! 

 

Terveisin,  

terveydenhoitajaopiskelijat Mervi El Awad ja Tiina Mansikka 
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PALAUTELOMAKE VANHEMMILLE 

 

 

Toivomme, että voitte lyhyesti vastata muutamaan kysymykseen koskien lomaketta. 

Tieto on meille tärkeää, jotta saamme lomakkeesta mahdollisimman hyvin toimivan.  

 

Millainen lomake oli täyttää? Helppo/vaikea? Selkeä/epäselvä? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tuntuiko lomake sopivan pituiselta täyttää?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Olivatko kysymykset hyvin ymmärrettävissä? Tuottiko jokin kohta vaikeutta? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Olivatko kysymykset mielestänne oleellisia? Jättäisittekö jonkin kohdan pois? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Olisitteko kaivannut lomakkeelle jotain tiettyä kysymystä? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Risuja ja ruusuja, mielipiteitä ja parantamisehdotuksia.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Kiitos ajastanne! 

Terveisin terveydenhoitajaopiskelijat 
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LIITE 3 

 

SAATEKIRJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYVÄT VANHEMMAT 

 

 
 

Lapsenne 2-vuotisneuvolakäynti lähestyy. 

 

 

 

Ohessa lähetämme teille kyselylomakkeen, jonka toivomme teidän 

täyttävän ja ottavan mukaanne lapsenne 2-vuotisneuvolakäynnille.  

 

 

Kyselylomakkeen tarkoituksena on olla apuväline teille vanhemmille,  

auttaen teitä pohtimaan ja sanoittamaan oman lapsenne kehityksen vaihetta, 

vanhemmuutta, kasvatustapoja ja koko perheen hyvinvointia. 

 

 

Vanhemmat voivat yhdessä miettiä kysymyksiä ja täyttää lomakkeen. Ky-

symykset eivät ole suunnattu nimenomaan vain toiselle vanhemmalle. 

 

 

 

Lomake on keskustelun pohjana neuvolassa terveydenhoitajan kanssa.  

 

 

 

 

Neuvola 
 

 

 

 

 

 



Terveen 2-vuotiaan lapsen kasvu ja kehitys- Kyselylomake kaksivuotisneuvolaan 

 

 

 

LIITE 4 

KYSELYLOMAKE 

 

 

 
LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT 

Varhaisen tuen palvelut/Lastenneuvola 

 

KYSELY VANHEMMILLE KESKUSTELUN POHJAKSI LAPSEN  

2-VUOTISNEUVOLAAN 

 

Lapsen nimi: ______________________    Syntymäaika: _______________________ 

Päivähoito:    ______________________ 
 

Mikäli vastaustilaa kysymyksen kohdalla on liian vähän, voitte tarvittaessa jatkaa vastausta paperin  

kääntöpuolelle. 

 

 

1. Miten kuvailisitte lapsenne luonnetta ja temperamenttia?  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Entä miten kuvailisitte itseänne vanhempana? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Minkälaisista rutiineista päivänne koostuu? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Miten vietätte yhteistä vapaa-aikaa lapsenne kanssa? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

5. Millaiset tilanteet arjessa koette haastaviksi lapsenne kanssa? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Terveen 2-vuotiaan lapsen kasvu ja kehitys- Kyselylomake kaksivuotisneuvolaan 

 

 

 

6. Miten koette jaksavanne arkea lapsenne kanssa?  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

7. Miten toimitte lapsenne kanssa tilanteissa, joissa lapsella on omaa tahtoa ja uhmaa? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

8. Miten lapsenne reagoi toimintatapaanne? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

9. Millaiset pelisäännöt ja rajat teillä vanhemmilla on lapsenne kasvatuksen suhteen? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

10. Mistä lastanne tai perhettänne koskevasta asiasta haluaisitte keskustella? 

      Tähän voitte kirjata ylös asioita, jotka mietityttävät teitä tai joista haluatte  

      keskustella lapsenne neuvolakäynnin yhteydessä.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____ /_____   20____  ________________________________ 

Päiväys   Allekirjoitus 

 


