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TIIVISTELMÄ 

 

Kehittämistehtävän tarkoituksena oli esitellä Hämeenlinnan hyvinvointi-

neuvolaprojektin koulutustilaisuudessa perheiden kokemuksia moniamma-

tillisesta tiimityöskentelystä moniammatillisten tiimien jäsenille. Hyvin-

vointineuvolaprojekti Hämeenlinnaan syntyi vuonna 2009 osana Väli-

Suomen Kasperi-hanketta, joka on kansallisen Kaste-hankkeen yksi osa-

hanke. Kaste-hankkeessa on tarkoitus muodostaa lapsiperheiden palvelui-

den kokonaisuus, jossa lapsia pyritään tukemaan heidän omissa kasvuym-

päristöissään. Samalla tuetaan niitä aikuisia, jotka ovat osana lasten arkea 

näissä ympäristöissä.  

 

Hyvinvointineuvolassa lapsiperhe on terveydenhoitajan asiakkaana ras-

kaudesta lapsen kouluikään saakka.  Projektin myötä Hämeenlinnan hy-

vinvointineuvoloissa saatiin mahdollisuus käyttää tukena moniammatillis-

ta tiimiä terveydenhoitaja kokiessa, että siitä on perheelle hyötyä. Tiimiin 

kuuluu perheen tarpeiden mukaan eri ammattikuntien edustajia, esimer-

kiksi lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä neuvolan terveydenhoitaja. 

Terveydenhoitaja vie perheen asian tiimin käsiteltäväksi, ja perhe on myös 

mukana tiimin tapaamisessa. 

 

Perheiden haastatteluiden pohjalta selvisi, että perheitä pitää valmistella 

moniammatillisiin tiimitapaamisiin hyvin. Lisäksi auttamistoimista pitää 

sopia kirjallisesti. Myös vanhempien kuuntelu ja huolien todesta ottami-

nen koettiin tärkeäksi. Haastatellut perheet tarvitsivat tukea muun muassa 

taloushuoliin, lasten käytöshäiriöihin ja vanhempien mielenterveysongel-

miin. Moniammatilliselle tiimityölle on siis tarvetta, koska perheiden on-

gelmien kirjo on laaja. Terveydenhoitaja on tiimityössä avainasemassa, 

koska hän tuntee perheen parhaiten ja on se, joka tiimin kutsuu koolle. 

Moniammatillisen yhteistyön ansiosta terveydenhoitajan ei tarvitse yksin 

painia perheen ongelmien kanssa, ja perheen tilanteeseen saadaan nopeaa 

tukea tarvittavilta asiantuntijoilta. 
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1 JOHDANTO 

Terveydenhoitajaopintojen opinnäytetyöhön kuuluu viiden opintopisteen 

kehittämistehtävä, joka usein tehdään opinnäytetyön aiheeseen liittyen 

varsinaisen opinnäytetyön jälkeen. Koska meille tarjoutui mahdollisuus 

tehdä kehittämistehtävä Hämeenlinnan hyvinvointineuvolaprojektiin liit-

tyen, päädyimme tekemään työt päinvastaisessa järjestyksessä. Opinnäyte-

työmme ohjaava opettaja ilmoitti sähköpostilla mahdollisuudesta tehdä 

kehittämistehtävä Hämeenlinnassa toteutettavan hyvinvointineuvolapro-

jektiin liittyen. Projekti käynnistyi Hämeenlinnassa vuonna 2009 osana 

Väli-Suomen Kasperi- hanketta. Työmme alkaessa projekti oli loppusuo-

ralla, ja haluttiin selvittää projektitoiminnan tuloksia mukana olleiden per-

heiden kokemusten kautta. 

 

Molemmat kiinnostuimme aiheesta, koska aikomuksenamme on tulevai-

suudessa hakeutua lastenneuvolatyöhön. Mallina hyvinvointineuvola vai-

kutti mielestämme mielenkiintoiselta, koska siinä pyritään tarttumaan lap-

siperheiden ongelmiin ennen kuin ehtivät paisua entisestään. Viime vuosi-

en aikana on uutisoitu paljon siitä, kuinka lapsiperheet voivat entistä huo-

nommin. Yhteiskunnan rakenteiden muuttumisesta johtuen perheet muut-

tavat kotiseuduiltaan pois kohti isompia kuntakeskuksia ja jäävät ilman 

suvun tarjoamaa tukiverkkoa (Hakala 2010; Kangasharju 2004). Siksi 

ammattilaisten tarjoama tuki nousee entistä tärkeämmäksi. Pidimme myös 

lohduttavana, että tulevassa työssämme emme joutuisi ratkomaan yksin 

asiakkaidemme pulmia, vaan mahdollisuutena olisi saada moniammatilli-

nen tiimi tueksemme. Lisäksi uskomme saavamme aiheesta tarpeellista 

tietoa ja kokemusta tulevaa ammattiamme varten.  

 

Pian jo aloitimmekin työn litteroimalla opettajan tekemiä perhehaastatte-

luita, jonka jälkeen opettajamme analysoi purkamamme haastattelut. 

Haastattelut oli purettu käyttämällä induktiivista sisällönanalyysiä. Ana-

lysoinnin jälkeen me saimme tehtäväksi työstää tuloksista esityksen, jonka 

avulla esittelimme hyvinvointineuvolaprojektin moniammatillisten tiimien 

jäsenille perheiden kokemuksia hyvinvointineuvolan toiminnasta. Koke-

muksien esiintuomisella pystytään toimintaa kehittämään eteenpäin ja 

saadaan perheiden ääni paremmin kuuluviin. Esityksemme oli osa laajem-

paa koulutuspäivää, jossa tiimejä perehdytettiin ja valmisteltiin toiminnan 

laajentumiseen koko kaupungin alueelle.  

 

Kehittämistehtävämme kirjallisessa osuudessa esittelemme työmme osalta 

keskeisiä käsitteitä sekä kuvaamme hyvinvointineuvolan toimintamallia. 

Esittelemme myös muutamia tilastollisia tietoja lastensuojeluun liittyen.  

Lisäksi luvusta 5 eteenpäin käymme läpi työmme toiminnallista osuutta, 

joka käsittää haastatteluiden purun, esityksen laatimisen ja itse esiintymi-

sen. 

 

Työmme lopussa pohdimme kehittämistehtäväämme kokonaisuutena, niin 

toiminnallista kuin kirjallistakin osuutta. Pohdimme myös työssämme ter-

veydenhoitajien saamaa hyötyä hyvinvointineuvolasta sekä sitä, miten hy-
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vinvointineuvolan toimintaa voisi jatkossa kehittää. Suuntaamme myös 

ajatuksiamme varsinaiseen opinnäytetyöhömme pohtimalla asiaa laajem-

min ja pääsääntöisesti terveydenhoitajien näkökulmasta. Opinnäytetyöm-

me käsitteleekin hyvinvointineuvolaa uudesta näkökulmasta, terveyden-

hoitajien kokemana.  
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2 MIKÄ ON HYVINVOINTINEUVOLA? 

Hyvinvointineuvolasta alettiin Suomessa keskustella vuonna 2002, jolloin 

todettiin lapsiperheiden ja lasten häiriöiden ja ongelmien kuormittavan 

enenevässä määrin sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tuolloin muun muassa 

Rimpelä (2007, 2-3, 8) alkoi kehitellä lapsiperheiden palveluiden uudista-

mista pääperiaatteinaan terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja sosiaali-

palveluiden yhteistyö, perhekeskeisyys, varhainen auttaminen, luottamuk-

sellisuus sekä jatkuvuus. Lisäksi toiminnan painopisteen tulisi olla koko 

perheen hyvinvoinnissa eikä yksilöiden terveydessä.  

 

Perinteisesti hyvinvointineuvolassa on työparin muodostanut terveyden-

hoitaja ja lääkäri, mutta vuosituhannen alussa Rimpelä (2007, 23) alkoi 

puhua terveydenhoitaja-perhetyöntekijä-työparista. Rimpelän mukaan ny-

kyään pyritään viemään toimintaa kohti moniammatillisia tiimejä, joissa 

terveydenhoitaja toimii lähimpänä perhettä. Perheet ovat neuvolassa ter-

veydenhoitajan asiakkaina, ja huolen noustessa esiin terveydenhoitaja voi 

perheen suostumuksella viedä asian moniammatillisen tiimin käsiteltäväk-

si. Terveydenhoitajan tehtävänä on koota tiimin tarvittavat jäsenet yhteen 

sekä toimia tiimin vetäjänä. Terveydenhoitajalla siis on vahva osaaminen 

raskauden ja varhaislapsuuden terveyskysymyksissä, ja moniammatillisen 

yhteistyön kautta hän saa tukea moniin muihin perhettä keskeisesti kosket-

taviin ongelmiin. Ongelmia ovat esimerkiksi taloudelliset vaikeudet, huoli 

lapsen psykososiaalisesta kehityksestä ja terveydestä ja vanhempien mie-

lenterveysongelmat (Perälä, Salonen, Halme & Nykänen 2011, 37–39).  

2.1 Leksandin malli hyvinvointineuvolan lähtökohtana 

Hyvinvointineuvola pohjautuu Leksandin malliin, jonka perustajina olivat 

Thomas Johansson ja Ingegerd Jons. Malli on luotu Ruotsissa Leksandin 

kunnassa vuonna 1996. Alkunsa Leksandin malli sai synnytysvalmennuk-

sesta, josta se vuosien saatossa kehittyi laajaksi perheitä tukevaksi eri toi-

mijoiden yhteistyöksi. Kehitystyössä on luotettu siihen, että parhaiten las-

ten hyvinvointia voidaan parantaa lisäämällä vanhemmuuden ja parisuh-

teen tukea sekä vanhempien vertaisryhmätoimintaa. Hyvinvoinnin edistä-

minen onkin avainsana, eli toimintaa ei suunnata erityisesti ongelmiin. 

Edistäminen sisältää auttamisen, tukemisen, suosimisen sekä ylentämisen. 

Painopiste on siinä, mikä on hyvää ihmisessä. (Paavola 2004, 8-9.) Olen-

naista siis on vanhempien ottaminen mukaan ehkäisevään työhön, ja mal-

lia toteutetaan raskausajasta aina aikuisuuden kynnykselle saakka. Tärkeää 

on luoda yksilön ja perheen ympärille tukiverkko, josta perhe saa voima-

varoja, ja jonka avulla ongelmiin voidaan puuttua ennen kuin ne ovat ehti-

neet kunnolla edes kehittyä. Kunnan tuki on koottu perhekeskuksiin, joissa 

työskentelee eri ammattiryhmiä. (Nilsson & Wadeskog 2008, 7.) 

 

Johansson ja Jons ajattelevat, että vanhemmat tarvitsevat toistensa tukea. 

He uskovat, että suhteellisen pienin keinoin voidaan antaa keinoja uusille 

vanhemmille parisuhteen hoitamiseksi ja vanhemmuuden paineista selviy-

tymiseksi. Vanhemmat tarvitsevat aiempaa enemmän tukea siksi, että 

avioerot ovat lisääntyneet ja sen seurauksena yhä useammalla lapsella on 
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riittämättömät suhteet toiseen vanhempaan, yleensä isään. Myös heikot 

sukupolvien väliset suhteet ja perheiden suuri muuttoliike sekä sukupuoli-

roolien muutokset asettavat haasteita parisuhteelle ja heijastuvat lapsiin. 

Leksandin mallissa tavoitellaan kestävää sosiaalista verkostoa, jossa osal-

lisena ovat sekä vanhemmat että lapset, ja joka kehittyy lasten kasvaessa. 

(Paavola 2004, 9.) 

 

Hakulinen-Viitanen (2008) neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskukses-

ta on koonnut vanhemmuutta tukevia tekijöitä mukaillen vuoden 2004 las-

tenneuvolaopasta. Niistä löytyy paljon samankaltaisuuksia Leksandin mal-

liin verrattuna, muun muassa voimavaroja vahvistava työsuhde, vanhem-

pien osallistumismahdollisuudet ja vanhempien keskinäinen tuki. Muita 

tekijöitä ovat esimerkiksi kotikasvatuksen ja lapsen itsetunnon tukeminen 

sekä varhainen puuttuminen, kuten kuviosta 1 käy ilmi. Nämä kaikki teki-

jät vaikuttavat lapsen parhaaseen mahdolliseen kehittymiseen. 

 

 
Kuvio 1: Vanhemmuuden vahvistaminen (Hakulinen-Viitanen 2008, 4.) 

 

Paavola (2004, 10) kuvaa perhekeskustiimien toimintaa, jotka ovat tärkeä 

osa mallia. Tiimi osallistuu säännöllisesti vanhempainryhmien tapaami-

siin. Siihen kuuluvat kätilö, neuvolan terveydenhoitaja, neuvola psykologi, 

isäkouluttaja, päiväkodin työntekijä, lastenhoitaja, sosiaalisihteeri, kulutta-

janeuvoja, perheneuvoja, koordinaattori, vakuutuskassan käsittelijä sekä 

opintoneuvoja opintoyhdistyksestä.  Tiimi tapaa säännöllisesti sekä pitää 

johtoryhmän kokouksia ja kehittämispäiviä. Ratkaisevana tekijänä van-

hempainryhmien onnistumiselle on tiimin jäsenten yhteinen arvopohja. 

Salassapitovelvollisuus on myös Leksandissa noussut puheenaiheeksi, 

koska tiimi koostuu monista eri ammattiryhmistä, joilla on erilaiset vai-

tioloa koskevat säädökset. Jokainen asiakas voi antaa luvan luovuttaa tie-

toja haluamilleen perhekeskuksen työntekijöille. Lähes kaikkien perheiden 

kanssa onkin onnistuttu luomaan niin hyvä luottamus, että tiedon vaihtoon 

on saatu lupa.  
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2.2 Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa 

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnaan on syntynyt osana kansallista Kaste-

hanketta. Hanke on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämis-

ohjelma, jolla uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikka. Oh-

jelman tavoitteena on lisätä osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, parantaa 

palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä kaventaa palveluiden alueellisia 

eroja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.)  Lasten osalta Kaste-

hankkeessa pyritään muodostamaan lapsiperheiden palveluista kokonai-

suus, jossa lapset ja nuoret saavat ensisijaisesti tukea heidän omissa kehi-

tysympäristöissään, kuten kotona, päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajalla. 

Samalla on tuettava myös niitä aikuisia, jotka vastaavat lapsista ja nuorista 

näissä ympäristöissä. Lasten Kasteeseen kuului viisi alueellista kehittä-

mishanketta, jotka ovat Länsi-Suomen Remontti, Etelä-Suomen Lapsen 

ääni, Pohjois-Suomen Tukeva, Itä- ja Keski-Suomen Lapset ja perheet – 

Kaste sekä Väli-Suomen Kasperi-hanke. (Risikko 2010, 5.) 

 

Hämeenlinnan hyvinvointineuvolaprojekti kuului Väli-Suomen Kasperi-

hankkeeseen. Hanke toimi viidessä maakunnassa ja yli 60 paikkakunnalla 

ja sen hallinnoija oli Tampereen kaupunki. (Siltala & Paananen 2010, 90.) 

Kasperin toiminta-aika oli 1.1.2009–31.10.2011, mutta se on synnyttänyt 

jatkohankkeen Kasperi II, joka toimii ajalla 1.11.2011–30.10.2013 (Kas-

peri n.d.; Pälkäneen kunta 2010). 

 

Hyvinvointineuvolan tavoitteena on, että perhettä voidaan tukea psy-

kososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti. Lisäksi tavoitellaan neuvo-

lan palveluvalikon laajenemista ja että työskentely monipuolistuu. Neuvo-

lassa pyritään myös tarjoamaan perheen käyttöön moniammatillinen tiimi, 

jonka terveydenhoitaja tarvittaessa kutsuu koolle. Tiimin kokoontumisesta 

olisi tarkoituksena tehdä terapeuttinen tilanne asiakkaille, niin aikuisille 

kuin lapsillekin. Heille pitäisi suoda aito mahdollisuus osallistua päätök-

sentekoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) 

 

Hyvinvointineuvolassa perhettä hoitaa sama terveydenhoitaja äitiys- ja 

lastenneuvolassa, lisäksi terveydenhoitajalla on tukenaan muun muassa 

lääkäri, psykologi ja perhetyöntekijä, riippuen perheen tarpeesta. Tiimin 

kokoaa terveydenhoitaja huolen esiin tullessa ja perheen suostumuksella. 

Perheiden psykososiaalisen tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan nopeasti 

esimerkiksi kotikäynnein sekä lisäkäynnein neuvolassa moniammatillisena 

työparityönä että verkostotyönä. Kerran kuukaudessa kokoontuva hyvin-

vointineuvolan moniammatillinen tiimi tarjoaa verkoston asiantuntemuk-

sen tuen sekä perheille että työntekijöille. (Siltala ym. 2010, 96.)  

 

Tiimin kokoontumisessa selvitetään perheen tilannetta, mikä on sillä het-

kellä kaikkein ajankohtaisin tuen tarve, keitä perheen tukiverkkoon kuuluu 

ja millaista tukea sen lisäksi tarvitaan. Tilanteen kartoituksen jälkeen teh-

dään kirjallinen suunnitelma, jonka myös perhe saa. Suunnitelma liitetään 

myös lapsen neuvolapapereihin. Samalla sovitaan henkilöt, jotka ovat vas-

tuussa suunnitelman toteutumisesta ja seuraavat perheen tilannetta. Suun-

nitelma voi esimerkiksi sisältää tihennettyjä neuvolakäyntejä, lastensuoje-

lun tukitoimia tai ohjaamisen perheneuvolaan tai tarvittaessa esimerkiksi 
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A-klinikalle. Suunnitelman toteutumista seurataan ja tarpeen mukaan voi-

daan järjestää uusi tapaaminen moniammatillisessa tiimissä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010.) 

 

Kuvio 2 kuvaa hyvinvointineuvolan prosessia, jonka lähtökohtana on, että 

perhe on neuvolan asiakkaana. Kun terveydenhoitaja havaitsee perheen 

kohdalla erityistä tuen tarvetta, hän voi ottaa asian perheen kanssa puheek-

si ja ehdottaa asian viemistä moniammatillisen tiimin pohdittavaksi. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2010.) Tukea voidaan tarvita esimerkiksi per-

heen jaksamiseen, päihteiden käytön lopettamiseen tai lapsen normaalin 

kehityksen turvaamiseksi (Perälä ym. 2011, 37–39). Huoli voi myös tulla 

asiakkaalta tai joltakin yhteistyökumppanilta, esimerkiksi päiväkodista. 

Perheen suostuttua yhteistyöhön moniammatillisen tiimin kanssa mietitään 

eri asiantuntijoiden tarvetta tiimin jäseniksi. Neuvolan terveydenhoitaja 

järjestää tiimin ensimmäisen tapaamisen sekä toimii tiimin vetäjänä, myös 

perhe osallistuu tapaamiseen. Ennen ensimmäistä tapaamista tiimi on tu-

tustunut perheen tilanteeseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) 

 

 
Kuvio 2: Hyvinvointineuvolan prosessi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010) 

2.3 Mitä ongelmia perheissä on? 

Lasten eriarvoistuminen lisääntyy, ja kasvava joukko lapsia ja nuoria on 

vaarassa jäädä ilman tasapainoista ja tyydyttävää lapsuutta. Tämä vaikut-

taa hyvän elämänlaadun tavoittamiseen myös aikuisena ja lisää riskiä jää-
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dä ammattiin valmistavan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Yhä 

suurempi osa lapsista on tukijärjestelmien tarpeessa, mikä on merkki las-

ten ja nuorten kasvuympäristöjen tuen riittämättömyydestä. Eriarvoistu-

minen ja syrjäytyminen saattavat tuoda mukanaan vakavia kerrannaisvai-

kutuksia, joiden taloudelliset, sosiaaliset ja inhimilliset vaikutukset ovat 

mittavat niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle. (Suomen akatemia n.d., 

2-3.) Lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä ovat muun muassa 

perheiden epävakaistuminen ja vaikeudet työn ja perheen yhteensovittami-

sessa, yksinhuoltajuus, väkivalta, päihteet, mielenterveysongelmat sekä 

köyhyys (Kalland 2006, 5-6). Mielestämme onkin erittäin tärkeää, että 

näihin asioihin kiinnitetään huomiota jo neuvolassa terveydenhoitajan vas-

taanotolla, jotta niihin voitaisiin puuttua ja lähteä ratkaisemaan niitä mah-

dollisemman varhaisessa vaiheessa. 

 

Edellä mainittujen ongelmien lisäksi käytännön neuvolatyössä haasteita 

tuo myös se, että 14 %:lla lapsista esiintyy kasvuun, kehitykseen ja oppi-

miseen liittyviä poikkeavuuksia. Yleisimmät ongelmat liittyvät puheen 

kehitykseen, näkökykyyn, tarkkaavaisuuteen tai käyttäytymiseen ja kar-

keamotoriikkaan. Noin joka kolmannella lapsella on jokin sairaus, vamma 

tai kehitysviive. Sairauksista tyypillisimmät ovat atooppinen tai allerginen 

ihottuma, ruoka-aineallergia ja allerginen nuha. Myös kiusaamista esiintyy 

jopa alle kouluikäisillä lapsilla. (Perälä ym. 2011, 34–35.) Jotta tervey-

denhoitaja selviytyy näistä haasteista, hänellä on lakisääteinen velvollisuus 

pyrkiä jatkuvasti täydentämään koulutustaan. Lisäksi työnantajan tulee 

luoda edellytykset sille, että terveydenhoitajalla on mahdollisuus osallistua 

tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. (L 559/1994 3:18 §.) 

 

Hyvinvointineuvolassa perheiden hyvinvointia seurataan erilaisin mene-

telmin. Terveydenhoitajalla on tukenaan muun muassa erilaisia lomakkei-

ta, joilla voidaan kartoittaa esimerkiksi vanhempien alkoholinkäyttöä, per-

heen voimavaroja, lapsen neurologista kehitystä sekä psyykkistä terveyttä 

ja perheväkivallan esiintymistä. Näitä apunaan käyttäen terveydenhoitaja 

saa lapsen ja perheen tilanteesta tärkeää tietoa, jotta hän pystyy tukemaan 

perhettä ja tarvittaessa puuttumaan perheessä oleviin ongelmiin tai epä-

kohtiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012a.) 

 

Vaikka Suomi sijoittuikin neljännelle sijalle Unicefin tilastoissa lasten hy-

vinvoinnissa vuonna 2007, tilastoissa ilmeni että myös parannettavaa löy-

tyy. Nuorten riski- ja terveyskäyttäytyminen oli yksi osa-alue. Tupakointi 

ja päihteiden käyttö aloitetaan varhain, ja huonot ruokatottumukset ja vä-

häinen liikunta johtavat ylipainoon. Perhesuhteiden eivät ole yhtä kiinteitä 

kuin ennen, yksinhuoltajien määrä on lisääntynyt ja perheet muun muassa 

syövät samassa ruokapöydässä harvemmin. Suomalaiset lapset itse arvioi-

vat oman hyvinvointinsa niin, että Suomi on kaikista rikkaista maista vasta 

sijalla 11. Esimerkiksi kouluviihtyvyys arvioitiin heikoksi.  (Aula 2007, 4; 

Suomen akatemia n.d., 2; Unicef 2007, 2.) 

 

Yllämainitut ongelmat on havaittu myös päättäjätasolla. Sosiaali- ja terve-

ysministeriön alainen kansanterveysohjelma Terveys 2015 on vuonna 

2001 perustettu ohjelma, joka linjaa Suomen terveyspolitiikkaa 15 vuoden 
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ajan. Painopisteenä siinä on terveyden edistäminen, ja sen taustana on 

maailman terveysjärjestön WHO:n Terveyttä kaikille -ohjelma. Terveys 

2015 – ohjelmalla on ikäryhmittäisiä tavoitteita, joista lapsia ja nuoria 

koskee kaksi tavoitetta. Ensimmäiseksi pyritään lasten hyvinvoinnin li-

sääntymiseen, terveydentilan paranemiseen ja turvattomuuteen liittyvien 

oireiden ja sairauksien merkittävään vähenemiseen. Toinen tavoite on 

nuorten tupakoinnin väheneminen, niin että 16–18-vuotiaista alle 15 % tu-

pakoi. Päihteiden käyttöön liittyviä terveysongelmia pyritään hoitamaan 

asiantuntevasti ja etteivät ne ole yleisempi kuin 1990-luvun alussa. Kaik-

kia ikäryhmiä koskeva tavoite on eriarvoisuuden vähentäminen ja hei-

koimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin ja suhteellisen 

aseman paraneminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 2-3.) Oman nä-

kemyksemme mukaan hyvinvointineuvolassa ongelmiin yritetään tarttua 

varhain, vaikka tupakointi ja päihteet eivät varsinaisesti koskekaan neuvo-

laikäisiä. Perheissä voi olla myös vanhempia lapsia, joiden ongelmakäyt-

täytyminen vaikuttaa koko perheeseen ja siten on myös hyvinvointineuvo-

lan asia.  

 

Lapsiperheiden pahoinvoinnin kasvua voidaan seurata myös tilastoista, 

kuten taulukosta 1 käy ilmi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja 

nuorten määrä oli noussut vuodesta 2008 vuoteen 2010 1 %. Lastensuoje-

lun avohuollon asiakkaiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 17 %, ja teh-

tyjen lastensuojeluilmoitusten määrä nousi 16 %. Vuonna 2008 tuli voi-

maan uusi lastensuojelulaki, mikä osaltaan selittää lastensuojeluilmoitus-

ten määrän kasvua. (Kuoppala & Säkkinen 2011, 8.) 

 

Taulukko 1: Lastensuojelu vuosina 2008–2010 (Kuoppala ym.  2011, 2; 

10–11.) 

 2008 2010 

kodin ulkopuolelle sijoite-

tut 

16 886 17 064 

lastensuojelun avohuollon 

asiakkaat 

67 347 78 588 

lastensuojeluilmoitukset 76 007 88 347 

 

Lastensuojelulailla pyritään turvaamaan lasten ja heidän perheidensä on-

gelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen entistä varhemmin. Lasten-

suojeluilmoituksen tekemisen velvoite on säädetty yhä laajemmalle jou-

kolle lasten ja nuorten parissa työskenteleviä henkilöitä. Esimerkiksi sosi-

aali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, rikosseuraamuslaitoksen, seura-

kunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan ja koululaisten aamu- ja ilta-

päivätoimintaa edustavien työntekijöiden vastuulla on lastensuojeluilmoi-

tuksen tekeminen tarpeen niin vaatiessa. Myös ilmoituskynnystä on ma-

dallettu. Ilmoitusvelvollisuus syntyy, jos siihen velvoitettu henkilö arvioi 

että lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet 

tai lapsen oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittä-

mistä. (LL 417/2007 5:25 §; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.) 

 

Mikäli terveydenhoitaja havaitsee lastensuojeluilmoituksen tarpeen, on 

hän velvollinen tekemään siitä ilmoituksen kunnan sosiaalitoimistoon. 
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Vaitiolovelvollisuus ei ole este lastensuojeluilmoituksen tekemiselle. Tär-

keintä on, että ilmoitus tehdään viipymättä ja sen tekee se henkilö, joka on 

saanut tietää mahdollisesta lastensuojelutarpeesta. Ilmoituksen voi tehdä 

kirjallisesti, puhelimitse tai virastossa käymällä. Sähköpostilla ei ilmoitus-

ta voi tehdä tietojen arkaluontoisuuden vuoksi.  Koska ilmoittajana on vi-

ranomainen, perheellä on aina oikeus saada tietää ilmoittajan henkilölli-

syys. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2012b.)   

 

Lastensuojeluasiakkaaksi perheet joutuvat monista eri syistä. Vanhempiin 

liittyviä syitä ovat mm. vanhempien jaksamattomuus ja vaikeudet työelä-

mässä, aikuisten riidat ja kiistely lapsesta, lapsen hoidon laiminlyönti ja 

vanhempien avuttomuus, vanhempien päihteiden väärinkäyttö ja perhevä-

kivalta tai hyväksikäyttö. Lapsista johtuvia syitä ovat esimerkiksi vaikeuk-

sien kasautuminen koulussa tai rikosten tai päihteiden kautta, lapsen eri-

tyisyys ja sairaudet sekä itsenäisen selviytymisen pulmat. (Heino 2007, 

58–59.) 

3 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

HYVINVOINTINEUVOLASSA 

 

Moniammatillisessa tiimissä on erilaisen koulutuksen saaneita asiantunti-

joita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa pyrkiessään samaan päämäärään. Hy-

vinvointineuvolassa terveydenhoitajan lisäksi tiimiin kuuluu esimerkiksi 

lääkäri, psykologi ja perhetyöntekijä. Yhteistyö edellyttää roolien selkeyt-

tä, päätöksentekoon osallistumista ja vastuuta.  Jokaisen työntekijän tulee-

kin tuoda yhteiseen käyttöön oma asiantuntijuutensa ja tarkastella asiak-

kaan ongelmia oman asiantuntijuusalueensa näkökulmasta yhdessä mui-

den asiantuntijoiden kanssa. (Isoherranen 2008, 15–16; Siltala ym. 2010, 

96.) Yhteistyö antaa mahdollisuuden ammatillisten rajojen ylittämiseen. 

Eri työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä moniammatillinen yhteistyö 

saa omanlaisensa mallin. (Laine, Heino & Pärnä 2010, 140.) 

 

Sosiaali- ja terveysalalla moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata 

asiakaslähtöisenä työskentelynä, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan 

elämän kokonaisuus. Eri asiantuntijat käsittelevät tietoa yhdessä, ja heidän 

tietonsa ja taitonsa kootaan asiakaslähtöisesti yhteen. Samalla rakennetaan 

tapauskohtaisesti yhteinen tavoite ja luodaan yhteinen käsitys asiakkaan ti-

lanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Tieto kootaan ennakkoon sovituin 

menetelmin ja toimintaperiaattein. Tarvittaessa asiakas ja hänen omaisensa 

otetaan osalliseksi keskusteluun. (Isoherranen 2008, 34.) 

 

Epäselvyys tiimin jäsenien välisestä työnjaosta ja ammattitaidosta sekä ha-

luttomuus muuttaa omia toimintatapoja vaikeuttavat moniammatillisen 

tiimin työskentelyä. Lisäksi eri toimijoiden suuri joukko, jäsenten erilaiset 

päämäärät sekä yhteisten koulutusten puute hankaloittavat moniammatil-

lista yhteistyötä. (Glenny & Roaf 2008, 10.) Myös ammatillinen tietämys 

ja sen mukanaan tuoma arvohierarkia voi muodostua yhteistyön esteeksi 

(Isoherranen 2008, 15). Moniammatillisella työskentelyllä on myös monia 
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etuja lapsiperheiden palveluissa. Mitä enemmän yhteistyötä tehdään, sitä 

paremmin tunnetaan myös toisten toimialojen tuottamia palveluja ja sitä 

riittävämpinä palveluja pidetään. Kunnissa, joissa lasten ja perheiden pal-

velut muodostavat yhtenäisen palvelukokonaisuuden, henkilöstön suori-

tuskyky on parempi ja esimieheltä on helpompi saada voimaannuttavaa ja 

osaamista vahvistavaa tukea. (Perälä ym. 2011, 37–39.)   

 

Hyvinvointineuvolassa terveydenhoitaja on terveyden edistämisen asian-

tuntija, jolla on perhekeskeinen ja voimavaralähtöinen työote. Hän myös 

vastaa toiminnan hoitotieteellisestä tasosta. Terveydenhoitajalla on vastuu 

arvioida tarvitaanko jatkotutkimuksia tai toimenpiteitä, mikäli hänen seu-

rannassaan on tullut ilmi jokin lapsen kasvuun, kehitykseen tai käyttäyty-

miseen liittyvä huoli. Hän voi myös yhdessä perheen kanssa arvioida onko 

tarvetta muiden työntekijöiden tutkimuksiin tai tukeen. Neuvolan tervey-

denhoitajalla tulee olla mahdollisuus neuvotella moniammatillisen työ-

ryhmänsä kanssa tarvittaessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 32.) 

 

Hämeenlinnan hyvinvointineuvolassa moniammatillinen tiimi kootaan ta-

pauskohtaisesti perheen tarpeiden mukaan. Tiimin perusjäsenet ovat neu-

volan terveydenhoitaja, Vaahteramäen perhetyön edustaja sekä perheneu-

volan työntekijä. Lisäksi tiimiin voidaan tarpeen vaatiessa kutsua neuvola-

lääkäri, sosiaalityöntekijä, A-klinikan edustaja, päivähoidon edustaja, psy-

kiatrinen sairaanhoitaja tai muu perheen tarpeita palveleva ammattilainen. 

(Liite 1.) Tiimin kokoonkutsujana toimii neuvolan terveydenhoitaja, joka 

kartoittaa asiakkaansa tarpeet. Tiimi kokoontuu ennalta sovittuna ajankoh-

tana ja sovitussa paikassa, jotta vakiojäsenet osaavat varata tapaamisille ti-

laa kalenteriinsa.  

4 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän työn tarkoituksena oli osallistua Hämeenlinnan Hyvinvointineuvo-

laprojektin koulutustilaisuuteen ja siellä esitellä moniammatillisten tiimien 

jäsenille toiminnassa mukana olleiden ensimmäisten perheiden kokemuk-

sia hyvinvointineuvolasta. Samalla kuulisimme lisää toiminnasta ja työn-

tekijöiden näkökulmia asiaan liittyen. Esityksemme tavoitteena oli tuoda 

esille perheiden terveisiä, jotta toimintaa voitaisiin edelleen kehittää palve-

lemaan paremmin perheiden tarpeita hyvinvointineuvolatoiminnan laajen-

tuessa koko Suur-Hämeenlinnan alueelle. Neuvolatyöhän on asiakaspalve-

lutyötä, joten asiakkaan näkökulman huomioon ottaminen on ensiarvoisen 

tärkeää.  

5 TYÖN TOIMINNALLINEN OSUUS 

5.1 Hyvinvointineuvolan tiimien koulutuspäivä 

Keväällä 2011 olimme purkaneet Tiina Mäenpään tekemät haastattelut 

hyvinvointineuvolassa mukana olleiden perheiden kokemuksista, ja Mä-

enpää analysoi haastattelut. Touko-kesäkuun vaihteessa olimme sopineet 
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tapaamisen Hämeenlinnan hyvinvointineuvolaprojektin kehittäjä-

psykologi Sirpa Seppäsen ja ohjaavan opettajamme Tiina Mäenpään kans-

sa kehittämistehtävämme tiimoilta. Seppänen pyysi meitä esittelemään 

Mäenpään tutkimuksen tuloksia hyvinvointineuvolan tiimien jäsenille elo-

kuussa järjestettävässä koulutustilaisuudessa. Mäenpään analyysiä apuna 

käyttäen suunnittelimme esityksemme (liite 2). Esityksemme oli melko 

tiivis kokonaisuus, jonka esittämiseen meillä meni aikaa 15 minuuttia.  

 

Tunnelma kartanon kokoustilassa oli melko rento, koska esityksemme oli 

heti kahvitilaisuuden jälkeen ja osallistujajoukon alkujäykkyys oli jo lau-

ennut. Mielestämme oli myös mukavaa, että saimme pitää esityksemme 

päivän alkupuolella, eikä esiintymisjännitys ehtinyt kasvaa kovin suureksi. 

Esityksemme jälkeen Sirpa Seppänen jatkoi aiheesta vastailemalla tiimien 

jäsenten esittämiin kysymyksiin, jotka koskivat lähinnä tiimien tapaamis-

ten käytännön järjestelyitä. Esittämämme tulokset eivät herättäneet kes-

kustelua tai kysymyksiä. Meille tulikin tunne, että tulokset eivät yllättä-

neet tiimien jäseniä. 

 

Päivän ohjelma 

8.30  Päivän kulun esittely, tiimien esittely ja yleisistä käytänteistä 

sopiminen. Lyhyt esittely hyvinvointineuvolan moniamma-

tillisesta työstä. 

9.15  Kahvi 

9.30 Meidän esityksemme: Asiakkaiden kokemuksia moniamma-

tillisista tiimeistä 

 

Loppupäivän tiimit työskentelivät ryhmissä ja ryhmätyöt purettiin, mihin 

emme osallistuneet muiden koulutöiden kutsuessa.  

 

Mielestämme koulutustilaisuuteen osallistuminen oli mielenkiintoista, 

vaikka emme paikalla loppuun asti pystyneetkään olemaan. Oli mukava 

tavata tiimien jäseniä sekä kuulla heidän kokemuksiaan moniammatillisen 

tiimin toiminnasta. Aikaisemmin olimme kuulleet vain perheiden koke-

muksia, joten työntekijöiden kokemusten kuuleminen auttoi luomaan ko-

konaiskuvaa hyvinvointineuvolan toiminnasta. Meille heräsikin ajatus sii-

tä, että voisimme opinnäytetyössämme tarkastella hyvinvointineuvolaa 

terveydenhoitajien näkökulmasta.     

5.2 Toiminnallisen osuuden vaiheet 

Kehittämistehtävämme toiminnallinen osuus koostui yhteensä kolmesta 

osiosta. Ensimmäisenä saimme litteroitavaksi Mäenpään tekemät haastat-

telut, jotka saimme sitä mukaa kun asiakasperheitä oli haastateltu. Haastat-

telut olivat digitaalisina äänitteinä ja niitä oli yhteensä viisi. Haastattelui-

den purkaminen eli litterointi tarkoittaa esimerkiksi puhemuotoisen aineis-

ton tai tutkimukseen osallistuneiden vastaajien omalla käsialallaan kirjoit-

tamien vastauksien puhtaaksi kirjoittamista, minkä jälkeen sitä on hel-

pompi hallita ja analysoida (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  
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Jaoimme haastattelut niin, että toinen purki kaksi ja toinen kolme. Purim-

me haastattelut kotona aloittaen puhtaaksikirjoittamisen heti ensikuunte-

lulla. Haastatteluiden purkaminen oli työlästä ja aikaa vievää. Purettaessa 

on pohdittava kuinka sanatarkasti aineisto on kirjoitettava puhtaaksi, esi-

merkiksi pitääkö jokainen sana kirjoittaa juuri sellaisena kuin sen kuulee, 

kaikkine äänteineen. Ongelma voi tulla eteen erilaisten murteiden tai slan-

gin yhteydessä. Kirjoittamisen tarkkuus riippuu tutkimusongelmasta, esi-

merkiksi siitä onko kielenkäyttö analysoinnin kohteena. Myös analyysita-

pa vaikuttaa siihen, millä tarkkuudella aineisto on litteroitava. Mikäli kie-

lenkäyttöä ei erityisesti analysoida, riittää että kaikki puhutut lauseet ja 

virkkeet kirjoitetaan. Yhden haastattelutunnin litteroimiseen kannattaa va-

rata yksi työpäivä. Litterointiin menee siis runsaasti aikaa, koska nauhaa 

joutuu kelaamaan taaksepäin ja varmistamaan kuulemansa. Epäselvä puhe 

luonnollisesti vaikeuttaa työtä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Mekin havaitsimme, että puheesta oli usein vaikea saada selvää. Monessa 

haastattelutilanteessa oli mukana lapsia, jotka pitivät taustalla ääntä. Ääni-

tettä joutuikin kelaamaan takaisin päin useita kertoja. Jos haastattelu kesti 

puoli tuntia, purkamiseen meni hyvinkin 3-4 tuntia. Haastatteluiden pituu-

det vaihtelivat puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.  

 

Haastatteluiden pohjalta selvisi, että haastatelluilla perheillä oli erilaisia 

tuen tarpeita, joita olivat esimerkiksi taloushuolet, lapsen käytöshäiriöt ja 

vanhempien mielenterveysongelmat. Haastatteluissa perheiden kanssa 

käytiin läpi perheiden kokemuksia moniammatillisesta ryhmästä, kuten 

miltä ryhmään tuleminen tuntui ja miten ryhmään osallistuminen ennakol-

ta valmisteltiin, tuliko ryhmässä esiin ne asiat, joista oli huoli ja syntyikö 

niiden pohjalta toimintasuunnitelma. Lisäksi kysyttiin miten suunnitelma 

on alkanut toteutumaan, myös kehittämisehdotuksia pyydettiin. Näiden 

tietojen pohjalta Mäenpää analysoi aineiston vastaten kolmeen tutkimus-

kysymykseen. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli millaisia kokemuksia 

asiakasperheillä on hyvinvointineuvolan moniammatillisen työryhmän ta-

paamisesta. Toiseksi haluttiin selvittää, mikä merkitys perheiden hyvin-

voinnille on ollut työryhmän tapaamisesta ja kolmanneksi miten moniam-

matillisia tapaamisia tulisi kehittää asiakasperheiden näkemyksen mukaan. 

Perheet kokivat että heitä tulisi valmistella moniammatillisen tiimin ta-

paamiseen paremmin, jotta he tietävät mitä odottaa. Lisäksi tiimissä sovi-

tuista auttamistoimista pitäisi sopia kirjallisesti niin, että myös perhe saa 

oman kopion sopimuksesta. Myös vanhempien kuunteleminen ja huolien 

todesta ottaminen koettiin tärkeäksi. (Mäenpää 2011.) 

 

Seuraavassa vaiheessa aloimme suunnitella pidettävää esitystä. Esityksen 

laatiminen aloitetaan analysoimalla tulevaa esiintymistilannetta. Mietitään 

puhetilanteen tarkoitus ja tavoitteet sekä keitä kuulijat ovat; mitkä ovat 

heidän odotuksensa, tietotasonsa ja tarpeensa. Tämän jälkeen jäsennellään 

esityksen sisältöä, suunnitellaan havainnollistamiskeinoja ja sitä, kuinka 

esitys aloitetaan ja lopetetaan. Lopuksi viimeistellään esitys, mikä sisältää 

esimerkiksi tukisanalistan tekemisen, esityksen harjoittelun ja kokonai-

suuden tarkistamisen. (Niemi, Nietosvuori & Virikko 2006, 44.) 
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Niemi ym. kirjassaan (2006, 45–46) kuvaavat havainnollistamista laa-

jemmin. Havainnollistaminen aktivoi kuulijoita. Se tuo rytmiä ja vaihtelua 

esitykseen, helpottaa tiedon ymmärrettävyyttä ja auttaa asioiden muista-

mista. Monilla onkin näkömuisti, asioiden muistaminen on helpompaa 

nähtynä kuin kuultuna. Multimedia tuo uusia mahdollisuuksia asioiden 

havainnollistamiseksi.  

 

Yleisin tekninen havainnollistamisapukeino lienee nykyään PowerPoint, ja 

päätimmekin tehdä esityksemme tueksi PowerPoint-diaesityksen (Liite 2). 

Lisäksi meillä oli puheen tukena omat muistiinpanomme. Hyvien diaesi-

tysten laatimiseen löytyy useita eri oppaita, joita käytimme esitystä laa-

tiessamme. Esimerkiksi Niemi ym. (2006, 46) antavat hyviä ohjeita diaesi-

tyksen luomiseen. Jokaiseen diaan tulisi laittaa selvästi erottuva otsikko. 

Tekstiä diassa on hyvä olla vain 6-7 riviä, ja fontin tulisi olla riittävän iso. 

Tekstin asettelu helpottaa lukemista, dian ei tulisi olla liian täyteen ahdet-

tu. Pohjavärin selkeys on tärkeää, jotta teksti ja kuvat erottuvat siitä hyvin. 

Esityksen harmoninen kokonaisuus on sen seuraamisen kannalta tärkeä 

asia. Kuvat toimivat havainnollistamisen välineenä esityksissä, myös pyl-

väitä ja diagrammeja voi käyttää harkiten. Yleisölle on lisäksi tärkeää an-

taa riittävästi aikaa dian hahmottamiseen. Riitta Koskimies antaa kirjas-

saan (2002, 140–141) vielä yksityiskohtaisempia ohjeita visuaalisesti hy-

vien diojen laatimiseen.  Suositeltavaa olisi käyttää dioissa enintään kol-

mea väriä. Tekstivärinä musta on aina varma valinta, taustaan kannattaa 

valita vaalea väri. Kirjasintyyppejä ei työhön välttämättä tarvita yhtä 

enempää, ja pienaakkosia on helpompi lukea kuin suuraakkosia. Dian 

hahmottamista helpottamaan sille kannattaa tehdä rajaava kehys tai palkki. 

Tehokeinojen, kuten liukuvärien, varjostusten, ääniefektien ja animaatioi-

den käytössä kannattaa olla varovainen, sillä ne helposti ärsyttävät kuuli-

joita. 

 

Valitsimme esitykseemme ohjelmasta valmiin pohjan, johon sisältyy dioja 

ympäröivät kehykset. Kehykset rajaavat tekstiä, jolloin huomio kiinnittyy 

tekstiin paremmin. Taustaväri on harmaanruskea ja hillitty, koska pidim-

me sitä riittävän selkeänä taustana. Fontin väriksi valikoitui valkoinen, jot-

ta taustaan verrattuna syntyy riittävästi kontrastia. Tehostevärinä on luette-

lomerkkien oranssi, joka kiinnittää katsojan huomion esitykseen. Käytim-

me siis diaesityksessä kolmea väriä, kuten Koskimies (2002, 140–141) 

suosittelee. Porrastimme esityksemme neljään eri pääosaan, joiden otsi-

koissa käytimme fonttikokoa 43. Ensimmäinen osa käsitti taustan ja haas-

tatteluiden tavoitteet, loput osat muotoutuivat tutkimuskysymysten mu-

kaan. Pienemmissä otsikoissa käytimme fonttikokoa 26 ja tekstissä kokoa 

21. Erilaisia fonttikokoja käyttämällä jäsensimme diaesitystä selkeäksi. 

Pyrimme tiivistämään tutkimuksen päätulokset ytimekkääksi kokonaisuu-

deksi, jota täydensimme puheessamme. Näin dioihin ei tullut liikaa tekstiä, 

ja kuulijoiden oli helppo seurata niitä. Jokaisen dian alareunassa lukee lu-

kinimemme, koulumme ja esityspäivämäärä. Nämä halusimme lisätä työ-

hön paitsi tekijänoikeusseikkojen vuoksi, mutta myös siksi että yleisöllä 

on mahdollisuus palauttaa muistiin puhujien nimet myös kesken esityksen.  
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Kolmas ja viimeinen vaihe oli esityksen pitäminen. Pidimme esityksemme 

hyvinvointineuvolan tiimien koulutustilaisuudessa elokuussa 2011. Esiin-

tymisellä tarkoitetaan tavallisesti viestintää, jossa päävastuussa sanoman 

tuottamisesta on yksi henkilö ja kuulijoita on useita. Se on esiintyjän ja 

kuuntelijoiden välinen vuorovaikutusprosessi. Esitelmän tai puheen pitä-

minen, työn raportointi ja runon lausuminen ovat esimerkkejä tällaisista ti-

lanteista. Esiintymisprosessiin vaikuttavat muun muassa itse esiintymisti-

lanne, siinä käytettävä kieli, esiintymistapa, sanaton viestintä ja kuunteli-

joiden osallistumismahdollisuus tilanteen etenemiseen sekä kulttuurinen ja 

sosiaalinen tilanne. (Jyväskylän yliopiston Kielikeskus n.d.) 

 

Koimme esiintymistilanteen hieman jännittävänä ja olimmekin iloisia sii-

tä, että saimme pitää oman esityksemme ensimmäisten joukossa. Jännit-

täminen liittyy tiiviisti esiintymiseen, lähes jokainen tietää mitä se on. 

Jännittäminen lähtee henkilöstä itsestään ja hänen omista reagointitavois-

taan. Se ilmenee esimerkiksi pulssin kiihtymisenä, hikoilun lisääntymisenä 

tai punastumisena. Myös huimaus, suun kuivuminen, äänen vapina ja kä-

sien täriseminen ovat tyypillisiä oireita. Nämä aiheutuvat adrenaliinin erit-

tymisestä, jonka tarkoituksena on varustaa elimistö lisäenergialla, aivan 

kuten vaaran uhatessa. Silloin ihminen saattaa kyetä suorituksiin, joihin ei 

normaalisti pystyisi. Jännittäminen ei kuitenkaan yleensä näy päällepäin. 

(Niemi, Nietosvuori & Virikko 2006, 38–39.) Vuonna 2008 tehdystä kor-

keakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta (Huttunen & Kunttu 2009, 

73–74) ilmenee, että 8 %:lle opiskelijoista jännittäminen muodosti suuren 

ongelman. Esimerkiksi yleisöpuhe- tai esitelmätilanteet, vieraan kielen 

puhuminen ja seminaarit koettiin haasteellisina tilanteina. Kysyttäessä mi-

ten jännittäminen opiskelutilanteissa opiskelijoiden mielestä vaikuttaa, 

kolmannes koki vaikutuksen myönteiseksi, vajaa kolmannes ei katsonut 

sen vaikuttavan mitenkään, mutta noin 40 % arvioi jännityksen vaikutta-

van haitallisesti. Jännityksestä johtuen yli puolet koki suoriutuvansa tilan-

teesta huonommin kuin osaaminen edellyttäisi. Olemme itsekin kokeneet, 

että jännityksen johdosta puheen tahti nopeutuu, minkä vuoksi esitys saat-

taa jäädä ajallisesti lyhyemmäksi kuin alun perin on suunniteltu.  

 

Omassa esityksessämme tärkeintä oli saada viestimme välitettyä kuulijoil-

le, eli antaa hyvinvointineuvolatiimien työntekijöille tietoa siitä miten 

vanhemmat ovat kokeneet tiimien työskentelyn. Koska emme ole kovin 

kokeneita esiintyjiä, yritimme lievittää esiintymisjännitystä ajattelemalla, 

että kuulijat eivät ole paikalla arvostellakseen esiintymistämme, vaan ovat 

aidosti kiinnostuneita sanomastamme. Lisäksi pyrimme pitämään tilanteen 

luontevana ja vapautuneena, kertomalla asiat omin sanoin ilman Power-

Pointilta suoraan lukemista.  

6 POHDINTA 

Kehittämistehtävän tekeminen oli noin vuoden prosessi, jonka aikana 

työskentelimme välillä tiiviimmin ja välillä jätimme ajatukset hautumaan 

hetkeksi. Tapasimme aina koululla, jossa yhdessä pohdimme, kirjoitimme 

ja etsimme lähteitä työhömme. Kirjoittaminen lähti kunnolla käyntiin vas-

ta, kun olimme löytäneet useampia lähteitä ja lukeneet niitä. Ajoittain 
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työskentely tuntui työläämmältä ja etenimme hitaammin, kun taas välillä 

tekstiä syntyi lyhyessä ajassa runsaasti. Kehittämistehtävämme jakautui 

niin, että toiminnallinen osuus kattoi noin neljäsosan työmäärästä ja kirjal-

linen osuus loput. Työtä aloittaessamme koimme haastatteluiden purkami-

sen työläänä, mutta työskentelyn loppumetreillä huomasimme sen olleen-

kin vain pieni osa kokonaisuudesta. Myös esityksen laatiminen ja pitämi-

nen olivat kirjalliseen työhön verrattuna kevyt osio.  

 

Kehittämistehtävän teko oli monin tavoin sekä haasteellista että antoisaa. 

Haasteellisena koimme etenkin sen, että olimme vuosikurssimme ainoat 

jotka työstivät kehittämistehtävän ennen opinnäytetyötä, minkä vuoksi 

jouduimme ottamaan erikseen selvää kehittämistehtävän tekoon liittyvistä 

asioista. Lisäksi neuvola- ja perhetyöhön liittyvät terveydenhoitajaopinnot 

alkoivat vasta kun olimme kehittämistehtävän kanssa jo hyvässä vauhdis-

sa, joten jouduimme itsenäisesti etukäteen ottamaan selvää joistakin ter-

veydenhoitajatyöhön liittyviä asioita, kuten neuvolassa työskentelevän 

terveydenhoitajan vastuista ja työtehtävistä sekä lastensuojelulaista. 

Jäimme myös vaille viestinnänopettajan tukea kirjoittamiseen ja lähde-

merkintöihin liittyvissä kysymyksissä, koska työpajatyöskentely peruttiin 

opettajan sairastumisen vuoksi. Koimmekin, että itse kirjoittamiseen liit-

tyvien asioiden kanssa kamppailemiseen kului kohtuuttoman paljon aikaa. 

Olimme työskentelyparina toisillemme uusia ja vei hetken aikaa oppia 

tuntemaan parin työskentelytottumuksia. Haastetta kehittämistehtävän te-

koon toi myös se, että asumme eri paikkakunnilla ja lukujärjestyksemme 

ovat osittain erilaisia, joten yhteisen ajan löytäminen oli ajoittain vaikeaa. 

 

Antoisaa prosessissa on ollut se, että olemme päässeet sukeltamaan lasten-

neuvolatyön maailmaan perehtymällä aiheeseen hyvinvointineuvolan nä-

kökulmasta. Myös moniammatilliseen tiimityöhön tutustuminen etenkin 

terveydenhoitajatyön kannalta on ollut mielenkiintoista. Me molemmat ha-

luaisimme tulevaisuudessa työskennellä neuvolassa, joten kehittämistehtä-

vän tekeminen on avannut neuvolatyötä käytännössä. Olemme myös pitä-

neet lohduttavana tietona sitä, ettei terveydenhoitajan tarvitse neuvolassa 

painia ongelmien kanssa yksin, vaan on mahdollista tukeutua moniamma-

tilliseen tiimiin. Terveydenhoitajan työn itsenäisyyttä on korostettu opinto-

jen aikana, mutta mielestämme yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa on 

niin perheiden kuin työntekijöidenkin parhaaksi. 

 

Tästä kehittämistehtävästä oli mielestämme hyötyä erityisesti meille itsel-

lemme. Tehtävää tehdessämme kehityimme muun muassa luotettavien 

lähteiden etsimisessä. Tulevan ammattimme kannalta tärkeät tiedon lähteet 

ovat tulleet tutummiksi, joten niiden käyttö on jatkossa helpompaa niin 

opinnoissa kuin myöhemmin työelämässäkin. Ajantasaisen tiedon seuraa-

minen ja itsensä kehittäminen onkin tärkeää terveydenhoitajan työssä. Us-

komme myös Hämeenlinnan hyvinvointineuvolaprojektin hyötyneen tie-

dosta, perheiden kokemuksista, minkä kerroimme koulutustilaisuudessa. 

Uskomme ja toivomme, että hyvinvointineuvolassa työskentelevät henki-

löt pystyvät perheiden kokemusten kautta kehittämään ja miettimään omaa 

ammattitaitoaan, ja sitä kautta koko hyvinvointineuvolatyö kehittyisi pa-

remmin perheiden tarpeita vastaavaksi. Työtä kirjoittaessamme pohdimme 
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myös kehitysehdotuksena sitä, että perheiden ajautuessa yhä useammin ta-

loudelliseen ahdinkoon, voisi velkaneuvojan panos moniammatillisessa 

tiimissä olla hyödyllinen. 

    

Kehittämistehtävän tekeminen oli alkusoittoa edessä olevalle opinnäyte-

työlle, jonka teemme myös parityönä samaan aiheeseen liittyen, ja aloi-

tamme sen heti tämän työn jatkeeksi. Opinnäytetyön aiheen saimmekin ra-

jattua tarkemmaksi kehittämistehtävän työstämisen aikana. Parityömme on 

hioutunut ja olemme oppineet tuntemaan toisemme työskentelytapoja. Li-

säksi olemme saaneet samalla kerättyä runsaasti lähdemateriaalia opinnäy-

tetyötä varten. Koemmekin kehittämistehtävän teosta olleen hyötyä tule-

vaa koitosta ajatellen. 
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Liite 1 

 

HYVINVOINTINEUVOLATIIMI -ESITE  

 

Hyvinvointineuvolatiimi 
 

 

 

Neuvolassanne toimii lapsiperheiden apuna moniammatillinen Hy-

vinvointineuvolatiimi. 

 

Tiimin tavoitteena on tukea lapsiperheitä mahdollisimman var-

hain, kun perheen huolet ovat vielä pieniä. Tiimissä haemme yh-

dessä perheen omia voimavaroja joilla tukea lapsen kehitystä ja 

ehkäistä riskitekijöitä. 

 

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa säännöllisesti. 

Perhe voi itse tuoda huolensa ryhmään ja olla läsnä. 

Ryhmässä suunnitellaan auttamisen keinoja. 

 

Työskentely on luottamuksellista ja ryhmän käyttäminen on mak-

sutonta. 

 

Ryhmän kokoonpano: 

 neuvolaterveydenhoitaja: 

 Vaahteramäen perhetyö: 

 perheneuvolan edustaja:  

Tarvittaessa 

 neuvolalääkäri: 

 yleinen sosiaalityö: 

 A-klinikka  

 erityispäivähoito 

 psykiatrinen sairaanhoitaja 

 muu taho: 

 
(Seppänen 2011.) 
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POWERPOINT-ESITYS HYVINVOINTINEUVOLAN 

KOULUTUSTILAISUUDESSA 

 

 

- Kevät 2011

25.10.2011Päivi Hakkio & Tia Huolman, HAMK

 

 

 

 Haastatteluiden ajankohta kevät 2011

 Haastateltu 5 eri perhettä

 Äidit osallistuivat keskusteluun isiä aktiivisemmin

25.10.2011Päivi Hakkio & Tia Huolman, HAMK
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 Selvittää perheiden kokemuksia työryhmän 
tapaamisista

 Haluttiin kehittämisehdotuksia 

25.10.2011Päivi Hakkio & Tia Huolman, HAMK

 

 

 

25.10.2011Päivi Hakkio & Tia Huolman, HAMK
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 Alkutilanne koettiin jännittävänä
 Työntekijöiden määrä hämmensi

 Tilanne koettiin jännittävänä

 Perheiden valmistelu tapaamisiin tärkeää
 Etukäteen saatu tieto oli vaihtelevaa

 Tapaamisen tavoitteet epäselviä

25.10.2011Päivi Hakkio & Tia Huolman, HAMK

 

 

 

 Ilmapiiri
 Suurimmaksi osaksi puhuminen koettiin helpoksi

 Osa koki itsensä aliarvioiduksi ja loukatuksi

 Ammattilaisten arvostus
 Käytettiin selkeää kieltä

 Työntekijät koettiin ammattitaitoisiksi

25.10.2011Päivi Hakkio & Tia Huolman, HAMK
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 Perheiden kokonaistilanteen kartoittaminen
 Auttamistoimien sopiminen

 Auttamissuunnitelman kirjaaminen

 Toivo autetuksi tulemisesta
 Usko avunsaamiseen

 Turvallisuuden tunne ja sen vahvistuminen

 Kokemukset tapaamisten hyödyllisyydestä
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sesta 

 

 

 

- Kehittämisehdotukset
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 Ryhmään valmistaminen
 Enemmän etukäteistietoa

 Suunnitelmaan sitoutumisen tehostaminen
 Tehdyistä sopimuksista pidettävä kiinni

 Kirjallisen suunnitelman saaminen tärkeää

 Perhelähtöisyyden vahvistaminen
 Huolet otettava todesta

 Keskityttävä siihen mihin koetaan tarvitsevan apua
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