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1 JOHDANTO 

Terveydenhoitajan tutkintoon liittyvä opinnäytetyö on kaksiosainen. Opinnäy-

tetyön ensimmäisenä osana tein tutkimuksen, jossa haastattelin terveydenhoi-

tajia sateenkaariperheiden kohtaamisesta neuvolatyössä. Haastattelemani kak-

si terveydenhoitajaa olivat kokeneet sateenkaariperheiden kanssa toteutuneet 

kohtaamiset positiivisina ja asiakkuudet olivat sujuneet kaikin puolin hyvin. 

Haasteina perheiden kohdalla terveydenhoitajat kokivat vanhempien parisuh-

teen tukemisen, sekä perhemuodon kokemisen lapsen näkökulmasta. (Pikivir-

ta 2012, 28.) 

 

Terveydenhoitajat kokivat, että heillä on tarpeeksi osaamista ja valmiuksia 

erilaisten perheiden kohtaamiseen. Terveydenhoitajien mielestä omat asenteet 

eivät vaikuttaneet asiakkaiden kohtaamiseen. Työnohjaus katsottiin riittäväksi 

asioiden käsittelykeinoksi, eikä lisäkoulutusta nähty tarpeellisena. Kuitenkin 

terveydenhoitajat olivat sitä mieltä, että asioiden käsitteleminen omassa mie-

lessä ja kollegoiden kanssa oli tärkeää. (Pikivirta 2012, 28.) 

 

Opinnäytetyön tulosten pohjalta sain sellaisen vaikutelman, että asiakkaan 

kohtaaminen on asia, jonka oppii terveydenhoitajan työssä ajan kanssa. Mo-

lemmat haastattelemani terveydenhoitajat olivat tehneet terveydenhoitajan töi-

tä monta vuosikymmentä ja tavanneet siinä ajassa paljon erilaisia perheitä ja 

asiakkaita. Asiakkaan kohtaaminen terveydenhoitajan työssä on ensiarvoisen 

tärkeää, että muodostuu hyvä ja luottamuksellinen asiakassuhde, jonka aikana 

voidaan käsitellä vaikeitakin asioita. 

 

Opinnäytetyön toisessa osiossa käsittelen terveydenhoitajan työtä, sekä asiak-

kaan kohtaamista ja ohjaamista terveydenhoitajan työssä. Työn jatkeeksi kir-

joitin lehtiartikkelin (liite 1.), jossa kerron opinnäytetyössä tekemästäni tutki-

muksesta ja terveydenhoitajien vastauksista. Lehtiartikkeli on tarkoitus jul-

kaista terveydenhoitajalehdessä. Toivon, että käsittelemäni asia herättää kes-

kustelua terveydenhoitajien keskuudessa, sillä sateenkaariperheitä on varmasti 

neuvola-asiakkaina ympäri Suomen. 
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2 TERVEYDENHOITAJA 

2.1 Terveydenhoitaja ammattina 

Terveydenhoitajatyö tarkoittaa erityisesti terveydenhoitajan ammatillisen pä-

tevyyden omaavan terveydenhoitajan tekemää työtä. Terveydenhoitaja on hoi-

totyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanter-

veystyön asiantuntija ihmisen elämän eri vaiheissa. Tärkeää terveydenhoitajan 

työssä on lisätä tasa-arvoa ja vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. (Haa-

rala & Tervaskanto–Mäentausta 2008, 22.) 

 

Terveydenhoitajan työ on yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, 

väestön ja ympäristön terveyttä edistävää, sekä sairauksia ennaltaehkäisevää 

työtä, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaiden omia voimavaroja, sekä itse-

hoitoa. Terveydenhoitaja voi vaikuttaa yksilölliseen, yhteisölliseen, sekä yh-

teiskunnalliseen hyvinvointiin. Terveydenhoitajan työn tieteellinen perusta on 

hoitotieteessä, jota tukevat kansanterveystiede, sekä tieto terveyden edistämi-

sestä. (Haarala & Tervaskanto–Mäentausta 2008, 22–23.) 

 

Ammatillisuudella tarkoitetaan tutkittuun tietoon perustuvaa toimintaa, joka 

edellyttää korkeaa eettistä vastuuta ja työmoraalia, sekä vastuuta kehittää 

omaa ammattitaitoaan. Terveydenhoitajan ammatillisen kasvun edellytyksenä 

on, että terveydenhoitaja tuntee oman ammattikuvansa, oman persoonansa, 

sekä ammatillisuutensa merkityksen työssä, sekä kehittää itseään jatkuvasti. 

Hyvä ammatti-identiteetti näkyy terveydenhoitajan kyvyssä arvostaa itseään 

ja työtään, sekä toisia ja heidän työtään. Terveydenhoitajan kokiessa alansa 

omakseen työn vaatimukset vastaavat hänen osaamistaan ja työn sisältö moti-

voi jaksamaan. (Haarala & Tervaskanto–Mäentausta 2008, 23; Kyngäs, Kää-

riäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen, Renfors 2007, 17.) 

 

Terveydenhoitaja työskentelee erilaisissa työtehtävissä eri-ikäisten asiakkai-

den kanssa. Terveydenhoitaja työskentelee muun muassa perhettä suunnitte-

levien, raskaana olevien, vastasynnyttäneiden, lasten, nuorten, työikäisten, 

ikääntyvien, sekä heidän perheidensä terveyden edistämiseksi. Terveydenhoi-

tajat työskentelevät esimerkiksi neuvolatoiminnassa, avosairaanhoidossa, 

koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, työterveydessä, kotihoidossa, sekä it-

senäisinä yrittäjinä. Terveydenhoitajan työhön kuuluu olennaisesti moniam-

matillinen yhteistyö muiden ammattiryhmien edustajien kanssa. (Haarala & 

Tervaskanto–Mäentausta 2008, 25.) 

2.2 Terveydenhoitaja eri-ikäisten asiakkaiden auttajana 

Terveydenhoitaja kohtaa lasta odottavat ja lapsiperheet pääasiassa lastenneu-

volassa. Suomalaisten lasten terveys on kehittynyt kansainvälisesti vertailtuna 
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hyvin viimeisten vuosikymmenten aikana. Lapset ovat osin terveempiä kuin 

koskaan, mutta lasten terveyttä vaarantavat muun muassa psykososiaaliset oi-

reet, turvattomuus, ylipaino, oppimisvaikeudet, sekä vanhempien mielenter-

veys- päihde- ja väkivaltaongelmat, jotka heijastuvat lasten mielenterveyteen. 

Terveydenhoitajan haasteena on apua tarvitsevien perheiden havaitseminen, 

sekä tarpeenmukaisen avun tarjoaminen perheille, perheiden syrjäytymisen 

estäminen, sekä ongelmaisen sukupolvikierteen katkaiseminen. Alle kou-

luikäisten lasten perheet tarvitsevat yleensäkin tukea jaksamisen ja arjen hal-

lintaan, vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen ja hoitoon, sekä parisuhteeseen. 

(Honkanen 2008, 274–279.) 

 

Terveydenhoitajan keskeinen tehtävä neuvolatyössä on tunnistaa perheen 

voimavarat, ja tukea niitä. Voimavarat voidaan luokitella tekijöiksi, jotka aut-

tavat yksilöä kehittymään vanhempana ja puolisona, sekä auttavat välttämään 

haitallisia kuormittavia tekijöitä ja selviytymään niistä. Yhteistyösuhde tukee 

vanhempien voimavaroja, kun vastaanotolla on kiireetön ja avoin ilmapiiri, 

joka rohkaisee puhumaan hankalistakin asioista. Yksi terveydenhoitajan tär-

keä taito onkin juuri ottaa puheeksi hankalia asioita turvallisessa ja asiakasta 

arvostavassa ilmapiirissä. Terveydenhoitajan on tärkeä myös rohkaista van-

hempia, ja antaa heille myönteistä palautetta. Äitiysneuvolatyössä terveyden-

hoitajan tehtävä on ehkäistä raskaudenaikaisia häiriöitä tai todeta ne mahdol-

lisimman varhain ja ohjata jatkohoitoon, valmentaa synnytykseen, sekä lapsen 

hoitoon ja tukea vanhempia ja koko perhettä uudessa elämäntilanteessa. 

(Honkanen 2008, 281–287.) 

 

Terveydenhoitajan työ jatkuu neuvolasta kouluterveydenhuoltoon. Kouluter-

veydenhuollossa terveydenhoitaja tekee yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, 

perheen, sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa. Peruskoulua suorittavat op-

pilaat ovat pääosassa 7-16-vuotiaita. Koulussa oppilaiden ongelmina ovat 

esimerkiksi perheiden ongelmat, jotka heijastuvat lapsiin masennuksena ja 

muina mielenterveyden häiriöinä. Myös lihavuus, vähäinen liikunta ja nuk-

kuminen ovat koulu-ikäisten terveyden haasteita. Väkivalta ja koulukiusaami-

nen ovat myös vakavia terveysriskejä. Turvallisen kouluympäristön luominen 

on keskeinen haaste koululaisten terveyden edistämisessä. Kouluterveyden-

huollon tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja oppilaiden 

terveyttä, sekä tukea koululaisten tervettä kasvua ja kehitystä. Koulutervey-

denhuolto lähtee oppilaan ja hänen perheensä tarpeista. Kouluterveydenhoita-

jan tulee tavata jokainen oppilas vuosittain. Terveystarkastusten perusteella 

terveydenhoitaja havaitsee ne lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat tiiviimpää tu-

kea ja seurantaa. Oppilaan terveyden arvioinnissa tärkeä yhteistyökumppani 

on opettaja ja muu koulun henkilökunta. Oppilashuoltoryhmiin osallistuminen 

ja terveydenhoidollisen näkökulman tuominen ovat myös osa koulutervey-

denhoitajan tehtävää. (Tervaskanto–Mäentausta 2008, 365–380.) 

 

Peruskoulun jälkeen nuori siirtyy toisen asteen opintoihin ja siitä edelleen jat-

ko-opintoihin tai työelämään. Opiskeluterveydenhuolto vastaa opiskelijoiden 

terveyspalveluista. Opiskelijaterveydenhuollossa tärkeitä painopisteitä on 

nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena 



Asiakkaan kohtaaminen terveydenhoitajan työssä 

 

 

 4 

on edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia, sekä opiskelukykyä. Yksilöta-

son neuvonnassa terveydenhoitajan tulee painottaa opiskelijan vastuuta omas-

ta terveydestään. Tavoitteena on, että opiskelijat kokevat terveet elämäntavat 

jokapäiväisen elämän voimavarana. (Tervaskanto–Mäentausta 2008, 394–

397.) 

 

Työikäisen väestön terveydenhoitaja kohtaa työterveyshuollossa. Lähtökohta-

na on kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä hänen omassa elämäntilantees-

saan. Työikäisten kansanterveydelliset haasteet ovat suuret. Työelämästä on 

lähivuosina poistumassa paljon työntekijöitä eläkkeelle, joten tavoitteena on 

saada nuoret työelämään nykyistä aikaisemmin, sekä iäkkäät pysymään työssä 

pidempään. Työikäisistä suurin osa arvioi työkykynsä hyväksi. Työikäisten 

merkittävimpiä terveydellisiä ongelmia ovat tuki- ja liikuntaelimistön sairau-

det, mielenterveyden häiriöt, sekä verenkiertoelimistön sairaudet. Muita kan-

santerveydellisesti merkittäviä sairauksia on esimerkiksi diabetes, joka on 

yleistynyt viime vuosina ylipainon ja epäterveellisten elämäntapojen seurauk-

sena. Terveydenhoitajan tehtävä työterveyshuollossa on antaa tietoa, neuvon-

taa ja ohjausta terveellisistä elämäntavoista. Terveydenhoitajan on luotava 

turvallinen ja hyvä ilmapiiri, että asiakas uskaltaa ottaa puheeksi vaikeatkin 

asiat, kuten alkoholin liikakäyttöön liittyvät asiat tai työssä jaksamiseen liitty-

vät asiat. (Rautio 2008, 405–415.) 

 

Ikääntyneiden ikäryhmä tarvitsee terveyspalveluja enemmän kuin nuoremmat 

ikäluokat. Ikääntyneiden ryhmä on kasvanut Suomessa viime vuosina ihmis-

ten eläessä yhä vanhemmaksi. On perusteltua odottaa, että ikääntyneet ovat 

tulevaisuudessa yhä toimintakykyisempiä ja nykyistä terveempiä. Tämä edel-

lyttää kuitenkin terveydenhuollon organisaatiolta ja terveydenhoitajalta työ-

menetelmien ja seurannan kehittämistä ikäihmisten toimintakykyä ja omatoi-

misuutta tukeviksi. Terveyden edistäminen yksilö- ja yhteisölähtöisesti, sekä 

voimavarojen vahvistaminen ovat keskeisiä asioita ikääntyneiden terveyspal-

veluiden kehittämisessä. (Koponen, Hakulinen & Pietilä 2008, 113.) 

2.3 Terveydenhoitotyön etiikka 

Etiikassa on kysymys muun muassa hyvästä elämästä, hyvän tekemisestä, oi-

keudenmukaisuudesta ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Etiikkaan kuuluu 

yleensä moraalista hyvää ja oikeaa koskevat käsitykset ja teoriat. Hoitajilla on 

oma ammattietiikka, joka kertoo, miten asiakkaat tulisi kohdata. Kaikkiin ti-

lanteisiin ei kuitenkaan löydy valmista ohjetta. Terveydenhoitotyössä eettiset 

kysymykset liittyvät usein asiakkaan oikeuksiin, kuten yksilöllisyyteen, va-

pauteen, sekä siihen mikä on hyvän edistämistä. (Kyngäs ym. 2007, 153–

154.) Lisäksi keskeisiin eettisiin kysymyksiin kuuluu asiakkaan vastuu omista 

elämänvalinnoistaan ja priorisointi voimavarojen käytössä. Terveydenhoito-

työssä ei saisi kadottaa sitä välittämisen kulttuuria, joka pohjaa inhimilliseen 

myötätuntoon. (Pietilä, Länsimies–Antikainen, Vähäkangas & Pirttilä 2010, 

18.) 
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Terveydenhoitajan laadukkaaseen työhön kuuluu korkea eettinen vastuu työs-

tä. Asiakkaan hyvä kohtelu pohjaa lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. 

(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) Laadultaan hyvä terveyden- 

ja sairaanhoito tarkoittaa sitä, että asiakkaan ihmisarvoa arvostetaan, ja hänen 

vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Asiakkaalla on myös oikeus 

häntä koskeviin hoitotietoihin. Palvelujen sisällöstä tulee keskustella asiak-

kaan kanssa, niin, että hän ne ymmärtää ja voi yhdessä osallistua niiden suun-

nitteluun. (Kyngäs ym. 2007, 13–16.) 

 

Eettiseen työskentelyyn kuuluu eettinen tietoisuus ja kyky kohdata tilanteita, 

joissa on pohdittava omaa tapaa työskennellä eettisesti. Eettinen työskentely 

vaatii, että hoitaja on tietoinen omista voimavaroistaan. Eettisesti tietoinen 

hoitaja kykenee osallistumaan eettiseen keskusteluun ammatillisesti sekä yh-

teiskunnallisesti. (Kyngäs ym. 2007, 154–155.) 
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3 ASIAKKAAN KOHTAAMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ 

3.1 Asiakkaan kohtaaminen 

Asiakkaan kohtaaminen on tärkeä ja ehkä jopa olennaisin osa terveydenhoita-

jan työtä. Hoitotyössä kohtaavat asiakas ja hoitaja, mutta myös asiakkaan 

odotukset ja toiveet, sekä hoitajan ammattikäytännöt ja hänen persoonallisuu-

tensa. (Kyngäs ym. 2007, 11.) Kaikki asiakkaat ovat erilaisia, ja kaikilla on 

erilaisia tietoon ja tukeen liittyviä tarpeita. Asiakkaan ikä vaikuttaa myös sii-

hen miten asiakas tulee kohdata ja miten häntä tulee ohjata. Esimerkiksi lapsi 

asiakkaana tulee kohdata eri tavalla kuin aikuinen. (Kyngäs ym. 2007, 26–

27.) 

 

Vuorovaikutus on tärkeä asia asiakkaan kohtaamistilanteessa. Siihen vaikuttaa 

sanallinen ja sanaton viestintä. Nykykäsityksen mukaan yli puolet vuorovai-

kutuksen viesteistä on sanattomia. Asiakkaan sanattomista viesteistä hoitaja 

usein päättelee osan häneen liittämistään käsityksistä. Sanatonta viestintää 

ovat eleet, ilmeet, teot, sekä kehon kieli. Vuorovaikutuksen tulisi olla mo-

lemminpuolista. Tavoitteena on, että asiakas ja hoitaja ymmärtävät käymänsä 

keskustelun samalla tavalla ja saavuttavat yhteisymmärryksen. (Kyngäs ym. 

2007, 38–39.) 

 

Terveydenhoitajan ajattelutapa, ihmiskäsitys, sekä tapa haastatella asiakasta 

vaikuttavat asiakkaan kohtaamiseen, sekä hyvän asiakassuhteen syntyyn. Yh-

teistyö asiakkaan kanssa alkaa muodostua jo ensi tapaamisella. Yhteistyösuh-

de määräytyy pitkälle sen mukaan mitä asiakas haluaa tuoda itsestään julki, ja 

kuinka paljon hän haluaa sitoutua muutokseen. Asiakassuhde voi muuttua 

asiakasprosessin aikana, jolloin terveydenhoitajan taito ylläpitää asiakkuutta 

korostuu. (Honkanen, Mellin 2008, 109–111.)  

3.2 Asiakkaan ohjaaminen 

Terveydenhoitajan työssä suurin osa työstä on asiakkaan ohjaamista. Ohjaus 

tapahtuu vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa asiakkaan kanssa. Asiakas on 

oman elämänsä asiantuntija ja terveydenhoitaja taas ohjauksen asiantuntija. 

Ohjaus rakentuu usein niille asioille, joita asiakas itse nostaa esiin ja jotka 

ovat hänelle tärkeitä. Hoitajan tehtävä on tunnistaa asiakkaan ohjaustarpeita 

yhdessä asiakkaan kanssa. (Kyngäs ym. 2007, 26.) 

 

Onnistunut ohjaus vaatii, että terveydenhoitaja, sekä asiakas ovat molemmat 

tavoitteellisia ja aktiivisia. Hoitajan tehtävä on rohkaista asiakasta ottamaan 

vastuuta omasta hoidostaan. Toimivassa ohjaussuhteessa asiakas tuntee itsen-

sä arvostetuksi omana itsenään ja saa tilanteensa kannalta tarpeellista tietoa ja 

tukea. Hoitajan on otettava huomioon asiakkaan voimavarat, jotka ovat yh-
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teydessä hänen muutosvalmiuteensa. Hoitajan tulisi myös tiedostaa asiakkaan 

henkinen tila ja antaa asiakkaalle henkistä tukea kuuntelemalla asiakasta, 

osoittamalla hänelle välittämistä, sekä antaa hänelle toivoa. (Kyngäs ym. 

2007, 41–43.) 

3.3 Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen 

Luottamus terveydenhoitajan ja asiakkaan välillä syntyy hiljalleen. Ihmisar-

von kunnioittaminen on yksi terveydenhoitajan tärkeimmistä eettisistä peri-

aatteista asiakasta kohdatessa. Ihmisarvon kunnioittamista käytännön työssä 

on ajan antaminen asiakkaalle, läsnä oleva kuuntelu, sekä rehellisyys. Asiak-

kaan todellinen kuuleminen liittyy asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen, sekä 

osallisuuden vahvistamiseen. (Pietilä, Halkoaho & Matveinen 2010, 245.) 

 

Kokemus kiireestä ja ajan vähyydestä on terveydenhuollon toimintaympäris-

tössä yleistä. Rajallinen määrä henkilöstöä ja suuret asiakasmäärät aiheuttavat 

työlle ja arvoille ristiriitaa. Asiakasmäärien kasvaessa, ja asiakkaiden tarpei-

den muuttuessa on kiinnitettävä huomiota ajan riittävyyteen. Yhtä lailla kes-

keisiä ovat silti neuvonta- ja ohjaustaidot ja niiden sovittaminen asiakkaiden 

tarpeisiin. Ajanpuute ei kuitenkaan ole syy asiakkaan huomiotta jättämiseen 

tai epäasialliseen kohteluun. (Pietilä ym. 2010, 245.) 

 

Terveydenhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, joka kuuluu oleellisena osana 

terveydenhoitajan hyvään eettiseen käytäntöön. Muutenkin terveydenhoitajan 

toimintaa ohjaavat lait ja asetukset, joiden mukaan työtä tulee toteuttaa. Asi-

akkaalla on myös aina oikeus saada terveydenhoitajalta tutkittua ja luotettavaa 

tietoa. Tämä kaikki tuo asiakkaalle turvallisuutta ja luottamusta terveydenhoi-

tajaa kohtaan. (Kyngäs ym. 2007, 154–156.) 
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4 LEHTIARTIKKELI 

4.1 Hyvä lehtiartikkeli 

Hyvä lehtiartikkeli, toisin sanoen lehtijuttu, on tiivis ja helppolukuinen. Hy-

vän lehtijutun erottaa sen näkyvimmistä osista, eli otsikoista, väliotsikoista, 

kuvasta, kuvatekstistä, sekä alkukappaleesta, eli ingressistä. Tekstin sisältöä 

kutsutaan leipätekstiksi. Hyvä leipäteksti on hyvää ja yksinkertaista suomen 

kieltä. (Kotilainen 2003, 38–39.) 

 

Lehtiartikkeli voi myös sisältää kainalojutun, joka tarkoittaa pientä laatikkoa, 

joka sisältää juttuun kuuluvia faktoja tai yksityiskohtia. Lehtijuttuun kuuluu 

usein olennaisesti myös kuva, joka esittää sen mihin leipäteksti ei pysty. Yh-

dessä lehtijuttu on tekstin, kuvien, grafiikan, sekä taiton muodostama ehjä ko-

konaisuus. (Kotilainen 2003, 40–41.) 

4.2 Ammattilehden ja järjestölehden erityispiirteet 

Lehtiartikkelin kirjoittajan on ajateltava ensisijaisesti lukijakuntaa, eli kenelle 

hän tekstin suuntaa. Useiden lehtien kohderyhmän voi päätellä lehtityypistä 

tai lehden nimestä. Lehden todellinen lukijakunta ei kuitenkaan aina ole tar-

koin tiedossa. (Kotilainen 2003, 94–95.) 

 

Ammattilehdet ovat tarkoin rajatulle ammattikunnalle suunnattuja erikoisleh-

tiä. Järjestölehdet taas ovat tarkoitettu jonkin ammatillisen, aatteellisen tai 

muun järjestön jäsenille. Ammattilehtien ja järjestölehtien tulisi olla yhtälailla 

helposti luettavissa kuin muidenkin lehtien, vaikka niiden lukijoita yhdistää 

tietty ammattiryhmä tai järjestönäkökulma. Erikoisslangia ja vierassanoja tuli-

si välttää. (Kotilainen 2003, 96.) 

4.3 Terveydenhoitajalehti 

Terveydenhoitaja–Hälsovårdaren on ammatti- ja järjestölehti, jossa julkais-

taan ajankohtaista tietoa terveys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikasta, sekä ter-

veydenhoitajan ja audionomin ammattiin, koulutukseen ja työhön liittyvistä 

asioista. Lisäksi lehdessä käsitellään järjestötoiminnan asioita, sekä jäsenten 

edunvalvontaan liittyviä asioita. Lehti julkaisee artikkeleita, tutkimusselostuk-

sia, yleiskatsauksia ja muita kirjoituksia. Lehti ilmestyy 7 kertaa vuonna 

2012. Kaikissa numeroissa on aina jokin ajankohtainen teema, jota sillä kertaa 

käsitellään laajemmin. (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry. 2012.) 

 

Terveydenhoitajalehti julkaisee terveydenhoitajaksi valmistuvien opiskelijoi-

den opinnäytetyöartikkeleita. Julkaistavien opinnäyteartikkeleiden tulee olla 
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enintään kaksi A4-liuskaa 1-rivivälillä. Opinnäytetyöartikkeleiden toivotaan 

keskittyvän tutkimustuloksiin ja niiden hyödynnettävyyteen terveydenhoitaja-

työssä, terveyden edistämisessä tai ehkäisevässä kansanterveystyössä. Artik-

keliin toivotaan liittämään aihetta selventäviä valokuvia, piirroksia tai muuta 

havainnollistavaa materiaalia. Lehden toimitus arvioi kaikki kirjoitukset ja 

kiinnittää huomiota tekstin ajankohtaisuuteen, sekä yleiseen kiinnostavuuteen. 

(Suomen Terveydenhoitajaliitto ry. 2012.) 

 

Opinnäytetyön kehittämisosan tuotoksena olen kirjoittanut lehtiartikkelin, jo-

ka käsittelee opinnäytetyössäni toteuttamaa haastattelututkimusta (liite 1.) 

Tekstiä kirjoittaessani olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota lehden antamiin 

ohjeisiin, sekä yleisiin ohjeisiin hyvästä lehtiartikkelista. Artikkelin lähetän 

arvioitavaksi terveydenhoitajalehteen mahdollista julkaisua varten. 
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Liite 1 

 

LEHTIARTIKKELI TERVEYDENHOITAJA-LEHTEEN 

 

Meri Pikivirta 

Terveydenhoitajaopiskelija 

Hämeen Ammattikorkeakoulu 

Ohjaaja: Hoitotyön lehtori Mirjami Keskimaa 

 

Terveydenhoitajien kokemuksia sa-

teenkaariperheiden kohtaamisesta 

neuvolatyössä. 

 

Artikkeli pohjautuu Hämeen Ammatti-

korkeakoulussa tehtyyn opinnäytetyöhön 

Sateenkaariperheet neuvolassa–

Terveydenhoitajien kokemuksia sateen-

kaariperheiden kohtaamisesta neuvola-

työssä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 

kysyä terveydenhoitajilta mitä he ajatte-

levat sateenkaariperheiden kohtaamisesta, 

sekä kokevatko he, että heillä on riittäväs-

ti osaamista erilaisten perhemuotojen 

kohtaamiseen neuvolatyössä. Aineisto 

kerättiin haastattelemalla kahta erään ete-

läsuomalaisen paikkakunnan terveyden-

hoitajaa, jotka molemmat olivat kohdan-

neet työssään sateenkaariperheen tai sa-

teenkaariperheitä. Haastattelut toteutettiin 

teemahaastatteluna tammi-helmikuussa 

2012. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroi-

tiin. Aineistoa kertyi noin 15 minuuttia, 

kirjoitettuna neljä A4-arkkia. Aineisto 

analysoitiin induktiivisella sisällönana-

lyysillä. 

 

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan seksuaa-

lisesti monimuotoisia perheitä, kuten les-

bo-, homo-, bi-, trans- ja ei-

heterovanhempien perheitä. Sateenkaari-

perhe ei välttämättä ole vain kahden van-

hemman perustama perhe, vaan sateen-

kaariperheisiin kuuluvat myös niin sano-

tut apilaperheet, eli useamman vanhem-

man perustamat perheet. Sateenkaariper-

heestä käytetään myös arkikielessä nimi-

tystä mies- ja naisparien perheet. Sateen-

kaariperhe-yhdistys on perustettu Suo-

meen 1996. Tilastokeskuksen mukaan 

vuoden 2009 lopussa Suomessa oli saman 

sukupuolen rekisteröityjä perheitä 1396 

kappaletta. Luku tosin kattaa vain ydin-

perhemuotoiset perheet. 

 

Sateenkaariperheistä on tehty Suomessa 

jonkin verran tutkimusta viime vuosi-

kymmenten aikana. Sosiaali- ja terveys-

ministeriö on julkaissut tutkimuskatsauk-

sen vuonna 2003 sateenkaariperheissä 

elävien lasten hyvinvoinnista. Tutkimus-

katsauksesta tuli ilmi, että samaa suku-

puolta olevien vanhempien perheissä kas-

vaneet lapset eivät poikenneet kehityksel-

tään heterovanhempien lapsista. Jonkin 

verran joidenkin tutkimusten mukaan 

homoseksuaalien vanhempien lapsilla oli 

enemmän homoseksuaalisia kokeiluja 

kuin heterovanhempien lapsilla, mutta 

vakituinen parisuhde yleensä muodostet-

tiin silti vastakkaisen sukupuolen kanssa. 

Tutkimusta, jossa sateenkaariperheitä ja 

heidän kohtaamistaan olisi mietitty hoito-

työn tai sosiaalityön näkökulmasta on 

niukasti. 

 

Terveydenhoitajien kokemuksia sa-

teenkaariperheiden asiakkuuksista 

 

Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että ter-

veydenhoitajat suhtautuivat avoimesti ja 

positiivisesti sateenkaariperheiden koh-

taamiseen neuvolassa. Sateenkaariperheet 

koettiin perheinä muiden joukossa. Mo-

lemmat haastatellut terveydenhoitajat oli-

vat pitkään tehneet terveydenhoitajan töi-
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tä, ja molemmilla oli paljon kokemusta 

erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta. 

Terveydenhoitajat kokivat, että omat 

asenteet eivät vaikuttaneet ainakaan nega-

tiivisesti sateenkaariperheiden kohtaami-

seen. 

 

Terveydenhoitajat kokivat, että heillä oli 

tarpeeksi osaamista ja valmiuksia kohdata 

erilaisia perheitä neuvolassa. Lisäkoulu-

tukselle ei nähty tämänhetkistä tarvetta. 

Terveydenhoitajat olivat kuitenkin sitä 

mieltä, että jos sateenkaariperheiden mää-

rä asiakkaina lisääntyisi, lisäkoulutus voi-

si olla hyödyllinen. Toinen terveydenhoi-

tajista myös toi esille säännöllisen työn-

ohjauksen hyvänä voimavarana, jossa oli 

mahdollisuus käydä läpi itseään askarrut-

tavia seikkoja.  

 

Sateenkaariperheen kohtaamisen ja aut-

tamisen haasteena toinen terveydenhoita-

jista näki vanhempien parisuhteen tuke-

miseen liittyvät asiat. Toinen terveyden-

hoitajista taas toi esille lapsen näkökul-

man sateenkaariperheessä haasteellisena. 

Varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa 

lapsi oli syntynyt heterosuhteesta mutta 

eli nyt toisen vanhemman uuden kump-

panin kanssa muodostamassa sateenkaa-

riperheessä.  
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