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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää äitiys- ja lastenneuvoloi-

den terveydenhoitajien kokemuksia huolen puheeksi ottamisesta sekä sitä, 

kuinka hyödyllisinä he kokevat lomakkeiden ja muiden apuvälineiden 

käytön huolen puheeksi ottamisen tukena. Lisäksi tarkoituksena oli selvit-

tää, onko joitain huolenaiheita, joihin he kokevat tarvitsevansa lisää apu-

välineitä puheeksi ottamista helpottamaan.  

 

Teoriaosuudessa on käsitelty erilaisia huolenaiheita, joita terveydenhoita-

jille neuvolatyössä ilmenee, kuten lasten kaltoinkohtelu tai lapsen neuro-

logisen kehityksen ongelmat. Lisäksi siihen on sisällytetty tietoa erilaisista 

menetelmistä ja lomakkeista, joita terveydenhoitajat työssään käyttävät. 

Opinnäytetyön tutkimusosuus toteutettiin osin kvantitatiivisella ja osin 

kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Aineisto kerättiin lähettämällä 

strukturoitu kyselylomake sähköisessä muodossa Hämeenlinnan ja Riihi-

mäen alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille. Vastaukset 

analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla sekä kvantitatiivisten kysy-

mysten osalta frekvenssein ja vastausten keskiarvoina. 

 

Tulosten perusteella huolen puheeksi ottaminen koettiin kuuluvan tervey-
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poksi tai helpoksi, ja kokemus auttoi huolen puheeksi ottamisessa. Lisäksi 
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menetelmiä ja niiden koettiin helpottavan huolen puheeksi ottamista. Lo-

makkeiden kuitenkin koettiin myös kangistavan viestintää, ja vapaan kes-

kustelun olevan parempi tapa tutustua perheen tilanteeseen. Opinnäytetyön 

tavoitteena oli tarjota äitiys- ja lastenneuvolayksiköille tietoa, jonka avulla 

he voivat kehittää ja helpottaa huolen puheeksi ottamista ja auttaa samalla 

terveydenhoitajia työssään.  

 

 

Avainsanat Huoli, lapset, neuvolat, terveydenhoitajat  

 

Sivut 71 s. + liitteet 47 s. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

HÄMEENLINNA 

Degree Programme in Nursing 

Public Health Nursing 

 

Authors   Päivi Hakkio & Tia Huolman           Year 2013 

 

Subject of Bachelor’s thesis   Public Health Nurses’ Experiences on Taking 

up One’s Worries in Maternity and Child Wel-

fare Clinics 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to find out public health nurses’ experiences on 

taking up one’s worries in maternity and child welfare clinics. Another 

aim was to study how useful different forms and methods are in taking up 

one’s worries according to public health nurses’ opinions. The third aim 

was to find out if there were any specific concerns the public health nurses 

needed more support in to make it easier to bring the matter into discus-

sion.  

 

The theoretical framework was consisted of information on varying con-

cerns that rise in maternity and child welfare clinics, for example child 

abuse and problems on children’s neurological development. Information 

on different kinds of forms and methods used by public health nurses was 

also included. The study was carried out by both qualitative and quantita-

tive methods. The research data was gathered by a structured question-

naire in digital form that was sent to child and maternity health clinics in 

the Hämeenlinna and Riihimäki region. The analysis was made by using 

inductive content analysis and statistically using frequencies and average 

values. 

 

The results showed that to take up one’s worries is seen as a part of public 

health nurses’ work. It was regarded as fairly easy or easy and experience 

was stated to be a helping factor on taking concerning matters into discus-

sion. In the study it was also found out that many questionnaires and other 

methods were used in public health nurses’ work and they were discov-

ered to ease the taking up one’s worries. The use of forms was also con-

sidered to stiffen the communication between the public health nurse and 

the customer whereas free discussion was seen to be a better way to famil-

iarize with the family’s situation. The purpose of this thesis was to bring 

information to maternity and child welfare clinics on how it can be made 

easier to take up one’s worries and simultaneously help public health 

nurses with their work. 
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1 JOHDANTO 

Lapsiin kohdistuneet henkirikokset ovat olleet viime vuosina vahvasti jul-

kisuudessa (Seitsemäs perhesurma vuoden sisällä. Yle 13.4.2012; Poikke-

uksellisen monta lasta surmattu viime vuosina. Helsingin sanomat 

7.1.2013). Ongelmaan on herännyt myös Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos, joka vuonna 2012 teetti selvityksen perhe- ja lapsensurmien taustoista 

vuosilta 2003–2012. Selvityksessä ilmeni, että surmia yhdistivät vanhem-

pien parisuhteen ongelmat, erotilanteeseen liittyvä kriisi sekä vanhempien 

mielenterveys- ja päihdeongelmat. Koska lähes kaikki perheet käyttävät 

neuvolapalveluita, neuvolan asema ongelmien havaitsemisessa on keskei-

nen. (Piispa, Taskinen & Ewalds 2012, 13, 22.) Terveydenhoitajan työssä 

eräs tärkeimpiä tehtäviä onkin tunnistaa perheiden tuen tarpeita ja puuttua 

niihin riittävän varhain, ennen kuin ongelmat alkavat kasaantua. Lapsiper-

heistä erityisen tuen tarpeessa on 10–30 % perheistä. He tarvitsevat tukea 

esimerkiksi lapsen psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen oireiluun, lapsen 

ja vanhemman kiintymyssuhteen häiriöihin sekä vanhempien mielenterve-

ys- ja päihdeongelmiin. (Lindroos & Hyypiä 2009, 139, 149; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004, 98.)  

 

Huolen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen ovat edellytyksiä varhaiselle 

puuttumiselle, ja terveydenhoitajan henkilökohtaiset asenteet, arvot ja 

elämänhistoria vaikuttavat siihen, millaisena hän kokee puheeksi ottami-

sen (Haarala, Honkanen, Mellin & Tervaskanto-Mäentausta 2008, 168–

170). Puheeksi ottamista helpottamaan terveydenhoitajalla on käytössään 

erilaisia apuvälineitä kuten mielialamittari EPDS, Audit-kysely ja varhais-

ta vuorovaikutusta tukevat Vavu-haastattelut (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2012c). Tässä työssä käytämme Arnkilin, Erikssonin ja Saikun 

(2003) määrittelyä huolen olemuksesta. Sen mukaan huoli liittyy lapsen 

hyvinvointiin sekä omaan ammattitaitoon ja omiin taitoihin puuttua tilan-

teeseen. Huoli on työntekijän henkilökohtaista ennakointia siitä, mihin ti-

lanne johtaa niin asiakkaan kuin työntekijänkin kohdalla.  

 

Opinnäytetyön aiheeksi muodostui huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja 

lastenneuvolassa terveydenhoitajien kokemana. Aihe nousi esiin ajankoh-

taisuutensa vuoksi. Rajasimme työmme koskemaan äitiys- ja lastenneuvo-

laa eikä esimerkiksi kouluterveydenhuoltoa, koska neuvolatyö kiinnostaa 

meitä molempia. Työssä puhutaan hyvinvointineuvolasta vaikka sellaista 

ei varsinaisesti Hämeenlinnassa tai Riihimäellä toimi, mutta molemmilla 

paikkakunnilla on käytössä hyvinvointineuvolan toimintamalli. Opinnäy-

tetyön tarkoituksena on saada selville, millaisena terveydenhoitajat koke-

vat huolen puheeksi ottamisen ja kuinka hyödyllisinä he kokevat erilaiset 

apuvälineet huolen puheeksi ottamisen tukena. Lisäksi halutaan selvittää, 

millaisena terveydenhoitajat kokevat moniammatillisen yhteistyön huolen 

puheeksi ottamisen tukena. Työn tavoitteena on tarjota äitiys- ja lasten-

neuvolayksiköille mahdollisuus kehittää ja helpottaa huolen puheeksi ot-

tamista.  
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2 VARHAINEN PUUTTUMINEN JA PUHEEKSI OTTAMINEN 

TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ 

Suomessa varhaisen puuttumiseen liittyviä työmenetelmiä ovat kehittäneet 

Stakesin tutkijat ja kouluttajat Tom Arnkil, Esa Eriksson ja Robert Arnkil. 

Alun perin varhaista puuttumista käsiteltiin ja siihen liittyvää sisältöä ke-

hitettiin lastensuojelutyön piirissä. (Haarala ym. 2008, 168.) Kehittämis-

työtä jatkettiin Varpu-hankkeessa, eli Varhaisen puuttumisen valtakunnal-

lisessa hankkeessa, joka toimi vuosina 2001–2004. Hanketta koordinoi 

Sosiaali- ja terveysministeriö, ja hankkeen seurauksena syntyi Varpu-

verkosto. Verkostoon kuuluvat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetushallitus, Lastensuojelun kes-

kusliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Verkoston toiminnassa ko-

rostetaan varhaisessa puuttumisessa aikaista avointa yhteistyötä ja jäsenet 

ovat sitoutuneet omassa toiminnassaan toimimaan varhaisen puuttumisen 

eettisten periaatteiden mukaisesti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2010.) Periaatteita ovat esimerkiksi huolten puheeksi ottaminen, osalli-

suuden tukeminen sekä tuen ja ohjauksen yhdistäminen (Arnkil 2008). 

 

Neuvolan terveydenhoitajan työn yhtenä keskeisenä tehtävänä on tunnis-

taa lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta sekä puuttua niihin mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa. Näin terveydenhoitaja ehkäisee vaikeuksi-

en pahenemista. Tuen tarpeen suuruus voi vaihdella eri perheiden välillä, 

sillä väestöryhmien väliset terveyserot alkavat kehittyä jo lapsuudessa.. 

Jos lapsen tervettä kehitystä uhkaa jokin asia lapsessa, hänen perheessä tai 

kasvuympäristössä, vaatii tilanne eristystukea. Lapsiperheistä erityistuen 

tarpeessa on noin 10–30 %. Perheiden tuen tarpeita ovat muun muassa las-

ten psyykkinen ja sosioemotionaalinen oireilu, vanhempien mielenterveys- 

ja päihdeongelmat sekä lapsen ja vanhemman kiintymyssuhdeongelmat. 

Lasten psykososiaalista kasvua ja kehitystä uhkaavia tekijöitä on noin 10 

%:lla neuvolaikäisten lasten perheistä. (Lindroos & Hyypiä 2009, 139, 

149; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 98.)  

 

Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan ajoissa käynnistettyjä toimenpiteitä 

kun lapsen tai muun perheenjäsenen tilanteesta on herännyt huoli jollekin 

ammattihenkilölle, esimerkiksi terveydenhoitajalle. Puuttuminen ja tuki 

kulkevat aina käsi kädessä. Huoli on keskeinen käsite varhaisessa puuttu-

misessa. Eräs varhaista puuttumista vaikeuttava asia onkin huolen puheek-

si ottaminen, jonka monet ammattihenkilöt kokevat vaikeana. Monet miel-

tä huolestuttavat asiat ovat usein ikäviä, ja niiden puheeksi ottaminen on 

epämiellyttävää sekä aiheuttaa pelkoa asiakassuhteen vaarantumisesta ja 

asiakkaan loukkaantumisesta.  Varhainen puuttuminen kuitenkin edellyt-

tää huolen tunnistamista ja että se osataan ottaa puheeksi. Siihen millaisis-

ta asioista terveydenhoitajan on vaikea keskustella asiakkaansa kanssa, 

vaikuttavat hänen omat asenteensa, arvonsa ja elämänhistoriansa. (Haarala 

ym. 2008, 168–170.) 

 

Haasteita puheeksi ottamiseen tuovat esimerkiksi monimuotoiset perheti-

lanteet sekä erilaiset kulttuuritaustat. Erilaisista perhetilanteista voidaan 

mainita muun muassa sateenkaariperheet. Sateenkaariperheiksi kutsutaan 

sellaisia lapsiperheitä, jotka perustuvat johonkin muuhun kuin heterosek-
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suaaliseen parisuhteeseen. Esimerkkeinä voidaan mainita nais- tai miespa-

rien perheet sekä ei-heteroseksuaalisten yksinhuoltajien perheet. Perheessä 

voi myös olla vanhempia enemmän kuin kaksi esimerkiksi homoparin ja-

kaessa vanhemmuuden tutun naisen tai naisparin kanssa. Tällöin puhutaan 

kolmi- tai neliapilaperheestä. Sateenkaariperheisiin lapset yleensä syntyvät 

tarkasti suunniteltuina ja toivottuina. Lesboparien perheistä on jo tehty 

tutkimuksia, joiden mukaan lapsen kehitykselle ihmissuhteet ja vanhem-

muus ovat kaikkein merkityksellisimpiä asioita. Perheen rakenne ja van-

hempien sukupuoli sen sijaan ei ole erityisen tärkeää. (Valtanen 2009, 

107–110.) 

 

Terveydenhuollossa hyvä lähtökohta sujuvalle yhteistyölle on se, ettei ole-

ta etukäteen mitään asiakkaan elämästä, mutta on halukas kuulemaan siitä 

lisää. Tällöin asiakkaalle jää mahdollisuus kuvata omin sanoin identiteetti-

ään, elämäänsä ja ihmissuhteitaan. Avoimesti kysymällä ammattilainen 

voi hälventää ennakkoluulojaan, kunhan valitsee sanansa niin, ettei louk-

kaa asiakasta tai hänen perhettään. Erityisesti perheille suunnatuissa neu-

volapalveluissa olisikin tärkeää osoittaa sensitiivisyyttä. (Valtanen 2009, 

107–110.) 

 

Monikulttuurisuus on eräs haaste terveydenhoitajan työssä. Maahanmuut-

tajat tulevat usein toisenlaisesta kulttuurista, ja oman maamme sisältäkin 

löytyy esimerkiksi romanikulttuuri, joka poikkeaa valtaväestön tavoista 

muun muassa puhtaus- ja häveliäisyystapojen suhteen. Romaniäiti saattaa 

peitellä raskauttaan, ja raskauden loppuvaiheessa äiti vähentää yhteydenpi-

toa omiin vanhempiinsa. Tukena on kuitenkin yleensä joku samaa ikä-

luokkaa oleva sukulaisnainen. Isovanhemmat tapaavat vauvan tämän ol-

lessa yleensä 1–2 kuukauden ikäinen. Häveliäisyyssyistä romaniäiti ei 

yleensä imetä pitkään. Lapsesta huolenpito saattaa vaikuttaa ylikorostu-

neelta. Lasta ei välttämättä raaskita viedä sateisella ilmalla päiväkotiin ja 

herättää väsynyttä lasta kouluun. Myös ruoalla rakastaminen on yleistä, 

minkä vuoksi moni romanilapsi on ylipainoinen. Romanikulttuuriin ei pe-

rinteisesti kuulu lapsille lukeminen tai heidän kanssaan askartelu tai piirte-

ly, mikä saattaa johtaa siihen, että lapsen kielenkehitys voi olla keskiver-

toa alemmalla tasolla. (Blomerus 2006, 12, 18–19, 25; Laiti 2008, 159–

162.)  

 

Maahanmuuttajat tulevat lukuisista eri kulttuureista eikä terveydenhoitaja 

voi olla perillä kaikkien kulttuurien tavoista ja asenteista. Toiseen maahan 

muutto ja erilainen kulttuuriympäristö muuttavat myös perheen sisäistä 

kulttuuria ja käyttäytymisnormeja. Asiakasperheen kulttuuriin liittyvää pe-

rustietoa ammattilaisen on hyvä hallita, mutta lasta ja perhettä täytyy aina 

tarkkailla yksilöinä. Silloin olisikin hyvä soveltaa aiemmin sateenkaari-

perheiden yhteydessä mainittua avoimen kysymisen periaatetta. Omien 

ennakkoluulojen unohtaminen, halukkuus kuulemaan asiakkaan kulttuuris-

ta ja elämästä lisää on hyvä lähtökohta toimivalle yhteistyölle asiakkaan 

kanssa. (Juntunen 2009, 204; Valtanen 2009, 107.) 

 

Uusperheitä terveydenhoitaja kohtaa työssään paljon. Uusperheitä oli 

vuonna 2010 53 000 kun kaikkia lapsiperheitä oli 528 000, eli tilastollises-

ti joka kymmenes perhe on uusperhe. Uusperheissä eli vuonna 2010 77 
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000 lasta. (Tilastokeskus 2011.) Uusperhe määritellään siten, että perhees-

sä ainakin toisella puolisolla on aiemmasta parisuhteesta ainakin yksi alle 

18-vuotias lapsi. Uusperheet ovat hyvin monimuotoisia, erilaisia kokoon-

panoja on runsaasti. Edellinen liitto on saattanut päättyä eroon tai puolison 

kuolemaan, lapsia voi olla edellisistä liitoista molemmilla tai vain toisella. 

Etävanhempia saattaa olla mukana elämässä tai lasten välit heihin ovat 

katkenneet. Kun terveydenhoitaja kohtaa uusperheen, on hyvä kysyä miten 

perheenjäsenet kutsuvat toisiaan. On tärkeää miettiä, kutsutaanko ei-

biologisiakin vanhempia isäksi tai äidiksi, puhutaanko sisaruksista vai ve-

li- ja sisarpuolista silloin, kun lapset eivät ole kokonaan tai ollenkaan bio-

logisia sisaruksia. Etävanhemman oikeuksia olla yhteydessä lapsiinsa voi 

olla myös rajattu esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi, 

mikä voi aiheuttaa lapselle kielteisiä tunteita. Uusperheen jäsenten roolit 

voivat vaihdella, koska jokaisessa perheessä ne määritellään yksilöllisesti. 

Tämä koskee esimerkiksi perheen aikuisten kasvatusvastuuta toistensa 

lapsista sekä taloudellista vastuunjakoa. Terveydenhuollossa on myös mie-

tittävä tiedonanto- ja lupakysymyksiä, jotta uusperheessä asuvan lapsen 

molemmat huoltajat pystyvät osallistumaan lasta koskeviin päätöksiin. 

Terveydenhoitajan haasteena onkin pohtia omia asenteitaan ja ennakko-

luulojaan avo- ja avioeroja, huoltajuuden jakamista sekä uusperheitä kos-

kien. (Kuusinen & Lindroos 2009, 80–86, 89.) 

 

Lapsilla on yhä enemmän pitkäaikaissairauksia. Niiden määrä on lisäänty-

nyt 1980-luvulta lähtien, ja tutkimusten mukaan 9–21 prosentilla lapsista 

on jokin pitkäaikaissairaus. Sairauksista yleisimmät ovat astma, diabetes, 

epilepsia ja reuma. Sairaus vaikuttaa aina koko perheeseen, mutta kaikki 

perheet reagoivat omalla tavallaan. Diagnoosivaihe on perheille vaikea, 

koska sairaus tulee yleensä sokkina. Sairauden hoitaminen saattaa vaatia 

huomattavia ponnisteluita päivittäisen hoidon ja tutkimuksiin kuljetusten 

vuoksi. Vanhemmat kaipaisivat lepoa lapsen hoidosta, mutta saattavat epä-

röidä jättää lasta muiden hoidettavaksi, ja sosiaalinen elämä kärsii koska 

sukulaiset ja ystävät eivät välttämättä ymmärrä sairauden tuomia rajoituk-

sia perheelle. Sairaus aiheuttaa myös taloudellista rasitusta. Sisarukset 

saattavat tuntea itsensä laiminlyödyiksi, koska heidän tarpeensa voivat 

jäädä vähemmälle huomiolle. Terveydenhoitajalla on oma roolinsa tässä 

kaikessa, hänen tehtävänään on helpottaa perheen sopeutumista lapsen sai-

rauteen. Hän voi esimerkiksi auttaa perhettä soveltamaan hoito-ohjeita 

juuri heidän arkeensa sopiviksi. Perhettä tulee kannustaa ottamaan yhteyt-

tä aina, kun kysymyksiä tai huolia nousee esiin, sekä tarjota emotionaalista 

tukea että auttaa löytämään konkreettisia ratkaisuja ongelmiin, esimerkiksi 

sosiaalisen verkoston ylläpitoon tai lastenhoitajan löytämiseen. Pitkäai-

kaissairaalla lapsella perheineen on oikeus samoihin neuvolapalveluihin 

kuin terveillä lapsilla. (Jurvelin 2007, 423–430.) 
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3 TERVEYDENHOITAJIEN HUOLENAIHEITA 

ASIAKASPERHEISTÄ JA APUVÄLINEITÄ NIIDEN PUHEEKSI 

OTTAMISEEN 

Arnkil ym. (2003) määrittelevät mielestämme hyvin huolen olemuksen. 

He kuvaavat huolta subjektiivisena ennakointina siitä, miten tilanteessa 

käy, ei vain asiakkaalle vaan myös työntekijälle. Ammattilaisen huoli 

kohdistuu luonnollisesti ensisijaisesti lapsen hyvinvointiin, mutta myös 

omaan ammattitaitoonsa ja omiin mahdollisuuksiinsa hoitaa tilanne.  

 

Häggman-Laitila (2002, 599–601) on tutkinut sitä, millaisia tuen tarpeita 

on perheillä, joissa on pieniä lapsia. Perheet tarvitsivat tukea muun muassa 

vanhemmuuteen, kasvatukseen, lastenhoitoon, parisuhdeasioihin ja sosiaa-

lisiin verkostoihin. Myös lasten tai vanhempien terveysongelmiin, talou-

dellisiin tai asumiseen liittyviin huoliin sekä perhekriiseihin haettiin tukea, 

samoin kuin huoltajuus- ja tapaamisoikeuskysymyksiin, vanhempien päih-

teidenkäytön ja väkivaltaisuuden aiheuttamiin ongelmiin sekä yhteiskun-

taan sopeutumisen hankaluuksiin. Tutkituista perheistä jokaisella oli 4–5 

varhaisen tuen tarvetta. Kaikista tuen tarpeista neljä nousi muita yleisim-

miksi.  

 

Vanhemmuuteen liittyviä ongelmia oli 78 %:lla vanhemmista, heillä han-

kaluudet liittyivät väsymykseen ja epävarmuuden tunteisiin vanhemmuu-

dessa, ajan puutteeseen ja muihin ajankäytön haasteisiin. 48 % mainitsi tu-

en tarpeeksi kasvatukseen ja lastenhoitoon liittyvät kysymykset. Lasten 

luonne ja käyttäytyminen, uni ja ravitsemus, virikkeiden puute ja rajojen 

asettamisen vaikeus nousivat tärkeimmiksi haasteiksi. Parisuhdeongelmat 

huolestuttivat 44 %:a vanhemmista. Yhteisen ajan puute, parisuhderiidat, 

eron uhka ja entisten puolisoiden aiheuttamat hankaluudet johtivat pa-

risuhdeongelmiin. Sosiaaliset suhteet koettiin yhtä ongelmallisiksi, 44 % 

vanhemmista mainitsi ne hankaliksi. Ongelmia aiheuttivat yksinäisyyteen 

johtava ihmissuhteiden puute sekä sosiaalisen tuen ja vertaisseuran tarve. 

Tukea kaivattiin myös sukulaissuhteiden ylläpitoon sekä haasteisiin, joita 

syntyy kun puoliso tulee toisesta kulttuurista. (Häggman-Laitila 2002, 

599–601.) 

 

Häggman-Laitila (2002, 604) pohtii tutkimustuloksia siten, että perheet ei-

vät saa tukea ongelmiinsa lastenneuvolasta tai muualta julkiselta sektorilta 

siksi, että käyntien sisältö on usein rutiininomainen, tai perheen kohtaava 

ammattilainen ei välttämättä ole riittävän rohkea ottaakseen vaikeita asioi-

ta puheeksi. Lapsen terveyteen ja kehitykseen liittyvistä huolista puhumi-

nen on vanhemmille tutumpaa kuin omista ongelmistaan puhuminen. Per-

heiden tuen tarpeet liittyvät kuitenkin myös sellaisiin asioihin, joiden rat-

kaisemiseen ei ole selkeää hoitopolkua, sillä esimerkiksi lapsen fyysisiä 

sairauksia on helpompi lähteä hoitamaan kuin tukea vanhempien sosiaalis-

ta verkostoa. Tukea annetaankin usein ensin yksittäiselle perheenjäsenelle 

vaikka tukea tarvitsisi koko perhe. 
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3.1 Lasten kaltoinkohtelu 

Maailman terveysjärjestö määrittelee lapsen kaltoinkohtelun seuraavasti: 

”Lapsen kaltoinkohtelu käsittää kaikki sellaiset fyysisen ja psyykkisen pa-

hoinpitelyn muodot, seksuaalisen hyväksikäytön, laiminlyönnin taikka 

kaupallisen tai muun riiston, joista seuraa todellista tai mahdollista vaaraa 

lapsen terveydelle, elämälle, kehitykselle tai ihmisarvolle suhteessa, jossa 

on kyse vastuusta, luottamuksesta tai vallasta.”  Kaltoinkohtelun muotoja 

ovat esimerkiksi laiminlyönti, emotionaalinen kaltoinkohtelu, fyysinen 

pahoinpitely sekä seksuaalinen hyväksikäyttö. Näistä emotionaalista lai-

minlyöntiä on aina jossakin määrin mukana myös muissa kaltoinkohtelun 

muodoissa. Kaltoinkohtelun riskitekijöitä ovat muun muassa vanhemman 

eläytymiskyvyn puute alkoholinkäytön tai psyykkisten ongelmien vuoksi, 

työttömyys, syrjäytymisen uhka, autoritaarisen kova kasvatusote ja lapse-

na koettu perheväkivalta. Myös yksinhuoltajat, joilla ei ole riittävää tuki-

verkostoa, kuuluvat riskiryhmään.  (Söderholm 2004, 11–13; Krug, Dahl-

berg, Mercy, Zwi & Lozano 2002, 59–60, 67–68).  

 

Lapsen ruumiillinen kuritus kiellettiin Suomessa vuonna 1984. Lapsen pa-

hoinpitely on suhteellisen yleistä, eräiden arvioiden mukaan alle kolmi-

vuotiaiden luunmurtumista jopa 25 % ja palovammoista 10 % olisi tahalli-

sia. Kyselytutkimuksessa ilmeni, että 72 % 14-vuotiaista oli kokenut lie-

vää fyysistä väkivaltaa tai ruumiillista kuritusta. (Kallio & Tupola 2004, 

87–89.)  Lastensuojelun keskusliiton vuonna 2004 tekemässä tutkimukses-

sa naisista runsas viidennes ja miehistä lähes puolet hyväksyi lasten ruu-

miillisen kurituksen (Aula 2006).  

 

Kun kyseessä on vauva, fyysinen väkivalta ilmenee usein ravistellun vau-

van oireyhtymänä. Suomesta ei ole saatavilla tilastotietoja siitä, kuinka 

yleinen tämä oireyhtymä on, mutta esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten sairaalassa hoidettiin vuoden 2004 tie-

tojen mukaan 15 kuukauden aikana yhdeksää ravistelluksi epäiltyä vau-

vaa. Todennäköisesti kaikkia tapauksia ei kuitenkaan osata diagnosoida. 

Oireyhtymä syntyy, kun vauvaa pidetään kiinni rintakehästä kainaloiden 

alta ja ravistellaan. Riskiryhmiä ovat keskoset, kaksoset sekä paljon itke-

vät vauvat. Oireita ovat esimerkiksi tajunnan häiriöt, uneliaisuus, nykinät 

sekä itkuisuus, jotka aiheutuvat muun muassa aivoverenvuodosta sekä 

hermojen repeämisestä keskushermostossa. 12–30 %:ssa tapauksista ravis-

telu johtaa vauvan kuolemaan, ja arvioiden mukaan jokaista kuollutta 

kohden neljä vauvaa jää neurologisesti vammautuneeksi. Ravistellun vau-

va oireyhtymä on teoriassa kokonaan ehkäistävissä, joten on tärkeää, että 

neuvolassa jaetaan tietoa oireyhtymästä ja että sen ennaltaehkäisyyn pa-

nostetaan muun muassa varhaisen puuttumisen avulla. (Kivitie-Kallio & 

Tupola 2004, 2306, 2309–2312.) 

 

Terveydenhoitajan tulee kysyä ja kerätä tietoa mahdollisesta perheväkival-

lasta kaikilta asiakasperheiltä. Asia tulee ottaa puheeksi suoraan ja konk-

reettisesti, eri perheenjäsenten kanssa. Lasten vanhemmille tulee myös an-

taa tarpeeksi tietoa väkivallan vaikutuksista lapsiin, oli väkivalta sitten 

vanhempien välistä tai lapsiin kohdistuvaa. Asiasta kysyttäessä ja tietoa 

kerättäessä tulee kysymysten olla avoimessa muodossa. Hyviä kysymyksiä 

ovat esimerkiksi miten sinua kasvatettiin lapsena, millaisia kurinpitokeino-
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ja omassa lapsuudessasi oli, ärsyttääkö lapsi sinua sekä miten toimit kun 

hermostut lapselle. Myös auttamistahoista on hyvä kertoa, jos vanhemmat 

eivät niistä tiedä. Tarvittaessa kaltoinkohtelusta tulee kysyä suoraan. Van-

hemman kanssa tulee myös keskustella arkipäivän asioista esimerkiksi ky-

symällä millaista lasta on hoitaa, onko perheellä tukiverkostoa, miten toi-

mit lapsen itkiessä, millaiset ovat vanhempien väliset suhteet ja miten ar-

jesta perheessä selviydytään. Lisäksi terveydenhoitajan tulee jatkuvasti 

havainnoida mahdollisia oireita ja merkkejä mahdollisesta kaltoinkohte-

lusta, tunnistaa riskitekijät, havainnoida lapsen ja vanhemman käytöstä, 

kuunnella perhettä, järjestää tarvittaessa jatkotoimenpiteitä, konsultoida 

sekä panostaa kirjaamiseen. Terveydenhoitajana erityisen tärkeää on tun-

tea lastensuojelulaki. (Paavilainen n.d., 15–18.) 

 

Emotionaalinen laiminlyönti tarkoittaa tilannetta, jossa jätetään huomioi-

matta lapsen tunnetarpeet. Emotionaalinen kaltoinkohtelu sen sijaan tar-

koittaa käyttäytymismallia, jossa vastuulliset aikuiset välittävät lapselle 

viestin, että hän on kelvoton eikä häntä voi rakastaa. Emotionaalinen kal-

toinkohtelu voidaan jakaa erilaisiin muotoihin, joita ovat esimerkiksi hyl-

jeksiminen ja halventaminen, uhkailu ja pelottelu, eristäminen, lapsen 

käyttäminen aikuisten tarpeisiin, lapsen korruptoiminen sekä lapsen tunne-

tarpeiden huomiotta jättäminen. (Sinkkonen 2004, 76–79.) Toinen tapa 

luokitella emotionaalinen kaltoinkohtelu on jakaa se viiteen osa-alueeseen, 

jotka ovat vanhemman emotionaalinen poissaolo, lapsen näkeminen vää-

ristyneesti, kehityksellisesti epäsopiva vuorovaikutus, lapsen yksilöllisten 

rajojen huomiotta jättäminen sekä lapsen sosiaalisen kehityksen estäminen 

(Glaser 2002, 703–704). Emotionaalisen kaltoinkohtelun havaitseminen 

on haastavaa lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, koska merkit 

eivät ole yksiselitteisiä. Perheissä on erilaisia tunneilmastoja ja erilaisia 

tapoja kommunikoida, joten on vaikeaa olla varma, koska lasta kohdellaan 

kaltoin. (Sinkkonen 2004, 85.)  

 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on myös yksi kaltoinkohtelun muoto. 

”Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan lapsen koskematto-

muutta loukkaavia tekoja, joihin kuuluvat mm. lapseen kohdistuva tirkiste-

ly, lapsen saattaminen paljastamaan sukupuolielimensä tai kuvaaminen 

seksuaalisessa tarkoituksessa, lapsen saattaminen katsomaan pornografista 

materiaalia tai toisen henkilön sukupuolielimiä, lapsen seksuaalinen kos-

kettelu tai lapseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta, lapsen saattaminen 

koskettamaan toisen henkilön sukupuolielimiä tai osallistumaan sukupuo-

liseen toimintaan, yhdyntä tai sen yritys ja lapsiprostituutio” (Tiitinen 

2011). Lisäksi seksuaalista hyväksikäyttöä on muun muassa sukupuoliyh-

teys kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, tai jos vanhempi tai 

vanhempaan rinnastettavassa asemassa, toisin sanoen luottamussuhteessa, 

oleva henkilö on sukupuoliyhteydessä alle kahdeksantoistavuotiaan kanssa 

(RL 20:6 §; Väestöliitto 2012a).  

 

Seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu kaikissa yhteiskuntaluokissa, ja lapsi 

voi joutua hyväksikäytetyksi omassa perheessään tai kodin ulkopuolella. 

Hyväksikäyttäjä voi olla esimerkiksi oma vanhempi, sisarus, muu sukulai-

nen, perhetuttu, opettaja tai lapselle aivan vieras henkilö. Hyväksikäytön 

seurauksena sekä lapsen psyykkinen että seksuaalinen kehitys vahingoit-
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tuvat, ja siitä aiheutuu lapselle häpeän, syyllisyyden ja pelon tunteita. Sek-

suaalisen hyväksikäytön tunnistaminen ei ole helppoa, koska hyväksikäyt-

tötilanteet ovat erilaisia. Lapsi saattaa ottaa asian itse puheeksi, ja se onkin 

helpompaa silloin, kun tekijä on entuudestaan tuntematon. Joskus tilanne 

kuitenkin paljastuu vahingossa, kun tekijä jää itse teossa kiinni. Myös lap-

sen käytöksestä ja oireista saattaa herätä epäily hyväksikäytöstä. Lapsi 

saattaa oireilla psyykkisesti olemalla itkuinen ja ahdistunut tai hänellä voi 

olla esimerkiksi uni- tai syömishäiriöitä. Myös lapsen korostuneen seksu-

aalinen käytös, esimerkiksi poikkeavan runsas masturbointi, aikuisten su-

kuelinten koskettelu ja sukuelinten kuvien piirtely viittaavat seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön. Joskus hyväksikäyttö paljastuu fyysisistä vammoista 

lapsessa. Esimerkiksi sukuelinten alueen verenvuoto, vammat tai tuleh-

dukset voivat johtaa epäilyyn. (Salo & Ståhlberg 2004, 102–103, 106–

108.)  

 

Epäilyn herätessä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei pidä aloittaa keskuste-

lua lapsen kanssa ellei hän itse ota asiaa puheeksi. Terveydenhoitajan, 

kuin muidenkin viranomaisten, tulee kiinnittää erityistä huomiota kirjaa-

miseen. Kaikki esitetyt kysymykset ja lapsen sanoma tulee kirjata sanatar-

kasti. Lisäksi aina, kun herää epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 

tulee viipymättä tehdä asiasta ilmoitus poliisille. Vaitiolovelvollisuus ei 

ole este ilmoitukselle. Yhdessä poliisin kanssa mietitään sitä, kuinka ja 

milloin tehdystä ilmoituksesta annetaan lapsen huoltajille tietoa. On myös 

muistettava, että pelkästään ilmoitus poliisille ei ole riittävä, vaan lisäksi 

on aina tehtävä lastensuojeluilmoitus. Mikäli kaltoinkohteluepäily on epä-

varma, tulee konsultoida asiasta lastensuojelun työntekijän kanssa tai 

muun ammattitahon kanssa, esimerkiksi neuvolalääkärin tai toisen tervey-

denhoitajan. Lapsen oireiden ja löydösten ollessa lieviä tai epämääräisiä 

tulee lapselle järjestää seuranta ja pitää epäily mielessä jatkossakin. Myös 

konsultointi olisi paikallaan. Asiaan tulee puuttua mahdollisimman ripeäs-

ti, mikäli kaltoinkohtelu on todellista, sillä se on lapselle tuhoisaa. (Kopo-

nen & Kaljunen 2012, 15.) 

3.2 Parisuhdeväkivalta 

Suomessa yksi vakava kansanterveydellinen ongelma on naisiin kohdistu-

va parisuhdeväkivalta. 18–74-vuotiaista naisista 20 % on nykyisessä pa-

risuhteessaan joskus joutunut puolisonsa väkivallan tai sillä uhkailun koh-

teeksi. (Perttu 2011, 139.) Parisuhdeväkivalta tarkoittaa avo- tai aviopuo-

lisoiden välistä väkivaltaa, joka voi olla fyysistä, psyykkistä, seksuaalista, 

hengellistä tai taloudellista. Siihen voivat syyllistyä niin miehet kuin nai-

setkin, mutta useimmiten uhrina on kuitenkin nainen. Väkivaltaa on myös 

sillä uhkaaminen, joka usein jo riittää toisen alistamiseen ja kontrolloimi-

seen. Pelko mahdollisesta väkivallasta ahdistaa, lamauttaa sekä masentaa, 

ja usein se koetaankin pahimmaksi asiaksi parisuhdeväkivallassa. Usein 

sekä uhri että syyllinen pyrkivät salaamaan väkivallan, jonka takia edes 

läheiset eivät huomaa perheessä vallitsevaa tilannetta. Asian salaamisen 

taustalla on tavallisesti häpeän, syyllisyyden ja epäonnistumisen tunteita. 

Parisuhdeväkivalta kestää tavallisesti vuosia ja pahenee ajan kuluessa. 

(Piispa 2010; Väestöliitto 2012b.) 
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Fyysinen väkivalta on muun muassa tönimistä, lyömistä, hiuksista repi-

mistä, esineillä heittämistä, liikkumisen estämistä, teräaseella vahingoit-

tamista tai kuristamista. Väkivallan uhri saattaa oireilla niin henkisesti 

kuin ruumiillisestikin. Oireita ovat muun muassa toistuvat säryt, vatsavai-

vat, sydämen tykytys, runsas hikoilu, ylirasittuneisuus, masennus ja aloi-

tekyvyttömyys. Usein henkiset seuraukset koetaan fyysisiä pahempina. 

Suomen lain mukaan fyysinen väkivalta, myös parisuhteessa tapahtuva, on 

rikos ja lain mukaan rangaistava teko. Vapaan tahdon pykälä poistui 

vuonna 2004, mikä tarkoittaa sitä, että rikoksen uhri ei voi pyytää rikos-

prosessin keskeyttämistä. Näin poistui myös mahdollisuus uhrin painos-

tamiseen. Väkivalta jää harvoin vain yhteen kertaan, ja usein poliisille ilmi 

tulleista parisuhdeväkivaltarikoksista väkivalta on kestänyt jo useita vuo-

sia. Vuonna 1999 Suomessa voimaantullut lähestymiskieltolaki säädettiin 

koskemaan myös saman perheen jäseniä alku vuodesta 2005. Lähes aina 

fyysistä väkivaltaa edeltää henkinen väkivalta, joka alkaa usein melko 

huomaamattomasti. Sen piirteitä ovat esimerkiksi toisen mitätöinti, hal-

ventaminen ja nimittely. Myös tavaroiden rikkominen on henkistä väkival-

taa. (Piispa 2010; Väestöliitto 2012c.) 

 

Henkisen väkivallan kanssa rinnakkain kulkee myös taloudellinen väkival-

ta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi raha-asioista yksin päättäminen, il-

man puolison kanssa neuvottelemista sekä puolison käyttövarojen rajoit-

tamista ja jatkuvasti puolison menojen pikkutarkka selvittely. Hengellises-

tä väkivallasta on kyse silloin, kun uskon ja uskonnon kautta toista syyllis-

tetään, alistetaan tai väheksytään. (Piispa 2010.) 

 

Toisen pakottaminen seksiin tai seksuaaliseen tekoon on seksuaalista vä-

kivaltaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen ja näin ollen 

myös seksuaalinen väkivalta on laissa kiellettyä. Puoliso voi parisuhteessa 

ryhtyä seksiin välttääkseen kieltäytymisestä aiheutuvat riidat ja seuraukset. 

Pakottaminen seksiin käy sitä helpommin mitä läheisempiä puolisot toisil-

leen ovat. Seuraukset ovat lähinnä henkisiä. (Piispa 2010.) 

 

Parisuhdeväkivallalla on vaikutuksia myös lapsiin, mikäli niitä pariskun-

nalla on. He myös tietävät väkivallasta lähes aina kun sitä perheessä esiin-

tyy, vaikka eivät itse olisikaan tapahtuma hetkellä paikalla. Suomessa lap-

sista altistuu noin 20 % kotonaan väkivallalle, joista osa on itse sen koh-

teena. 1990-luvulla alettiin havainnoida, että perheväkivallan näkeminen-

kin on lapsille yhtä haitallista ja stressaavaa kuin sen kohteena itse olemi-

nen. Vanhempien väkivaltaisessa suhteessa lapsi on turvaton ja omillaan, 

toinen vanhemmista on pelottava ja toinen avuton. Myös kodin ilmapiiri 

muuttuu ahdistavaksi. (Keränen 2010.) 

 

Lapsen tyypillisimmät oireet ovat käyttäytymisongelmat ja tunne-elämän 

vaikeudet. Lapsen traumatisoitumisen erilaisia oireita ovat väkivaltatilan-

teiden jatkuva mielessä pysyminen, painajaisunet ja ahdistuneisuus sekä 

lapsen omien tunteiden peittely ja paikkojen välttäminen, jossa lapsi on 

kohdannut väkivaltaa, myös levottomuus ja keskittymisvaikeudet. Lisäksi 

lapsella saattaa olla oireina muun muassa aggressiivisuutta, uni- ja syö-

mishäiriöitä, masennusta ja somaattisia vaivoja, kuten vatsakipuja. Jopa 

pikkuvauvat aistivat väkivallan, ja reagoivat siihen tyypillisesti runsaalla 
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nukkumisella ja kontaktista vetäytymisellä. Lapsuudessa koettu väkivalta 

vaikuttaa myös lapsen tulevaisuuteen. Se näkyy esimerkiksi itsetunto-

ongelmina ja sosiaalisten tilanteiden vaikeutena. Myös riski siihen, että it-

se ajautuisi tulevaisuudessa väkivaltaiseen suhteeseen kasvaa. Vauvalle se 

jää mieleen tunne- ja kehomuistoina, jossa tietyt ärsykkeet, kuten tuoksut 

ja äänet, voivat tulevaisuudessa aiheuttaa pelkoa tai muuta vastaavaa. (Ke-

ränen 2010.) 

 

Väkivalta vaikuttaa myös vanhempien kykyyn toimia vanhempina, mikä 

näkyy muun muassa lapsiperheen normaalien rutiinien puuttumisena sekä 

puutteellisena lapsen perustarpeista huolehtimisesta. Perheen tilanne on 

jännittynyt, ja lapsille asetetut rajat ovat joko tiukat tai niitä ei ole lain-

kaan. Väkivaltaa kokenut vanhempi ei jaksa huolehtia lapsistaan kun taas 

väkivaltainen vanhempi on lapsille pelottava, kielteinen ja tuhoava rooli-

malli. Mikäli terveydenhoitaja havaitsee tai kuulee perheessä mahdollisesti 

olevasta väkivallasta, tulee asia ottaa puheeksi ja tehdä lastensuojeluilmoi-

tus viipymättä. (Keränen 2010; Perttu 2004, 46.) 

 

Hyvinvointineuvolan terveydenhoitaja onkin keskeisessä asemassa pa-

risuhdeväkivallan uhrien tunnistamisessa, auttamisessa ja tukemisessa. 

Ongelman tunnistaminen voi olla vaikeaa. Tunnistamista helpottaa tervey-

denhoitajan tietämys väkivallan mahdollisista ilmenemismerkeistä sekä 

tieto perheen elämäntilanteesta ja olosuhteista. Väkivallan merkkejä on 

edellä mainittujen lisäksi useita, kuten että odottava äiti tulee neuvolan 

asiakkaaksi normaalia myöhemmässä vaiheessa, raskaus on ei-toivottu, 

hän on vastaanotolla kiireinen ja hätäinen, hän jättää saapumatta sovittui-

hin tapaamisiin tai peruu ne, odottavan äidin sosiaalinen verkosto on lähes 

olematon, hän käyttää päihteitä, naisen ulkomuoto on epäsiisti, hänellä on 

toistuvia vammoja esimerkiksi mustelmia ja veristä vuotoa emättimestä tai 

peräaukosta tai hänen miehensä on tiiviisti naisen mukana, ja naisen käy-

tös muuttuu hänen läsnä ollessaan. (Perttu & Kaselitz 2006, 9–11, 28.) 

 

Terveydenhoitajan tulee ottaa parisuhdeväkivalta puheeksi jokaisen per-

heen kohdalla neuvolavastaanotollaan, sillä mahdollista väkivaltaa koke-

neen on hyvin vaikea ottaa asia itse puheeksi. Jos äidit hakevat itse apua, 

hakevat he sitä usein juuri terveydenhoitajalta neuvolasta, tyypillisesti vas-

ta kun väkivaltatilanne perheessä on jatkunut jo pidempään. Jokaiselle äi-

dille tulee myös järjestää vähintään yksi kahdenkeskeinen tapaaminen ter-

veydenhoitajan kanssa, koska mahdollisen väkivaltaan liittyvän huolen he-

rätessä on oltava mahdollisuus ottaa asia puheeksi kahden kesken. Erityi-

sen tärkeää kahdenkeskinen tapaaminen on maahanmuuttajaäideille, sillä 

usein heidän aviomiehensä toimivat tulkkeina, jolloin mahdollisuutta vä-

kivallasta kysymiseen ja auttamiseen ei ole. (Perttu & Kaselitz 2006, 9–

11, 28.) 

 

Parisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen on haasteellista mutta erittäin tär-

keää. Väkivallasta kysymällä ja sen puheeksi ottamisella terveydenhoitaja 

osoittaa asiakkaalleen välittävänsä hänen ja lasten hyvinvoinnista. Tervey-

denhoitajan ja asiakkaan välinen hyvä luottamussuhde on puheeksi ottami-

sessa avainasemassa ja helpottaa sitä. Tällöin myös asiakkaan on helpompi 

tuoda itse esiin parisuhteen vaikeita asioita. Maahanmuuttajanaisten kans-
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sa luottamussuhteen luominen voi vaatia tavallista enemmän aikaa. Luot-

tamusta lisää tarvittaessa tulkin käyttö, mikäli yhteistä kieltä ei ole tai se 

on heikkoa. Otettaessa väkivalta puheeksi, tulee se tehdä asiakkaan kanssa 

kahden kesken, samalla turvaten uhrin ja lasten turvallisuus. Tilanteen oli-

si hyvä olla muun muassa turvallinen ja asiakaslähtöinen, terveydenhoita-

jan on hyvä kiinnittää koko huomio asiakkaaseen ja istua hänen kanssaan 

samalla tasolla tai hänen alapuolellaan, jotta tilanne ei tuntuisi hänestä uh-

kaavalta. Lisäksi asiakasta tulee kunnioittaa ja terveydenhoitajan tulee 

osoittaa aitoa välittämistä, empatiaa ja kuuntelemista asiakastaan kohtaan. 

Myös omat ennakkoluulot ja olettamukset sekä omat mielipiteet, tulee pi-

tää tilanteesta erillään. Asiasta puhuttaessa on myös vältettävä syyttäviä tai 

johdattelevia kysymyksiä. Väkivallan uhrille tulee antaa asiasta riittävää 

tietoa sekä kertoa, että tapahtunut ei ole hänen vikansa. Terveydenhoitajan 

tulee olla myötätuntoinen asiakastaan kohtaan. (Perttu Kaselitz 2006, 18–

19.) 

 

Parisuhdeväkivallasta kysymisen avuksi on kehitetty terveydenhuollon 

ammattilaisten kokemusten pohjalta seulontamittari (Liite 1) äitiys- ja las-

tenneuvoloihin. Siinä keskitytään puolison käyttäytymiseen, lisäksi siinä 

kysytään lasten kokemuksista väkivallan todistajina ja lapsiin kohdistu-

neesta väkivallasta. Myös naisen toivoma tuki ja apu tilanteeseen merki-

tään lomakkeeseen. Seulontalomakkeet käyttö toimii hyvänä alkuna uhrin 

ja perheen tukiprosessin käynnistämisessä. Sitä tulisi käyttää järjestelmäl-

lisesti sovittujen terveystarkastusten yhteydessä neuvoloissa, ei pelkästään 

epäilytapauksissa. Asia tulisi myös ottaa puheeksi useammin kuin vain 

kerran. Myös muiden tukipalveluiden käyttö ja saatavilla olo on erityisen 

tärkeää, kuin myös yhteistyö eri terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Esimerkiksi maahanmuuttaja naisille tulisi aina tarvittaessa järjestää nais-

puolinen tulkki. Parisuhdeväkivallan seulontamittarissa tärkeää on esittää 

kysymykset rauhallisesti ja antaa äidille riittävästi aikaa vastausten miet-

timiseen. Kysymykset voi käydä läpi keskustelemalla, mutta jokainen ky-

symys tulisi esittää jokaiselle äidille samalla tavalla, sellaisenaan kuin ne 

lomakkeessa lukevat.  Myös käytännön esimerkit ja tarkentavat kysymyk-

set voivat olla tarpeen. Asioiden huolellinen kirjaaminen ja lomakkeen 

täyttö ovat tärkeitä, on myös muistettava että vastaajalla on oikeus lukea ja 

saada lomakkeesta ja terveydenhoitajan tekemästä kirjauksesta kopiot it-

selleen. (Perttu & Kaselitz 2006, 28; Perttu 2004, 46.) 

3.3 Vanhempien mielenterveysongelmat 

Mielenterveysongelmat ovat yksi keskeisimmistä sairausryhmistä ja ne 

ovat yleisiä. Ne heikentävät elämänlaatua ja pahimmillaan ne voivat johtaa 

toimintakyvyn heikkenemiseen. (Suvisaari 2010, 17.) Vanhemman psyyk-

kinen sairaus vaikuttaa yleensä parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja per-

heen toimintatapoihin, jotka taas vuorostaan vaikuttavat lapsen kehityk-

seen. Toisen vanhemman sairastuttua tulee terveestä vanhemmasta erityi-

sen tärkeä koko perheen kannalta. Myös perheen kokonaisvaltainen tuen 

tarve kasvaa. Vanhemman sairastuessa psyykkisesti, ei voida keskittyä 

vain vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Masentuneiden 

puolisoista noin 40 % tarvitsee psykiatrista apua, minkä lisäksi tarvitaan 

perheeseen perhe- ja sosiaalityön tukea. Usein mielenterveysongelmista 
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kärsivillä on myös muita ongelmia, kuten päihdeongelmat, parisuhteen 

ongelmat, työttömyys ja taloudelliset ongelmat.  Eri ongelmatilanteet pa-

hentavat toisiaan ja niiden lisääntyessä myös lapsen sairastumisvaara kas-

vaa moninkertaiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 234.)  

 

Mielenterveysongelmien esiintyvyyttä Suomessa on tutkittu laajasti Ter-

veys 2000 -tutkimuksessa, joka toteutettiin vuosina 2000–2001. Tutki-

muksen tavoitteena oli selvittää tärkeimpien terveysongelmien yleisyyttä 

ja niiden aiheuttajia, sekä kartoittaa niiden vaatiman hoidon, kuntoutuksen 

ja avun tarvetta. Haluttiin saada mahdollisimman laaja ja ajankohtainen 

käsitys työikäisten ja iäkkäiden ihmisten toimintakyvystä ja terveydestä. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 000 suomalaista. Saatujen tulosten 

perusteella suomalaisista aikuisista 6,5 % on sairastanut masennusjakson 

ja 4,2 % oli sairastanut ahdistuneisuushäiriön viimeisen vuoden aikana. 

Sen sijaan jossain vaiheessa elämää masennuksen oli sairastanut yhä use-

ampi, 20–35-vuotiaista 18 %. Masennus on yleisempää naisilla (24 %) 

kuin miehillä (11 %) sekä nuorilla aikuisilla. Masennukseen sairastuvuu-

teen vaikuttaa perhetilanne, esimerkiksi eronneilla ja yksinasuvilla esiin-

tyy masennusta avioliitossa olevia useammin. Myös työttömyys kasvattaa 

sairastumisriskin jopa kolminkertaiseksi.  Masennusta harvinaisempi mie-

lenterveyden ongelma on kaksisuuntainen mielialahäiriö, joka jää usein 

tunnistamatta. Se jaetaan kahteen tyyppiin. Ensimmäisen tyypin, johon 

kuuluu maanisia jaksoja, esiintyvyys on alle puoli prosenttia. Toisen tyy-

pin, johon kuuluu masennus- ja hypomaanisia jaksoja, esiintyvyys on tun-

tematon.  (Suvisaari 2010, 17; Suvisaari & Lönnqvist 2009, 1.) 

 

Ahdistuneisuushäiriöt ovat osa mielenterveysongelmia. Niistä tavallisim-

pia ovat paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko sekä yleistynyt tus-

kaisuus. Ahdistuneisuushäiriöt esiintyvät tavallisesti yhdessä masennus-

häiriöiden kanssa. Viimeisen vuoden aikana ahdistuneisuushäiriöistä oli 

kärsinyt Terveys 2000 -tutkimuksen tulosten mukaan neljä prosenttia ai-

kuisista. Aivan kuten masentuneisuudessakin ahdistuneisuushäiriöiden 

esiintyvyys on yleisempää eronneilla, yksin asuvilla, naisilla ja työttömil-

lä. Sen sijaan esiintyvyys eri ikäryhmien välillä ei ollut yhtä selkeä kuin 

masentuneisuuden kohdalla. 13 % nuorista aikuisista on sairastanut ahdis-

tuneisuushäiriön jossakin elämänsä vaiheessa. Nuorten aikuisten ahdistu-

neisuushäiriöiden ja koulutustason välinen yhteys on nähtävissä: korke-

ammin koulutetuilla esiintyy ahdistuneisuushäiriöitä vähemmän. Mielen-

terveysongelmista vakavimpia ovat psykoosit, joihin liittyy yleensä pysy-

vä toimintakyvyn heikkeneminen. Niihin sairastutaan usein nuorena ja 

varhaisaikuisuudessa. Suomessa psykoosien esiintyvyys on 3,5 % ja skit-

sofrenian, joka on yleisin psykoosin muoto, esiintyvyys on yksi prosentti. 

(Suvisaari 2010, 18.) 

 

Perheille, joissa vanhempi tai molemmat vanhemmat kärsivät psyykkisistä 

ongelmista, on erityisen tärkeää tukea parisuhdetta, vanhemmuutta, per-

heiden toimivuutta ja lasten kehitystä. Neuvolassa terveydenhoitajan tulee 

tehdä yhteistyötä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja on huolehdit-

tava siitä, että lapsi saa tarvitsemaansa perushoivaa ja lapsella on turvallis-

ta olla. Lisäksi koko perhettä ja lapsen kehitystä tulee tukea. Suositusten 

mukaan tulee myös sopia mielenterveysongelmaisten vanhempien lasten 
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seurannasta ja hoidosta yhdessä neuvolan, terveysaseman, erikoissairaan-

hoidon ja mielenterveysyksiköiden kanssa. Terveydenhoitajan järjestäessä 

neuvolatapaamisia kannattaa niihin varata riittävän paljon aikaa. Myös ko-

tikäynnit ovat hyviä, sillä aina mielenterveysongelmien kanssa kamppaile-

villa vanhemmilla ei ole voimavaroja tulla neuvolaan. Lisäksi kannattaa 

tehdä yhteistyötä etenkin neuvolalääkärin kanssa, sillä usein perheen lap-

setkin tarvitsevat terapiaa, mutta tilanteesta on hyvä puhua myös mo-

niammatillisessa tiimissä.   (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 234–235.) 

 

Neuvolan tavoitteena on tukea ja kannustaa vanhempia itse auttamaan 

omia lapsiaan. Perheelle tulee myös antaa riittävästi tietoa omaa perhettä 

koskevissa asioissa sekä lasta suojaavista tekijöistä. Yksi lasta suojaava 

tekijä on esimerkiksi edes toisen vanhemman ja lapsen välinen hyvä suh-

de. Tämä voi olla vaikeaa, sillä usein äidin sairastuminen saattaa etäännyt-

tää isät lapsistaan. Tähän vaikuttavat muun muassa isän väsymys, työnte-

on lisääntyminen taloudellisten vaikeuksien välttämiseksi ja vanhempien 

väliset ristiriidat. Lasta suojaava tekijä on myös ymmärrys sairastuneen 

vanhemman ja koko perheen tilanteesta. Siksi onkin tärkeää tukea van-

hempia kertomaan lapsilleen ongelmistaan ja siitä miten ne ilmenevät per-

heessä ja vanhemman toiminnassa. Myös terveydenhoitaja voi tämän teh-

dä, mikäli lapsen vanhemmat sitä pyytävät, mutta vanhempien olisi kui-

tenkin hyvä olla paikalla. Asiat tulee selittää lapselle niin, että lapsi ym-

märtää. Yhteistyö perheen ongelmien kannalta keskeisien tahojen kanssa 

on tärkeää, kuin myös tiimityö. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 235.)  

3.3.1 Äidin synnytyksen jälkeinen herkistyminen ja masennus 

Ensimmäisen vuoden aikana lapsen syntymän jälkeen äidillä on suurentu-

nut riski ajautua psyykkisiin ongelmiin kuin missään muussa elämänsä 

vaiheessa. Psyykkinen huonovointisuus nimetään herkästi synnytyksen 

jälkeiseksi masennukseksi.  On kuitenkin muistettava, että aina ei ole kyse 

masennuksesta. Synnytysten jälkeisten psyykkisten ongelmien kirjo on 

laaja. Synnytyksen jälkeen äideillä saattaa esiintyä muutamia päiviä kestä-

vää herkistymistä, toiselta nimeltään baby blues, joka on voimakkaimmil-

laan 3–5 päivää synnytyksen jälkeen. Baby bluesin oireita esiintyy noin 

50–70 %:lla synnyttäjistä. Niitä ovat tavallisimmin itkuherkkyys, mieli-

alan vaihtelu, ärtyneisyys, unihäiriöt ja joskus jopa ruokahaluttomuus. Oi-

reet ovat normaaleja uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa ja häviä-

vät parin viikon kuluessa. Herkistyminen auttaa äitiä orientoitumaan vau-

van maailmaan, hienovaraisiin ja hauraisiin viesteihin ja tarpeisiin. Se ei 

vaadi erityistä hoitoa, tuki ja ymmärrys riittää. Baby blues ei suoranaisesti 

ennusta synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastumista. Sen on kui-

tenkin todettu lisäävään riskiä siihen sairastumiseen ja jopa 20 % sairastuu 

siihen baby bluesin jälkeen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 230–231; 

Sarkkinen & Juutilainen 2007, 318.)  

 

Neuvolatyössä yksi suuri haaste onkin äitien synnytyksen jälkeinen ma-

sennus eli postnataali- tai postpartaalidepressio. Se on kuukausia kestävä 

ja siihen sairastuu vuosittain noin 6000 synnyttänyttä äitiä Suomessa. Lu-

ku vastaa noin kymmentä prosenttia synnyttäneistä. Synnytyksen jälkeistä 

masennusta voi tarkastella masennuksen yleisten diagnostisten kriteerien 



Huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja lastenneuvolassa terveydenhoitajien kokemana 

 

 

14 

kautta. Perusoireita ovat mielialan lasku, mielenkiinnon tai mielihyvän 

menettäminen aikaisemmin mielihyvää tai tyydytystä tuottaneisiin toimin-

toihin sekä lisääntynyt väsymys. Perusoireiden tulee pysyä vähintään kah-

den viikon ajan samoina. Masennus luokitellaan kolmeen luokkaan eli lie-

vään, keskivaikeaan ja vaikeaan. Vaikeusasteesta riippuen siihen voi liit-

tyä myös muun muassa itseluottamuksen laskua tai puutetta, arvottomuu-

dentunnetta, itsesyytöksiä, kuoleman ajattelua, epäröintiä, keskittymisvai-

keuksia, ruokahaluttomuutta, seksuaalisen halukkuuden vähentymistä tai 

tunnereaktioiden puuttumista tilanteissa, jotka tavallisesti herättävät tun-

teita. Terveydenhoitajan on tärkeä olla valppaana myös jo äidin raskausai-

kana, sillä usein masennuksen merkkejä esiintyy jo silloin.  Lievät oireet 

jäävät helposti huomaamatta jopa itse äideiltä. Moni äiti kokee häpeällise-

nä sen, että ei pärjää kaikessa lapseen ja äitiyteen liittyvissä asioissa. Syn-

tyy tarve oireiden piilottelulle. On myös muistettava, että tavallista use-

ammin mielialan häiriöitä esiintyy myös isillä, ei vain äideillä. Masentu-

neen vanhemman on usein vaikea näyttää avuntarvetta ja siksi masennuk-

sen tunnistaminen neuvolassa onkin haastavaa. (Sarkkinen & Juutilainen 

2007, 316–317, 325; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 231; Hakulinen-

Viitanen 2011.)  

 

Vaikka synnytyksenjälkeisen masennuksen tunnistaminen voikin olla 

haasteellista, on sen varhainen tunnistaminen tärkeää, sillä se vaikuttaa 

epäsuotuisasti äidin ja vauvan varhaiseen kiintymyssuhteen ja sen synty-

miseen. Kiintymyssuhteen luominen tuleekin aloittaa jo raskauden aikana. 

Samoin vauvan syntymän jälkeen on synnytystä ja vauvan ensihetkiä tär-

keä muistella. Koska äitiyteen kasvaminen on pitkä prosessi, sitä voidaan 

helpottaa keskustelulla ja muistelemisella. Niiden avulla terveydenhoitaja 

voi auttaa äitiä luomaan tarinan omasta äitiydestään ja elämänmuutokses-

ta. Näitä keskusteluita tulisikin käydä useasti lapsen ensimmäisen elin-

vuoden aikana. Äidin masennus ei vaikuta vain äitiin vaan myös hänen pa-

risuhteeseen ja muuhun lähipiiriinsä. Ennen kaikkea sillä on vaikutuksia 

vauvaan, vaarantaen hänen kognitiivista ja psykososiaalista kehitystään. 

(Sarkkinen & Juutilainen 2007, 316–319, 327; Hakulinen-Viitanen 2011.)  

 

Suurimmalla osalla synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuneista 

äideistä on sairastanut aikaisemmin jossakin elämänsä vaiheessa masen-

nusta tai muuta psyykkistä oirehdintaa. Muita masennukselle altistavia 

riskitekijöitä ovat muun muassa suvun psykiatrinen historia, raskas ja 

kuormittava raskaus tai synnytys, psyykkiset oireet raskausaikana, aiem-

min raskauteen liittyneet haasteet esimerkiksi keskenmenot, haasteet ensi-

hetkissä vauvan kanssa, tukiverkoston puuttuminen ja hormonaaliset teki-

jät. Synnytyksen jälkeinen masennus voi parantua itsestään, mutta osalla 

se saattaa niin sanotusti jäädä päälle. Se, kuten muutkin masennukset, voi-

vat uusiutua, etenkin jos niitä ei hoideta. Uuden raskauden tullessa ajan-

kohtaiseksi on äidin hyvä hakeutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

synnytyksen jälkeistä masennusta ennaltaehkäisevään hoitoon. (Sarkkinen 

& Juutilainen 2007, 316–319, 327; Hakulinen-Viitanen 2011.)  

 

On myös hyvä muistaa, että on olemassa puerperaalipsykoosi eli lapsivuo-

deajan psykoosi, joka tavallisesti puhkeaa kaksi viikkoa synnytyksen jäl-

keen. Siihen sairastuu 1–2 äitiä tuhannesta. Siinä tyypillistä on todellisuu-
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dentajun hämärtyminen sekä hallusinaatiot. Lisäksi siihen liittyy vaikea 

masennus tai maaniset piirteet, uniongelmat, sekavuus ja poikkeava puhe-

liaisuus. Kyseessä on vakava sairaus, joka saattaa olla jopa hengenvaaral-

linen niin äidille kuin lapsellekin. Äidit, jotka sairastuvat tähän kuuluvat-

kin aina psykiatrisen erikoissairaanhoidon piiriin. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2004, 231.)   

 

Jotta terveydenhoitaja voisi neuvolassa tunnistaa äidin masennuksen, tulee 

hänen saavuttaa luottamuksellinen suhde äitiin, jotta vaikenemisen yli 

päästään ja yhteistyö mahdollistuisi. Tämä edellyttää ulkoisten häiriöteki-

jöiden poistamista, esimerkiksi aikaa tulee olla riittävästi varattuna ja kat-

sekontaktin luominen on tärkeää. Lisäksi puhelin on hyvä laittaa äänettö-

mälle tai kääntää puhelut muualle, jotta tapaaminen ei keskeytyisi. Luot-

tamuksen alettua rakentumaan terveydenhoitaja pääsee helpommin tutus-

tumaan äitiin, hänen lähipiiriinsä, tunteisiin ja ajatuksiin, joiden pohjalta 

saattaa tulla pintaan murheita ja pelkoja. Masennuksen tunnistamisen edel-

lytyksenä onkin äidin ja hänen arkielämänsä hyvä tuntemus. Terveyden-

hoitajan tulee jo äidin raskausaikana aloittaa mahdollisen masennuksen ja 

sen riskitekijöiden kartoittamisen, jotta ne voitaisiin tunnistaa mahdolli-

simman ajoissa. Uudelleen synnyttäjän kanssa on hyvä keskustella aikai-

semmasta raskaudesta, synnytyksestä ja synnytyksen jälkeisestä ajasta. 

Myös äidin suhteista omiin vanhempiinsa on hyvä keskustella ja kartoittaa 

niitä. Tämä siksi, että tiedetään masentuneen äidin suhteen omaan äitiinsä 

olevan yleensä ristiriitainen, etäinen ja pettymyksiä sisältävä.  Keskustel-

taessa kysymysten tulee olla avoimessa muodossa, jolloin äiti joutuu oike-

asti pohtimaan käsiteltävää asiaa. Myös aktiivinen kuuntelu ja empatia 

ovat tärkeitä. Jokaisella neuvolakäynnillä on tärkeä keskustella äidin ja 

perheen voinnista ja arkisista asioista. Joskus myös suorat kysymykset 

voivat olla hyviä, äidit saattavat kokea olonsa huojentuneeksi kun pääsevät 

purkamaan huoliaan. (Sarkkinen & Juutilainen 2007, 326–328.) 

 

Erityisen tärkeää on myös äidin ja vauvan välisen vuorovaikutuksen ha-

vainnointi: onko katsekontaktia, miten imetys ja ruokailu sujuvat, miten 

äiti kohtelee vauvaa, lohduttaako, jutteleeko entä onko havaittavissa iloa ja 

nautintoa vauvasta. Usein masentunut äiti ei ota kauheasti kontaktia vau-

vaan ja suhde saattaa olla etäinen. Lisäksi mahdollisen masennuksen sel-

vittämiseksi terveydenhoitajalla on käytössään mielialamittari eli EPDS-

seula. (Sarkkinen & Juutilainen 2007, 326–328.)   

3.3.2 Mielialamittari EPDS 

Edinburgh postnatal depression scale eli EPDS (Liite 2) on mielialaloma-

ke, joka on tarkoitettu ammattihenkilöiden avuksi synnytyksen jälkeisen 

masennuksen tunnistamiseksi. Niin vauvan äiti kuin isäkin voi sairastua 

synnytyksen jälkeiseen masennukseen. EPDS-lomakkeessa on yhteensä 

kymmenen kysymystä, joiden avulla terveydenhoitaja tunnistaa ja arvioi 

vastasynnyttäneen äidin riskiä synnytyksen jälkeiseen masennukseen. To-

ki myös jokaisen neuvolatapaamisen yhteydessä havainnoidaan vanhem-

pien mielialoja. Pelkän EPDS-lomakkeen pohjalta ei voi tehdä diagnoosia. 

Lomake on samalla tukiväline terveydenhoitajalle vanhemman kanssa 
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käytävään asiaan liittyvään keskusteluun. (Terveyden ja hyvinvoinninlai-

tos 2012c; Hakulinen-Viitanen & Solantaus 2011, 129.) 

 

Lomake täytetään jokaisen äidin kohdalla viimeistään 6-8 viikkoa synny-

tyksen jälkeen vauvan neuvolatarkastuksen yhteydessä. Tarvittaessa 

EPDS-lomake voidaan täyttää myöhemmin uudestaan. (Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitos 2012c.) Se on hyvä uusia esimerkiksi epäselvissä tapauk-

sissa kahden viikon kuluttua. Lomakkeen kymmenen kysymystä käsittele-

vät mielialaa ja psyykkistä vointia. Kysymyksistä kaksi käsittelee mieli-

hyvän kokemuksia, kaksi surullisuutta ja loput kuusi itsensä tarpeetonta 

syyttelyä, ahdistuksen kokemusta, pelkoa, saamattomuuden tunnetta, uni-

vaikeuksia ja itsensä vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia. Vastaaja ympy-

röi lomakkeen jokaisen kysymyksen kohdalla itselleen parhaiten sopivan 

vaihtoehdon viimeisen kuluneen viikon ajalta. Lomake on todettu luotet-

tavaksi ja tehokkaaksi arviointivälineeksi, lisäksi se on helppokäyttöinen. 

(Hakulinen-Viitanen & Solantaus 2011, 130–131.) 

 

Lomakkeesta voi saada enimmillään 30 pistettä. Vastaukset kysymyksistä 

1, 2 ja 4 pisteytetään asteikolla 0–3, ylimmästä alimpaan. Kun taas kohtien 

3 ja 5-10 vastaukset pisteytetään ylimmästä alimpaan asteikolla 3-0. Mah-

dolliseen masennukseen viittaa jos EPDS-lomakkeesta pisteitä on saatu 

yhteensä vähintään 10. Seulalla voidaan löytää myös lievästi masentuneet 

vauvan vanhemmat. Mahdolliseen vakavaan masennukseen viittaa yli 13 

pistettä. Terveydenhoitajan on muistettava, että pelkästään tämän lomak-

keen perusteella ei voi todeta vanhemman kärsivän synnytyksen jälkeises-

tä masennuksesta. Mikäli pistemäärä on 13 tai enemmän, tulee tehdä huo-

lella kliininen arviointi vastanneelle. Välitöntä apua tulee äidille järjestää 

huolimatta kokonaispistemäärästä, jos hän on vastannut hänellä olleen it-

setuhoisia ajatuksia. (Hakulinen-Viitanen & Solantaus 2011, 131.) 

3.4 Alkoholi- ja päihdeongelmat lapsiperheissä 

Suomalaisista aikuisista yli 90 % käyttää alkoholia. Terveys 2000 -

tutkimuksen mukaan 30–64-vuotiaista miehistä 17 % ja naisista 5 % täytti 

joko riskikäytön, haitallisen käytön tai alkoholiriippuvuuden kriteerit. 

Voidaan arvioida, että Suomessa on 500 000–600 000 henkilöä, jotka 

käyttävät alkoholia liiallisesti. (Aalto & Seppä 2009, 14.) Lapsiperheissä 

joka kolmas pienen lapsen isä käyttää alkoholia suurkulutukseksi määritel-

tävän rajan yli (Itäpuisto & Taitto 2010, 5). Alkoholin suurkulutuksen raja 

on miehillä 7 alkoholiannosta tai enemmän kerralla nautittuna tai yli 24 

alkoholiannosta viikossa. Vastaavat rajat naisilla ovat 5 annosta kerralla 

tai yli 16 annosta viikossa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008.) 

Vuonna 2002 raskaana olevista naisista 6 %:lla todettiin alkoholiin, huu-

meisiin tai lääkkeisiin liittyvä päihderiippuvuus (Alaja & Tuomiranta 

2004, 3647). Kannabista on vuoden 2010 tutkimustulosten mukaan joskus 

käyttänyt 20 % miehistä ja 13 % naisista. Kysyttäessä viimeisen vuoden 

aikana tapahtunutta käyttöä, 5 % 25–34-vuotiaista naisista ilmoitti käyttä-

neensä kannabista, kun vastaava luku miehillä oli 15 %. Kovien huumei-

den käyttäjistä on vaikea saada luotettavaa tilastotietoa, mutta nuorista ai-

kuisista arviolta 1–3 % on joskus käyttänyt kovia huumeita. (Metso, Win-

ter & Hakkarainen 2012, 50–56.) 
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A-Klinikkasäätiön 2010 teettämän Lasinen lapsuus -ammattilaiskyselyn 

mukaan 81 % terveydenhuollon ammattilaisista oli viimeisen vuoden ai-

kana kohdannut lapsia, joiden vanhemmilla arvelee olevan päihdeongel-

man. Keskimäärin tällaisia lapsia oli tavattu vuoden aikana kahdeksan. 

Useimmiten (23 %) päihteidenkäyttö havaittiin lapsen oireista, mutta 

myös vanhemman olemuksen tai käytöksen perusteella päihteidenkäytön 

havaitseminen oli yleistä (17 %). Huolestuttavia oireita lapsessa olivat 

muun muassa levottomuus, pelot, masennus, hermostuneisuus ja ylivilk-

kaus, itkuisuus, turvattomuuden tunne ja hoitamaton ulkonäkö. Päih-

teidenkäytön puheeksi ottaminen vanhempien kanssa koettiin hyvin vaike-

aksi, lisäksi näiden lasten tunnistaminen ja perheen hoitoon ohjaaminen oli 

vaikeaa lähes puolelle vastaajista. (Hakkarainen 2010, 4-5, 8. 16.) 

 

Vanhemman alkoholinkäyttöön liittyvä väkivalta ja muu häiritsevä käytös 

herättää lapsessa pelkoa, vihaa ja häpeää. Myös hyväntuulinen humalainen 

vanhempi saattaa pelottaa lasta, koska käytös on erilaista kuin selvin päin. 

Lisäksi alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sen, ettei lapsen tarpeista huolehdita 

ja hänen hoitonsa tai turvallisuutensa vaarantuu. Riitelyn kuunteleminen ja 

vanhemman ennustamaton käytös pelottavat lasta, ja jatkuva varuillaanolo 

vie energiaa. Hän voi myös kuvitella, että vanhemman käytös on hänen 

syytään. Käsittelemättömät tunteet voivat näkyä lapsessa myös fyysisinä 

oireina, kuten päänsärkynä ja vatsakipuna. Koska lapsi saattaa vaikuttaa 

muiden lasten silmissä erilaiselta, hän voi joutua kiusaamisen kohteeksi 

erityisesti silloin, jos vanhempien alkoholiongelmasta tiedetään. (Itäpuisto 

& Taitto 2010, 6–7; Tuuri & Penttilä n.d.) Lasinen lapsuus 2009 -

väestökyselyssä kysyttiin vanhempien alkoholinkäytön haitoista lapsille. 

Neljä eniten mainittua seikkaa olivat, lapsen todistamat riidat ja eripura 

perheessä, lapsen kokema turvattomuuden tunne, lapsen mielipaha ja lap-

sen tuntema häpeä vanhemmistaan. (Roine & Ilva 2010, 31.) 

3.4.1 Mini-interventiomalli  

Terveydenhoitaja tapaa työssään erilaisia ja eri-ikäisiä asiakkaita. Osalla 

heistä saattaa ilmetä alkoholin riskikäyttöä, joka on yksi keskeisimmistä 

terveyttämme vaarantavista tekijöistä. Alkoholiriippuvuus voidaan määri-

tellä alkoholin aiheuttamaksi sairaudeksi, joka vaikuttaa ihmisen tervey-

teen ja hyvinvointiin. Riippuvuuden seurauksena voi aiheutua myös muita 

alkoholin aiheuttamia sairauksia. Mahdolliset terveyshaitat eivät kuiten-

kaan ole suoraan yhteydessä alkoholiriippuvuuteen, vaan niitä voi tulla 

kohtuullisellakin käytöllä. Terveydenhoitajalla onkin tärkeä rooli alkoho-

liongelmien ehkäisyssä ja tunnistamisessa. Sen tunnistamiseen ja varhai-

seen puuttumiseen on olemassa erilaisia apukeinoja. Yksi näistä on mini-

interventiomalli, joka perustuu Audit-kyselyyn (Liite 3) ja sen tulosten 

pohjalta käytävään neuvontaan. (Haarala ym. 2008, 184; Aalto & Mäki 

2011, 165.)  

 

Terveydenhuollossa mini-interventiomallilla tarkoitetaan alkoholinkäytön 

puheeksi ottoa sekä liikakäytön tunnistamista ja alkoholin käytön vähen-

tämiseen tähtäävää neuvontaa. Tutkimusten mukaan sen käyttö on tehokas 

ja edullinen keino alkoholinkäytön ehkäisyssä ja vähentämisessä. Jo pelk-
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kä asian puheeksi ottaminen saattaa olla riittävä toimenpide, jolla asiakas 

saadaan pohtimaan omia alkoholinkäyttötottumuksiaan. Mini-

interventiomalli koostuu yhteensä kuudesta eri periaatteesta, joista ensim-

mäiset ovat alkoholista puhumisen rohkeus, riittävä tieto alkoholista ja sen 

käytöstä, myötätunto eli asiakasta ei saa syyllistää sekä se, että asiakasta 

autetaan hänen omilla ehdoillaan. Lisäksi asiakkaalle tulee antaa itsemää-

räämisvastuu siitä vähentääkö juomistaan ja kuinka paljon. Viimeisenä pe-

riaatteena ovat toimintaohjeet, jossa tarjotaan asiakkaalle hänen tarvitse-

maansa tukea ja apukeinoja alkoholinkäytön vähentämiseen. Sen lisäksi, 

että mini-interventio koostuu kuudesta periaatteesta, se myös sisältää viisi 

vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan alkoholinkäyttö puheeksi esi-

merkiksi Audit-kyselyä apuna käyttäen. Seuraavassa vaiheessa tunniste-

taan mahdollinen riskikulutus (Audit pisteitä vähintään 8) ja tämän jälkeen 

siirrytään kolmanteen vaiheeseen eli neuvontaan. Siinä muun muassa an-

netaan tarvittavaa tietoa, kuunnellaan, motivoidaan alkoholin käytön vä-

hentämiseen sekä asetetaan asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet. Neljäs 

vaihe on kirjaaminen ja viides, eli viimeinen vaihe, on seuranta.   (Haarala 

ym. 2008, 184–187.)  

 

Myös neuvolassa terveydenhoitajan tulee keskustella lapsen vanhempien 

kanssa alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä. Näkökulmaksi on hyvä 

ottaa lapsen ja koko perheen hyvinvointi. Vanhemmille on tärkeä antaa 

tietoa myös siitä, miten lapset kokevat vanhempien alkoholinkäytön ja mi-

tä haittoja siitä voi lapselle olla. Alkoholin käyttö tulee ottaa puheeksi 

myös lasta odottavien vanhempien kanssa, sillä raskauden aikainen alko-

holin käyttö vaarantaa sikiön terveyden. Vanhempien alkoholin liikakäyttö 

lisää lasten fyysisen ja emotionaalisen laiminlyönnin ja muun kaltoinkoh-

telun riskiä. Edellä mainituista syistä jokaisen lapsen vanhempien alkoho-

litottumukset olisi hyvä ottaa puheeksi kaikissa lastenneuvolan laajoissa 

terveystarkastuksissa. Alkoholinkäytöstä käytävän keskustelun voi avata 

hyvin Audit-kyselyn avulla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012c; 

Aalto & Mäki 2011, 165–166.) 

3.4.2 Audit-kysely 

Audit tulee sanoista Alcohol use disorders indentification test, ja se on 

maailman terveysjärjestön WHO:n kehittämä testi. Sillä kartoitetaan alko-

holitottumuksia ja sen avulla voidaan tunnistaa alkoholin riskikäyttö jo 

varhaisvaiheessa. Noin 80 % alkoholia liiallisesti käyttävistä jää kiinni 

Audit-testillä. Se onkin laboratoriokokeita parempi keino alkoholin riski-

käytön tunnistamisessa. Alkoholin riskikäytöllä tarkoitetaan sellaista käyt-

töä, joka saattaa vaarantaa asiakkaan terveyden. Aina kun terveydenhoita-

jalle herää huoli asiakkaan alkoholinkäytöstä, kannattaa Audit-kyselyä 

käyttää. Audit-kysely on seulontavälineistä eniten käytössä oleva ja ter-

veydenhuollon henkilöstölle käyttöön suositeltu lomake. Se sopii hyvin 

esimerkiksi terveystarkastusten yhteyteen. (Haarala ym. 2008, 184; Aalto 

& Mäki 2011, 165–166.)   

 

Audit-kyselyn avulla löydetään riskikäyttäjät mahdollisimman ajoissa, 

minkä jälkeen pyritään motivoimalla saada heidät suuntaamaan ajatuksi-

aan alkoholin käytön vähentämiseen. Mikäli kyseessä on haasteellisempi 
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alkoholiongelma, voidaan asiakas lähettää tarvittavan hoidon piiriin. Au-

dit-kyselyn tekemiseen menee aikaa noin muutaman minuutti, ja vanhem-

pi saa sen itse täyttää. Tämän jälkeen vastaukset pisteytetään ja enimmäis-

pistemäärä on 40 pistettä. Pisteiden avulla tulkitaan asiakkaan alkoholitot-

tumuksia. Esimerkiksi jos asiakas saa alle 8 pistettä, on alkoholin käytön 

riskit vähäiset, mutta jos pisteitä on 8 tai enemmän, viittaa se alkoholin lii-

kakäyttöön. Terveydenhoitajan on kuitenkin muistettava, että Audit-

kyselyn pohjalta ei pidä tehdä suoraa päätöstä asiakkaan juomistottumuk-

sista, vaan testi saattaa antaa väärän tuloksen. Kyselyn tukena on hyvä 

huomioida myös esimerkiksi vastausten sisältöjä sekä asiakkaan kanssa 

käyty alkoholikeskustelu.  (Aalto & Mäki 2011, 166.) 

3.5 Lapsen neurologinen ja psyykkinen kehitys 

Neuvolassa neurologista ja psyykkistä kehitystä arvioidaan siksi, että löy-

dettäisiin lapset, joilla on kehityshäiriöitä tai -viivettä tai riski oppimisvai-

keuksiin. Kehitystä on aina arvioitava kokonaisvaltaisesti, koska se on ai-

na yksilöllinen prosessi, johon vaikuttaa myös perimä. Usein kehityksen 

ongelmia esiintyy usealla alueella samanaikaisesti. Erityisvaikeuksia voi 

olla kielen, tarkkaavaisuuden ja oman toiminnan ohjauksen, hahmotuksen, 

motoriikan, käytöksen ja sopeutumisen sekä kontaktikyvyn alueilla. Jos 

vaikeuksia havaitaan, niiden jatkoselvittely tehdään usein jonkin peruster-

veydenhuollon erityistyöntekijän, kuten psykologin tai fysio-, puhe- tai 

toimintaterapeutin luona. (Mustonen & Valtonen 2011, 81; Hermanson 

2008a.) 

 

Arvioitaessa lapsen kehityksen kokonaistilannetta on tärkeää ottaa myös 

perheen sekä päivähoidon näkemykset huomioon.  Varhainen kehitys-

poikkeamien löytäminen on tärkeää, jotta kuntoutus saadaan aloitettua. 

Myös vanhemmille on tärkeää, että he saavat mahdollisuuden ymmärtää ja 

hyväksyä lapsensa todelliset kehitykselliset tarpeet, ja lapsikin haluaa tulla 

hyväksytyksi sellaisena kuin on. Kehitykselliset ongelmat haavoittavat 

usein myös lapsen psyykkistä kehitystä, ja diagnoosin viivästyessä lapsella 

saattaa olla jo niin vahvoja psykososiaalisia ongelmia, että perusongelman 

löytäminen on vaikeaa. (Mustonen & Valtonen 2011, 81; Hermanson 

2008a.) 

 

Yksinkertaisimmillaan lapsen neurologista kehitystä tutkitaan mittaamalla 

pään ympärystä ja seuraamalla sen kasvua. Motoriikan kehityksen seu-

raaminen on myös perusasioita. Hienomotoriikka tarkoittaa käsillä tehtä-

viä asioita, karkeamotoriikka kaikkea muuta liikkumista. Hienomotorisen 

kehityksen ongelmat voivat johtua esimerkiksi älyllisestä kehitysvammas-

ta tai cp-vammasta monien muiden syiden ohella, kun taas karkeamotorii-

kan viivästymä voi johtua vaikkapa lihasheikkoudesta, tasapainovaikeuk-

sista tai ongelmista hallita vartaloa. Joskus lapsi voi jopa taantua motori-

sessa kehityksessä, ja se voi olla merkki perinnöllisestä tai aineenvaihdun-

tasairaudesta. Sensorisen integraation häiriö taas tarkoittaa sitä, että lapsi 

ei kykene käsittelemään aistiensa kautta saamaansa informaatiota riittävän 

hyvin, jolloin hän saattaa kokea hajun, maun, äänen tai tuntoaistimuksen 

joko liian intensiivisenä tai heikkona. Tällaiset ongelmat eivät ole suoraan 

seulontatesteillä löydettävissä, mutta saattavat ilmetä hieno- tai karkeamo-
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torisissa testeissä tai vanhempien kertoessa lapsen arjesta. Myös puheen ja 

kommunikoinnin kehityksen seuranta on tärkeää, ja se aloitetaankin jo 

esikielellisessä iässä. Tällöin tarkkaillaan muun muassa katsekontaktia, 

tunnetilojen ilmaisua ja elekommunikointia. Myöhemmin seurataan kielel-

listä kehitystä muun muassa kouluvalmiuksia silmällä pitäen. (Hermanson 

2008a.) 

 

Lapsen psyykkiset häiriöt liittyvät yleensä lapsen itsesäätelykykyyn tai 

vuorovaikutukseen. Neuvolassa häiriöitä seulotaan erilaisilla kyselylo-

makkeilla, jotka helpottavat asian puheeksi ottoa vanhempien kanssa. Alle 

kaksivuotiaiden lasten kohdalla tarkkaillaan erityisesti varhaisen vuoro-

vaikutuksen häiriöitä ja 5–6-vuotiaiden kohdalla itsesäätelyn ja tarkkaa-

vaisuuden sekä käytöshäiriöitä. Itsesäätelykyvyn häiriö tarkoittaa sitä, että 

lapsi ei kykene ikätasoisesti hallitsemaan tunnetilojaan ja reaktioitaan. 

Tarkkaavaisuuden ongelmat näkyvät esimerkiksi siinä, kuinka kauan lapsi 

jaksaa keskittyä aikuisen lukemaan kertomukseen. Viisivuotiaan pitäisi 

malttaa kuunnella ainakin kymmenen minuuttia. Lapsen uhmatessa jatku-

vasti aikuisen asettamia rajoja vastaan ja käyttäytyessä väkivaltaisesti saat-

taa olla kyse käytöshäiriöstä, jolloin lapsi ei kykene ajattelemaan tekojensa 

seurauksia. Lisäksi on olemassa laaja-alaisia kehityshäiriöitä kuten autismi 

tai asperger sekä muita neuropsykiatrisia häiriöitä, joita saattaa löytyä kai-

kenikäisiltä neuvola-asiakkailta. (Hermanson 2008b.) 

3.5.1 Vane-psy – Vauvan neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä 

Vane-psy on alle kaksivuotiaiden lasten strukturoitu neurologisen ja 

psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä, jota käyttää terveydenhoitaja 

tai lääkäri. Menetelmän avulla pyritään löytämään mahdollisimman var-

hain ne kehitykselliset poikkeamat ja ongelmat, jotka ovat pitkäkestoisia ja 

joiden hoitamiseen tarvitaan erityisiä toimia. Ei siis odoteta jonkin raken-

teellisen vamman esille tulemista, vaan pyritään havaitsemaan ennakoivat 

merkit, jotta kehitystä voidaan tukea. Esimerkkeinä havaittavista kehityk-

sen häiriöistä voidaan mainita liikuntavammat, kokonaiskehityksen viiväs-

tymät, autismityyppiset häiriöt, aistihäiriöt ja vuorovaikutushäiriöt. Mene-

telmä helpottaa kehityksen tutkimista, kirjaamista ja tulkitsemista. Koska 

arviointi on strukturoitu, sen avulla lasta tutkiva työntekijä pystyy neutraa-

listi keskustelemaan lapsen kehityksellisistä tarpeista ja haasteista. Lisäksi 

terveydenhoitaja pystyy yksilöllisesti tukemaan perhettä huomioiden vau-

van ominaisuudet. (Mustonen 2011, 82–84; Mustonen 2012; Suomalainen 

2012, 37–38.) 

 

Menetelmässä on omat lomakkeensa 1,5-, 4-, 8- ja 18-kuisille lapsille. 

Yhden kehitysarvion tekeminen kestää noin 15 minuuttia, ja se sisältää se-

kä haastattelua että lapsen havainnointia ja tutkimista. Vuorovaikutuksen 

arviointi on yksi osa-alue jokaisen ikäkauden tutkimuksessa.  1,5 kuukau-

den ikäiseltä arvioidaan katsekontaktia ja vokaaliääntelyä, nelikuiselta 

vastavuoroista jokeltelua, kahdeksankuiselta vastavuoroista leikkiä ja vie-

raan ihmisen tunnistamista ja 1,5-vuotiaalta ohjeen ymmärtämistä ja kes-

kittymistä. Vuorovaikutuksen lisäksi arvioitavia asioita on runsaasti, esi-

merkiksi näkötoiminnot, kuulovaste, oraalimotoriikka, spontaani asento ja 

liikehdintä, lihasjäntevyys sekä hieno- ja karkeamotoriikka. Mikäli use-
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ammassa kuin yhdessä ennusteellisessa osiossa tai aistitoimintojen osalta 

edes yhdessä havaitaan poikkeavuuksia, on aihetta lisätutkimuksiin. Kui-

tenkin on pidettävä mielessä, että vaikka kaikki poikkeamat kirjataan, ko-

konaisuutta on ajateltava laajasti, ja aina on otettava huomioon vanhempi-

en huolet, riski- ja vuorovaikutustekijät sekä vauvan vireystila. (Mustonen 

2011, 82–84; Mustonen 2012.) 

3.5.2 Lene - Lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmä 

Leikki-ikäisen lapsen neurologista kehitystä voidaan tutkia Lene-

menetelmän avulla. Tavoitteena on löytää mahdollisimman varhain kou-

lussa oppimisvaikeuksia aiheuttavat ongelmat esimerkiksi kielenkehityk-

sessä, motoriikassa, hahmotuksessa ja tarkkaavaisuudessa. Menetelmässä 

on omat testinsä 2,5-3, 4-, 5- ja 6-vuotiaille lapsille, ja se sisältää näkö- ja 

kuulohavainnon, karkeamotoriikan, vuorovaikutuksen, tarkkaavaisuuden, 

puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen ja käsitteiden, kuullun hah-

mottamisen, silmä–käsi-yhteistyön, leikin, omatoimisuuden, visuaalisen 

hahmottamisen ja lukivalmiuksien arviot. Lenen tekee yleensä terveyden-

hoitaja neuvolassa, mutta sen voi tehdä myös päivähoidossa, mikäli lasten-

tarhanopettaja on saanut siihen koulutuksen. (Valtonen 2011, 85–88; Kor-

pilahti 2011, 91–92.) 

 

Lapsen puhetta ja kielellistä kehitystä seulotaan Leneen kuuluvalla Lu-

miukko-testillä, joka tehdään 5-vuotisneuvolassa. Testi koostuu kahdek-

sasta eri osa-alueesta, joita ovat kertova puhe, kielen ymmärtäminen, pu-

hemotoriikka, auditiivinen sarjamuisti, lausetoisto, nimeäminen ja ääntä-

minen, käsitteet ja toimintaohjeet sekä muut puheentuottoon liittyvät piir-

teet kuten änkytys tai äänen käheys. Mikäli lapsi epäonnistuu tai kieltäy-

tyy kolmessa tehtävässä tai mikäli viimeisessä kohdassa tulee ilmi muita 

puheentuoton häiriöitä, lapsi lähetetään puheterapeutin arvioon. Sitä ennen 

täytyy tutkia lapsen kuulo. (Valtonen 2011, 85–88; Korpilahti 2011, 91–

92.) 

 

Mikäli lapsi saa Lenessä joltain osa-alueelta heikon arvion, yksittäinen 

poikkeavuus ei välttämättä anna aihetta lisätutkimuksiin, vaan saattaa ker-

toa pelkästä harjaantumattomuudesta, esimerkiksi silmä-käsi-yhteistyössä. 

Poikkeavuudet aistitoimintojen avulla sen sijaan ovat yksittäisinäkin syy 

jatkotutkimuksiin. Lenessä ei ole selkeää katkaisurajaa, jonka perusteella 

lapsi pitäisi ohjata tarkempiin tutkimuksiin, vaan aina on käytettävä yksi-

löllistä harkintaa. Esimerkiksi lähisuvussa esiintyvät oppimisvaikeudet on 

otettava huomioon, samoin stressitekijät perheessä. (Valtonen 2011, 85–

88.) 

3.6 Vanhemman ja lapsen välinen varhainen vuorovaikutus 

Varhainen vuorovaikutus koostuu kahdesta tekijästä, vanhemman hoiva-

käyttäytymisestä ja lapsen kiinnittymiskäyttäytymisestä. Vuorovaikutus 

syntyy lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vastavuoroisuu-

desta ja samantahtisuudesta, mikä tarkoittaa vanhemman kykyä sovittaa 

oma toimintansa lapsen tarpeisiin, rytmiin ja vuorovaikutuksellisiin taitoi-
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hin. Hoivakokemukset luovat lapselle vuorovaikutusmallin, joka sisältää 

lapsen käsityksen itsestään, vuorovaikutuksesta sekä häntä hoivaavista ai-

kuisista. Toinen tärkeä perusta lapsen omanarvontunnolle ja toisten kunni-

oittamiselle on kiintymyssuhde, joka Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian 

mukaan tarkoittaa tunnesidettä, jonka vauva luo äitiinsä varmistaakseen 

turvallisuudentunteensa. (Antikainen 2007, 375–376.)  

 

Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus saa alkunsa jo raskausaikana, 

kun äiti on luonut itselleen mielikuvia tulevasta vauvastaan. Raskausaika-

na hän valmistautuu äitiyteen toiminnan, ajatuksen ja tunteen tasolla. 

Odottava äiti alkaa totutella ajatukseen lapsen syntymästä, hankkii tarvik-

keita vauvaa varten ja käy läpi erilaisia, hyvin ristiriitaisiakin tunteita ras-

kautta ja vauvaa koskien. Kun vauva syntyy, hän on heti ensi hetkistä läh-

tien valmis vuorovaikutukseen. Hän on kuitenkin äidille vieras, ja äidin 

onkin uskallettava tutkia vauvaansa ja tutustuttava tähän. Vuorovaikutus 

tarkoittaa yksinkertaisimmillaan katsekontaktia vauvan ja vanhemman vä-

lillä, lähellä pitämistä, juttelemista ja pyrkimystä ymmärtää vauvan tarpei-

ta.  Vähitellen äiti oppii vauvan rytmin ja tavat, ja kun hän oppii edes jon-

kin verran ennustamaan päivän kulkua, hän ei enää tunne olevansa niin 

paljon vauvan armoilla. Vauvaiän jälkeen vuorovaikutus kattaa kaiken yh-

dessä tekemisen, kokemisen ja olemisen. (Hermanson 2008c; Niemelä 

2003, 238–246, Vanhempainnetti n.d..)  

 

Hyvä, luonnollinen vuorovaikutus ei kuitenkaan aina lähde syntymään 

kuin itsestään. Jos äiti itse on traumatisoitunut omassa varhaisessa vuoro-

vaikutuksessaan, hänellä ei ole kokemusta hyvästä äitiydestä. Se vaikuttaa 

myös vuorovaikutukseen hänen oman vauvansa kanssa. Äiti voi olla pois-

saoleva ja kokea itsensä kelvottomana äitinä. Äiti voi myös vaatia itseltään 

täydellisyyttä äitiydessään. Hän saattaa kohdentaa omat huonommuuden ja 

pahuuden tunteensa vauvaan, ja kuvitella vauvan olevan vieras, vaativa ja 

tuhoava. Tai äiti saattaa pelätä että hän pahoinpitelee tai tuhoaa vauvansa. 

(Siltala 2003, 272–273.) 

 

Isän ja lapsenvälisestä vuorovaikutuksesta on verrattain vähän tutkimustie-

toa, vaikkakin äidin ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta tehdyt tutki-

mukset pätevät yleensä myös isiin. Tutkijat eivät ole päässeet yksimieli-

syyteen siitä, pystyykö pieni lapsi luomaan kahta yhtä tiivistä kiintymys-

suhdetta samanaikaisesti, toisin sanoen isään ja äitiin. Lapselle on joka ta-

pauksessa hyväksi että hänellä on useita toissijaisia kiintymyssuhteita, mi-

kä auttaa häntä sopeutumaan ja pienentää hänen riskiään saada myöhem-

min mielenterveysongelmia. Jari Sinkkonen viittaa kirjassaan Ceder-

creutzin tutkimukseen isien ja lasten välisistä kiintymyssuhteista, jossa il-

meni että tutkituista isistä jopa 70 % isistä oli vältteleviä. Välttelevä kiin-

tymyssuhde on tyypillinen suomalaisille, ja se tarkoittaa että vaikka lapsen 

fyysisistä tarpeista huolehditaan hyvin, lapsen tunteenpurkauksia paheksu-

taan ja niihin saatetaan reagoida paheksuvasti. Tällöin lapsi oppii vältte-

lemään tunteenpurkauksia, koska ne johtavat vanhemman loittonemiseen. 

(Davidsson 2007, 19; Sinkkonen 1998, 105, 109.)  

 

Riittävän hyvä vuorovaikutus lapsen ensimmäisinä elinvuosina on tärkeää 

lapsen psyykkiselle terveydelle ja toimii pohjana myös aivojen kehityksel-
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le, sillä varhaiset kielteiset kokemukset voivat muuttaa aivojen rakennetta 

ja toimintaa. Toimiva ja hyvä vuorovaikutus rakentaa myös lapsen itsetun-

toa ja emotionaalista itsesäätelyä. Riskin turvallisen kiintymyssuhteen 

muodostumiselle muodostavat esimerkiksi vanhemman psyykkinen saira-

us, vanhemman ja vauvan pitkä erossaolo, vauvan sairaus tai vammaisuus 

tai lapsen vaikeahoitoisuus, mihin vaikuttaa muun muassa lapsen ja van-

hempien erilainen temperamentti. Tällöin terveydenhoitaja voi auttaa tu-

kemalla varhaista vuorovaikutusta. Terveydenhoitajan oma persoona on 

tärkeä työväline kun halutaan luoda vaikuttava auttamissuhde perheeseen. 

Keskustelun ja aktiivisen kuuntelun avulla terveydenhoitaja voi auttaa 

vanhempia selkiyttämään ja muuttamaan käyttäytymis- ja toimintamalle-

jaan. (Antikainen 2007, 379–380; Hermanson 2008c; Vanhempainnetti 

n.d..) 

 

Lapsen ja vanhemman välisen myönteisen vuorovaikutuksen tukemiseksi 

on kehitetty VaVu työmenetelmä. Haastattelun pohjana toimivat lomak-

keet, mutta tarkoitus on että terveydenhoitaja luo aidon vuorovaikutusti-

lanteen asiakkaan kanssa. Haastattelu tehdään kaksi kertaa, ensimmäisen 

kerran raskauden aikana viimeisellä raskauskolmanneksella ja toisen ker-

ran vauvan synnyttyä, noin 4-8 viikkoa synnytyksestä. Haastattelu tehdään 

mieluiten kotikäynnillä molempien vanhempien ollessa läsnä. (Puura & 

Hastrup 2011, 97–98.) 

3.6.1 Raskaudenaikainen varhaista vuorovaikutusta tukeva haastattelu 

Raskaudenaikaisessa haastattelussa teemoina ovat raskaus, miten van-

hemmat siihen suhtautuivat, kun saivat tietää tulevasta vauvasta, mahdolli-

set pelot ja odotukset synnytystä kohtaan ja mielikuvat tulevasta vauvasta. 

Myös parisuhdetta ja taloushuolia käsitellään, kartoitetaan tuen tarpeita ja 

etsitään perheen omia voimavaroja. Haastattelun ajankohta on viimeinen 

raskauskolmannes, ja se tehdään mieluiten kotikäynnillä molempien van-

hempien ollessa läsnä. Jos haastattelijasta vaikuttaa, että äidin on vaikea 

avautua jos isä on läsnä, voidaan haastattelu aloittaa kahden kesken ja isä 

ottaa mukaan myöhemmin. (Puura & Hastrup 2011, 97–102; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2012c.) 

 

Haasttelussa terveydenhoitaja johdattelee keskustelua lomakkeen pohjalta. 

Äiti ja isä saavat kuvailla millaisia vanhempia he haluavat olla ja millaisi-

na vanhempina puolisot näkevät toisensa. Haastattelun tavoitteena on luo-

da vanhemmille myönteinen, mutta realistinen kuva vastasyntyneestä vau-

vasta ja vahvistaa heidän sitoutumistaan vanhemmuuteen. Myös ihokon-

taktin ja varhaisimetyksen tärkeydestä terveydenhoitajan on tärkeää pu-

hua, sillä imetyksen myötä erittyvä oksitosiini-hormoni tukee kiintymys-

suhteen muodostumista. (Puura & Hastrup 2011, 97–102; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2012c.) 

3.6.2 Lapsen syntymää seuraava varhaista vuorovaikutusta tukeva haastattelu 

Synnytyksen jälkeisessä haastattelussa käydään läpi synnytyskokemus 

vanhempien kanssa ja vauvan syntymän aiheuttamat tunteet. Myös kieltei-
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sistä tunteista on tärkeää antaa vanhemmille mahdollisuus puhua ja roh-

kaista heitä puhumaan niistä keskenään. Mikäli tuntuu, ettei tämä auta, on 

tarjottava mahdollisuutta ammattiapuun kuten neuvolapsykologiin. Haas-

tattelussa käsitellään lisäksi vanhempien näkemystä syntyneestä vauvasta 

ja onko heillä huolia lasta koskien, miten heidän perheensä ovat suhtautu-

neet vauvaan ja ovatko he saaneet sukulaisilta tukea. Hyvin tärkeä osa 

haastattelua on vuorovaikutuksen seuraaminen ja tukeminen. (Puura & 

Hastrup 2011, 99–102; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012c.)   

 

Terveydenhoitaja tarkkailee vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta 

kolmella eri tasolla. Ensimmäinen on käyttäytymisen taso: ottaako van-

hempi katsekontaktin vauvan kanssa, jutteleeko hän vauvalle normaalia 

korkeammalla, niin kutsutulla vuorovaikutuspuheella, pitääkö hän vauvaa 

lähellä ja vastaako hän vauvan tarpeisiin riittävän nopeasti. Toinen taso on 

tunnevuorovaikutuksen taso, eli onko vauvan ja vanhemman välinen vuo-

rovaikutus enimmäkseen positiivista tai neutraalia. Tilapäinen ärtyminen 

on sallittua silloin kun vauva ei toimi toivotusti, mutta se ei saa johtaa 

vauvan vahingoittamiseen. Kolmannella eli psykologisella tasolla hyvä 

vuorovaikutus ilmenee lämpimänä suhtautumisena vauvaan, kykynä aset-

taa omat tarpeet hetkeksi syrjään, reflektiona eli kykynä asettua vauva 

asemaan ja vauvan tunteiden ymmärtämisenä ainakin useimmiten oikein. 

(Puura & Hastrup 2011, 99–102; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012c.) 

 

Vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta tuetaan samalla antamalla 

myönteistä palautetta niistä asioista, jotka sujuvat hyvin, mikä luo itseluot-

tamusta vanhempaan. Erityisesti äitien kohdalla itsensä tunteminen ky-

vykkääksi hoivatessaan vauvaansa suojaa masennukselta. Vanhempia voi 

rohkaista viettämään paljon aikaa vauvan lähellä ja olemaan vuorovaiku-

tuksessa tämän kanssa, ja jos vanhemmilla on pulmia vauvanhoidossa, et-

sitään ratkaisua niihin yhdessä heidän kanssaan. Haastattelu lopetetaan 

myönteisesti, käydään läpi esille tulleet hyvät asiat ja jos on ilmennyt joi-

tain ongelmia, kerrataan vielä mahdolliset ratkaisut niihin. Lopuksi on vie-

lä hyvä sanoa jotakin positiivista, mikä vahvistaa vanhempien voimavaro-

ja. (Puura & Hastrup 2011, 99–102; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2012c.) 

4 MUITA MENETELMIÄ PUHEEKSI OTTAMISEEN 

Asiakkaan kanssa joutuu joskus ottamaan puheeksi hankaliakin asioita. 

Huolen puheeksi ottaminen on tapa ottaa ne esille asiakasta kunnioittaen ja 

tukea tarjoten. Sen avulla terveydenhoitaja pystyy jäsentämään omaa huol-

taan, huolen esille otosta tulee helpompaa ja yhteistyö asiakkaan kanssa 

sujuu mutkattomammin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.) Huolen 

arviointiin ja puheeksi ottoon on kehitetty monia erilaisia teoria- ja tutki-

mustietoon perustuvia seuloja ja mittareita, joiden avulla terveydenhoitaja 

voi arvioida asiakkaan voimavaroja ja huolenaiheita. Näitä ovat muun mu-

assa jo aikaisemmin esitetyt mini-interventio ja Audit-kysely sekä EPDS-

mielialamittari. Niiden käyttö vaatii terveydenhoitajalta riittävää sisällön-

tuntemusta, kouluttautumista ja mahdollista työnohjausta. Jokaiselle lo-

makkeelle on olemassa omat käyttöohjeensa. Lisäksi niitä tulee käyttää te-

kijänoikeuksia kunnioittaen ja alkuperäisinä versioina.  Lisäksi on olemas-



Huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja lastenneuvolassa terveydenhoitajien kokemana 

 

 

25 

sa muita huolen puheeksi ottamisen apuvälineitä, esimerkiksi vanhem-

muuden- ja parisuhteen roolikartat sekä huolen vyöhykkeistö.  (Haarala 

ym. 2008, 170, 190–191.) Tässä osiossa käsitellään muun muassa juuri 

näitä terveydenhoitajan työn kannalta muita keskeisimpiä puheeksi otta-

misen apuvälineitä ja keinoja.  

4.1 Huolen puheeksi oton ennakointilomake 

Puheeksi ottamisen tukena voidaan käyttää huolen puheeksioton enna-

kointilomaketta (Liite 4), joka sisältää kysymyksiä, joita apuna käyttäen 

terveydenhoitaja voi valmistautua puheeksiottotilanteeseen ja arvioida sitä 

jälkeenpäin. Lomake koostuu kolmesta kysymysosiosta. Ensimmäinen 

osio on suunniteltu täytettäväksi silloin, kun työntekijä kokee puheeksi ot-

tamisen tarpeelliseksi ja haluaa tietää asiasta lisää eli ollaan suunnittele-

massa puheeksi ottotilannetta. Toista kysymysosiota pohditaan valmistau-

duttaessa tapaamaan lapsi ja lapsen huoltajat tai muu lapselle tärkeä henki-

lö. Kysymysten avulla pyritään löytämään kunnioittava ja itselle luonteva 

tapa ilmaista oma huoli. Lomakkeen kolmas osio täytetään pian puheek-

siottotilanteen jälkeen. (Eriksson & Arnkil 2005, 12.)  

 

Lomakkeen täyttämisessä edetään vaiheittain. Ensimmäisessä osiossa, kun 

tilannetta valikoidaan, on terveydenhoitajan mietittävä, mistä hän on huo-

lissaan lapsen tilanteessa ja mitä tapahtuu jos hän ei ota huoltaan puheeksi. 

Keskustelua on helpompi käydä, kun huoli on konkreettisempana mieles-

sä. Lisäksi tulee miettiä kuinka suuri huoli on ja riittävätkö omat auttamis-

keinot vai tarvitaanko tilanteeseen lisää tukea. Apuna voi käyttää huolen 

vyöhykkeistöä, jota käsitellään seuraavassa luvussa. Toinen osio tehdään 

välittömästi ennen tapaamista. Terveydenhoitaja selvittää itselleen, missä 

asioissa perhe kokee saavansa häneltä tukea ja missä asioissa he saattavat 

kokea hänet uhaksi. On myös pohdittava mitä voimavaroja perheen tilan-

teessa on ja mitä voitaisiin yhdessä perheen kanssa tehdä tilanteen paran-

tamiseksi. Se, että terveydenhoitaja tunnistaa lapsen ja hänen perheensä 

vahvuuksia, vaikuttaa puheeksiottotilanteen ilmapiiriin. Jos terveydenhoi-

taja näkee tilanteen pelkästään huolestuttavana ja kielteisenä, hänen voi ol-

la vaikea löytää keinoja perheen auttamiseksi. Tärkeää on miettiä miten 

ottaa huolet esille, millaisia ilmaisuja ja painotuksia puheessa käyttää. Ti-

lannetta voi ennakoida sanoittamalla huoltaan eli miettimällä eri vaihtoeh-

toja miten voi ilmaista huolensa. Lomake herättää miettimään myös miten 

asiakas reagoi puheeksiottotilanteessa. Näin terveydenhoitaja voi ennakoi-

da omia reaktioitaan asiakkaan reaktioihin. Ennakoinnin avulla työntekijä 

saa mahdollisuuden arvioida suunnittelemaansa puheeksioton tapaa ja sen 

hyödyllisyyttä. (Eriksson & Arnkil 2005, 13–17.) 

 

 

Myös puheeksioton aika ja paikka on hyvä suunnitella etukäteen. Perheel-

le kannattaa kertoa etukäteen mistä on tarkoitus keskustella, jotta hekin 

saavat valmistautua keskusteluun. Tapaamiselle on hyvä varata riittävästi 

aikaa, jotta tilanne olisi rauhallinen. Se myös viestittää terveydenhoitajan 

paneutumisesta asiaan. Kolmas ja viimeinen osio lomakkeesta täytetään 

heti tapaamisen jälkeen. Siinä mietitään muun muassa miten puheeksi ot-

taminen toteutui, saatiinko huolet kerrottua ja yhteistyötä perheen tukemi-
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seksi suunniteltua. Lopuksi on tärkeää pohtia miltä tilanne nyt näyttää, 

mikä herättää toiveikkuutta, mikä huolestuttaa edelleen ja mitä jatkossa 

voi tehdä tämän huolen vähentämiseksi. Tarkoituksena onkin tarkastella 

puheeksioton seurauksena saavutettuja tuloksia ja omaa jatkotyöskentelyä. 

(Eriksson & Arnkil 2005, 13–17.) 

4.2 Huolen vyöhykkeistö 

Huolen vyöhykkeistö (Kuvio 1) on yksi apukeino huolen arvioimiseen. 

Vyöhykkeistö on jaettu neljään osaan, jotka kuvaavat huolen eri tasoja. 

Tasot näkyvät selkeästi kuviossa 1. Ensimmäisellä tasolla työntekijällä ei 

ole lainkaan huolta. Toisella tasolla on herännyt pieni huoli, mutta tervey-

denhoitajan luottamus omiin mahdollisuuksiin käsitellä huolta on vielä 

vahva. Kun huoli kasvaa, siirrytään kolmannelle tasolle. Terveydenhoita-

jan omat voimavarat tuntuvat riittämättömiltä ja tarve lisävoimavaroihin 

kasvaa. Neljännellä tasolla huoli on suuri. Lisävoimavaroja tarvitaan heti 

ja muutoksen lapsen tilanteeseen on tapahduttava viivyttelemättä. Toinen 

ja kolmas taso muodostavat huolen harmaan vyöhykkeen. Kuviossa 1 

harmaa vyöhyke on tummennettu harmaalla taustavärillä.  (Haarala ym. 

2008, 170–171; Eriksson, Arnkil & Rautava 2006, 9). Arnkil ym. (2003) 

kuvaavat harmaata vyöhykettä tilanteena, jossa ammattihenkilö on huolis-

saan lapsen tilanteesta ja kokee omat kykynsä auttaa lasta ja perhettä riit-

tämättömiksi, mutta on samalla epätietoinen siitä onko tilanne muidenkaan 

ammattilaisten hallinnassa. Silti lastensuojeluilmoituksen tekeminen tun-

tuu liian voimakkaalta toimenpiteeltä. Kun ammattilaisten huolta lapsista 

kartoitettiin muun muassa neuvoloissa, kouluissa, perhekeskuksessa ja 

nuorisotoimessa, tuloksista ilmeni, että joka kymmenes lapsi sijoittui huo-

len harmaalle vyöhykkeelle. Toisin sanoen ammattilaiset olivat epätietoi-

sia siitä, miten toimia. Noin puolet lapsista sijoittui ryhmään, joista ei ollut 

lainkaan huolta. Huolen vyöhykkeistön luokkiin 6–7, eli niihin joista huoli 

on suuri, kuului 3 % lapsista ja sijoitettuja oli 1 %.  

 

Kun ammattilaisen huoli lapsen ja perheen tilanteesta sijoittuu harmaalle 

vyöhykkeelle, Arnkil ym. (2003) ehdottavat niin kutsuttuja talkoita har-

maalla vyöhykkeellä. Ensimmäinen talkooteko on huolen ottaminen pu-

heeksi. Kaksi kolmasosaa ammattilaisista pelkäsi asiakkaan suuttuvan ja 

yhteistyön vaikeutuvan puheeksioton seurauksena, mutta noin neljännes 

ajatteli asiakkaan havahtuvan tilanteeseensa ja helpottuvan. Toinen nel-

jännes olikin jo ottanut huolensa puheeksi. Toinen talkooteko on verkos-

topalaverit, jota 20 % ammattilaisista oli jo kokeillut. Yli puolet ammatti-

laisista ennakoi, että asiakkaat, heidän omaisensa ja muut ammattilaiset 

suhtautuvat verkostopalavereihin positiivisesti. Kolmas talkooteko on las-

tensuojeluilmoituksen tekeminen jo varhaisessa vaiheessa, jolloin lasten-

suojelun resurssit saataisiin perheen tueksi jo ennen kuin tilanne on pitkäl-

le edennyt. Työntekijöiden arvion mukaan jopa puolet harmaalla vyöhyk-

keellä olevista perheistä kokevat huostaanoton uhkaa kun puhutaan lasten-

suojeluilmoituksesta, joten ilmoitusta kannattaisikin markkinoida perheille 

eräänlaisena etuoikeutettujen klubina, joissa perhe saa etuja esimerkiksi 

lasten leirien, päivähoidon, asumisen järjestelyjen ja harrastusrahan muo-

dossa. 
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Kuvio 1. Huolen vyöhykkeistö (Eriksson ym. 2006, 9). 

4.3 Ennakointidialogit 

Stakesin työryhmän 15 vuoden kehittelytyön tuloksena on syntynyt enna-

kointidialogit, jotka ovat auttajien ja autettavien välisessä vuorovaikutuk-

sessa käytettäviä puheenvuoroja, joissa katse kohdistuu tulevaisuuteen. 

Ennakointidialogit pohjautuvat ratkaisukeskeisyyteen. (Haarala ym. 2008, 

177.) Ennakointidialogien avulla pyritään jäsentämään työntekijän huolta 

ja sen tasoja. Jokainen ammattilainen näkee perheen tilanteen omasta nä-

kökulmastaan, joten eri ammattilaisten huoli voi olla eritasoista. Huoli 

kasvaa sitä mukaa kun työntekijä kokee omien keinojensa vähenevän, ja 

tukea haetaankin verkostoista. (Eriksson ym. 2006, 7.) 

 

Tulevaisuuden muistelu -palaverissa ovat läsnä sekä asiakas läheisineen 

että hänen tilanteeseensa kytkeytyvät ammattihenkilöt. Vetäjänä toimii 

Stakesin (nykyisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kouluttama verkos-

tokonsultti, Menetelmän tarkoituksena ei ole leikkiä, että ollaan tulevai-

suudessa. vaan tuoda esille niitä ajatuksia, jotka ovat läsnä jo nykyhetkes-

sä. Palaveri sopii hyvin tilanteisiin, joissa perheen ympärillä toimii useita 

ammattihenkilöitä, jotka ovat huolestuneita tilanteesta, mutta ovat samalla 

epävarmoja työnjaosta ja siitä, miten edetä huolen kanssa. Palaverissa asi-

akkaalta kysytään kolme pääkysymystä, joita täydennetään tarpeen mu-

kaan tarkentavilla lisäkysymyksillä: 

1. Vuosi on kulunut ja asiat ovat nyt kannaltasi aika hyvin. Miten 

ne sinun kannaltasi ovat? 

2. Mitä teit myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi ja keneltä sait 

tukea? Millaista tukea? 

3. Mistä olit huolissasi ”silloin vuosi sitten” ja mikä sai huolesi vä-

henemään? 

Lisäksi työntekijöiltä ja perheen läheisiltä kysytään seuraavat kysymykset:  

1. Kuten kuulitte, asiat perheessä ovat nyt aika hyvin. Mitä teit 

myönteisen kehityksen tueksi ja keneltä sinä sait tukea? Millaista 

tukea? 

2. Mistä olit huolissasi ”silloin vuosi sitten” ja mikä sai huolesi vä-

henemään? 
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Tärkeää on, että lapsen ääni saadaan kuuluviin. Lapsen iästä riippuen hä-

nellä voi olla mukanaan tukihenkilö, ja hän voi ilmaista itseään myös esi-

merkiksi piirtämällä tai tukihenkilön kautta. Palaverin lopuksi kerrataan 

yhteenveto jatkosuunnitelmista, ja palaverin tilaaja kirjoittaa jälkikäteen 

muistion, joka toimitetaan kaikille osallistujille. (Eriksson ym. 2006, 11–

12, 35–37, 45.) 

 

Asiakkaiden kokemuksia ennakointidialogeista on tutkinut Riitta-Liisa 

Kokko (2006, 157–166), joka haastatteli 30 dialogisiin verkostopalaverei-

hin osallistunutta asiakasta 18 eri perheestä. Perheet kokivat saaneensa pa-

lavereista hyötyä elämäntilanteisiinsa, ja ainoastaan yksi perhe koki, ettei 

ollut saanut apua.  He saivat konkreettista tukea ja etenemissuunnitelman 

niihin ongelmiin, joita palaverissa käsiteltiin.  Lisäksi perheet saivat ideoi-

ta uusiin toimintatapoihin omassa arjessaan sekä selkeyttä ja uskoa tule-

vaisuuteensa. He myös kokivat lähisuhteiden ja vuorovaikutusverkostojen 

vahvistuvan.  Haastateltavat kuvasivat olleensa jumissa omassa elämänti-

lanteessaan, usein kyse oli yhteistyöongelmista esimerkiksi ammattilaisten 

tai lähiverkoston kanssa. Palaverissa laadittiin yhteistyösuunnitelma, joka 

määritteli konkreettisesti, kuka auttaa ja miten. Perheenjäsenet asettivat 

myös itselleen tavoitteita, jotka toteutuivat suurimmaksi osaksi tai jopa 

kokonaan. Verkostot ja suhteet lähimmäisiin paranivat, mikä oli erityisen 

tärkeää useille perheille. Samalla elämälle tuli selkeämpiä tavoitteita ja 

päämääriä sekä toiveikkuus tulevaisuuden suhteen lisääntyi. 

4.4 Vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat 

Varsinais- Suomen lastensuojelukuntayhtymässä toteutetun kehittämistyön 

pohjalta syntyneet Vanhemmuuden ja Parisuhteen roolikartat (Liite 5) ovat 

terveydenhoitajalle apuvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tarkaste-

luun ja arviointiin. Ne ovat saaneet rekisteröidyn tavaramerkin tunnukset. 

Roolikartat on koettu helppokäyttöisiksi ja voimavarakeskeisiksi, ja niiden 

käyttö on suosittua eri ammattilaisten keskuudessa ympäri Suomea. Roo-

likarttojen käyttöä helpottamaan on kehitetty käyttäjän oppaat, jotka hel-

pottavat käyttöä ja antavat rungon terveydenhoitajalle kartan käyttämi-

seen. (Ylitalo 2007, 449; Sosiaaliportti 2012.) 

 

Vuonna 1999 ensimmäisen kerran julkaistun Vanhemmuuden roolikartan 

syntymisen taustakysymyksenä oli, miten vanhemmuus saataisiin hahmo-

tettua selkeästi ja luontevasti. Pyrittiin siihen, että myös vanhempien olisi 

helpompi havaita omaan toimintaansa liittyviä keskeisiä muutostarpeita 

oman lapsen kehityksen kannalta. Syntyi käytännönläheinen työväline, jo-

ta on mahdollista käyttää luovasti ja monipuolisesti. Käyttö ei edellytä laa-

jaa teoreettista tietoa, mutta vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen liitty-

vän tiedon hallitseminen helpottaa työskentelyä. Vanhemmuuden roolikar-

tan tavoitteena on saada lapsen vanhemmat havahtumaan vanhemmuuden 

haasteisiin sekä omien vahvuuksien ja muutoksen mahdollisuuden tunnis-

tamiseen. (Ylitalo 2007, 449.) 

 

Vanhemmuuden roolikartassa päärooleja on yhteensä viisi. Ne ovat elä-

män opettaja, ihmissuhdeosaaja, rajojen asettaja, huoltaja ja rakkauden an-

taja. Ensimmäisenä arvioidaan pääroolien kehitysastetta piirtämällä ympy-
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röitä sen mukaan, miten vanhempi itse kokee roolin kehitysasteen. Ympy-

rän koko kertoo roolin kehittyvyydestä, mitä isompi sitä kehittyneempi. 

Roolin tuttuutta, läheisyyttä tai etäisyyttä ilmaistaan sitä kuvaavan ympy-

rän sijainnilla. Alarooleja kyseisessä roolikartassa on jokaisen pääroolin 

alla useita, esimerkiksi rakkauden antajan alarooleja ovat muun muassa 

hellyyden antaja, lohduttaja ja suojelija. Seuraavassa vaiheessa merkitään 

alaroolien kehitysasteet plussilla ja miinuksilla. (Kuntatiedon keskus 

2004.) 

 

Keskustelu koostuu neljästä eri vaiheesta ja se etenee roolien pohjalta. 

Aluksi annetaan vanhemman itse päättää se, missä järjestyksessä rooleista 

puhutaan sekä pyydetään häntä nimeämään yksi tai kaksi roolia, mitkä hä-

nestä toimivat joko hyvin tai huonosti. Tämän vaiheen jälkeen terveyden-

hoitaja antaa vanhemmalle positiivista palautetta hyvin toimivista rooleista 

sekä toimii peilauspintana vanhemmalle. Lisäksi hän antaa konkreettisia 

esimerkkejä omien näkemyksiensä tueksi. Kolmannessa keskustelun ete-

nemisvaiheessa syvennytään ja suunnataan keskustelu rooliin, mikä on 

merkityksellisin lapsen kehityksen kannalta. Neljännessä ja viimeisessä 

osiossa suunnitellaan jatkoista ja siitä, kuinka vanhempi voi harjoittaa ha-

luttua roolia. Lisäksi mietitään kuinka edistymistä seurataan ja arvioidaan. 

(Kuntatiedon keskus 2004.)  

 

Pari vuotta Vanhemmuuden roolikartan julkaisun jälkeen syntyi ensim-

mäinen versio Parisuhteen roolikartasta. Se pohjautuu Vanhemmuuden 

roolikartan ideaan ja sai lopullisen muotonsa vuonna 2003, kun käyttäjän 

opas siitä julkaistiin. Parisuhteen roolikartan tausta ajatuksena oli hyvän 

parisuhteen ja hyvän vanhemmuuden välinen yhteys. Koska parisuhteiden 

ja perheiden ongelmat ja hajoamiset ovat osa monen lapsen elämää, eikä 

näissä tilanteissa vanhemmille riitä pelkkä vanhemmuuden tukeminen, ke-

hitettiin avuksi Parisuhteen roolikartta. Sen avulla voidaan tukea lapsen 

vanhempia myös parisuhteen osalta ja näin vaikuttaa koko perheen ja lap-

sen hyvinvointiin. (Ylitalo 2007, 456.)  Parisuhteen roolikartassa on myös 

viisi pääroolia, jotka ovat kumppani, suhteen vaalija, rajojen kunnioittaja, 

arjen sankari ja rakastaja. Jokaisella pääroolilla on myös useita alarooleja 

kuten Vanhemmuuden roolikartassakin. Esimerkiksi suhteen vaalijan ala-

rooleja ovat muun muassa keskustelija, tunteiden ilmaisija, anteeksipyytä-

jä ja neuvottelija. (Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä n.d.b.) 

Koska Parisuhteen roolikartan idea pohjautuu Vanhemmuuden roolikart-

taan, toimii roolikarttojen käyttö samalla toiminta periaatteella (Ylitalo 

2007, 456). 

4.5 Voimavaralomakkeet 

Voimavarakeskeisellä haastattelulla voidaan auttaa perhettä pohtimaan 

omia voimavarojaan ja niitä voimavaroja kuormittavia tekijöitä sekä auttaa 

vanhempia ottamaan puheeksi sellaisia asioita, joista ei välttämättä muu-

ten tule keskusteltua. Haastattelu noudattaa motivoivan haastattelun peri-

aatteita. Kuten motivoivassa haastattelussa, voimavarakeskeisessä haastat-

telussakin käytetään avoimia kysymyksiä, joilla saadaan asiakas aktiivi-

sesti ajattelemaan käsillä olevaa asiaa. Haastattelussa työntekijä tuo esille 

eri vaihtoehtoja mutta ei tee päätöksiä perheen puolesta, koska asiakas itse 
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on oman elämänsä asiantuntija ja tietää, miten eri ratkaisut toimivat hänen 

elämässään. Haastatellessa on tärkeää, että työntekijä osoittaa empatiaa ja 

osoittaa olevansa kiinnostunut, mikä käy helpoiten katsekontaktin avulla. 

Samalla vältetään väittelyä, vaikka asiakkaalla olisikin eriäviä näkemyksiä 

asioista, jotka työntekijä asiantuntemuksensa perusteella tietää paremmin. 

Väittely ei motivoi asiakasta. Mikäli asiakas ei toimi toivotulla tavalla, ei 

hänen päätään kannata yrittää kääntää, vaan myötäilemällä vastahankaa ja 

keskustelemalla yritetään varovasti tuoda toisenlaisia näkemyksiä esille. 

Erittäin tärkeää on myös tukea perheenjäsenten itseluottamusta ja omia 

kykyjä. (Mustajoki & Kunnamo 2009; Hakulinen-Viitanen & Pelkonen 

2012.) 

 

Voimavaralomakkeita on eri kunnissa laadittu erilaisia, mutta Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen lomakkeet ovat vapaasti verkosta ladattavissa ja 

neuvoloiden käytettävissä. Lomakkeiden käyttöön on kuitenkin pyydettä-

vä lupa, koska yhteystiedot tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Lo-

makkeita on kaksi, ensimmäinen on ensimmäistä lastaan odottaville per-

heille, ja toinen täytetään vauvan jo synnyttyä. Ne sopivat hyvin neuvolan 

laajoihin terveystarkastuksiin, joita järjestetään raskausaikana yksi sekä 

vauvan synnyttyä ensimmäisen kerran kun vauvan on neljä kuukautta. 

Lomake voidaan antaa kotiin täytettäväksi, ja molemmat vanhemmat täyt-

tävät vastauksensa esimerkiksi omilla väreillään tai kummallekin annetaan 

oma lomake. Lomakkeen täyttämisen tavoite on myös herättää vanhempi-

en välillä keskustelua. Raskaudenaikaisessa lomakkeessa keskeisiä teemo-

ja ovat terveys ja elämäntavat, omat lapsuudenkokemukset, parisuhde, 

vanhemmaksi kasvu ja taloudellinen tilanne. Vauvaperheen lomakkeessa 

kysytään uudesta elämäntilanteesta, vauvanhoidosta, tukiverkostoista, 

elämäntavoista ja tulevaisuudennäkymistä. Lomakkeissa esiin tulleita asi-

oita voidaan syventää esimerkiksi Audit-kyselyn tai muiden neuvolassa 

käytössä olevien apuvälineiden avulla, lisäksi voidaan hankkia asianmu-

kaista tukea esille tulleisiin ongelmiin. (Hakulinen-Viitanen & Pelkonen 

2012.) 

5 LASTENSUOJELU TERVEYDENHOITAJAN 

YHTEISTYÖTAHONA 

Lastensuojelulaki on luotu turvaamaan lapsen oikeutta turvalliseen kasvu-

ympäristöön, monipuoliseen ja tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen 

suojeluun. Suomen perustuslain lisäksi lasten oikeuksista on säädetty Eu-

roopan ihmisoikeussopimuksessa etenkin lapsen oikeuksien yleissopimuk-

sessa. Näissä säädöksissä korostetaan lapsen edun huomioon ottamista 

kaikessa viranomaistoiminnassa. Lastensuojelulain hengen mukaan lasten-

suojelu ei ole pelkästään ongelmiin puuttumista vaan myös ennaltaehkäi-

sevää työtä, jossa tarjotaan apua ja tukea riittävän varhain. Neuvola, päi-

vähoito ja koulu ovat ennaltaehkäisevässä työssä avainasemassa. Ensisi-

jainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä on lapsen vanhemmilla 

ja huoltajilla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012a.) Mikäli terveyden-

hoitajalle herää huoli lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta tulee hänen 

pohtia lastensuojeluilmoituksen tekemistä huomioiden ilmoitusvelvolli-

suutensa sekä lapsen etu (Borg, Kaukonen & Mäki 2011, 193).  



Huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja lastenneuvolassa terveydenhoitajien kokemana 

 

 

31 

5.1 Lapsen etu 

Lapsen etu on laaja käsite ja siitä on säädetty lastensuojelulaissa. Ensim-

mäiseksi laissa määritellään lastensuojelun keskeisiksi periaatteiksi, että 

lapsella on oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä lähei-

siin ja jatkuviin ihmissuhteisiin. Lapsella on myös oltava mahdollisuus 

saada ymmärrystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaista valvontaa 

ja huolenpitoa. Lisäksi hänelle on taattava turvallinen kasvuympäristö ja 

ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus. Lapselle tulee turvata taipu-

muksia ja toivomuksia vastaava koulutus sekä mahdollisuus itsenäistyä ja 

kasvaa vastuullisuuteen, mihin liittyy mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

omiin asioihinsa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012a; LL 417/2007 

1:4 §.)  

 

Kaikki edellä mainitut periaatteet on toteutettava huomioiden lapsen kie-

lellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta. Mikäli viranomainen havait-

see edellä mainituissa asioissa puutteita tai huolenaiheita on hän velvolli-

nen ilmoittamaan asiasta kunnan sosiaalitoimistoon tekemällä asiasta las-

tensuojeluilmoituksen.  (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012a; LL 

417/2007 1:4 §.)  

5.2 Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta velvollisuus sen 

tekemiseen on etenkin kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihen-

kilöillä sekä monien muiden lastensuojelulaissa säädettyjen ammattiryh-

mien jäsenillä. Näitä ovat esimerkiksi opetustoimen, poliisitoimen, rikos-

seuraamuslaitoksen, palo- ja pelastuslaitoksen, seurakunnan sekä koulu-

laisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa ja 

luottamustoimessa olevat henkilöt. (LL 417/2007 5:25 §.) Ilmoituksen voi 

tehdä kun itse havaitsee tai saa tietoonsa sellaisia asioita, joiden vuoksi on 

lapsen lastensuojelutarpeen selvitys tarpeellinen. Ilmoituksen taustalla voi 

olla esimerkiksi väkivallan kohdistuminen lapseen, lapsen seksuaalinen 

hyväksikäyttö tai vanhemman päihteidenkäyttö ja jaksamattomuus. Mikäli 

on epävarmuutta lastensuojeluilmoituksen tekemisen tarpeellisuudesta, voi 

neuvoa kysyä kunnan lastensuojeluviranomaiselta mainitsematta lapsen 

henkilöllisyyttä. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä tarpeen havaitsemisen 

jälkeen. Laissa määritettyjen ilmoitusvelvollisten henkilöiden tulee aina 

oman huolen herätessä ja lastensuojelutarpeen havaitessaan tehdä ilmoitus 

viipymättä. Ilmoitusta ei saa jättää tekemättä esimerkiksi sillä perusteella, 

että harkitsee jonkun muun jo tehneen ilmoituksen tai että ilmoitus ei ai-

heuttaisi välittömiä lastensuojelutoimenpiteitä. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2012b.) 

 

Ilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon joko puhelimitse, kirjallisesti 

tai henkilökohtaisesti käymällä sosiaalivirastossa. Esimerkiksi Hämeen-

linnassa lastensuojeluilmoitus tehdään arkisin päivystävälle sosiaalityön-

tekijälle ja muulloin hätäkeskuksen kautta. Sähköpostilla ilmoitusta ei voi 

tehdä asian arkaluontoisuuden vuoksi. Halutessaan ilmoituksen tekemi-

seen voi käyttää valmiita lomakkeita, joiden käyttöä ei kuitenkaan lasten-

suojeluilmoituksen tekemiseen edellytetä. Lomakkeita voi käyttää esimer-
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kiksi varmistaakseen sen, että asiat kirjataan sanatarkasti oikein tai jos il-

moituksentekijä kokee niiden käytön helpommaksi. Lastensuojeluilmoi-

tuslomakkeen voi saada esimerkiksi Hämeenlinnassa kaupungin omilta 

kotisivuilta.  Tärkeintä kuitenkin on, että ilmoitus tehdään mahdollisim-

man nopeasti, erityisesti tapauksissa joihin liittyy rikos. Ilmoitusvelvollis-

ten salassapitovelvollisuus ei ole este lastensuojeluilmoituksen tekemiselle 

vaan lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus sivuttaa sen. Ilmoitus tulee tehdä 

myös huolimatta siitä, vastustaako perhe tai lapsi sen tekemistä tai ei. Jos 

ilmoituksen tekijä on viranomainen, on perheelle aina annettava siitä tieto. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012b; Hämeenlinnan kaupunki 2012.)  

6 HYVINVOINTINEUVOLA 

Hyvinvointineuvolan taustalla on Thomas Johanssonin ja Ingegerd Jonsin 

kehittämä Leksandin perhekeskus- malli. Ingegerd Jons on koulutuksel-

taan sairaanhoitaja ja kätilö, ja hän siirtyi Leksandin kunnan palvelukseen 

70-luvun lopulla. Pian hän jo käynnisti vanhempainryhmiä, mutta laajempi 

vanhempainryhmätoiminta käynnistyi vasta 1994, kun Thomas Johansson 

liittyi mukaan. Samalla syntyi Leksandin perhekeskus. Perherakenteessa 

on tapahtunut iso muutos viimeisen vuosisadan aikana, syynä esimerkiksi 

lisääntyneet erot ja sitä myötä välien katkeaminen toiseen vanhempaan, 

yleensä isään. Samalla myös uusperheet ovat lisääntyneet. Perheet muut-

tavat useammin kuin ennen, jolloin lapset joutuvat sopeutumaan uusiin 

ympäristöihin. Samalla sukupolvien välinen yhteys heikkenee. Perhekes-

kukset siis vastaavat perheiden tarpeisiin tarjoamalla tukea sekä vertais-

ryhmien että ammattilaisten avulla. Perhekeskuksissa toimii myös perhe-

keskustiimi, jonka jäsenet osallistuvat perheryhmien tapaamisiin. Tiimiin 

kuuluu esimerkiksi kätilö, terveydenhoitaja, neuvolapsykologi, kuluttaja-

neuvoja sekä sosiaalisihteeri. (Johansson & Jons 2002, 13, 122; Paavola 

2004, 10.)   

 

Leksandin perheryhmillä on tietty ohjelma, jonka mukaan perheet tapaavat 

raskausajasta lapsen yksivuotissyntymäpäivään saakka. Ryhmissä on ker-

rallaan 5-7 perhettä. Raskausaikana tapaamisia on kahdeksan, ja niissä 

käydään läpi muun muassa parisuhdeasioita, isyyttä, vauvanhoitoa, ime-

tystä ja synnytystä. Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana perheet tapaa-

vat kymmenen kertaa. Käyntien aikana keskustellaan esimerkiksi synny-

tyskokemuksista, perheen työnjaosta, vauvan ruokinnasta, hampaidenhoi-

dosta ja perheen rahataloudesta. Lapsen täyttäessä vuoden toiminta jatkuu 

vanhempainryhminä opintojen edistämisyhdistyksen vetämänä. Yhdistys 

vastaa ryhmätoiminnan hallinnosta, mutta vanhemmat vastaavat ryhmien 

sisällöstä ja niiden toteutuksesta. Tapaamiset jatkuvat maksuttomina, mut-

ta mahdollisista materiaalikustannuksista vanhemmat vastaavat itse. (Jo-

hansson & Jons 2002, 43, 44–71; Paavola 2004, 10–18.) 

 

Perheryhmissä käsitellään myös erikseen isyyttä. Isät otetaan varta vasten 

puheeksi jo odotusaikana ainakin ryhmän kolmannella ja neljännellä ta-

paamiskerralla, jolloin puhutaan isän roolista vauvanhoidossa ja parisuh-

teesta. 14. tapaamiskerralla, kun vauva on noin 7–8 kuukautta, otetaan 

rakkaus ja lapsiperheen arki jälleen puheeksi. Leksandissa on myös aivan 

erityisiä isien vetämiä isäryhmiä, joiden vetäjät ovat käyneet ryhmänvetä-
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jäkoulutuksen.  Kerran viikossa järjestetään avoin isäkerho, jonne isät saa-

vat tulla lasten kanssa. Tapaamisissa keskustellaan muun muassa synny-

tyspeloista, seksuaalisuudesta, isävapaista ja kodinhoidosta.  Tavoitteena 

on vahvistaa parisuhdetta ja tuoda esiin lapsen merkitystä isälle. (Johans-

son& Jons 2002, 47–48, 67, 85; Paavola 2004, 18.) 

 

Perheryhmistä on ollut vanhemmille paljon hyötyä. Ainakin avioerojen on 

havaittu olevan harvinaisempia ryhmiin osallistuneilla vanhemmilla kuin 

muussa väestössä. 62 % koki saaneensa suurta hyötyä sekä perhe- että 

vanhempainryhmistä ja 32 % piti saamaansa hyötyä melko suurena. Van-

hemmat hakevat aiempaa aktiivisemmin tukea ja ottavat helpommin yhte-

yttä esimerkiksi perheneuvojaan ja psykologiin. Tästä voidaan päätellä et-

tä vanhemmat kokevat perhekeskusten toiminnan ja viranomaissuhteet 

turvallisiksi. Samalla varhaisen tuen tarjoaminen ja ennaltaehkäisevä työ 

on tullut helpommaksi. (Paavola 2004, 22–23.) 

6.1 Hyvinvointineuvola Suomessa  

Suomeen hyvinvointineuvola rantautui vasta vuonna 2002, jolloin myös 

ensimmäiset hyvinvointineuvolat kokeilut aloitettiin muun muassa Es-

poossa ja Tampereella. Niissä otettiin käyttöön tiimityö, joissa yhdistettiin 

terveydenhoito-, sosiaali- ja mielenterveystyön asiantuntijuutta. Tavoittee-

na oli lapsiperheen hyvinvoinnin tukeminen heti raskauden alusta lähtien. 

Lähtökohtina hyvinvointineuvola-ajatukselle olivat lapsiperheiden ja las-

ten häiriöiden ja ongelmien kasvu. Myös voimavaroja on lisätty muun 

muassa lastensuojelun sijaishoidon ja lasten mielenterveysongelmien hoi-

don osalta, mutta lapsiperheiden tuen tarve ei ole vähentynyt. Myös neu-

volatyössä jo pitkään esillä olleita teemoja on alettu painottaa viime vuosi-

en aikana. Näitä teemoja ovat varhainen puuttuminen, perhekeskeisyys, 

yhteistyö ja verkostoituminen. (Rimpelä 2007, 2-3.)  

 

Opinnäytetyön kohderyhmäksi suunniteltiin Hämeenlinnan ja Riihimäen 

äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajia. Kohderyhmäksi haluttiin 

hyvinvointineuvoloiden terveydenhoitajat, koska myös aiemmin valmistu-

nut kehittämistehtävä liittyi hyvinvointineuvolaan. Paikkakunniksi valittiin 

Hämeenlinna ja Riihimäki maantieteellisistä syistä. Kyseisille paikkakun-

nille meillä on tarvittaessa mahdollisuus päästä käymään esimerkiksi esit-

telemään opinnäytetyön tuloksia. Lisäksi valittu alue on todennäköisesti 

se, millä alueella tulemme molemmat työskentelemään valmistumisemme 

jälkeen. Hämeenlinnassa ja Riihimäessä ei ole hyvinvointineuvolaa, mutta 

siellä kuitenkin toteutetaan pääasiassa hyvinvointineuvolan toimintamal-

lia. Hämeenlinnan ja Riihimäen neuvoloissa toteutettavan hyvinvointineu-

volan- toimintamallin juuret ulottuvat kansalliseen Kaste-hankkeeseen, jo-

ka oli sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma. Sillä 

uudistettiin Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2011.) Kaste-hanke koostui yhteensä viidestä alueellisesta kehit-

tämishankkeesta, joista Väli-Suomen Kasperi-hanke on se mihin Hämeen-

linnan ja Riihimäen hyvinvointineuvola-projektit kuuluivat. Hankkeen 

hallinnoija oli Tampereen kaupunki ja se toteutettiin vuosina 2009–2010. 

(Risikko 2010, 5; Siltala & Paananen 2010, 90; Luomala, Kannas-

Honkaniemi & Mäkilä 2012, 5-6.) 
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Hyvinvointineuvolassa perhettä hoitaa sama terveydenhoitaja sekä äitiys- 

että lastenneuvolan puolella. Tällöin asiakassuhteesta muodostuu pitkä ja 

luottamuksellinen. Hyvinvointineuvolassa kiinnitetään suunnitellusti eri-

tyistä huomiota asiakasperheen psykososiaaliseen hyvinvointiin, määräai-

kaistarkastusten lisäksi. Yhdellä terveydenhoitajalla ja neuvolalääkärillä 

on 35–40 odottavaa äitiä ja 200 lasta asiakkaana. Tällöin neuvolasuositus-

ten ohjeiden toteutuminen on resurssien puolesta mahdollista. Hyvinvoin-

tineuvolassa huomiota suunnataan myös isän osallisuuteen sekä parisuh-

teen ja vanhemmuuden tukemiseen. Tavoitteena on edistää myös isän ja 

äidin hyvinvointia ja terveyttä sekä vastata perheen tarpeisiin läheltä ja 

mahdollisimman nopeasti. Työvälineitä hyvinvointineuvolan terveyden-

hoitajalla on erilaiset kyselylomakkeet, jotka helpottavat vaikeidenkin asi-

oiden puheeksi ottamista, raskauden aikaiset kotikäynnit, lisäkäynnit neu-

volassa, työparityö ja erilaiset vertaisryhmät. Hyvinvointineuvolassa per-

hevalmennuksissa hyödynnetään muita sektoreita ja niiden sisältöä laajen-

netaan koskettamaan myös synnytyksen jälkeistä aikaa. Perhevalmennuk-

set suunnitellaan myös koko perhettä ja varhaista vuorovaikutusta tukevik-

si. Lisäksi vertaistukea järjestetään ja tarjotaan lapsiperheille esimerkiksi 

pitämällä ryhmäneuvoloita ja tekemällä yhteistyötä kolmannen sektorin 

kanssa, kuten esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Näi-

den lisäksi terveydenhoitaja saa tarvittaessa tukea neuvolan lääkäriltä ja 

muilta yhteistyökumppaneilta, joita voivat olla esimerkiksi psykologi ja 

perhetyöntekijä. Moniammatillinen tiimityö onkin osa hyvinvointineuvo-

lan toimintaa. (Siltala & Paananen 2010, 96; Rimpelä 2007, 2; Kangas-

punta & Värri 2007, 477.)  

6.2 Moniammatillinen tiimityö hyvinvointineuvolassa 

Suomessa moniammatillisen yhteistyön käsite vakiintui 1990-luvulla, 

mutta asiantuntijoiden ja eri ammattiryhmien yhteistyön kuvauksissa ky-

seinen käsite esiintyi jo 1980-luvun lopulla.  Moniammatillinen yhteistyö-

käsite kuvaa eri koulutuksen saaneiden asiantuntijoiden työskentelyä yh-

dessä saman tehtävän parissa.  Asiantuntijat yhdistävät tietonsa ja osaami-

sensa keskenään, jotta yhteinen päämäärä saavutettaisiin. Sosiaali- ja ter-

veysalalla moniammatillinen tiimityö voidaan määrittää asiakaslähtöiseksi 

yhteistyöksi, jonka tavoitteena on asiakkaan elämän kokonaisvaltainen 

tarkastelu. Jokaista asiakastapausta pohditaan moniammatillisessa tiimissä 

eri asiantuntijoiden kesken yksilöllisesti asiakkaan omista tarpeista lähtien. 

Pyritään luomaan yhteinen tavoite sekä käsitys asiakkaan tilanteesta ja 

tarvittavista toimenpiteistä. Päämäärää tavoitellaan yhdessä sovituilla kei-

noilla ja toimintaperiaatteilla. (Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 

33–34.) 

 

Toimiva moniammatillisen tiimityön edellytyksenä on tiimin osapuolten 

roolien selkeys, päätöksen-tekoon osallistuminen ja vastuun kantaminen. 

Kaikkien asiantuntijoiden tulee pohtia käsiteltävää asiaa oman erikois-

osaamisensa kautta yhdessä muun tiimin kanssa. Kommunikaatio ja tiedon 

jakaminen ovat moniammatillisen yhteistyön kulmakiviä, ja yhteinen am-

mattikieli on löydyttävä myös siten, että asiakaskin ymmärtää sen, mitä 

palaverissa puhutaan. Asiaa on muistettava käsitellä kokonaisuutena, 
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vaikka jokainen asiantuntija sitä pohtiikin oman erikoisosaamisensa kaut-

ta. Joskus on silti oltava valmis luopumaan myös oman erikoisosaamisen 

rajojen vartioinnista, mikä edellyttää työntekijältä kypsyyttä. Hyvän yh-

teistyön perusta on teoreettinen koulutus ja harjoittelu, ja kun koulutus ta-

pahtuu moniammatillisessa ryhmässä, koulutettaville muodostuu mo-

niammatillinen identiteetti. Hyvinvointineuvolaprojekteissa lähtökohtana 

on ollut, että tiimin runko muodostuu peruspalveluiden työntekijöistä. 

Tiimin asiantuntijoina terveydenhoitajan lisäksi voi olla muun muassa lää-

käri, psykologi, sosiaalityöntekijä, A-klinikan edustaja ja perhetyöntekijä. 

Myös perhe itse on yleensä läsnä moniammatillisen tiimin tapaamisessa, 

sillä asiakas ja hänen läheisensä ovat parhaita asiantuntijoita omassa elä-

mässään. Tiimin tarkoituksena on tarjota verkoston asiantuntemuksellista 

tukea niin perheille kuin työntekijöillekin, ja parhaimmassa tapauksessa 

ammattilaiset oppivat uusia työtapoja ja asioita toisiltaan.  (Isoherranen 

ym. 2008, 15–16; Larivaara & Taanila 2009, 281, 285; Siltala & Paananen 

2010, 96.)    

7 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten hyvinvointineuvolan 

terveydenhoitajat kokevat huolen puheeksi ottamisen omassa työssään. Li-

säksi selvitetään sitä, miten he hyödyntävät käytössä olevia seulontalo-

makkeita ja muita huolen puheeksi ottamisen apuvälineitä. Terveydenhoi-

tajahan kohtaa ammatissaan useita erilaisia perheitä, joilla on monenlaisia 

huolenaiheita ja ongelmia. Asiakaskunta muodostaa monimuotoisen ryh-

män, jossa riittää terveydenhoitajalle haasteita ja edellyttää ammattitaidon 

jatkuvaa ylläpitämistä ja kehittämistä. Toivomme opinnäytetyömme tar-

joavan äitiys- ja lastenneuvolayksiköille mahdollisuuden kehittää ja hel-

pottaa huolen puheeksi ottamista, niin koko yksikössä kuin yksilötasolla-

kin. Tämän opinnäytetyön tekemisellä tavoittelemme myös oman tietotai-

tomme lisäämistä niin teorian kuin käytännönkin osalta.  

 

Opinnäytetyössä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

1. Millaisena terveydenhoitajat kokevat huolen puheeksi ottamisen ja 

miten moniammatillinen yhteistyö tukee puheeksi ottamista? 

2. Miten terveydenhoitajat kuvaavat seulontalomakkeiden ja muiden 

huolen puheeksi ottamisen apuvälineiden käyttöä? 

3. Minkä huolenaiheen puheeksi ottamiseen terveydenhoitajat koke-

vat tarvitsevansa lisää tukea? 

8 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Opinnäytetyön tutkimusosuus toteutettiin kyselylomakkeen muodossa. 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen menetel-

män, koska haluttiin saada numeerista tietoa siitä, mitä lomakkeita tervey-

denhoitajat käyttävät, ja kuinka hyödyllisiksi terveydenhoitajat ne kokevat 

huolen puheeksi ottamisessa. Kvantitatiivinen menetelmä on muuttujien 

mittaamista ja niiden välisten yhteyksien tarkastelua käyttäen tilastollisia 

menetelmiä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 41, 46).  
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Kyselylomakkeeseen tuli myös muutamia avoimia kysymyksiä, joten 

kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän lisäksi käytetään kvalitatiivista eli 

laadullisen lähestymistavan tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa tulkitaan ja halutaan ymmärtää saatuja vastauksia ja niiden väli-

siä suhteita. Siinä kuvataan ja selitetään. Yleensä aineisto on sanallisessa 

muodossa. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 2006, 20.)     

 

Opinnäytetyön kohderyhmäksi valittiin Hämeenlinnan ja Riihimäen äitiys- 

ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajat. Lisäksi haluttiin, että vastaajat oli-

vat Hämeenlinnan lähialueelta, mikäli yksiköistä haluttaisiin, että tulemme 

esittelemään opinnäytetyön tuloksia. Alueiden valintaan vaikutti myös se, 

että näillä alueilla tulemme itsekin todennäköisesti tekemään terveyden-

hoitajan työtä, joten meitä kiinnosti erityisesti tämän alueen käytössä ole-

vat apuvälineet ja niiden hyödyllisyys huolen puheeksi ottamisessa. Opin-

näytetyön teoriaosuuden valmistuttua ja väliseminaarin esittämisen jälkeen 

otettiin yhteyttä Hämeenlinnaan ja Riihimäelle opinnäytetyön tutkimuslu-

pa-anomukseen liittyen. Kun vastaukset ja yhteystiedot yhteyshenkilöiltä 

oli saatu, lähetettiin tutkimuslupa-anomukset joulukuussa 2012. Tutkimus-

lupa-anomuksiin liitettiin tutkimusluvan saatekirje (liite 6), opinnäytetyön 

suunnitelma (liite 7), saatekirje terveydenhoitajille, joka liitettäisiin Web-

ropol-kyselyn alkuun, (liite 8) ja kyselylomakkeen luonnos (liite 9). En-

simmäinen tutkimuslupa myönnettiin Hämeenlinnasta loppuvuodesta 

2012. Toinen tutkimuslupa myönnettiin alkuvuodesta 2013 Riihimäeltä.  

 

Aineisto kerättiin lähettämällä tammikuun 2013 lopulla sähköpostitse saa-

tekirjeen (liite 8) terveydenhoitajille. Kirjeen yhteydessä oli linkki Webro-

pol-kyselylomakkeeseen (liite 9). Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa, 

jonka jälkeen lähetettiin muistutusviesti, ja annettiin vielä viikko lisää vas-

tausaikaa. Lomake haluttiin tehdä sähköisenä, jotta terveydenhoitajien oli-

si mahdollisimman vaivatonta vastata siihen. Kysely lähetettiin yhteensä 

38 terveydenhoitajalle. Ensimmäisen kahden viikon aikana kyselyyn vas-

tasi 15 terveydenhoitajaa ja muistutusviestin jälkeen vastauksia tuli vielä 

7. Yhteensä vastauksia saatiin siis 22 kappaletta ja vastausprosentiksi 

muodostui 58 %.  

8.1 Tutkimuksessa käytetyt mittarit 

Tällaista tutkimusta varten ei ollut olemassa valmista mittaria, joten se 

luotiin itse (liite 9). Tehtiin strukturoitu lomake, jossa oli väittämiä tervey-

denhoitajien käyttämiin lomakkeisiin ja menetelmiin liittyen. Struktu-

roidussa lomakkeessa kysymysten järjestys ja sisältö on sama kaikille vas-

taajille, ja se on tehokas tapa kerätä tietoa, koska sen avulla aineisto saa-

daan nopeasti tallennettavaan muotoon tietokoneelle. (Kankkunen & Veh-

viläinen-Julkunen 2010, 88.) 

 

Lomakkeen kysymykset nousivat kirjallisuuden pohjalta. Alussa kysytään 

vastaajien taustatietoja eli ikää ja työkokemusta terveydenhoitajana. Koska 

vastaajat ovat koulutustaustaltaan suunnilleen samantasoisia ja kaikki nai-

sia, koulutustaustan ja sukupuolen kysymistä ei nähty mielekkääksi. Tämä 

osio on toteutettu avoimina kysymyksinä, jotta vastaukset pystytään luo-

kittelemaan vasta koko aineiston ollessa koossa. Tämä on tärkeää siksi, 
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ettei vastausjoukosta tule vinoutunutta, vaan kaikkiin luokkiin tulee suun-

nilleen saman verran vastaajia. Vinoutunut vastausjoukko vääristää tulok-

sia, jos jossain luokassa vastaajia on runsaasti ja jossain vain muutama. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 89). Seuraavaksi kysytään 

millaisena vastaaja kokee huolen puheeksi ottamisen työssään. Kysymyk-

seen on annettu vastausvaihtoehdot 1-5 Likertin asteikolla (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 195). Vastausvaihtoehdot ovat seuraavat:  

 

1= vaikeaa 2= melko vaikeaa 3= en osaa sanoa  

4= melko helppoa 5= helppoa 

 

Vastaajaa pyydetään myös perustelemaan vastauksensa. Lisäksi pyydetään 

vastaajaa kuvailemaan millaisena kokee moniammatillisen yhteistyön huo-

len puheeksi ottamisen tukena.  

 

Tämän jälkeen kyselyssä käsitellään kymmentä erilaista lomaketta tai me-

netelmää, joita terveydenhoitajat voivat käyttää työssään. Mikäli vastaaja 

vastaa myöntävästi kysyttäessä käyttääkö hän kyseistä lomaketta tai mene-

telmää, Webropol-lomake ohjautuu sivulle, jolla on väittämiä koskien lo-

makkeen tai menetelmän hyödyllisyyttä. Niistä vastaajan valitsee omaa 

kokemustaan vastaavan vaihtoehdon. Väittämiin on sovellettu Likertin as-

teikkoa. Vastausvaihtoehdot väittämiin ovat seuraavat:  

 

1= ei lainkaan 2= jonkin verran 3= en osaa sanoa  

4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

Alun perin suunniteltiin, että kyselylomakkeessa käsiteltäisiin yhteensä 

kahtatoista lomaketta tai menetelmää. Kuitenkin kyselyn rakentamisvai-

heessa Webropol-lomakkeelle kaksi suunniteltua lomaketta jäi huomaa-

matta pois, ja lomakkeita jäi jäljelle vain kymmenen. Poisjääneet lomak-

keet olivat Audit ja parisuhdeväkivallan seulontalomake. Kyselyn lopussa 

kysyttiin vielä avoimin kysymyksin, mitkä kyselyssä mainitut menetelmät 

vastaaja kokee erityisen hyödyllisiksi tai haasteellisiksi sekä mihin huo-

lenaiheeseen vastaaja kaipaisi lisää tukea puheeksi ottamista helpotta-

maan. 

8.2 Aineiston analyysi 

Saadut vastaukset siirrettiin Webropolista Microsoft Excel -

laskentataulukko-ohjelmaan. Excelin avulla muodostettiin tuloksia ku-

vaamaan pylväsdiagrammeja lomakkeita koskevista määrällisistä kysy-

myksistä sekä esimerkiksi analysoitiin iän tai työkokemuksen merkitystä 

kokemukseen huolen puheeksi ottamisesta. Tulokset ilmaistiin frekvens-

seinä ja keskiarvoina.   

 

Kyselylomakkeessa oli viisi avointa kysymystä, joista kolme analysoitiin 

induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Siinä aineisto 

analysoidaan pelkistämällä, ryhmittelemällä ja muodostamalla yläluokkia. 

Aineistosta luodaan teoreettinen kokonaisuus niin, etteivät aikaisemmat 

tiedot, havainnot tai teoriat ohjaa analyysiä. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2010, 135.)  
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Ensin aineisto käytiin läpi ja pelkistettiin vastauksista nousseita ilmauksia, 

joista sitten muodostettiin ala-, ylä- ja pääkäsitteet. Tulokset on esitetty 

yläkäsitteiden mukaisesti omissa kappaleissaan, lisäksi käsitteet on esitetty 

taulukoissa. Kahdesta muusta avoimesta kysymyksestä saadut vastaukset 

luettiin läpi ja kirjoitettiin auki tekstiksi, koska vastaukset olivat luette-

lonomaisia, eikä niiden analysoimiseen olisi sopinut sisällönanalyysi.   

9 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Taustatietoina kysyimme vastaajien ikää ja työkokemusta neuvolatyöstä. 

Nuorin vastaajista oli 23-vuotias ja vanhin 61-vuotias. Vastaajien keski-

iäksi muodostui 44 vuotta. Vastaajien neuvola työkokemus vaihteli vajaas-

ta vuodesta 33 vuoteen. Keskimäärin työkokemusta vastaajilla oli 15 vuot-

ta.  

 

Taustatietojen jälkeen kysyttiin millaisena terveydenhoitajat kokivat huo-

len puheeksi ottamisen neuvolatyössä. Työkokemus vaikutti puheeksi ot-

toon vain lievästi (kuvio 2). Enintään 15 vuotta neuvolatyössä työskennel-

leiden vastaajien vastausten keskiarvo oli 3,76, kun taas yli 15 vuotta työs-

sä olleiden vastausten keskiarvo oli 3,86. Molemmissa ryhmissä vastauk-

set vaihtelivat välillä 2–5, toisin sanoen molemmissa ryhmissä joku koki 

puheeksi ottamisen melko vaikeaksi ja toisaalta joku helpoksi. Suurin osa 

vastaajista oli kuvannut puheeksi ottoa melko helpoksi. 

 

Verrattaessa terveydenhoitajien ikää heidän kokemukseensa puheeksi oton 

helppoudesta havaittavissa oli jälleen vain lievää muutosta (kuvio 3). 40-

vuotiaiden ja sitä nuorempien keskiarvoksi muodostui 3,76, 41–50-

vuotiaiden keskiarvoksi 3,79 ja yli 50-vuotiaiden vastaajien keskiarvoksi 

3,83. Kaikissa ikäryhmissä yksi vastaaja antoi vastaukseksi 2, eli melko 

vaikeaa, ja nuorimmassa ikäluokassa kukaan ei kuvannut huolen puheeksi 

ottamista helpoksi. 

 

 

Kuvio 2. Työkokemuksen vaikutus puheeksi oton helppouteen 
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Kuvio 3. Iän vaikutus puheeksioton helppouteen 

Terveydenhoitajilta kysyttiin myös moniammatillisen yhteistyön merkitys-

tä huolen puheeksi ottamisen tukena sekä erilaisista kyselylomakkeista ja 

menetelmistä, joita he työssään käyttävät. Vastauksista nousseet keskeiset 

asiat käydään läpi seuraavissa tutkimustuloksissa. 

9.1 Kokemus tuo varmuutta 

Terveydenhoitajilta kysyttäessä heidän kokemuksiaan huolen puheeksi ot-

tamisesta äitiys- ja lastenneuvolatyössään, suurin osa koki asian melko 

helpoksi, noin 73 % kaikista kyselyyn vastaajista. Yksikään vastaaja ei 

kokenut huolen puheeksi ottamista vaikeaksi, mutta melko vaikeaksi sen 

koki kolme vastaajaa. Yksi ei osannut kysymykseen vastata ja kaksi vas-

taajaa koki sen helpoksi. Tämän jälkeen lomakkeessa pyydettiin vastaajaa 

perustelemaan vastauksensa. Vastauksia analysoitaessa esiin nousi selke-

ästi kolme aihealuetta, joista muodostui kolme eri yläkäsitettä (Taulukko 

1). Ensimmäinen useimmiten mainittu peruste oli elämän- ja työkokemuk-

sen tuoma varmuus. Tämän mainitsi yksi kolmasosa vastaajista eli noin 

seitsemän vastaajaa (32 %).  

 

Saatujen vastausten pohjalta pelkistimme ilmaukset ja muodostimme kaksi 

alaluokkaa, kertyvä elämän- ja työkokemus sekä tilanteiden toistuvuus 

(Taulukko 1). Näistä muodostui yläluokka kokemuksen tuoma varmuus. 

Moni vastaaja koki vuosien kuluessa elämän- ja työkokemuksen karttumi-

sen tuoneen helpotusta ja apua huolen puheeksi ottamiseen. Lisäksi koet-

tiin myös, että kokemuksen myötä on tullut rohkeutta ja taitoa ottaa asioita 

puheeksi. 

 

Työkokemuksen karttuminen ja aikaisemmat kokemukset 

helpottavat huolen puheeksi ottamista. 

 

Joudun ottamaan asioita jatkuvasti puheeksi.  

 

3,72

3,74

3,76

3,78

3,80

3,82

3,84

≤ 40 v  (n=8) 41-50 v (n=6)
vastaajien ikä

> 50 v (n=8)

iän vaikutus puheeksioton
helppouteen
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Asiakkaat melko tuttuja, koska niin pitkään olen tehnyt jo 

nlatyötä. Kokemus opettanut, että vaikeistakin asioista pitää 

puhua ja lapsen etu on meidän työssä se tärkein. 

9.2 Ammatillinen asennoituminen työhön 

Yhteensä yhdeksän eli noin 41 % vastanneista terveydenhoitajista koki, et-

tä huolen puheeksi ottaminen vain on osa terveydenhoitajan työtä ja se 

kuuluu toimenkuvaan. Näiden mielipiteiden pohjalta muodostettiin kaksi 

alaluokkaa, jotka olivat terveydenhoitajan työnkuva ja asiakasperheen etu 

(Taulukko 1). Näistä vuorostaan muodostui yläluokka, ammatillinen asen-

noituminen työhön, joka mielestämme kuvastaa hyvin saatuja vastauksia.  

 

Neuvolatyöhön kuuluu perheiden tuen tarpeiden kartoittami-

nen, vahvuuksien ja mahdollisten huolien esille tuominen ja 

ratkaisujen yhdessä löytäminen. 

 

Tämä työ on sitä, puheeksi ottamista 

 

vaikeistakin asioista pitää puhua ja lapsen etu on meidän 

työssä se tärkein. Olemme ikään kuin lapsen puolestapuhu-

jia. 

9.3 Asiakassuhteissa eroavaisuuksia 

Vastauksien pohjalta pelkistetyistä ilmauksista muotoutui kahdeksi ala-

luokaksi yksilöllisyys ja asiakassuhteen jatkuvuus (Taulukko 1). Näistä 

muodostettiin yläluokaksi asiakassuhteissa eroavaisuuksia. Kaikista vasta-

uksissa esiin nousseista kolmesta aihealueesta muodostuneet yläluokat ko-

kemuksen tuoma varmuus, ammatillinen asennoituminen työhön ja asia-

kassuhteissa eroavaisuuksia muodostivat pääluokan, terveydenhoitajien 

kokemuksia huolen puheeksi ottamisesta äitiys- ja lastenneuvolassa. Muo-

dostunut pääluokka vastaa opinnäytetyön ensimmäistä tutkimuskysymys-

tä.  

 

Asiakassuhteiden yksilöllisyyden ja eroavaisuudet eri tilanteissa mainitsi 

yhteensä kahdeksan terveydenhoitajaa vastanneista, mikä on noin 36 % 

kaikista vastanneista. Kyseiset terveydenhoitajat vastasivat, että kokemus 

siitä millaista huolen puheeksi ottaminen on, vaihtelee tapauskohtaisesti 

sekä asiasta riippuen. Osa vastanneista koki myös, että puheeksi ottami-

seen vaikuttaa paljon vastaanottava osapuoli. Asia on helpompi ottaa käsi-

teltäväksi, mikäli asiakas on yhteistyökykyinen kuin jos asiakas kieltäisi 

huolen. 

 

Huolen puheeksi ottaminen riippuu täysin yksilöstä. Joiden-

kin asiakkaiden kanssa on helppo ottaa huoli puheeksi 

 

Etenkin tuttujen perheiden kanssa huoli on helpompi tuoda 

esille, välillä huolta voi olla vaikea sano, jos perheessä on 

paljon ongelmatiikkaa. 
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Riippuu aiheesta ja miten se tulee esille. Jos huoli nousee 

juuri neuvolakäynnin aikana, se on mielestäni helppo ja 

luonteva tilaisuus ottaa puheeksi, vaikka toisaalta tulee äkisti 

niin itselle kuin ehkä asiakkaallekin. Asiaa helpottaa, jos asi-

akkaallakin on huoli samasta asiasta. Jos taas on epämääräi-

siä vihjeitä, joista ei ole varma, mutta kuitenkin edes pieni 

huoli herää, se on jo vaikeampi tilanne. Ja varsinkin, jos asi-

akkaalla ei ole ko. asiasta minkäänlaista huolta. 

 

Yhtenä selkeänä huolenaiheena, joka vastauksista selkeni, oli asiakassuh-

teiden jatkuminen. Miten ottaa huoli puheeksi niin, että asiakassuhde jat-

kuisi eikä perhe lopettaisi neuvolassa käymistä.  

 

Neuvolatyössä asiakassuhteet perustuvat vapaaehtoisuuteen 

ja tämän vuoksi joskus miettii otanko tai miten otan huolen 

esille niin, että asiakassuhde ei katkea, halutessaanhan van-

hemmat voivat jättää neuvolakäynnit kokonaan käymättä ja 

todennäköisesti tämä ei ole lapsen edun mukaista.  
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Taulukko 1. Terveydenhoitajien kokemuksia huolen puheeksi ottamisesta neuvolassa 

 

Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

 

Pääluokka 

 

Kokemus helpottaa 

 

Kokemus tuo roh-

keutta ja taitoa 

 

Pitkä elämänkoke-

mus auttaa 

 

 

 

 

 

 

Kertyvä elämän- 

ja työkokemus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokemuksen tuo-

ma varmuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveydenhoitajien 

kokemuksia huolen 

puheeksi ottamisesta 

äitiys- ja lastenneuvo-

lassa 

 

Useat samankaltai-

set tilanteet 

 

Vuosien myötä hel-

pommaksi 

 

 

 

Tilanteiden tois-

tuvuus 

 

Kuuluu terveyden-

hoitajan työhön 

 

Tärkeä osa tervey-

denhoitajan työtä 

 

Neuvolatyö on pu-

heeksiottamista 

 

 

 

 

 

Terveydenhoitajan 

työnkuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen 

asennoituminen 

työhön 

Asioihin pitää tart-

tua ja ottaa puheeksi 

– lapsen ja perheen 

etu 

 

Lapsen puolestapu-

hujana toimiminen 

 

 

 

 

Asiakasperheen 

etu 

 

 

Vaihtelee tapaus-

kohtaisesti 

  

Vastaanottava osa-

puoli vaikuttaa  

 

 

 

 

Yksilöllisyys 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakassuhteissa 

eroavaisuuksia 

Pelkona asiakassuh-

teen katkeaminen 

 

Perheiden tuntemi-

nen helpottaa 

 

 

Asiakassuhteen 

jatkuvuus 
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9.4 Kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä pääosin hyviä 

Kyselyssä kysyttiin myös millaisena terveydenhoitajat kokevat moniam-

matillisen yhteistyön huolen puheeksi ottamisen tukena. Myös tästä muo-

dostui analysointivaiheessa kolme vastausten pohjalta noussutta ryhmää, 

(Taulukko 2). Yleisesti suurin osa vastanneista koki moniammatillisen 

työskentelyn positiivisena ja omaa taakkaa keventävänä. Ensimmäiseksi 

yläluokaksi muodostuivat yleiset kokemukset moniammatillisesta yhteis-

työtä ja toiseksi ja kolmanneksi yläluokaksi yhteistyö lääkärin kanssa ja 

yhteistyö lastensuojelun kanssa. (Taulukko 2).  

 

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää eikä silloin tarvitse 

olla yksin huolen tai asioiden selvittelyn ja ratkaisujen kans-

sa. Keventää omaa taakkaa. 

 

Toisen ammattilaisen kanssa huolen jakaminen on hyvä jut-

tu, helpottaa asiakkaan tilanteen hahmottamista ja tarvittavan 

tuen järjestämistä oleellisesti. 

 

On tärkeää voida puhua perheen ongelmista ja saada ideoita 

muilta, jakaa auttamisvastuuta ja keventää omaa taakkaa. 

 

Helpottavaa, kun huolta voi jakaa. 

 

Sen sijaan haasteena moniammatillisessa yhteistyössä pidettiin salassapi-

tokysymyksiä ja riittävän ajan puutetta, esimerkiksi aikaa yhteistyöhön 

lääkäreiden kanssa koettiin olevan liian vähän. Osa myös koki että mo-

niammatillista yhteistyötä käytetään vielä liian vähän ja sitä voisi olla 

enemmän. Saatujen vastausten perusteella moniammatillista yhteistyötä ei 

vain tule hyödynnettyä läheskään aina. Yhteistyön ajateltiin myös vähen-

tävän riskiä, että asiakassuhde katkeaisi.  

 

Tärkeää ja sitä pitäisi olla vaan enemmän.  

 

Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa joutuu aina mietti-

mään onko asiasta lupa puhua ja miten toinen ammattilainen 

ymmärtää asian. Ettei tekisi kärpäsestä härkästä 

 

…tuolloin todennäköisesti useamman ihmisen näkemys huo-

lesta tulee esiin ja jos/kun ei ole yksin huolen kanssa siitä on 

helpompi puhua ja todennäköisesti asiakkuussuhde ei ole 

niin helposti "katkolla", kun en ole se ainut "paha". 

 

Vastauksissa selvisi, että yhteistyötä tehdään muun muassa ennalta ehkäi-

sevää perhetyön, perheneuvolan ja perheasiain neuvottelukeskuksen kans-

sa. Niiden kanssa tehtävän yhteistyön yksi vastanneista koki parhaana. 

Yhdessä vastauksessa mainittiin myös, että kolmannen sektorin kanssa on 

helppo ottaa huoli puheeksi. Päiväkoti oli myös mainittuna yhdessä vasta-

uksessa.  

 

Yhteistyökumppanit, joiden kanssa on helppo ottaa huoli pu-

heeksi, ovat esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa 
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Moniammatilliset yhteistyöryhmät jossa lapsen/nuoren van-

hemmat mukana (esim. päiväkoti…)helpottavat huolen pu-

heeksiottoa…  

 

Selkeästi eniten yhteistyötä kuitenkin vastausten perustella tehdään neuvo-

lalääkäreiden ja lastensuojelun kanssa. Nämä molemmat mainittiin 11 eri 

vastauksessa eli 50 % kaikista vastanneista mainitsi yhteistyökumppanina 

lääkärin ja/tai lastensuojelun. Mielipiteet yhteistyöstä lääkärin ja lasten-

suojelun kanssa jakautuivat kahtia.  

9.4.1 Yhteistyö neuvolalääkärin kanssa vaihtelee 

Yhteistyöstä neuvolalääkärin kanssa oltiin selkeästi kahta eri mieltä. Osa 

vastaajista koki, että yhteistyö on moitteetonta ja sujuu hyvin kun taas osa 

oli sitä mieltä, että lääkäreiden kanssa tehtävässä yhteistyössä olisi paran-

tamisen varaa. Vastanneista terveydenhoitajista muutaman oli sitä mieltä, 

että lääkäriltä saa apua ja tukea vain tiettyihin asioihin. Näitä olivat lähin-

nä huolenaiheet, jotka ovat fyysisiä tai lääketieteellisiä. Myös neuvolalää-

käreiden vaihtelevuus koettiin häiritsevänä.   

 

 Lääkärin kanssa kohtalaista, toivomisen varaa olisi 

 

…neuvolalääkärit yleensä eivät ota kantaa asiaan ellei huoli 

ole fyysinen ja lääketieteellisesti korjattavissa.  

 

Neuvolalääkärin kanssa yhteistyö sujuu erinomaisesti. Jos 

huomaan itse jotakin huolta, saan siihen lääkärin tuen. 

 

Neuvolalääkäriltä ei saa aina tukea omalle huolelleen. Asi-

akkaan kanssa on saattanut jo alustavasti suunnitella esim. 

jotain tukitoimea ja kun perhe tulee lääk. nlaan, lääkäri on 

saattanut kumota koko jutun ja suunnitelman.  

9.4.2 Lastensuojelu hyödyllinen, mutta haastava yhteistyökumppani 

Yhteistyöstä lastensuojelun kanssa oltiin pääasiassa sitä mieltä, että lasten-

suojelu on melko itsenäinen toimija, jonka kanssa yhteistyö on haasteellis-

ta. Toki muutamassa vastauksessa oltiin sitä mieltä, että lastensuojelun 

kanssa yhteistyö sujuu hyvin eli kokemukset olivat melko vaihtelevia.  

 

lastensuojelu toimii melko itsenäisesti ja yhteistyö neuvolan 

kanssa vähäistä   

 

Lastensuojeluunkin on helppo olla yhteydessä, mutta yritän 

ennaltaehkäiseviä menetelmiä käyttää. 

 

lastensuojelun kanssa olematonta 
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Lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö tukee/helpottaa huo-

len puheeksiottoa, yhteistyötä tehden on enemmän sanoja ja 

ajatuksia huolesta. 

 

Koettiin, että lastensuojeluun on vaikea saada yhteyttä ja lastensuojelun 

olevan hyvin kiireinen. Osa terveydenhoitajista koki myös tietojen vaih-

don olevan hyvin yksipuolista. Vastauksissa ilmeni, että tietoa neuvolasta 

kysytään ja sitä annetaan lastensuojeluun, mutta lastensuojelun puolelta 

neuvoa, tietoa ja palautetta on kovin niukasti saatavilla.  

 

Lastensuojelu tätä nykyään tuntuu olevan liian täyteen buu-

kattu 

 

Valitettavasti lastensuojelun kanssa yhteistyö tuntuu siltä, et-

tä itse on antava osapuoli. Th siirtää huolensa lastensuojelul-

le, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, jää yleensä "auki". 

 

lastensuojelu vähän tökkii, tosin neuvolasta sinne päin on 

helppo ottaa yhteys, mutta aina se ei tunnu vaan poikivan 

mitään kehittävää ja sieltä neuvolaan ei juuri toimi 

 

lastensuojeluun on vaikea saada yhteyttä, lukuunottamatta 

päivystysnumeroa! 

 

Edellä kuvattujen yläkäsitteiden pohjalta pääkäsitteeksi tuli opinnäytetyön 

ensimmäistä tutkimuskysymystä mukaillen moniammatillinen yhteistyö 

puheeksi ottamisen tukena terveydenhoitajien kokemana (Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Moniammatillinen yhteistyö puheeksi ottamisen tukena terveydenhoitaji-

en kokemana 

 

Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

 

Pääluokka 

 

 

Keventää omaa 

taakkaa 

 

Ei tarvitse olla yk-

sin asioiden kanssa 

 

Yhteinen huoli hel-

pompi jakaa 

 

kun ei ole yksin 

huolen kanssa, 

asiakassuhde ei 

välttämättä kärsi 

yhtä helposti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huolen jakaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleiset kokemuk-

set moniammatilli-

sesta yhteistyöstä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moniammatillinen 

yhteistyö puheeksi 

ottamisen tukena 

terveydenhoitajien 

kokemana 

 

 

Moniammatillinen 

työskentely lisään-

tynyt 

 

Yhteistyö tärkeää 

 

Aikaa rajallisesti 

 

Salassapitoasiat 

mietityttävät ja 

kuinka toinen am-

mattilainen asian 

ymmärtää 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moniammatillisen 

yhteistyön tärkeys ja 

haasteet 

 

 

 

Helpottaa tilanteen 

hahmottamista ja 

tarvittavan tuen 

järjestämistä 

 

 

 

 

Tuen järjestäminen ja 

tilanteen hahmottami-

nen 

 



Huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja lastenneuvolassa terveydenhoitajien kokemana 

 

 

47 

 

 

Lääkäri auttaa vain 

lääketieteellisissä 

pulmissa 

 

Neuvolalääkäri 

ottaa kantaa vain 

fyysisiin ja lääke-

tieteellisesti korjat-

tavissa oleviin huo-

liin 

 

 

 

 

 

 

Apu lääketieteellisiin 

ongelmiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö lääkärin 

kanssa 
 

Yhteistyö lääkärin 

kanssa kohtalaista 

 

Neuvolalääkäriltä ei 

aina tukea omalle 

huolelleen 

 

Lääkärin kanssa 

yhteistyö sujuu 

hyvin/erinomaisesti 

 

Neuvolalääkäreiden 

vaihtuvuus häiritsee 

yhteistyötä 

 

Lääkäri ottaa huo-

len esille 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö ja tuki vaih-

televaa 

 

 

Lastensuojelun yh-

teistyö vähäis-

tä/olematonta 

 

Yhteistyö lasten-

suojelun kanssa 

helpottaa huolen 

puheeksiottoa 

 

Lastensuojeluun 

helppo olla yhtey-

dessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haasteellinen ja vaih-

televa yhteistyö 
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Lastensuojelulta 

palautetta neuvo-

laan huonosti 

 

Lastensuojelu mel-

ko itsenäinen toimi-

ja 

 

 

 

Tietojen vaihto yksi-

puolista 

 

 

Yhteistyö lasten-

suojelun kanssa 

 

Lastensuojeluun 

vaikea saada yhte-

yttä 

 

Lastensuojelu vai-

kuttaa olevan  

liian kiireinen 

 

 

 

 

Kiireinen lastensuojelu 

9.5 Lomakkeet huolen puheeksioton apuvälineenä 

Tutkimuksessa käsiteltiin kymmentä eri lomaketta tai menetelmää, jotka 

on tarkoitettu terveydenhoitajien käyttöön neuvolatyössä. Jokaista loma-

ketta oli käytetty vastanneiden joukossa. Kuviossa 4 esitetään prosentteina 

lomakkeiden käyttäjämäärät vastaajien keskuudessa. Tuloksista ilmeni, et-

tä eniten käytetty lomake oli mielialamittari EPDS, jonka käyttäjämäärä 

oli 100 %. Seuraavaksi käytetyin oli lapsen neurologisen kehityksen arvi-

ointimenetelmä Lene, jota ilmoitti käyttäneensä 95,45 % vastaajista. Vähi-

ten käytetty tutkimuksen lomakkeista oli huolen puheeksioton ennakointi-

lomake, jota oli käyttänyt vain 22,73 % vastaajista. 

 

 

Kuvio 4. Menetelmiä käyttäneet vastaajat 
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Tutkimuslomakkeessa oli eri lomakkeita tai menetelmiä koskien tarkenta-

via kysymyksiä. Mikäli vastaaja ilmoitti käyttäneensä kyseistä lomaketta, 

hän ohjautui seuraavaksi sivulle, jolla esitettiin lomakkeesta neljä väitettä.  

Ensimmäinen väite koski lomakkeen käytön helppoutta vastaajan koke-

mana (kuvio 5). Helpoimmaksi käyttää koettiin Lene. ja seuraavaksi hel-

poin oli EPDS. Hankalimmaksi käyttää koettiin huolen puheeksioton en-

nakointilomake. Nämä tulokset mukailevat lomakkeiden käytön yleisyyttä, 

jota kuvattiin kuviossa 4. Yleisimmin käytetyt lomakkeet kuvattiin myös 

helpommaksi käyttää. 

 

 

 

Kuvio 5. Lomakkeen käyttö on helppoa 

Toisessa väitteessä käsiteltiin sitä, toimiiko lomake hyvänä huolen pu-

heeksioton apuvälineenä (kuvio 6). Vastaukset tähän väitteeseen olivat 

melko tasaisia, vain kaksi lomaketta sai tulokseksi alle 4. Nämä lomakkeet 

olivat vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat. Tasaisesta joukosta niu-

kasti parhaimmiksi puheeksioton apuvälineiksi koettiin lapsen syntymää 

seuraava VaVu sekä Lene. 
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Kuvio 6. Lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä 

Kolmannen väitteen aiheena oli vanhempien myönteinen suhtautuminen 

lomakkeeseen terveydenhoitajien kokemuksen mukaan (kuvio 7). Van-

hemmat suhtautuivat myönteisimmin Leneen. Kielteisin suhtautuminen 

koettiin olevan huolen puheeksioton ennakointilomakkeeseen. 

 

 

Kuvio 7. Vanhemmat suhtautuvat lomakkeeseen myönteisesti 

4,41 4,36 

4,00 
4,20 

3,39 

3,75 

4,20 

4,48 

4,12 

4,50 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

lomakkeen toimiminen puheeksioton apuvälineenä

EPDS

1. lasta od perheen arjen
voimavarat

vauvaperheen arjen voimavarat

huolen puheeksioton
ennakointilomake

vanhemmuuden roolikartta

parisuhteen roolikartta

Vane-Psy

Lene

raskaudenaikainen VaVu

lapsen syntymää seuraava
VaVu

4,32 

4,00 
4,12 

3,20 

3,83 
3,58 

4,00 

4,48 

3,88 
4,00 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

vanhempien myönteinen suhtautuminen lomakkeeseen

EPDS

1. lasta od perheen arjen
voimavarat
vauvaperheen arjen
voimavarat
huolen puheeksioton
ennakointilomake
vanhemmuuden roolikartta

parisuhteen roolikartta

Vane-Psy

Lene

raskaudenaikainen VaVu

lapsen syntymää seuraava
VaVu



Huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja lastenneuvolassa terveydenhoitajien kokemana 

 

 

51 

Viimeisessä väitteessä käsiteltiin helpottaako lomake vastaajan työtä (ku-

vio 8). Parhaimmaksi työn helpottajaksi koettiin Lene. Toiseksi parhaaksi 

koettiin Vane-Psy. Heikoimmin menestyivät vanhemmuuden ja parisuh-

teen roolikartat. 

 

 

Kuvio 8. Lomake helpottaa työtäni 

Lomakkeiden hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta mitattiin myös kahdella 
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käyttö sujuu parhaiten kotikäynneillä, joille ei riitä resursseja. Yksi vastaa-

ja korosti myös, että lomakkeita tärkeämpää on puhuminen asiakkaan 

kanssa, jolloin saatetaan saada helpoiten asioita esille. Lisäksi vastauksista 

ilmeni, että aina ei riitä keinoja tai resursseja hoitaa lomakkeiden avulla 

esille tulleita asioita, esimerkiksi taloudellisia huolia. 

9.6 Lisätukea huolen puheeksi ottamiseen 

Kyselylomakkeen viimeinen kysymys koski sitä, mihin huolenaiheeseen 

terveydenhoitajat kaipaisivat lisää tukea puheeksi ottamista helpottamaan. 

Vastauksia tulkittaessa esiin nousi kaksi eri aihealuetta, jotka muodostui-

vat analyysissä yläluokiksi. Näiden yläluokkien pohjalta pääluokaksi saa-

tiin huolenaiheita, joiden puheeksi ottamiseen terveydenhoitajat kaipaavat 

lisää tukea. Se vastaa opinnäytetyön kolmatta tutkimuskysymystä (Tau-

lukko 3). Ensimmäinen aihealue oli väkivallan ehkäiseminen ja havaitse-

minen, jonka mainitsi kuusi vastaajaa. Väkivallalla tarkoitettiin niin pa-

risuhde- kuin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.  

  

Huoleen lapsen kehityksestä tai turvallisuudesta. 

 

Parisuhdeväkivalta-kaavaketta tulisi laajentaa ja etenkin isil-

le pitäisi tehdä omanlainen kaavake. 

 

Lapsen kaltoinkohteluun. 

 

Lastensuojelulliset asiat joskus hankalia ottaa puheeksi. 

 

Toinen esiin noussut teema oli perheen tarvitsema tuki arjen asioissa, sen 

otti esille kuusi terveydenhoitajaa vastauksissaan.  Perheillä saattaa olla 

paljon ongelmia, joiden käsitteleminen ei aina edes kuulu neuvolaan. Ar-

jessa haasteita saattaa myös aiheuttaa uhmaikäisen lapsen raivokohtaukset 

tai muut kasvatukselliset asiat.  

 

 Uhmaikäiset lapsen kasvatuksellisiin asioihin, esim. raivarit. 

 

 Perheen taloudellinen pärjääminen, arjen hallinta. 

 

Perheillä on nykyisin niin monenlaisia pulmia ja parisuhteis-

sa niin kimurantteja kuvioita, että neuvolanhan ei pitäisi olla 

terapiapaikka kuitenkaan. 

 

Vanhemmuuden/kasvatuksen kysymykset. 

 

Varsinaisten huolenaiheiden ohella kaksi terveydenhoitajaa kommentoi, 

että ennemmin tarvittaisiin lisää keinoja auttaa perheitä, kun esiin nousee 

huolia. Myös työnohjausta kaivattiin enemmän. 

 

Enemmän kaipaan paikkoja, jonne ohjata perheitä tai asiak-

kaita kun huoli on niin iso, että neuvolakontaktit eivät sen 

selvittämiseen riitä. 
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Puheeksi ottaminen ok, mutta mihin ohjata ”seulassa” kiinni 

jääneet. Asia selviää, mutta aina ei ole jatkolle mahdollisuut-

ta tai jonot pitkät. 

 

Työnohjaus voisi olla paras apu. Huolen puheeksi ottaminen 

ei ole aina kiinni jostain lomakkeesta. 

. 

Taulukko 3. Huolenaiheita, joiden puheeksi ottamiseen terveydenhoitajat kaipaavat li-

sää tukea 

 

Pelkistetty ilmaus 
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parisuhdeväkivalta 

 

isille suunnattu parisuhde-
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perheväkivalta 
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huoli lapsen turvallisuudesta 

 

 

 

lapsiin kohdis-

tuva väkivalta 

 

kasvatuspulmat 

 

uhmaikäisen kasvatus 
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kysymykset 

 

 

 

 

 

kasvatukselliset 

asiat 

 

 

 

 

 

 

perheen tarvit-

sema tuki arjen 
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arjen hallinta 

 

 

perheen tukemi-

nen 
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10 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön aihe nousi ajankohtaisuutensa ja mielenkiintoisuutensa 

vuoksi esiin, kun pohdimme, mistä tekisimme opinnäytetyömme hyvin-

vointineuvolaa koskeneen kehittämistehtävämme jälkeen. Kehittämisteh-

tävä perustui perheiden kokemuksiin moniammatillisesta tiimityöstä hy-

vinvointineuvolassa, toteutimme sen esittelemällä Tiina Mäenpään tutki-

mustuloksia aiheesta. Ensin mietimme jatkavamme samasta aiheesta tut-

kimalla terveydenhoitajien kokemuksia, mutta halusimme lopulta vaihtaa 

aiheen sellaiseen, josta olisi meille mahdollisesti enemmän hyötyä valmis-

tumisemme jälkeen. Mielestämme päätöksemme oli hyvä ja onnistunut. 

Opinnäytetyömme aihe palveli tulevaa ammattiamme ja meidän kehitty-

mistämme siihen. Käsitellyt aihealueet tulivat entistä tutummiksi ja käy-

tössä oleviin huolen puheeksi ottamisen apuvälineisiin ja tuki menetelmiin 

tuli tutustuttua entistä syvemmin. Myös osa näistä oli meille melko vierai-

ta ennen opinnäytetyön aloittamista, kuten esimerkiksi vane-psy ja huo-

lenvyöhykkeistö.  

 

Huolen puheeksi ottaminen on aihe, joka varmasti mietityttää jokaista ter-

veydenhoitajaa, oli sitten vasta valmistumassa tai jo työelämässä. Ha-

lusimmekin lähteä selvittämään, miten erilaiset lomakkeet tukevat huolen 

puheeksi ottamista. Tuntuu että lomakkeita on tarjolla paljon, eikä vasta 

työuransa aloittaneena osaa valita niistä hyödyllisimpiä. Havaitsimme äiti-

ys- ja lastenneuvolaharjoitteluissa myös, että lomakkeita käytetään hyvin 

eri tavalla käyttäjästä riippuen. Tämä saattoi ajoittain olla jopa hämmentä-

vää opiskelijan roolista katsottuna. Osaltaan tämä olikin vaikuttamassa 

siihen, miksi halusimme selvittää käytössä olevien lomakkeiden käytön 

yleisyyttä ja sitä millaisena ne koetaan. Toivoimme opinnäytetyömme 

avulla saavamme aiheeseen hieman selkeyttä ja parempaa ymmärrystä.  

 

Aiheemme muodostui lopulliseen muotoonsa keväällä 2012, jolloin myös 

aloitimme opinnäytetyön suunnittelun ja kirjoittamisen. Teoriaosuuden 

työstäminen ja mahdollisimman monipuolisten lähteiden kerääminen oli 

työlästä ja paljon aikaa vievää. Osittain kirjoitimme teoriaa yhdessä ja 

osaksi jaoimme teoriaosuuksia. Pääasiassa aina kuitenkin kokoonnuimme 

koululla ja kirjoitimme molempien läsnä ollessa, muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta. Koemme molempien läsnäolon helpottaneen työtä, sillä 

esimerkiksi tarvittaessa pystyi heti kysymään mielipidettä parilta ja yhdis-

tämään kirjoitetut tekstit viralliseen versioon sekä sopimaan jatkoista. 

Luimme myös aina toisen kirjoittaman tekstin ja tarvittaessa teimme kir-

joitettuun tekstiin täydennyksiä ja muokkauksia. Teoriaosuutemme val-

mistui ja väliseminaarin esitimme lokakuussa 2012. Väliseminaarin jäl-

keen muokkasimme tutkimuksessa käytetyn mittarin lopulliseen muotoon-

sa ja lähetimme tutkimuslupa-anomukset joulukuussa 2012.  

 

Tutkimusluvat saimme Hämeenlinnasta loppuvuodesta 2012 ja Riihimäel-

tä alkuvuodesta 2013. Tutkimuslupien anominen tuntui pitkältä ajalta ja 

hidasti opinnäytetyöprosessia aiemmin suunnittelemastamme aikataulusta. 

Myös eri paikkakunnilla asuminen ja viimeisen opiskeluvuoden tiivis työ-

harjoittelutahti hidastivat opinnäytetyön valmistumista, ajoittain opinnäy-

tetyön tekeminen jäi tauolle jopa useamman viikon ajaksi. Tähän vaikutti 
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myös viimeisen opiskeluvuoden suuri, muihin opintojaksoihin liittyvien-

tehtävien määrä. Kokonaisuudessaan opinnäytetyömme valmistuminen 

siirtyi muutamalla kuukaudella. Näin jälkeenpäin ajateltuna opinnäytetyö-

prosessin venyminen näin pitkäksi on hieman harmillista. Pitkien taukojen 

jälkeen kesti aikansa ennen kuin sai jälleen kiinni siitä mitä oli viimeksi 

tehty ja mitä olisi seuraavaksi vuorossa. Uskommekin, että mikäli olisim-

me pystyneet työstämään opinnäytetyön alusta loppuun tiiviimmällä aika-

taululla, olisi myös työstämisprosessi kokonaisuudessaan ollut hieman te-

hokkaampaa ja asiat olisivat pysyneet tuoreemmassa muistissa. Kokonai-

suudessaan opinnäytetyön tekeminen kuitenkin sujui hyvin ja olemme 

prosessiin tyytyväisiä. Myös yhteistyö tekijöiden välillä sujui ongelmitta. 

 

Tutkimuslomakkeen laatiminen oli mielenkiintoista ja saimme siihen pal-

jon hyviä vinkkejä väliseminaarissa. Valitettavasti siirtäessämme kysy-

myksiä Webropol-lomakkeelle kaksi tutkimukseen kuulunutta lomaketta, 

Audit ja parisuhdeväkivallan seulontalomake, jäi pois lopullisesta versios-

ta. Tämä jäi harmittamaan, mutta se on otettava vain oppimisen mahdolli-

suutena. Oikolukuun pitää kiinnittää enemmän huomiota ja pyytää myös 

useampia ulkopuolisia tarkistamaan lomake ennen sen lähettämistä. Kyse-

lylomaketta lähetettäessä myös saatekirje vaihtui alkuperäisestä huomatta-

vasti vapaamuotoisemmaksi, eli siinäkin olisi tarkkuutta vaadittu enem-

män.  

 

Webropolin käyttö oli innostavaa, ja sen avulla lomake oli helppo toteut-

taa sähköisenä. Kyselyn siirtäminen Webropol-lomakkeelle oli melko yk-

sinkertaista, ja ohjelmassa olevien asetusten avulla saimme kyselyn toi-

minnalliseksi ja helppokäyttöiseksi, kun ohjelma ohjasi vastaajan auto-

maattisesti oikeaan kysymykseen. Ehkä olisimme kaivanneet hiukan 

enemmän ohjausta ohjelman käyttöön vaikka kirjalliset ohjeet ovatkin kat-

tavat, sillä esimerkiksi ensimmäinen viesti terveydenhoitajille lähti vahin-

gossa ilman otsikkoa. Ennen vastausten lähettämistä täytyisi olla myös 

varma että kyselyn lähetysasetukset ovat oikein, jotta kaikki vastaajat 

varmasti pystyvät vastaamaan kyselyyn, mutta ulkopuoliset eivät pääsisi 

vääristämään tuloksia. Huomasimme myös, että ohjeet myös esimiehille 

olisi ollut hyvä antaa vielä selkeämmin. Nyt terveydenhoitajat saivat kyse-

lyn myös esimiehen välittämänä, vaikka laitoimme jokaiselle vastaajalle 

sähköpostitse saatekirjeen, jossa oli linkki kyselyyn. Tästä syystä myös-

kään Webropolin muistutusviestitoimintoa emme voineet käyttää, koska 

emme olleet varmoja olivatko terveydenhoitajat vastanneet henkilökohtai-

sen viestinsä linkin vai esimiehen viestin välittämän linkin kautta. 

 

Vaikka kyselyiden lähettäminen ei sujunutkaan aivan mutkitta, saimme 

silti oikein mukavasti vastauksia, joita oli mukava analysoida työhömme. 

Iso kiitos siis kaikille kyselyymme osallistuneille terveydenhoitajille sekä 

heidän esimiehilleen yhteistyöstä! 

10.1 Tulosten tarkastelua 

Terveydenhoitajat kokivat huolen puheeksi ottamisen olevan tiivis osa 

heidän työtään ja heillä oli hyvin ammattimainen asenne huolen puheeksi 

ottamista kohtaan. Vastauksissa näkyi vahvasti, että terveydenhoitajat ko-
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kivat toimivansa lapsen ja perheen puolestapuhujina. Neuvolatyön keskei-

nen perusperiaate onkin tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen ja hä-

nen perheensä tuen tarpeita sekä puuttua niihin (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2004, 98).  

 

Huolen puheeksi ottaminen koettiin asiakasperheen auttamiseksi, vaikka 

jotkut myös esittivät huolen asiakassuhteen katkeamisesta, mikäli huoli 

otetaan puheeksi. Tämä pelko ei kuitenkaan vaikuttanut kovin yleiseltä, 

vaan ennemmin puheeksi ottaminen koettiin väylänä päästä eteenpäin per-

heen kanssa. Se, millaisena huolen puheeksi ottaminen nähtiin, riippui 

myös asiakasperheestä ja huolenaiheesta. Ikä tai työkokemus ei vaikutta-

nut merkittävästi huolen puheeksi ottamisen helppouteen, vain hienoinen 

ero oli havaittavissa työkokemuksen tai iän kertymisen myötä. Tämä on-

kin aivan ymmärrettävä tulos, sillä terveydenhoitajan persoona vaikuttaa 

hyvin paljon siihen, miten hän työtään tekee. Puheeksi ottamisen haasteel-

lisuuteen vaikuttavat myös terveydenhoitajan arvot, asenteet ja elämänhis-

toria (Haarala ym. 2008, 168–170).  

 

Koimme kuitenkin hieman yllättävänä tuloksena sen, ettei työkokemus li-

sännyt huolen puheeksi ottamisen helppoutta kovinkaan merkittävästi, 

vaikkakin tutkimustulosten mukaan jonkin verran. Ajattelimme, että ero 

olisi ollut selkeämpi. Uskoimme kokeneemmilla terveydenhoitajilla ole-

van kokemuksensa vuoksi enemmän keinoja huolen puheeksiottamiseen ja 

sitä kautta helpottavan puheeksi ottoa. Toisaalta terveydenhoitajilla, joilla 

kokemusta on vähemmän, on todennäköisesti lyhyempi aika kouluttautu-

misestaan kyseiseen ammattiin ja sitä kautta huolen puheeksi ottamisen 

keinot tuoreemmassa muistissa, mutta tähänkin vaikuttaa se, miten laajasti 

niitä on koulutuksessa käytetty ja kuinka niitä osataan soveltaa käytän-

töön. On kuitenkin otettava huomioon se, että saamamme otanta oli melko 

pieni. Mikäli vastauksia olisi saatu enemmän, olisivat tulokset saattaneet 

muuttua.   

 

Huolen puheeksi ottamisesta neuvolassa ei ole tehty paljon tutkimuksia, 

mutta Palmin ja Peltosen (2009) opinnäytetyössä terveydenhoitajien ko-

kemuksista synnytyksen jälkeisen masennuksen puheeksi ottamisesta il-

meni samansuuntaisia tuloksia kuin tässä tutkimuksessa. Heidän tutkimuk-

sessaan ilmeni, että terveydenhoitajat korostivat avoimen haastattelun ja 

keskustelun olevan merkityksellisempiä kuin lomakkeiden rutiininomai-

nen käyttö. Terveydenhoitajat eivät kokeneet masennuksen puheeksi otta-

mista vaikeana, vaan sen sijaan tarpeellisena ja luontevana. Myöskään 

asiakassuhteen huononemista ei pelätty. 

 

Kaikkia tutkimuksessa mukana olleita lomakkeita tai menetelmiä käytet-

tiin niissä neuvoloissa, joissa vastaajat työskentelivät. Vastauksista selvisi, 

että muitakin lomakkeita käytetään, esimerkiksi alueen omia lomakkeita. 

Käytetyimmät lomakkeet olivat EPDS ja Lene. Samat lomakkeet koettiin 

myös helpommiksi käyttää, mitä taas kysyttiin lomakkeita koskevien väit-

tämien kautta. Tulosten samankaltaisuudesta voi johtaa ajatuksen ovatko 

lomakkeet terveydenhoitajien mielestä helppoja käyttää siksi, että ne ovat 

päivittäisessä käytössä ja niiden käyttäminen työn apuvälineenä on rutii-

ninomaista, vai onko niiden käyttö suosittua siksi, että ne koetaan helpoik-
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si käyttää. Meitä myös ihmetytti tulos siitä, että vastausten perusteella Le-

neä ei käyttänyt kaikki terveydenhoitajat vain 95,45 %. Mistä tämä mahtaa 

johtua? Onko esimerkiksi jollakin terveydenhoitajalla se jäänyt huomaa-

mattaan valitsematta kyselyä tehdessään vai tekeekö jollakin alueella Le-

nen, siihen koulutettu lastentarhanopettaja päiväkodissa vai eivätkö sitä 

vain kaikki terveydenhoitajat työssään käytä? Yleensä Lenen tekee ter-

veydenhoitaja neuvolassa, mutta sen voi tehdä myös lastentarhanopettaja 

päivähoidossa, mikäli hän on saanut siihen koulutuksen (Valtonen 2011, 

86). 

 

Vähiten käytettiin huolen puheeksioton ennakointilomaketta. Sen vähäi-

nen suosio saattaa peilautua kolmannen tutkimuskysymyksemme vastauk-

siin, joissa ilmeni että joidenkin terveydenhoitajien mielestä lomakkeita on 

jo riittävästi tai liikaakin. Lomakkeiden koettiin jossain määrin hankaloit-

tavan avointa keskustelua asiakkaiden kanssa. Toisaalta huolen puheek-

sioton ennakointilomake ei ole tarkoitettu asiakasvastaanoton aikana työs-

kentelyyn, vaan sen avulla terveydenhoitaja voi valmistella ja suunnitella 

puheeksi ottoa ja vastaanoton jälkeen puntaroida miten tilanne sujui ja 

saavutettiinko sillä jotain tuloksia (Eriksson & Arnkil 2005, 13–17). Siten 

sen käyttämättömyyttä ei voi perustella avoimen keskustelun hankaloitu-

misella. Ehkä huolen puheeksioton ennakointilomake jääkin vähemmälle 

käytölle yksinkertaisesti siitä syystä, että lomakkeita koetaan olevan jo lii-

kaa. 

 

Toinen väittämä koski lomakkeiden hyödyllisyyttä puheeksioton apuväli-

neenä. Tässä kysymyksessä tulokset olivat hyvin tasaväkisiä, joukosta 

niukasti hyödyllisimmiksi kohosivat lapsen syntymää seuraava varhaista 

vuorovaikutusta tukeva haastattelu VaVu sekä Lene. Lene onkin rutiinin-

omaisesti käytetty työkalu, jonka tuloksia myös lääkäri arvioi laajassa ne-

livuotiaan terveystarkastuksessa. Lenen avulla saadaan esille lääketieteel-

lisiä ongelmia, joihin tutkimuksessamme saatujen vastausten perusteella 

lääkärit ottavat helpommin kantaa. Lenellä tutkitaan lapsen neurologista 

kehitystä, kuten motoriikkaa, tarkkaavaisuutta ja hahmotusta (Valtonen 

2011, 85). Ehkä Lenen käyttö koetaan hyväksi puheeksi ottamisen apuvä-

lineeksi sen vuoksi, että siitä saatujen poikkeavien tulosten synnyttämä 

huoli on helppo jakaa lääkärin kanssa ja jatkotutkimukset ja -toimenpiteet 

ovat selkeät. Huolen kanssa ei siis tarvitse jäädä yksin. VaVu oli toinen 

hyväksi koettu apuväline, vaikka tutkimuksessa terveydenhoitajat vastasi-

vatkin sen käytön olevan hankalaa resurssien vähyyden vuoksi. Se sovel-

tuu parhaiten kotikäynnillä tehtäväksi, mutta kotikäynteihin ei jää aikaa. 

Riittävän hyvä varhainen vuorovaikutus on hyvin tärkeää lapsen psyykki-

selle terveydelle ja on tärkeä asia lapsen itsetunnon rakentumiselle ja it-

sesäätelyn kehittymiselle (Hermanson 2008c). Siksi onkin vaikea ymmär-

tää miksi terveydenhoitajien resurssit on kiristetty niin tiukiksi, että var-

haisen vuorovaikutuksen tukemiseen ei riitä aikaa.  

 

Terveydenhoitajilta kysyttiin myös sitä, millaisena he pitävät vanhempien 

suhtautumista lomakkeeseen. Leneen suhtautuminen oli kaikkein positii-

visinta, mikä saattaakin johtua siitä, että siitä saatavat tutkimustulokset 

ovat melko konkreettisia. Lomakkeessahan on selkeät pisterajat koska tu-

los on poikkeava ja vaatii jatkotoimenpiteitä. Toisaalta Lene saattaa van-
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hempien mielestä olla lapsen kehityksen liiallista tarkkailua ja turhiin asi-

oihin tarttumista. Mitä sitten, jos viisivuotias ei osaa hyppiä yhdellä jalalla 

kymmentä kertaa? Siksi meitä ehkä hiukan yllättikin se, että terveydenhoi-

tajien mielestä vanhemmat suhtautuvat Leneen positiivisesti. Parisuhteen 

roolikarttaan suhtautuminen arvioitiin huolen puheeksioton ennakointilo-

makkeen ohella kielteisimmäksi. Parisuhteen roolikartta on tarkoitettu tu-

kemaan lapsen vanhempien parisuhdetta, koska parisuhde vaikuttaa myös 

lapsen hyvinvointiin (Ylitalo 2007, 456).   Parisuhteen roolikartan heikko-

us ehkä on juuri siinä, että vanhemmat saattavat kokea terveydenhoitajan 

puuttuvan asiaan, joka ei hänelle kuulu. Neuvola kenties koetaan olevan 

enemmän lapsen terveyden ja kehityksen seurantapaikka, eivätkä parisuh-

deasiat kuulu sinne. Roolikartan käytön myös moni terveydenhoitaja vas-

tasi olevan haasteellista. Mahdollisesti hyvä käyttötapa parisuhteen rooli-

kartalle olisikin enemmän kotitehtävän muodossa, kuten eräs terveyden-

hoitaja vastauksessaan ehdotti. Siten roolikarttaa ei tarvitse käsitellä ulko-

puolisen kanssa ellei halua, mutta sen pystyy kotona ottamaan pohditta-

vaksi jos vanhemmat niin haluavat. 

 

Lene ja Vane-Psy olivat terveydenhoitajien kokemuksen mukaan ne mene-

telmät, jotka helpottivat heidän työtään eniten. Tämä on aivan ymmärret-

tävää, sillä neurologiset ongelmat ovat niitä, joihin täytyisi löytää apu ja 

tuki lapselle mahdollisimman varhain. Strukturoitujen työkalujen käyttö 

helpottaa terveydenhoitajien työtä kehitysviivästymien havaitsemisessa, li-

säksi konkreettiset tulokset on helppo esittää myös lääkärille ja siten ne 

helpottavat myös moniammatillista yhteistyötä. Vane-psy-menetelmällä 

tutkitaan neurologisen kehityksen lisäksi myös psyykkistä kehitystä, jonka 

häiriintyminen saattaa olla merkki esimerkiksi vuorovaikutuksen ongel-

mista (Mustonen 2011, 82–84; Suomalainen 2012, 37–38).  Vanhemman 

ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoitseminen ja tukeminen on 

tärkeä osa terveydenhoitajan työtä, ja Vane-Psy on siinä tukena VaVu-

työmenetelmän ohella. Onkin mielestämme hyödyllistä, että samaa asiaa 

voi tarkkailla kahden eri työkalun avulla. 

 

Kun terveydenhoitajilta kysyttiin, onko olemassa vielä joitain huolenaihei-

ta, joiden puheeksiottamiseen he tarvitsisivat lisää apuvälineitä, niin moni 

mainitsi erilaisia huolenaiheita, kuten parisuhde- tai lapsiin kohdistuva vä-

kivalta, kasvatusongelmat ja arjen hallinnan ongelmat. Vaikka lapsiin 

kohdistuva väkivalta onkin Suomessa laissa kiellettyä, vuonna 2004 teh-

dyn tutkimuksen mukaan naisista yli 20 % ja miehistä lähes 50 % hyväk-

syi lapsiin kohdistuvan ruumiillisen kurituksen (Aula 2006). Vuonna 2010 

tehdyn asennetutkimuksen mukaan suomalaisista 26 % oli sitä mieltä, että 

lapsen ruumiillinen kuritus on hyväksyttävää poikkeustilanteissa. Pääasi-

assa ruumiilliseen kuritukseen suhtauduttiin kuitenkin kielteisesti. Vuosien 

1988 ja 2008 välisenä aikana ruumiillinen kuritus on vähentynyt jopa puo-

leen. Vuonna 2008 yhdeksäsluokkalaisista nuorista noin 10 % oli kokenut 

läimäyttelyä tai piiskaamista ja tukistamista 35 % elämänsä aikana. Vas-

taavasti vuonna 1988 piiskaa oli saanut 35 %, läimäyttelyä oli kokenut 25 

% ja tukistamista 65 %. (Aula 2011.) Asenteet ovat siis muuttuneet kulu-

neiden vuosien aikana, mutta epäilemättä neuvolan asiakasperheistä aina-

kin osa edelleen hyväksyy ruumiillisen kurituksen. Lapsiin kohdistuvan 

väkivallan puheeksi ottamisessa on siis haasteita, vaikka laki onkin ter-
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veydenhoitajan takana, sillä asenteisiin fyysistä väkivaltaa kohtaan voi ol-

la vaikea vaikuttaa. Vaikka vastauksissa saatiin esiin huolenaiheita, joihin 

tarttumiseen kaivattaisiin lisätukea, osassa vastauksista kävi kuitenkin il-

mi, että lomakkeiden koetaan myös kangistavan keskustelua ja että vapaa 

keskustelu on parempi tapa saada selville perheen kannalta merkitykselli-

set asiat.  

 

Lisäksi vastaajat totesivat, että vaikka huoli saataisiinkin keskusteluun ja 

avuntarve esille, kaivattaisiin enemmän paikkoja, joihin ohjata perhe on-

gelmiensa kanssa. Ongelmat ovat myös joskus niin laajoja, että terveyden-

hoitaja ei koe taitojensa ja resurssiensa olevan riittävät niiden ratkaisemi-

seen. Tämä on varmasti aivan totta vanhempien alkoholi- ja mielenterve-

ysongelmien, taloushuolien ja esimerkiksi lastenkasvatusongelmien osues-

sa saman perheen kohdalle. Terveydenhoitaja ei välttämättä edes katso 

järkeväksi ottaa esille uusia huolenaiheita kun vanhojakaan ei ole saatu 

hoidettua. Perheillekin voi olla lannistavaa jos heille tulee vaikutelma, että 

neuvolassa vain etsitään ongelmia, mutta ei tarjota mahdollisuutta ratkais-

ta entisiä. Tällainen tilanne ei ole hyvä perusta yhteistyölle terveydenhoi-

tajan ja asiakasperheen välillä. 

 

Moniammatillisen yhteistyön koettiin tukevan huolen puheeksi ottoa, mut-

ta osa vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyötä toteutetaan liian vähän. 

Yhteistyö auttaa asiakkaan tilanteen hahmottamista ja keventää tervey-

denhoitajan taakkaa. Moniammatillisessa tiimityössä pyritään eri ammatti-

ryhmien kesken luomaan yhteinen tavoite sekä käsitys asiakkaan tilantees-

ta ja tarvittavista toimenpiteistä (Isoherranen ym. 2008, 33–34). Moniam-

matillinen yhteistyö koettiin kuitenkin hyvin vaihtelevana, ja moni koki et-

tä yhteistyössä olisi parantamisen varaa. Esimerkiksi yhteistä aikaa neuvo-

lalääkärin kanssa oli haasteellista löytää. Myös lääkärien vaihtuvuus vai-

keutti yhteistyötä. Yhteistyökumppaneista lastensuojelu koettiin täysin 

erillisenä toimijana, johon on joskus vaikea saada yhteyttä. Myös tiedon-

kulun yksipuolisuus koettiin ikävänä, koska lastensuojelusta ei yleensä tul-

lut tietoa takaisin neuvolaan päin. Tämä onkin hyvin ajankohtainen aihe, 

sillä 8-vuotiaan Eerikan kuolemasta nousseen lastensuojelua koskevan ko-

hun jälkeen peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson asetti vii-

me syksynä työryhmän selvittämään lastensuojelun toimintakäytäntöjä, 

muun muassa viranomaisten välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä (Pikku-

Eerikan tapaus ei saa toistua. Kaleva 7.3.2013; Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2012). 

 

Moniammatillisesta työstä terveyden hoitajan tukena äitiys- ja lastenneu-

volassa tehdyn opinnäytetyön (Keränen & Määttä 2009) tulokset vastasi-

vat meidän saamiamme tuloksia moniammatillisuudesta terveydenhoitajan 

työssä. Resurssipula, tiedonkulun ongelmat ja työntekijöiden, erityisesti 

lääkäri-työparin, vaihtuvuus hankaloittivat yhteistyötä. Myös salassapito-

velvollisuus ja ajanpuute vaikeuttivat moniammatillista työtä. Myös Mott 

(2005, 10) toteaa tutkimuksensa perusteella, että moniammatillista yhteis-

työtä vaikeuttavat yhteisen ajan ja koulutuksen puute sekä erilaiset näkö-

kannat ja lainsäädännölliset määräykset.  
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10.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Koko tutkimusprosessi on arvioinnin alaisena kun laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta arvioidaan. Tutkijan eettiset ratkaisut ovat tutkimuksen luo-

tettavuuden perusta. Noudattaessaan hyvää tieteellistä käytäntöä tutkijoi-

den on noudatettava tiedeyhteisön tunnustettuja tapoja, joita ovat huolelli-

suus, rehellisyys, tarkkuus tulosten tallentamisessa ja esittämisessä ja tut-

kimuksen arvioinnissa. Myös aikaisemmat tutkimukset on otettava huomi-

oon. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä myös validiteetin ja 

reliabiliteetin käsitteiden avulla. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, miten me-

netelmä sopii juuri sen ilmiön tutkimiseen, jota sillä aiotaan tutkia.  Re-

liabiliteetti taas tarkoittaa toistettavuutta, sillä arvioidaan tulosten pysy-

vyyttä ja alttiutta satunnaisvaiheluille.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132; 

Heikkinen & Syrjälä 2010, 147.) 

 

Tutkimusprosessimme on kuvattu työn raportissa, ja mielestämme tutki-

mus olisi uudelleen toistettavissa niin, että joku muukin voisi päätyä sa-

maan lopputulokseen. Halusimme käyttää kvalitatiivista menetelmää tut-

kiessamme terveydenhoitajien mielipiteitä ja kokemuksia huolen puheeksi 

ottamisesta, mihin kvalitatiivinen menetelmä soveltuukin hyvin. Kvalita-

tiivista lähestymistapaa noudattavat kysymykset analysoimme huolellisesti 

ja ala-, ylä- ja pääluokkien muodostaminen on kuvattu kappaleen 8.2 yh-

teydessä. Kuitenkin halusimme myös yleistettäviä tuloksia siitä, mitkä lo-

makkeet olivat terveydenhoitajien mielestä hyödyllisiä, ja siihen sopii par-

haiten kvantitatiivinen menetelmä. Valitettavasti näistä kysymyksistä saa-

tujen tulosten luotettavuus eli reliabiliteetti kärsii hieman siitä, että vasta-

uksia saatiin vain 22, vaikka vastausprosentti tutkimukseemme oli kuiten-

kin suhteellisen hyvä, 58 %. Validiteetti kvantitatiivisten kysymysten tu-

loksissa on kuitenkin mielestämme hyvä, koska mittari toimi tutkimukses-

sa oikein hyvin ja saimme juuri sellaista tietoa, jota halusimmekin. Aineis-

ton keräämisessä noudatimme hyvää tieteellistä toimintatapaa. Tutkimus-

luvat saatiin sekä Hämeenlinnan että Riihimäen kaupungeilta. Terveyden-

hoitajat vastasivat kyselyyn siten, että heitä ei voi vastauksista tunnistaa.  

 

Aikaisempia tutkimuksia terveydenhoitajien kokemuksista huolen puheek-

siottamisesta äitiys- ja lastenneuvolassa on niukalti, ja varsinaisesti neuvo-

latyössä käytettäviä lomakkeita koskevia tutkimuksia emme löytäneet 

lainkaan. Kuitenkin Palmin ja Peltosen (2009) opinnäytetyön tulokset ma-

sennusta koskevan huolen puheeksiottamisesta äitiysneuvolassa olivat sa-

mansuuntaisia kuin meidän työssämme. Samoin Keräsen ja Määtän (2009) 

opinnäytetyössä, jonka aihe oli moniammatillinen työ terveyden hoitajan 

tukena äitiys- ja lastenneuvolassa, saadut tulokset vastasivat meidän saa-

miamme tuloksia moniammatillisesta yhteistyöstä terveydenhoitajan työs-

sä. Nämä aikaisemmat tutkimustulokset siis vahvistavat tämän työn tulok-

sia. 

 

Teoreettisen viitekehyksen kirjoittamisessa luotettavuus otettiin huomioon 

koko ajan lähteiden valinnassa. Lähteitä etsittiin muun muassa kansallises-

ta kirjastojen tiedonhakujärjestelmästä Nelli-portaalista, jonka kautta pääsi 

hakemaan kirjallisuutta esimerkiksi CINAHL-, Pubmed- ja EBSCO-

tietokannoista. Kirjallisuutta käytettiin monipuolisesti, muun muassa eri-

laisia asiantuntijaraportteja, tutkimuksia ja kokoomateoksia asiantuntija-
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teksteistä. Työssä käytettiin myös vieraskielisiä lähteitä. Lähteissä oh-

jenuorana oli, etteivät ne olisi kymmentä vuotta vanhempia. Sillä haluttiin 

varmistaa tiedon ajantasaisuus. Internet-lähteiden luotettavuutta arvioitiin 

myös tarkasti, esimerkkeinä mainittakoon eniten käytetyt sivustot Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos sekä terveyskirjasto Duodecim. 

10.3 Opinnäytetyön johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 

Opinnäytetyössä ilmeni muutama tärkeä tulos. Ensimmäinen oli, että ko-

kemus helpottaa puheeksiottoa. Toiseksi saatiin selville, että menetelmistä 

ja lomakkeista EPDS, Lene ja Vane-Psy koetaan erityisen hyödyllisiksi, 

kun taas roolikartat ovat terveydenhoitajien mielestä haastavia käyttää. 

Moniammatillinen yhteistyö koettiin merkittäväksi. Viimeisenä selvisi, et-

tä terveydenhoitajat kaipaavat lisätukea puheeksi ottoon väkivallan ehkäi-

syä ja arjen haasteita koskien. 

 

Sen lisäksi, että opinnäytetyöstämme oli itse meille tekijöille paljon hyö-

tyä, uskomme siitä olevan hyötyä myös tutkimukseen osallistuneiden Hä-

meenlinnan ja Riihimäen alueiden äitiys- ja lastenneuvolayksiköille. Te-

kemästämme tutkimuksesta he saavat suuntaa antavaa tietoa siitä, millai-

sena huolen puheeksi ottaminen ja moniammatillisen tiimityön merkitys 

siinä heidän yksiköissään koetaan. Tutkimus antaa tietoa myös siitä, mitä 

ja miten käytössä olevia huolen puheeksi ottamisen apuvälineitä ja tuki-

menetelmiä käytetään ja mihin kaivattaisiin lisää tukea. Suunnitelmissa 

meillä onkin lähettää valmis opinnäytetyömme tutkimukseen osallistunei-

den äitiys- ja lastenneuvolayksiköiden esimiehille, jotka voivat välittää 

työn eteenpäin yksiköiden terveydenhoitajille.  

 

Uskomme ja toivomme opinnäytetyöstämme olevan paljon hyötyä myös 

muille alan opiskelijoille, alalla työskenteleville sekä kaikille alasta ja ai-

healueesta kiinnostuneille. Etenkin teoriaosuus työssämme on laaja ja kat-

tava sekä varmasti paljon tietoa antava. Myös tutkimusosa on huolella 

suunniteltu ja toteutettu, joten siitäkin on mahdollisesti tulevaisuudessa 

paljon apua ja tukea esimerkiksi vastaavanlaisen tutkimuksen tekijöille.  

 

Pohdimme työllemme mahdollisia jatkotutkimusaiheita, ja yhtenä aiheena 

pohdimme, että aihetta voisi tarkastella myös äitiys- ja lastenneuvola-

asiakkaiden näkökulmasta. Miten asiakkaat kokevat huolen puheeksi ot-

tamisen äitiys- ja lastenneuvolassa, entä millainen suhtautuminen heillä on 

käytössä olevia lomakkeita kohtaan. Myös tutkimuksemme pohjalta esiin 

nousseista aihealueista, joihin terveydenhoitajat kokevat tarvitsevansa li-

sää tukea, voisi tehdä ehdotuksen esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin-

laitokselle, mahdollisten apuvälineiden ja lomakkeiden kehittämiseksi.  
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TUTKIMUSLUPA-ANOMUKSEN SAATEKIRJE 

 
13.12.2012 

Hei! 

Lähetämme tässä opinnäytetyön tutkimuslupa-anomuksemme liitteineen. Itse anomus on 

kolmena kappaleena, joista yksi jää tutkimusluvan myöntäjälle, yksi oppilaitokselle ja yksi meil-

le, tutkimuksen tekijöille. Pyydämme palauttamaan oppilaitoksen ja meidän kappaleemme 

tutkimuslupa-anomuksista allekirjoitettuna alla olevaan osoitteeseen.  

Tia Huolman 

Louhimokatu 5 as 3 

13100 Hämeenlinna 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

Tia Huolman   Päivi Hakkio 

 

Hämeen ammattikorkeakoulu 
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Liite 7 

OPINNÄYTETYÖSUUNNITELMA 

  Päivi Hakkio 

  Tia Huolman 

  Terveydenhoitotyön sv. 

  Hämeen ammattikorkeakoulu 

  Hämeenlinna 

Opinnäytetyösuunnitelma 

Opinnäytetyön aihe 

Huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja lastenneuvolassa terveydenhoitajien 

kokemana 

Tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää, miten äitiys- ja lastenneuvo-

lan terveydenhoitajat kokevat huolen puheeksiottamisen omassa työssään.  

Lisäksi selvitämme sitä, miten he hyödyntävät käytössä olevia seulonta-

lomakkeita ja muita huolen puheeksiottamisen apuvälineitä. Toivomme 

opinnäytetyömme tarjoavan äitiys- ja lastenneuvoloille mahdollisuuden 

kehittää ja helpottaa huolen puheeksiottamista, niin koko yksikössä kuin 

yksilötasollakin. Tämän opinnäytetyön tekemisellä tavoittelemme myös 

oman tietotaitomme lisäämistä niin teorian kuin käytännönkin osalta.  

 

Opinnäytetyössä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

1. Millaisena terveydenhoitajat kokevat huolen puheeksiottamisen? 

2. Miten terveydenhoitajat kuvaavat seulontalomakkeiden ja muiden 

huolen puheeksi ottamisen apuvälineiden käyttöä? 

3. Minkä huolenaiheen puheeksiottamiseen terveydenhoitajat kokevat 

tarvitsevansa lisää tukea? 

 
Tutkimuksen toteutus 

Aineiston keräämme lähettämällä sähköpostitse saatekirjeen suoraan ter-

veydenhoitajille tai vaihtoehtoisesti organisaation yhteyshenkilölle, joka 

toimittaa saatekirjeen eteenpäin. Kirjeen yhteydessä on linkki Webropol-

kyselylomakkeeseen. Lomake on sähköisessä muodossa siksi, että tervey-

denhoitajien olisi mahdollisimman vaivatonta vastata siihen ja jotta vas-

taaminen tapahtuisi anonyymisti. Kyselyn kysymykset ovat muodostuneet 

opinnäytetyömme teorian pohjalta. Kyselylomake on tässä liitteenä. Säh-

köisessä muodossa lomake on lyhyempi ja vastaamiseen menee aikaa noin 

10–15 minuuttia. 

 

Määrällinen aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin. Lisäksi lomak-

keen avoimet kysymykset analysoidaan soveltaen laadullista sisällönana-

lyysiä.  
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SAATEKIRJE WEBROPOL-KYSELYLOMAKKEESSA 

 

 

 

 

Hyvä äitiys- tai lastenneuvolan terveydenhoitaja 

  

Saat tämän viestin nyt toiseen kertaan, edellisestä unohtui otsikointi, ja ohjelman tar-

joama oletusotsikko ei taida houkutella edes avaamaan viestiä. Pahoittelemme tuplapos-

titusta, mutta tämän ohjelman käyttö on meillekin uutta. 

 

Teemme opinnäytetyömme aiheesta Huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja lastenneuvo-

lassa terveydenhoitajien kokemana, ja pyydämme nyt sinua vastaamaan kyselyymme. 

Kyselylomake avautuu napsauttamalla alla olevaa linkkiä, ja vastaamiseen menee aikaa 

noin 10–15 minuuttia. Toivomme kaikkien vastaavan kyselyyn, jotta saamme kattavan 

otannan tutkimustamme varten ja saamme aikaiseksi hyvän opinnäytetyön. Vastaami-

nen tapahtuu anonyymisti. Vastaathan 8.2. mennessä! 

Kiitämme jo etukäteen ajastasi! 

 

Ystävällisin terveisin 

Tia Huolman ja Päivi Hakkio 

Hämeen ammattikorkeako 

 Vastaa kyselyyn  

 

  

https://www.webropolsurveys.com/R/D410BA99FDDDC348.par
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KYSELYLOMAKE 

Luonnos 

 

Huolen puheeksi ottaminen äitiys- ja lastenneuvolassa, kysely 

terveydenhoitajille 

 

A. Esitietoja 

1.  Työkokemus neuvolatyössä _____ vuotta 

 

2.  Ikä: ______ vuotta 

 

B.  

1. Millaisena koet huolen puheeksiottamisen neuvolatyössä? 1   2   3   4   5 

1 = vaikeaa 2= melko vaikeaa 3= en osaa sanoa 4= melko helppoa 5= helppoa  

Miksi? Perustele vastauksesi. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Kuvaile, millaisena koet moniammatillisen yhteistyön (esimerkiksi lastensuojelu tai neuvo-

lalääkäri) huolen puheeksiottamisen tukena 

 

_____________________________________________________________________________ 
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C. Oletko käyttänyt seuraavia lomakkeita/menetelmiä neuvolatyössä? 

1. EPDS  

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 2 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi lomaketta 

 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

lomakkeen käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä   1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat lomakkeeseen myönteisesti 1-5  1   2   3   4   5 

lomake helpottaa työtäni     1   2   3   4   5 

 

2. Ensimmäistä lasta odottavan perheen arjen voimavarat  

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 3 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi lomaketta: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

lomakkeen käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat lomakkeeseen myönteisesti   1   2   3   4   5 

lomake helpottaa työtäni     1   2   3   4   5 
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3. Vauvaperheen arjen voimavarat 

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 4 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi lomaketta: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

lomakkeen käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat lomakkeeseen myönteisesti   1   2   3   4   5 

lomake helpottaa työtäni     1   2   3   4   5 

 

 

4. Huolen puheeksioton ennakointilomake 

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 7 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi lomaketta: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

lomakkeen käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat lomakkeeseen myönteisesti   1   2   3   4   5 

lomake helpottaa työtäni     1   2   3   4   5 
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5. Vanhemmuuden roolikartta 

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 8 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi lomaketta: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

lomakkeen käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat lomakkeeseen myönteisesti   1   2   3   4   5 

lomake helpottaa työtäni     1   2   3   4   5 

 

 

6. Parisuhteen roolikartta 

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 9 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi lomaketta: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

lomakkeen käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat lomakkeeseen myönteisesti   1   2   3   4   5 

lomake helpottaa työtäni     1   2   3   4   5 
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7.  Vane-Psy 

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 10 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi menetelmää: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

menetelmän käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat menetelmään myönteisesti   1   2   3   4   5 

menetelmä helpottaa työtäni    1   2   3   4   5 

 

 

8. Lene 

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 11 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi menetelmää: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

menetelmän käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat menetelmään myönteisesti   1   2   3   4   5 

menetelmä helpottaa työtäni    1   2   3   4   5 
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9. Raskaudenaikainen varhaista vuorovaikutusta tukeva haastattelu 

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä kohtaan 12 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi menetelmää: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

menetelmän käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat menetelmään myönteisesti   1   2   3   4   5 

menetelmä helpottaa työtäni    1   2   3   4   5 

 

10. Lapsen syntymää seuraava varhaista vuorovaikutusta tukeva haastattelu 

□ kyllä  □  ei 

Mikäli vastasit ei, voit siirtyä osioon 13 

 

Miten seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi menetelmää: 

1= ei lainkaan  2= jonkin verran 3= en osaa sanoa 4= melko hyvin 5= erittäin hyvin 

 

menetelmän käyttö on helppoa    1   2   3   4   5 

lomake toimii hyvänä huolen puheeksioton apuvälineenä    1   2   3   4   5 

vanhemmat suhtautuvat menetelmään myönteisesti   1   2   3   4   5 

menetelmä helpottaa työtäni    1   2   3   4   5 
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13. Mitkä menetelmät koet erityisen hyödyllisiksi? 

 

_____________________________________________________________________________ 

Entä haasteellisiksi? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Mihin huolenaiheeseen kaipaisit lisää tukea puheeksiottamista helpottamaan? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kiitos ajastasi! 

 


