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asiakkaana terveydenhoitajan vastaanotolla saamansa palvelun. 
 
Haastattelin työtä varten viittä Venäjältä Suomeen muuttanutta äitiä. Opinnäytetyöni on 
kvalitatiivinen. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin. Toteutin äitien haastattelut 
syksyllä 2008 ja keväällä 2009. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysiä käyttäen. 
 
Tutkimustulosten perusteella kaikki vastaajat kuvasivat saaneensa neuvolasta 
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vaikuttaneet yksittäiset huonot kokemukset. Neuvolasta saatuja tietoja raskauden 
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tarvittaessa, erikoislääkäreiden palveluja lisääminen ja rokotusoppaan saaminen 
venäjänkielellä. 
 
Saatujen tulosten pohjalta voitaisiin neuvolajärjestelmää kehittää vastaamaan entistä 
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ABSTRACT 

 

 

Pellinen, Julia. 
Russian Mothers´ Experiences at Prenatal and Postnatal Clinics:  Services and Support.  
55 p., 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Fall 2009. 
 
Diaconia University of Applied Sciences.  Degree Programme in Nursing, Option in 
Health Care, Degree: Public Health Nurse. 
 
The purpose of this study was to gain knew knowledge of Russian mothers` experiences 
of support and service at prenatal and postnatal clinics. 
 
I interviewed five mothers who had moved to Finland from Russia. This study was 
qualitative. The data on mother’s views were collected by conducting thematic 
interviews in the autumn 2008 and spring 2009.  The content was analyzed using 
content analysis. 
 
The results indicated that all mothers had received friendly treatment from the prenatal 
and postnatal clinics.  Some mothers were pleased if their public health nurse had had 
knowledge of the Russian culture. The Russian mothers had positive experiences of 
maternity and child health care. Also appreciated were facts given concerning the 
pregnancy and children’s growth. The majority of immigrants appreciated the advice 
and help for different dilemmas in everyday life. 
 
Most of the mothers had experienced language difficulties during the first time at the 
clinics. They needed and wished to use an interpreter. 
 
The research revealed many directions for development. The immigrants wished for 
more home visits by the public health nurse as well as doctor’s home visits if need be. 
Also, the mothers wished to increase the services of specialists and receive a guide on 
vaccinations in their native language. 
 
This study suggests that the children’s health centre system could be developed to even 
better serve the needs of immigrants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: immigrants, Russians, prenatal and postnatal clinic, experiences, and 
support. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Maahanmuuttajat kokevat usein uuden kulttuurin hankalaksi ja elämän aloittamisen 

vaikeaksi uudessa kotimaassa. Usein heillä on toive päästä takaisin entiseen 

kotimaahansa, koska siellä on kaikki, mihin he ovat tottuneet ja mistä he pitävät. 

Sopeutuminen uuteen ympäristöön vie vuosia ja sen vuoksi maahanmuuttajilla on tarve 

tulla ymmärretyksi. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada uuttaa tietoa maahanmuuttajien 

kokemuksista äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmästä ja odotuksista sitä kohtaan sekä 

selvittää neuvolasta saatua tukea. Tavoitteena on selvittää, miten toimii neuvolan 

vastaanotto venäläisäitien näkökulmasta. Rajasin tutkimukseni koskemaan 

venäläisäitejä, jotta voisin keskittyä syvällisesti yhteen maahanmuuttajaryhmään. 

Mielestäni aihe on ajankohtainen, kun nykyisin Suomessa asuu paljon maahanmuuttajia. 

 

Venäläisistä maahanmuuttajista Suomessa on tehty joitakin tutkimuksia, mutta heidän 

kokemuksiaan suomalaisessa neuvolatoiminnassa on selvitetty vähän. Osassa 

tapauksista äitiysneuvola voi olla esikontakti suomalaiseen terveydenhuoltoon, jolloin 

neuvolalla on myös tärkeä rooli terveyspalveluiden käyttöön ohjaamisessa. Erityisen 

kiinnostavalta minusta tuntui ymmärtää paremmin maahanmuuttajien kokemuksia 

neuvolapalveluista ja millaisena he kokevat suomalaisen hoitohenkilökunnan ja ihmiset, 

koska heidän kotimaassaan ei ole samanlaista terveydenhuoltojärjestelmää ja 

terveydenhoitajan palveluita.  

 

Mielenkiinto tämän opinnäytetyön tekemiseen heräsi työharjoitteluni aikana keväällä 

2007 äitiys- ja lastenneuvolassa. Lisäksi itse olen maahanmuuttaja ja opiskelen 

terveydenhoitajaksi. Ajattelen, että työstäni on hyötyä myös muiden maahanmuuttajien 

kanssa työskenteleville terveydenhoitajille. Tulevassa työssäni haluan olla avoin 

maahanmuuttajia kohtaan, suhtautua heihin tasavertaisesti ja auttaa heitä 

sopeutumisessa uuteen maahan. 
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2 MONIKULTTUURISUUS SUOMESSA 

 

 

2.1 Suomi maahanmuuttomaana 

 

Suomen virallinen väkiluku oli viime (2008) vuoden viimeisenä päivänä 5 326 314, 

joista miehiä oli 2 611 653 ja naisia 2 714 661. Ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa 

143 256 henkilöä eli 2,7 prosenttia väestöstä. Suomen väkiluku kasvoi vuoden 2008 

aikana 25 830 henkilöllä ja väkimäärän lisäys oli suurin vuoden 1992 jälkeen. Toisena 

vuonna peräkkäin ja samalla toisen kerran itsenäisyyden aikana muuttovoitto ulkomailta 

oli luonnollista väestönlisäystä suurempi väkilukua kasvattava tekijä. ( 

Väestörekisterikeskus 2008.) 

 

Suomessa vakinaisesti asuvat 143 197 ulkomaalaista tulevat kaikkiaan yli 150 maasta. 

Vuonna 2008 suurimmat ulkomaalaisryhmät muodostivat venäläiset (26 900) ja 

virolaiset (22 500). Seuraavaksi eniten oli Ruotsin kansalaisia (8 500), Somalian 

kansalaisia (4 900) sekä Thaimaa (3900), Saksa (3500), Turkki (3400), Irak(3200) ja 

Iso-Britannia (3200). (Tilastokeskus 2008.) 

 

Maahanmuuttajalle ei välttämättä ole tarjolla paljoakaan mahdollisuuksia vaikuttaa 

yhteiskuntaan, joten halutessaan vaikuttaa hänen on oltava hyvin aktiivinen. Ilman 

omaa aktiivisuutta ei saa palveluita eikä tietoa. Naiselle osallistuminen voi olla 

vaikeampaa kuin miehelle kotona olevien pienten lasten takia. Maahanmuuttajilla on 

sekä eettisesti että juridisesti oikeus samanlaisiin palveluihin kuin yhteiskunnan 

muillakin jäsenillä. Suomessa vuonna 1992 voimaan tullut laki potilaan asemasta ja 

oikeuksista korostaa asiakkaan oikeutta saada palveluja ilman syrjintää ja hoidon 

järjestämistä siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata. Potilaan äidinkieli ja kulttuuri on 

otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon. ( Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 

1992.) 
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2.2 Maahanmuuttaja 

 

Annikka Forsander (2002) on todennut, että maahanmuuttajista puhutaan usein 

homogeenisena ryhmänä. Maahanmuuttajia jaotellaan oleskelulupien perustella 

erilaisiin ryhmiin, joita ovat pakolaiset, siirtolaiset, paluumuuttajat ja avioliiton / 

opiskelun takia maahan muuttaneet.  

 

Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita 

henkilöitä. Maahanmuuttajasta puhuttaessa käytetään usein myös termiä ulkomaalainen. 

Suomen oikeuden kannalta ulkomaalainen on henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen 

eli siis edellä mainittujen ryhmien lisäksi ulkomaalainen voi olla myös esimerkiksi 

turisti tai liikemies. Maahanmuuttaja on siis voinut tulla Suomeen työn tai avioliiton 

takia paluumuuttajana. Paluumuuttaja on aiemmin ollut suomalainen tai hänellä on 

suomalaiset sukujuuret. (Räty 2002, 11.) Tämän työn yhteydessä maahanmuuttajista 

puhuttaessa tarkoitetaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä, joiden etninen alkuperä 

on venäläinen ja joiden oleskelu Suomessa on pitkäaikaista tai pysyvää. 

 

 

2.3 Venäläinen maahanmuuttaja Suomessa 

 

Venäjän ja entisen Neuvostoliitin alueelta muuttuneet ihmiset muodostavat nykyään 

suurimman maahanmuuttajaryhmän Suomessa.  Venäjän Suomen suurlähetystyön 

mukaan Suomessa asuu venäjää äidinkielenään puhuvia noin 50 000 henkilöä. 

Tilastokeskuksen mukaan inkeriläiset ja suomensukuisten kansojen edustajat 

muodostavat lähes puolet venäjää puhuvien ryhmästä Suomessa. (Vapaa tietosanakirja 

2009.) 

 

Yleisin äidinkielenä puhuttu vieras kieli Suomessa on venäjä, jota puhuu 28 prosenttia 

vieraskielisistä. Venäjää äidinkielenään puhuvien osuus oli pääkaupunkiseudulla 

hieman alhaisempi kuin koko maassa. Eniten venäjänkielisiä on Helsingin alueella. 

Venäjänkielisten asukkaiden määrä Suomessa koostuu Venäjän- ja muun maan 

kansalaisista, sekä myös venäjänkielisistä, joilla on Suomen kansalaisuus. (Joronen 

2005. 11–12.) 



9 

 

 

Kymmenen vuoden aikana venäjän kielen tilanne Suomessa on muuttunut olennaisesti. 

Median ja lähinnä digitaalisen television ja internetin nopea kehittyminen on johtanut 

siihen, että Suomessa asuvat venäjänkieliset pysyvät oman äidinkielen ympäristössä.( 

Tanttu 2008, 14.) 

Suomessa asuvat venäjänkieliset nuoret pitävät äidinkieltänsä venäjää tärkeimpänä 

identiteettinsä kielenä ja itseään ensisijaisesti venäläisinä. He haluavat kuitenkin oppia 

suomea, tutustua suomalaisiin ja integroitua osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 

Myönteinen suhde omaan äidinkieleen ja omaan taustaan helpottaa myös suomalaisen 

kulttuurin ja suomen kielen omaksumista. (Tanttu 2008, 24) 

Noin 70 prosenttia tutkituista nuorista piti itseään venäläisenä, noin neljännes sekä 

venäläisenä että suomalaisena ja vain kuusi prosenttia suomalaisena. Maassaoloajan 

pidentyessä nuoret ”suomalaistuvat”, eli he kokevat olevansa jo jossakin määrin 

suomalaisia, vaikka monelle venäjän kieli säilyy kuitenkin tärkeimpänä kielenä. (Tanttu 

2008, 14.) 

 

 

2.4 Maahanmuuttajien kotoutuminen uuteen maahan 

 

Alitolppa-Niitamon (1993) mukaan maahanmuuttajan sopeutumiskyky riippuu siitä, 

miten uuteen maahan sopeutuminen etenee. Heidän erilainen kulttuurinsa vaikuttaa 

siihen myös. (Alitolppa-Niitamo 1993, 30.) 

 

Muuttoa vieraaseen maahan ja uuteen ympäristöön tottumista pidetään stressiä 

synnyttävänä kokemuksena, joka vaatii paljon sopeutumis- ja selviytymiskeinoja ja on 

uhka ihmisen hyvinvoinnille. Kulttuurin lisäksi maahanmuuttajan elämäntilanteeseen 

vaikuttavat lähdön syyt, vanhan ja uuden kotimaan kulttuurien eroavaisuudet, muutos 

sosiaalisessa ja henkilökohtaisessa statuksessa, sosiaalisen tuen saataville olo (ero 

perheestä ja saman etnisen ryhmän jäsenistä), vastaanottavan maan tapa suhtautua 

tulijoihin sekä yksilölliset ominaisuudet (kielitaito, koulutustaso, ikä, persoonallisuuden 

piirteet). (Kyntäjä 1995, 90.) 

 

Pystyäkseen elämään psyykkisesti ja taloudellisesti laadukasta elämää uudessa 
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kotimaassaan, maahanmuuttaja tarvitsee kahdenalaisia strategioita: Menettelytapoja, 

joiden avulla hän voi käsitellä suruaan ja tuskaansa menetettyään niin monia 

kallisarvoisia asioita. Maahanmuuttaja on joutunut jättämään asemansa yhteiskunnassa, 

mahdollisen uransa, kasvuympäristönsä, johon liittyy monia tunnesiteitä, ja ennen 

kaikkea läheiset ihmissuhteet. Toiseksi maahanmuuttaja tarvitsee keinoja, joiden avulla 

hän voi päästä sisään uuteen yhteiskuntaan. Alkutilanteessa uuden ympäristön 

kaikkinainen uutuus ahdistaa, kun vanhat tilanteiden tulkintatavat ja toimintatavat ovat 

osoittautuneet käyttökelvottomiksi uudessa maassa. Perustiedot uuden yhteiskunnan 

asioista omaksutaan melko nopeasti, mutta komplisoidumman tiedon, kuten 

kulttuurisidonnaisten vuorovaikutustaitojen oppiminen vie pitemmän aikaa. Useat 

maahanmuuttajat myös kokevat, etteivät he voi vaikuttaa itseään koskeviin tärkeinä 

pitämiinsä asioihin, ja tuntevat olevansa alistetussa asemassa. Kielen oppiminen, 

mielekkään työn löytäminen sekä kyky hallita ja säädellä alistettuna olemisen tunnetta 

auttavat selkeimmin maahanmuuttajaa kokemaan itsensä uuden yhteisönsä jäseneksi. ( 

Aroian 1990, 5-10; Alitolppa-Niitamo 1993, 10.) 
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3 MONIKULTTUURINEN HOITOTYÖ  

 

 

3.1 Kulttuuri ja terveys 

 

Kulttuuri on laaja käsite. Se on kaikkia niitä asioita, joita ihmiset ja kansat ovat oppineet 

historiansa aikana tekemään, arvostamaan, oppineet uskomaan ja nauttimaan. Kulttuuri 

on tapa ajatella, tuntea ja reagoida. Kulttuuria on ihmisten elämäntapa, uskomukset, 

moraalikäsitykset, lait ja tottumukset, joita ihminen on yhteisönsä jäsenenä omaksunut. 

Kulttuuria on ruoka, vaatteet, asenteet elämästä ja kuolemasta, avioliitosta, naisen ja 

miehen rooleista, lapsista ja vanhuksista, luonnosta ja maailmankaikkeudesta. Kulttuuri 

opitaan sosialisaation kautta. Kulttuuri siirtyy tiedonvälityksen ja oppimisen kautta. 

(Alitolppa-Niitamo, 1994, 18–19.) 

 

Kulttuuri on tapa, jolla hahmotamme asioita ja ympäröivä maailmaa. Se on myös tapa, 

jolla muodostamme käsityksemme toisista ihmisistä. Jokaisella meistä on oma 

kulttuurimme. Yksilöiden tavoista ja kulttuureista muodostuu yhteisöjen tavat ja 

kulttuurit. Perheet, heimot, kylät ja kansat omivat tai oppivat tapoja, jotka ovat 

keskenään niin samanlaisia, että aletaan puhua yhteisestä kulttuurista. Näin syntyy 

harha, että esimerkiksi kaikki venäjänkieliset ihmiset ovat keskenään samanlaisia. 

Jokainen ihminen on yksilö. Siksi on tärkeää kohdata maahanmuuttaja yksilönä. 

(Hytönen, ym.2002.) 

 

Käsite terveys liittyy ihmiseen, ryhmään ja yhteisöön. Perinteisessä terveyden 

määrittelyssä terveys nähdään ideaalitilana eli täydellisenä fyysisenä, psyykkisenä ja 

sosiaalisena terveytenä, johon ei kuulu sairautta. Terveys määritellään myös fyysisenä, 

psyykkisenä ja sosiaalisena kykynä suorittaa päivittäisiä tehtäviä yhteiskunnassa. 

Hoitotieteelliset terveyden määritelmät korostavat ihmisen omaa näkemystä ja hänen 

subjektiivista kokemustaan terveydestään. Näiden näkemysten mukaan terveys on 

henkilökohtainen voimavara tai kyky, johon liittyy fyysinen, psyykkinen, 

emotionaalinen, henkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. (Lauri & Elomaa 1999, 63–64.) 

 

Kokemus terveydestä on suhteellinen käsite siinä mielessä, että käsitykset terveydestä, 
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sairaudesta ja parantamisesta vaihtelevat kulttuureittain, sillä niille annetaan merkitykset 

kulttuuripiiriin, kokemustiedon, omassa olevien hoitomahdollisuuksien, mutta myös 

omien ja perheen taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Muun muassa näistä syistä 

terveys on moniulotteinen ja suhteellinen käsite (Gissler, Malin & Matveinen 2006, 8-

9). 

 

 

3.2 Kulttuuriset käsitykset terveydestä ja sairaudesta 

 

Jokaisessa kulttuurissa on omat käsityksensä siitä, mitä pidetään sairautena ja mitä 

normaalina. Kulttuuriset sairausluokitukset voivat sisältää sairauksia, joita länsimäinen 

lääketiede ei osaa nimetä eikä hoitaa ja päinvastoin. Yhteisen käsitteiden puute voi 

vaikeuttaa oireiden ilmaisua. Kulttuuriset käsitykset terveydestä ja sairaudesta 

vaikuttavat myös oireiden havaitsemiseen ja tulkitsemiseen. Sairauskäsitykset selittävät 

myös, miksi ja miten sairastuminen tapahtuu. (Viialainen 1995,17.) 

 

Eri kulttuureista kotoisin olevien asiakkaiden hoitaminen moderneissa suomalaisissa 

sairaaloissa, terveyskeskuksissa, neuvoloissa jne. voi aiheuttaa monenlaisia 

väärinkäsityksiä. Henkilökunnalla ja asiakkaalla voi olla erilaisia käsityksiä asiakkaan 

tilasta, käyttäytymissäännöistä, ajasta, häveliäisyydestä. Nämä voivat vaikeuttaa 

yhteisymmärryksen saavuttamista. Kielimuurin ylittäminen on tärkeä ensiaskel 

kulttuurien välisessä viestinnässä. Ilmeisin ja suurimmaksi koettu vaikeus on juuri 

yhteisen kielen puute. Sanat ja kieli ovat kuitenkin vain osa kanssakäymistä. Tärkeä osa 

viestintää on ei-sanallinen ruumiinkieli: ilmeet, eleet, asennot ja pukeutuminen. Monet 

kirjoittamattomat säännöt ohjaavat keskustelun etenemistä, sopivien puheenaiheiden 

valintaa ja kohteliaisuutta. (Viialainen 1995, 18.) 

 

 

3.3 Kulttuurinmukainen hoitotyö 

 

Jotta hoitotyössä voidaan kohdata potilas kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon hänen 

kulttuuritaustansa, täytyy hoitajalla olla ainakin perustiedot kulttuuristen tekijöiden 

merkityksestä ja vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja sairauteen sekä 
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niiden kokemiseen. Kulttuurilähtöisessä hoitotyössä on ideana se, että hoitaja ymmärtää 

olevansa samanlainen kulttuuriolento kuin potilas. (Kovasin 1995, 92–93.) 

 

Madeleine Leininger on luonut oman kulttuurinmukaisen eli transkulttuurisen hoitotyön 

teorian, ns. auringonnousun mallin. Teoriassa on käsitteellisesti yhdistetty hoitotyön 

pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen ja antropologian tarjoama tieto ihmisen toiminnoista 

erilaisissa olosuhteissa ja konteksteissa. Keskeistä teoriassa on hoito (care) ja 

hoitaminen (caring). Hoitamista esiintyy kaikissa kulttuureissa ja jokaisessa yhteisössä 

on hoitamisen omat muodot, joista näkyvät yhteisön arvot, uskot ja sosiaalinen tilanne 

(emic-tieto). Näiden lisäksi yhteisössä vaikuttaa myös virallinen 

terveydenhuoltojärjestelmä ja sen tarjoama tieto (etic-tieto). Leininger näkee, että 

hyvässä hoitotyössä yhdistyvät emic- ja etic-tieto ja nämä tekijät otetaan huomioon, kun 

tehdään asiakasta koskevia päätöksiä yhdessä hänen kanssaan. Suhtautuminen 

asiakkaan omaan kulttuuriin ammatillisessa hoitotyössä voi ilmetä kolmenlaisena 

toimintana:1) Asiakkaan oman kulttuurinmukaista hoitotyötä säilyttävä ja tukeva 

toiminta 2) Asiakkaan omaa kulttuurinmukaista hoitotyötä mukauttava tai muuttava 

toiminta 3) Kulttuurinmukaista hoitotyötä uudelleen muotoileva toiminta. (Leininger 

1995, 73.) 

 

Hoitamiseen liittyvät käytännöt, arvot ja uskomukset ovat peräisin kulttuurista. Hoidon 

toiminnot, päämäärät ja tehtävät vaihtelevat eri kulttuureissa. Leningerin mukaan 

hoitajan on oltava tietoinen kulttuureista ja opittava ymmärtämään niitä. Tämän pohjalta 

hoitaja osaa suunnitella ja toteuttaa hoitotyötä sekä auttaa eri kulttuurista tulevia ihmisiä 

ja ottaa huomioon heidän erityistarpeensa. (Leininger 1994, 8-13.) 

 

Transkulttuurinen hoitotyö onkin haastavaa, mutta monitahoista. Se edellyttää hoitajilta 

perehtyneisyyttä asiakkaan elämänarvoihin, uskomuksiin sekä elämäntapaan. Jos 

hoitajien tiedot ja taidot ovat ristiriidassa asiakkaan arvojen ja elämäntapojen kanssa, 

voi asiakas käyttäytyä yhteistyökyvyttömästi sekä olla tyytymätön saamaansa 

palveluun. Uuden tiedon oppiminen vieraista kulttuureista on tärkeää ja vie aikaa, ennen 

kuin hoitaja oppii ymmärtämään asiakkaita. (Leininger 1995, 6.) 

 

Leiningerin transkulttuurisen hoitotyön perusajatuksena on, että eri kulttuureista tulevat 
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ihmiset pystyvät enimmäkseen itse kertomaan ja ratkaisemaan, millaista hoitoa he 

tarvitsevat ja haluavat (Leininger 1994, 8.) 

 

Hänen mallinsa mukaan hoitotyössä pitää pyrkiä selvittämään yksilöiden, perheiden ja 

ryhmien kulttuurisiin elämäntapoihin perustuvaa hoitamiskäyttäytymistä, arvoja ja 

uskomuksia, jotta voitaisiin toteuttaa hyvää, tehokasta ja tyydyttävää hoitoa. (Leininger 

1995, 7-8.) 

 

Tutkimuksessani transkulttuurisen hoitotyön teorian avulla yritin ymmärtää paremmin 

maahanmuuttajaäitien kokemuksia neuvolapalveluista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

4 NEUVOLATOIMINTA SUOMESSA 

 

 

Äitiys- ja lastenneuvolat voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti lähes koko väestön 

terveyskäyttäytymiseen; vastaava mahdollisuutta ei ole juuri missään muualla 

maailmassa. Neuvolajärjestelmän edut ovat kiistattomat. Perheiden ja yhteiskunnan 

jatkuvasti lisääntyvät monipuolisen ja yksilöllisen palvelun vaatimukset heijastavat työn 

tärkeyttä. (Simell 1997, 12.) 

 

Neuvolatoiminta onkin yhä suuremmalta osin yksilö- ja pienryhmätoimintaa. 

Työntekijät käyttävät omaa itseään ja henkilökohtaisia ominaisuuksiaan panoksena: työ 

ei saa olla koskaan mekaanista rutiinia. Inhimillisten tuntosarvien käyttö on taito, joka 

toisilla ihmisillä on synnynnäisesti hyvin kehittynyt. Kaikki voivat kuitenkin parantaa 

vuorovaikutustaitojaan opiskelulla, harjoittelulla, kiinnittämällä asiaan huomioita, 

kuuntelemalla avoimesti perheitä, lapsia ja työtovereita ja oppimalla omista 

kokemuksistaan (Simell 1997, 12.) 

 

Keskeisimpiä ohjaukseen kohdistuvia vaatimuksia on yksilöllisyys. 

Neuvolahenkilökunnan kyky tunnistaa äidin, lapsen ja perheen kokonaistilanne, 

tietomäärä ja suhtautumistapa elämän monimuotoisuuteen on ratkaisevan tärkeä 

onnistuneen ohjauksen perusta. Perheen suuret asiat on pystyttävä erottamaan pienistä: 

esim. taloudellisessa ahdingossa elävän perheen ohjauksessa ei ole mieltä keskittyä 

lapsen ravinnon rasvakoostumuksen parantamiseen, vaan on lähdettävä liikkeelle 

perheen tarpeista, perheelle todellista apua antaen. (Simell 1997, 12.) 

 

Neuvolan tehtävänä on auttaa ja tukea vanhempia, jotta hallitsisivat raskauteen, 

synnytykseen ja lapsen hoitoon liittyvät perusasiat. Ohjausta vaativia perusasioita ovat 

mm. syöminen, uni, nukkuminen, vatsan toiminta, pulauttelu ja oksentelu, virtsaaminen, 

lapsen pesu, vaatetus, ulkoilu, muiden lasten kanssa oleminen, leikki ja lelut. (Simell 

1997, 15–23.) 
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4.1 Äitiysneuvola 

 

Äitiysneuvolan tehtävänä on turvata odottavan äidin ja lapsen paras mahdollinen 

terveys sekä tukea koko perheen terveitä elintapoja ja valmistumista uuden 

perheenjäsenen syntymään. Perhe saattaa tarvita tukea perhe-elämään 

valmistautumisessa ja parisuhteen mahdollisten ongelmien ehkäisyssä ja 

ratkaisemisessa erityisesti ensimmäisen lapsen syntyessä. Neuvolatoiminnon 

perhekeskeisyyteen kuuluu myös isien terveysneuvonta sekä tukeminen isäksi kasvussa 

ja ohjaaminen äidin tukemiseen synnytyksessä.  (Simell 1997, 12.) 

 

Äitiysneuvolassa seurataan mahdollisia raskaudenaikaisia häiriöitä, ehkäistään niitä ja 

lähetetään äiti tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon synnytyssairaalan 

äitiyspoliklinikalle tai osastolle. Äitiysneuvolassa ja sairaalan äitiyspoliklinikalla 

autetaan myös, jos äidillä on synnytykseen liittyviä pelkoja ja masennusta tai perhe 

esimerkiksi odottaa kaksosia. Raskauden ja synnytyksen seuranta ja hoito perustuvat 

äitiysneuvolan ja synnytyssairaalan tiiviiseen yhteistyöhön. (Simell 1997, 15–16.) 

 

Normaalisti sujuvan raskauden aikana odottava äiti käy äitiysneuvolan 

terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotolla 12–15 kertaa. Lääkäri tutkii äidin 2-3 kertaa 

raskauden aikana. Perhe voi tarvittaessa päästä myös psykologin, ravitsemusterapeutin, 

fysioterapeutin, perhetyöntekijän tai sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Seurantakäynnit 

terveydenhoitajan luona ovat aluksi yleensä noin kuukauden välein, 28. raskausviikosta 

lähtien kahden viikon välein ja 35. viikosta alkaen viikon välein. 

Äitiysneuvolakäynneillä seurataan aina odottavan äidin painoa, verenpainetta ja sokerin 

esiintymistä virtsassa. Veren hemoglobiiniarvo tarkistetaan vähintään kolme kertaa 

raskauden aikana. Viikoittainen painolisäys lasketaan, sillä liian suuri tai liian pieni 

painonnousu voi olla merkki häiriöstä. Mahdollista turvotusta tarkkaillaan. Sikiön 

sydänääniä kuunnellaan ja tehdään ulkotutkimus sikiön asennon tarkistamiseksi 

Tarpeen vaatiessa lääkäri tai terveydenhoitaja lähettää äidin lisätutkimuksiin 

synnytyssairaalan äitiyspoliklinikalle. Seurantakäynneillä keskustellaan äidin ja isän 

kanssa raskauteen, synnytykseen ja tulevaan vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä. 

Lääkärin ja terveydenhoitajan kanssa voi keskustella myös masennuksesta, 

perheongelmista ja peloista (Simell 1997, 16–17.) 
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4.2 Lastenneuvola 

 

Lapsi on yksilö jo varhaiskehityksestään alkaen. Neuvolatyössä on kuultava ja aistittava 

lasta itseään aivan pienestä pitäen: miten lapsi käyttäytyy ja reagoi, miten liikkuu, miten 

lapsi ilmaisee itseään ja miten lapsi kuvaa elinolosuhteitaan. Terveysohjausta tulee 

antaa suoraan lapselle paljon nykyistä varhemmin: lastenneuvolakäynnin kohde on lapsi 

siinä kuin vanhemmatkin. (Simell 1997, 13.)  

 

Lastenneuvolassa tehtävään mielenterveystyöhön kuuluu lapsen terveen kehityksen ja 

sen edellytysten edistäminen, lapsen kehityksen riskitilanteiden tunnistaminen ja 

vähentäminen, perheen erityisen avuntarpeen tunnistaminen ja tuen antaminen sekä 

erityispalveluiden tarpeen arviointi ja palveluihin ohjaaminen. Tärkeänä menetelmänä 

on lapsen, perheen ja terveydenhoitajan välinen vuorovaikutus. Tavoitteena on lisätä 

vanhempien mahdollisuuksia selviytyä vanhempina ja kasvattajina. (Lastenneuvolaopas 

1993, 27.) 

 

 

4.3 Terveydenhoitaja neuvolassa 

 

Terveydenhoitaja toimii neuvolassa ihmissuhdetyössä. Hän ohjaa asiakkaita raskauden 

alkuajoista lähtien. Perhettä ohjataan kertomalla raskauden aikana kunnollisen 

ravitsemuksen ja riittävän liikunnan ja levon merkityksistä. Raskaudenaikaisiin 

fysiologisiin muutoksiin ja moninaisten tuntemusten ymmärtämiseen äiti tarvitsee 

terveydenhoitajan ohjausta. Myös tulevan lapsen elämänkaareen sisältyy asioita, joihin 

tarvitaan ohjausta; lapsen syöminen, nukkuminen, vatsan toiminta, pulauttelu, 

oksentelu, virtsaaminen, itkeminen jne. (Simell 1997, 14.) 

 

Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen ja perhehoitotyön asiantuntija 

neuvolatyössä ja vastaa toiminnan hoitotieteellisestä tasosta sekä ajanmukaisuudesta. 

Terveydenhoitaja tuntee oman alueensa ja sen väestön. Hän tapaa perheet neuvolassa 

noudatetun työkäytännön ja perheiden tarpeiden pohjalta. Osa tapaamisista on 

kotikäyntejä. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu myös työ lapsiperheiden 
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yhteisöllisyyden lujittajina. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) 

4.4 Neuvola lapsiperheiden tukena 

 

Pelkonen ja Löthman-Kilpeläinen (2000) ovat selvittäneet äitiys- ja 

lastenneuvolatoimintaan kohdistuneita tutkimuksia ja kehittämishankkeita 1990-luvulla. 

Näiden tutkimusten ja kehittämishankkeiden myötä Pelkonen ja Löthman-Kilpeläinen 

ovat koonneet tietoa siitä, kuinka terveydenhoitaja voi tukea perheitä erilaisissa 

elämäntilanteissa. Hän voi tukea vanhempia vanhemmuuteen kasvussa mm. auttamalla 

vanhempia varautumaan lapsen tuomiin muutoksiin perheessä, tukemalla vanhempia 

itse tunnistamaan vanhemmuuden voimavarat ja niitä kuormittavat tekijät, ottamalla 

puheeksi ja kiinnittämällä aktiivisesti vanhempien huomiota parisuhteesta 

huolehtimisen tärkeyteen. Terveydenhoitaja voi tukea parisuhdetta olemalla valmis 

keskustelemaan vanhempien kanssa arjen sujumisesta ja järjestämällä vanhemmille 

mahdollisuuksia keskustella parisuhteeseen liittyvistä asioista muiden vanhempien 

kanssa. 

 

Neuvolan työntekijän ammattitaidosta riippuu, millaista tietoa ja missä muodossa hän 

kullekin perheelle sitä antaa. Tiedon lisäksi useimmat perheet odottavat emotionaalista 

tai sosioemotionaalista tukea elämäntilanteessaan. Tällainen tuki on luonteeltaan 

välittämistä, kunnioituksen osoittamista, kuuntelemista, ymmärtämistä ja vahvistamista. 

Sen avulla pyritään lujittamaan vanhemman itseluottamusta, selviytymistä ja omien 

valintojen ja ratkaisujen tekemistä sekä vastuunottoa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2004. 93–95.) 

 

On tärkeää, että lapsi saa riittävästi huolenpitoa ja tukea oman persoonallisuutensa 

kehittymiseen. Riittävä vanhemmuuden, parisuhteen ja turvallisen lapsilähtöisen 

kasvatustavan tukeminen edistää koko perheen hyvinvointia. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004, 20.) 

 

Vehviläinen-Julkunen kirjoittaa omassa artikkelissaan, että raskauden aikaan latautuu 

niin naiselle kuin koko perheelle runsaasti erilaisia odotuksia ja toiveita, mutta myös 

pelkoja. Vaikka useimmat lapset syntyvät toivottuina, suunnitelmien mukaisesti, lapsen 

syntymään ja vanhemmuuteen liittyy kuitenkin monia erilasia tunteita. Vanhemmat 
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kokevat nämä hämmentäviksi ja yllättäviksi. Asiantuntijat voivat vähentää monia 

raskauteen ja synnytykseen liittyviä, epätietoisuutta aiheuttavia seikkoja 

palvelujärjestelmän kohtaamistilanteissa neuvoloissa, äitiyspoliklinikoilla ja 

synnytysosastoilla mm. jakamalla tietoa, antamalla tukea ja hoitamalla erilaisia oireita 

ja vaivoja. (Vehviläinen - Julkunen 1999, 157.) 

 

Vehviläinen-Julkunen kuvaa perheen tukemista raskauden ja synnytyksen aikana 

erityisesti neuvolatyön näkökulmasta. Hänen artikkelissaan halutaan korostaa sitä, että 

raskauden aika merkitsee muutosta niin naisen kuin koko perheen elämässä. Aluksi 

kuvataan naisen olemuksessa tapahtuvia fysiologisia, psykologisia ja emotionaalisia 

muutoksia aikaisemman tiedon ja tutkimuksen pohjalta. Toisena osa-alueena 

tarkastellaan erityisesti perhevalmennuksen mahdollisuuksia tukea perheitä uudessa 

muutosvaiheessa. (Vehviläinen-Julkunen 1999, 157.) 

 

Tutkimuksessa ”Lasten hoito- ja kasvatusneuvontatyön kehittäminen 

terveyskeskuksissa” (Lauri 1982, 71) on tutkittu terveydenhoitajien työn vaikuttavuutta. 

Vertailusuhteena Lauri on käyttänyt teoreettista terveydenhoitajan toimintamallia lasten 

hoito- ja kasvatusneuvontatyössä. Mallissa oli lähdetty siitä, että terveydenhoitajan 

suorittamaa neuvontatyötä ohjaavia tekijöitä ovat lapsen kehitys, hoitotyön 

perusperiaatteet sekä yksilön/perheen oppimisprosessi ja käyttäytyminen. 

Tutkimustulosten mukaan näytti siltä, että terveydenhoitajat pystyivät vaikuttamaan 

lasten hoito- ja kasvatusneuvontaan erityisesti fyysisen perushoidon alueella. Lasten 

psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen ja ohjaukseen terveydenhoitajat 

vaikuttivat sellaisissa perheissä, joissa ongelmia ei ollut kovin paljon ja joissa 

vanhemmat olivat halukkaita ja aktiivisia käsittelemään, esiin tulleita asioita ja etsimään 

niihin ratkaisuja. 

  

 

4.5 Maahanmuuttajaperhe neuvolan asiakkaana 

 

Asiakkaan ulkomaalaisuus ei sinänsä vaadi työntekijältä mitään erityistä ammattitaitoa, 

vaan työ vieraasta kulttuurista tulevan asiakkaan kanssa perustuu samalle 

ammattitaidolle kuin omasta kulttuurista tulevan asiakkaan kanssa. Työntekijän on hyvä 
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muistaa oma ammattiroolinsa tuntiessaan itsensä avuttomaksi ja tietämättömäksi. 

Maahanmuuttajan tutkimus- ja hoitoperiaatteet eivät poikkea suomalaisten potilaiden 

hoidosta ja tutkimisesta. (Viialainen 1995, 25.) 

 

Vaikka työntekijällä ja asiakkaalla on yhteinen kieli vaikkapa tulkin välityksellä, on 

oltava tietoinen ei-sanallisen viestinnän merkityksestä ja kulttuurisidonnaisuudesta. On 

hyvä muistaa, että myös työntekijän persoona, sukupuoli, puhe-, pukeutumis- ja 

käyttäytymistavat vaikuttavat siihen, miten asiakas häntä tulkitsee. (Viialainen 1995, 

25.) 

 

Lapsille ja äideille on monissa maissa tarjolla neuvolapalveluja mm. Venäjällä. 

Suomalainen järjestelmä voi tuntua kuitenkin oudolta täysin toisenlaisesta 

kulttuuriympäristöstä tulevalta. On tärkeää selvittää, mistä maahanmuuttajat ovat tulleet 

ja mitä palveluja he ovat saaneet aikaisemmin. (Simell 1997, 504.) 

 

Erityisesti maahanmuuttaja-asiakkaiden kohdalla on lastenneuvolassa hyvä tarkastaa 

rokotusten ajan tasalla olo ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Vanhemmilta tulee 

selvittää, mitä mieltä he ovat rokotuksista ja haluavatko he, että lapsi rokotetaan yleisen 

rokotusohjelman mukaisesti. (Launiala, 1997, 505.) 

 

 

4.6 Aikaisemmat tutkimukset maahanmuuttajien kokemuksista neuvolassa 

 

Knuuttila (1996) oli tutkimuksessaan haastattelut 15 ulkomailta vieraasta kulttuurista 

Suomeen muuttanutta naista ja tutkinut naisten kokemuksia suomalaisesta 

neuvolatyöstä. Knuuttilan mukaan haastateltavien kokemat muutokset terveydentilassa 

olivat samanlaisia, kuin suomalaisten äitien kokemat ongelmat. Naisten kuvausten 

mukaan neuvola toimi tietoa antavana, tukevana ja kannustavana sekä heidän 

elämäntilanteensa erityispiirteet huomioivana. Neuvola koettiin myös turvallisena ja 

lasten terveyttä tukevana. Terveydenhoitajien työskentelyote oli asiakaslähtöistä ja 

muutosta tukevaa.  (Knuuttila 1996, 58 – 62.) 

 

Padarian (2003) on tutkinut ulkomailta Suomeen muuttaneiden naisten kokemuksia 
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suomalaisesta neuvolatyöstä. Tutkimuksessaan hänellä oli tavoitteena kuvata, miten eri 

kulttuurista tulevat äidit kokevat erilaiset neuvolan työmuodot ja mitä hyötyä näistä 

palveluista on ollut heille heidän arkipäivässään. Tavoitteena ollut myös löytää 

uudenlaisia yhteiskunnassamme selviämistä edistäviä tukimuotoja. Padarianin mukaan 

neuvolan tuki erilaisissa lapsiin liittyvissä pulmatilanteissa koettiin suuriarvoiseksi.  

Myös neuvolasta saatuja lasten kasvua ja kehitystä koskevia tietoja arvostettiin paljon. 

(Padarian 2003, 48 – 49.) 
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5 NEUVOLAJÄRJESTELMÄ VENÄJÄLLÄ 

 

 

5.1 Äitiysneuvola 

 

Venäjällä äitiysneuvolassa on seuraavia palveluita: kätilön, gynekologin, lääkäreiden 

(yleislääkärit, sukupuolitautien lääkärit) vastaanottohuoneet, toimenpidehuone, 

laboratorio, fysioterapiahuone hoitoja varten, terapeutin, hammaslääkärin, juristin 

vastaanottohuoneita sekä muita vastaanottohuoneita neuvontaa varten, kuten 

lapsettomuus, keskenmeno, yms. (Lääketieteellinen kirjasto 2009.) 

 
Aluelääkärin vastaanoton lisäksi kuuluu käydä tarvittaessa antamassa raskaana oleville 

synnyttäville ja naistentauteja oleville naisille apua kotioloissa, esim. heille, jotka eivät 

itse pääse tulemaan vastaanotolle neuvolaan.  Ryhmäneuvontaa ja henkilökohtaista 

neuvontaa järjestetään lääkärin ja kätilön toimesta säännöllisesti. Neuvolassa toimivat 

omat juristit, jotka antavat neuvoja ja juridista apua. (Lääketieteellinen kirjasto 2009.) 

 

Yhtenä tärkeimmistä neuvolan tehtävistä on syövän ennaltaehkäiseminen ja syöpään 

johtavien sairauksien tunnistaminen. Seulontatarkastuksia järjestetään kaikille naisille 

20 ikävuodesta alkaen kahdesti vuodessa. (Lääketieteellinen kirjasto 2009.) 

Ennen synnytystä raskaana olevan naisen kotona käy aluekätilö kaksi kertaa. 

Synnytyksen jälkeisen kotikäynnin tekevät lääkäri ja kätilö ensimmäisen kolmen 

vuorokauden sisällä kotiutumisen jälkeen. Raskaana olevien naisten tarkastuksia tekevät 

kätilö, lääkäri, terapeutti, hammaslääkäri, korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäri sekä 

tarvittaessa myös virtsaelintautien erikoislääkäri ja sisätautilääkäri (endokrinologi). 

(Lääketieteellinen kirjasto 2009.) 

 

 

5.2 Lasten terveyskeskus, lastenpoliklinikka  

 

Venäjällä lastenneuvola tarjoaa kokonaisvaltaista terveyden seurantaa 0-18 ikävuoteen 

asti johtavan lastenlääkärin sekä pätevien erikoislastenlääkäreiden toimesta. 

Lastenpoliklinikasta on mahdollista saada myös ympärivuorokautista puhelinneuvontaa. 
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(Lastenpoliklinikka Venäjällä 2009.) 

 

Lastenneuvolassa hoitajan lisäksi on erilaisia erikoislääkäreitä kuten lastenlääkäri, 

kirurgi, lasten sydäntautilääkäri, lastenneurologi, lasten silmälääkäri, allergialääkäri, 

lasten sydäntautilääkäri sekä lasten gynekologi, joka seuraa tyttöjen elimistön kehitystä 

18 vuoteen asti. Lastenpoliklinikan työntekijät tekevät lapsille tarvittaessa 

ultraäänitutkimukset (sydän, verisuonet, munuaiset jne.) ja lähettävät laboratorioon. 

(Lastenpoliklinikka Venäjällä 2009.) 

 

Lastenlääkäri tekee kotikäyntejä vanhempien kutsusta, jolloin hän määrää lapselle 

tarvittaessa hoidot ja lääkkeet. Lastenlääkäri seuraa vauvan kehitystä yhteistyössä 

hoitajan kanssa. Sairauksien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään suurta huomiota. 

(Lastenpoliklinikka Venäjällä 2009.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten venäläisäiti kokee äitiys- ja 

lastenneuvolajärjestelmän ja sen antaman tuen. Onko se riittävää ja mitä voisi tehdä 

mahdollisesti eri tavalla ja paremmin?  Kohderyhmänä oli 5 maahanmuuttajaäitiä.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia kokemuksia venäläisäideillä on äitiys- ja lastenneuvolasta? 

2. Millaista tukea venäläisäidit ovat saaneet neuvolasta erilaisissa elämäntilanteissa?  

3. Miten neuvolan palveluja voisi kehittää äitien näkökulmasta? 

 

 

6.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Koska haluan tutkia ihmisten kokemuksia, valitsin tutkimustavaksi kvalitatiivisen eli 

laadullisen tutkimusmenetelmän. Laadullisen tutkimuksen keinoin on mahdollista tutkia 

aihetta myös silloin, kun aiheesta ei ole paljon tietoa ennestään. 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisia piirteitä ovat muun muassa laadullisuus, 

subjektiivisuus ja ymmärrettävyys. Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan tutkia 

ihmisten subjektiivisia tunteita, tuntemuksia ja kokemuksia tutkittavasta aiheesta. 

Parhaimmillaan laadullinen tutkimus elää aineistonsa mukana koko tutkimuksen ja 

tutkimusprosessin ajan. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään saamaan tietoa, joka 

edustaa tutkittavien mielipiteitä ja ajatuksia. (Eskola & Suoranta 1998, 13 – 18.) 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen niin 

kuin tutkittavat itse sen kokevat. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ilmiötä pyritään 

tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 

152.) 

 

Tutkimusaineiston keräsin haastattelujen avulla. Teemat eli haastattelun aihepiirit tähän 
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tutkimukseen nousivat kirjallisuudesta ja ne tarkentuivat aikaisempien aiheesta tehtyjen 

tutkimusten tarkastelun pohjalta. Haastattelu on ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, 

koska siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2000, 192.) Valitsin teemahaastattelumenetelmän, koska silloin äitien omat 

kokemukset ja näkemykset tulevat parhaiten esille. Teemahaastattelun avulla halusin 

saada selville, miksi haastateltava ajattelee tai toimii tietyllä tavalla.  

 

 

6.3 Kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valitsin entisestä Neuvostoliitosta ja Venäjältä muuttaneet 

naiset, iältään 20–35. Kriteerinä haastateltaville oli, että äiti oli muuttanut Suomeen 

Venäjältä ja oli asunut tietyn ajan Suomessa. Kriteerinä oli myös, että äiti oli raskaana 

ja/tai hänellä oli vähintään yksi lapsi iältään enintään 6 vuotta.  

 

Kohderyhmänä oli 5 venäläisäitiä. Valitut naiset olivat käyneet eri Itä-Helsingin ja 

Vantaan neuvoloissa. Ensimmäiset kolme haastattelua tein syksyllä 2008 ja kaksi 

viimeistä keväällä 2009.   

 

Neuvolasta on joskus vaikea saada haastateltavia henkilöitä, joten sain heidät omien 

kontaktieni kautta. Yhden haastateltavan sain tuttavapiirini kautta, hän halusi 

innokkaasti osallistua tutkimukseen. Kaikki haastattelut tapahtuivat haastateltavien 

kotona. Haastattelut kestivät 45 minuutista puoleentoista tuntiin. Tutkimukseen 

osallistuttiin nimettömänä ja vapaaehtoisesti. Otin yhteyttä haastateltaviin naisiin 

puhelimitse ja sovimme haastatteluajat.  Haastattelut tein venäjän kielellä, jotta viestintä 

olisi mahdollisimman selkeää.  Haastattelut sujuivat hyvin ja meidän välillemme syntyi 

hyvä vuorovaikutus.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruu tapahtuu yleensä menetelmillä, jotka vievät 

tutkijan lähelle tutkittavaa kohdetta. Pyrkimyksenä on tällöin tavoittaa tutkittavien 

näkökulma tutkittavana olevasta ilmiöstä. (Kiviniemi 2001, 68.) Kvalitatiivisella 

tutkimusmenetelmällä saadaan syvällisiä ja ilmiötä aidosti kuvaavia tuloksia (Janhonen; 

Nikkonen 2001, 8). Teemahaastattelua käytettäessä on tärkeää teema-alueiden 
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suunnittelu. Haastattelutilannetta varten laaditaan teema-alueluettelo, joka muunnetaan 

haastattelutilanteessa kysymyksiksi. ( Hirsjärvi & Remes 1995, 41.)  

 

Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin nauhoitettujen teemahaastattelujen avulla. 

Kaikilta äideiltä sain ennen haastattelujen tekemistä suullisen luvan nauhoittamiseen ja 

kirjallisen suostumuksen tutkimukseen. Haastattelun tukikysymyksinä käytin valmiiksi 

laadittua kysymysrunkoa, jolla pystyin ohjaamaan haastattelun kulkua tarvittaessa sekä 

keräämään tarpeelliset taustatiedot raportointia varten. ( Liite 2.)  

 

 

6.4 Aineiston analyysi 

 

Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi laadullisen sisällön analyysin. Sisällönanalyysi 

on menetelmä, jolla voidaan analysoida sekä kirjoitettua että suullista kommunikaatiota. 

Sisällön analyysilla tarkoitetaan kerätyn aineiston tiivistämistä niin, että tutkittavia 

ilmiöitä voidaan lyhyesti ja yleistettävästi kuvailla tai että tutkittavien ilmiöiden väliset 

suhteet saadaan selkeinä esille. Olennaista on erottaa tutkimusaineistosta 

samanlaisuudet ja erilaisuudet, jolloin aineistoa kuvaavien luokkien tulee olla toisensa 

poissulkevia ja yksiselitteisiä. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 21 – 23.) 

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on haastattelujen kuunteleminen 

ja auki kirjoittaminen, jonka jälkeen haastattelut luetaan läpi ja perehdytään sisältöön. 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 111.) Aloitin aineiston analyysin muistiinpanojen lukemisella 

ja nauhojen kuuntelemisella. 

 

Aineiston purku tehdään yleensä puhtaaksikirjoittamalla eli litteroimalla. Litteroinnissa 

voidaan käyttää kahta eri tapaa. Litterointi voidaan tehdä koko haastatteludialogista tai 

vain valikoiden, esimerkiksi vain teema-alueista ja haastateltavan puheesta. (Hirsijärvi 

& Hurme 2000, 138.) Alkuvaiheessa kuuntelin nauhoja useita kertoja ennen 

litteroimista.  Nauhojen kuunteleminen oli tärkeä vaihe, koska siinä tuli hyvin esille 

tutkimusaineiston suhde tutkijaan. Kun kaikki haastattelut oli suoritettu, järjestin 

kaikkien vastaukset ja kommentit haastattelurungon mukaisesti ja sen jälkeen litteroin 

nauhat sanasta sanaan pian haastattelujen jälkeen. 
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Tehdyt haastattelut käänsin suoraan nauhalta suomeksi. Kaikkein vaikeinta oli 

mahdollisimman tarkan suomennoksen tekeminen. Litteroitua tekstiä syntyi noin 40 

sivua. Sen jälkeen luin aineistoa useita kertoja läpi merkintöjä tehden. Ensimmäisenä 

alleviivasin ne lauseet, jotka vastasivat 1. tutkimuskysymykseen: Millaisia kokemuksia 

venäläisäidillä on äitiys- ja lastenneuvolasta? Seuraavaksi alleviivasin lauseita, jotka 

vastasivat 2. tutkimuskysymykseen: Millaista tukea venäläisäidit ovat saaneet 

neuvolasta erilaisissa elämäntilanteissa?  Viimeksi alleviivasin lauseet, jotka vastasivat 

3. tutkimuskysymykseen: Miten neuvolan palveluja voisi kehittää äitien näkökulmasta?  

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineisto ensin pelkistetään, jolla tarkoitetaan, 

että aineistolle tehdään tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä. Sitten etsitään 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vastauksina ovat pelkistetyt ilmaisut aineiston 

termein. Pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmitellään etsimällä pelkistettyjen ilmausten 

erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistetään ja niille annetaan 

sisältöä kuvaava nimi.  Aineiston ryhmittelyssä voidaan käyttää tulkintaa. Seuraavassa 

vaiheessa yhdistetään samansisältöisiä luokkia, jolloin saadaan yläluokkia. (Latvala ym. 

2001, 26 – 29.)  

 

Kokosin paperille alleviivatuista lauseista pelkistettyjä ilmaisuja selkeän 

kokonaiskäsityksen saamiseksi. Ennen kuin aloitin aineiston kirjoittamisen yhtenäiseksi 

tekstiksi, ryhmittelin pelkistetyistä ilmaisuista asiat, jotka kuuluivat yhteen ja vastasivat 

kysymyksiini.  Esimerkki: 

 

Alkuperäinen ilmaus                      Pelkistetty ilmaus  

 

”Hoitajat ovat niin ystävällisiä ja antavat  

hyviä neuvoja. Heille saa tulla myös silloin 

kun aikaa ei ole varattu.”        Hoitajat ovat ystävällisiä ja 

      osaavia  

                

”Terveydenhoitaja on niin ystävällinen.    

Hän on ammattinsa osaava ihminen.”           
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”Meidän hoitaja osaa vähän venäjää       Hoitaja osaa venäjää 

ja tietää paljon venäläisestä kulttuurista.”      

 

            

”Raskausajanaikanani vaihteli  

kuusi terveydenhoitajaa.        Vaikea saada kontaktia 

Vaikea saada kontaktia ja        ja luottamusta uusiin ihmisiin 

luottamusta uusiin ihmisiin.” 

 

 

”Pyydän, että hoitaja kertoisi minulle esim.   

miten lapseni kehittyy, mutta hän kyselee      Kyselee yksityisasioita 

yksityisasioita.” 

                

                                      

            

 

Pelkistetyistä ilmauksista ryhmittelin ne asiat, jotka näyttivät kuuluvan yhteen ja 

vastasivat ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen. Yhtäläisyyksistä syntyi 

alakategorioita, joille pyrin löytämään niiden sisältöä parhaiten kuvaavia nimiä. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen löysin yhden yläkategorian: kokemukset 

neuvolapalveluista. Esimerkkinä analysoitavasta aineistosta seuraavat ilmaisut: 

 

• Ammattitaitoiset terveydenhoitajat 

• Terveydenhoitajilla oli tietoa venäläisestä kulttuurista 

• Palvelu oli ystävällistä 

• Ennakkoluulot suomalaista neuvolajärjestelmää kohtaan 

• Vaihtuvat terveydenhoitajat ja siitä johtuvat kontaktivaikeudet 

• Yksityisasioista uteleminen 
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Toiseen tutkimuskysymykseen sain yhden yläkategorian: tuen saaminen neuvolasta.  

Löysin kolmanteen tutkimuskysymykseen myös yhden yläkategorian: kehittämistarpeet. 

 

 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tulokset on esitetty teemahaastattelun rungon mukaisessa järjestyksessä. Olen antanut 

jokaiselle haastattelussa olleelle äidille kirjaimen H ja oman luvun 1-5, joka selkeyttää 

tuloksiani. 

 

 

7.1 Venäläisten naisten taustatiedot 

 

Kaikki haastattelemani naiset ovat venäjänkielisiä. Haastatteluun osallistui viisi naista.  

Alla olevaan taulukkoon on koottu haastateltavien taustatiedot. 

 

Haastateltavat 
äidit  

    
Ikä 

Suomeen 
maahantulosyy 

Asumisaika 
Suomessa 

Missä 
asuu 

Lasten 
lukumäärä 

Raskaana 

H 1 24 paluumuuttaja 12 Helsinki 1 kyllä 
H 2 30 avioliitto 10 Helsinki 2 ei 
H 3 29 avioliitto 7 Helsinki 2 ei 
H 4 32 paluumuuttaja 10 Vantaa 2  ei 
H 5 22 avioliitto 5 Vantaa 1 kyllä 
 

Kuvio 1. Venäläisten naisten taustatiedot 
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7.2 Asiakkuus neuvolassa 

 

 

7.2.1 Hakeutuminen 

 

Tutkimuksessa selvisi, että kaksi haastateltavaa oli tiennyt etukäteen suomalaisesta 

neuvolajärjestelmästä. Yksi tiedonantaja oli hakenut tietoa itse. 

 

Jos asut täällä, on pakko osata kaikki suomalaisesta terveydenhuollosta 
ja neuvolatoiminnasta. Olen tiennyt siitä etukäteen. (H1) 

 
Sain tiedon siitä, että olen raskaana ja mieheni kanssa soitimme suoraan 
neuvolaan. (H2) 

 
  Kukaan ei sanonut neuvolasta. Sain tietoja netin kautta. (H5) 
 

Kahdella haastateltavalla ei ollut ollenkaan tietoa, mihin raskaana ollessa Suomessa 

hakeudutaan ja he saivat tietoa neuvolasta ja neuvolaan hakeutumisesta sukulaiseltaan.  

 

   Minulle neuvolajärjestelmä oli ihan uusi. Se on ihan erilainen kuin 
   meillä Venäjällä. Serkkuni osasi kertoa siitä. (H4) 
 

   Sain tietää neuvolasta mieheni kautta. Hän on suomalainen. (H3) 

 

 

7.2.2 Äitien odotukset neuvolaa kohtaan  

 

Yhdellä haastateltavalla ei ollut mitään etukäteisodotuksia äitiys ja lastenneuvolaa 

kohtaan, koska hänellä ei ollut tietoa, mitä neuvolassa tehdään. Yksi naisista odotti 

hyvää ja mukavaa terveydenhoitajaa, hänellä ei ollut mitään erityisiä odotuksia 

neuvolan suhteen.  Kaksi vastaajista odotti, että neuvolasta saa tietoa raskaudesta, 

lapsen kehityksestä raskauden aikana ja lastenhoitoon liittyviä ohjeita. 

 

Ensimmäisen raskauden aikana minulla ei ollut mitään tietoa neuvolasta, 
mutta oli hyvä palvelu. (H5) 
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  Sain sitä mitä odotin. Mukava terveydenhoitaja ja hyvä palvelu. (H1) 

  Odotin tietoja lapsen kehityksestä. (H3) 

Kun olin raskaana odotin, että keskustellaan hoitajan kanssa aina  
 lapsen kehityksestä. Sain siitä riittävästi tietoa. (H2) 

 

Näyttäisi siltä, että terveydenhoitajat kykenevät ottamaan huomioon erilaisten ihmisten 

erilaiset odotukset. 

   

7.3 Kieli 

 

 

7.3.1 Kommunikoinnin sujuminen 

 

 

Kaikki viisi haastateltavaa asioivat äitiys- ja lastenneuvolassa suomen kielellä. Neljällä 

on ollut neuvolassa asioidessa kieliongelmia. He saivat apua kieliongelmiinsa 

aviomieheltään. Yksi käytti tulkkipalveluja. 

   

  Kun muutin Suomeen en puhunut yhtään suomea. Esikoiseni kanssa 
  mieheni oli mukana ja toimi tulkkina. ( H2) 
 

  Mieheni on suomalainen. Hän kävi minun kanssa äitiysneuvolassa  
  koko raskausajan aikana. (H3)  
 

Yksi asioi äitiys- ja lastenneuvolassa aina itse suomen kielellä eikä hänellä ollut 

koskaan kieliongelmia.  

 

Olen asunut Suomessa jo monta vuotta. Kyllä minä pärjään aina itse. 
(H1) 
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7.3.2 Tulkin käyttö 

 

 

Kolme vastaajista sai apua kieliongelmiinsa aviomieheltään, mutta he usein toivoivat 

voivansa käyttää tulkkipalveluja. Yhdellä on ollut kokemusta tulkkipalvelun käytöstä 

neuvolassa. 

  Mieheni oli mukana ja toimi tulkkina. Joskus olisi hyvä saada  
  myös ammattitulkki paikalle. (H2) 

Kun mies ei ole ollut aina mukana, silloin olisi hyvä saada   
 tulkki, mutta en tiennyt mistä hänet voi saada. (H3) 

En ymmärtänyt, enkä puhunut mitään. Käytin tulkkia, mutta  
 nykyään pärjään itsekin hyvin. (H4) 

 
 
Tulkin käyttö on suositeltavaa niissä tilanteissa, joissa on kieliongelmia. Perheenjäseniä 

ja etenkään lapsia ei saa käyttää tulkkina keskustelussa. Asiakkaalle täytyy kertoa, että 

ammattitulkki on vaitiolovelvollinen, jotta asiakas tuntee olonsa turvalliseksi 

puhuessaan henkilökohtaisista asioistaan tulkin välityksellä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004, 249.) 

 

 

7.3.3 Lapsen kaksikielisyys 

 

Lapsen kielen kehitystä ja varsinkin kaksikielisyyttä on tutkittu runsaasti. Uudet tiedot 

kielen oppimisesta ovat asettaneet kielen kehittämiselle uusia haasteita. Kieli on tärkeä 

osa ihmisen identiteettiä. Äidinkieli on ihmisen tärkein kieli. Äidinkieliksi määritellään 

se kieli, jonka ihminen on oppinut ensin ja johon hän samaistaa itsensä. Se on tunteiden 

ja ajattelun kieli. (Hytönen, ym. 2002.) 

 

Lapsella on päivähoidossakin oikeus omaan äidinkieleen. Kieli- ja kulttuuritaustan 

huomioon ottaminen päivähoidossa merkitsee lapsen eheän identiteetin tukemista sekä 

hänen oppimisvalmiuksiensa turvaamista. Äidinkieli on perusta lapsen ajattelulle ja 

tunne-elämän tasapainoiselle kehitykselle. Äidinkielentaito on muun oppimisen perusta. 

Oman äidinkielen opetus tukee kaikkien muiden aineiden opetusta. Mahdollisuus 

käyttää omaa äidinkieltä auttaa lasta sopeutumaan uuteen vieraskieliseen ympäristöön ja 
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lisää hänen perusturvallisuuttaan. ( Hytönen, ym. 2002.) 

 

Kaikkien haastateltavien kohdalla kaksikielisyydestä oli puhuttu neuvolassa. 

Neuvolassa kaikkia haastateltavia oli ohjattu puhumaan kotona myöhemmin myös 

suomenkieltä. Kolmen haastatellun lapset puhuvat sekä suomen että venäjän kielellä. 

Yhden äidillä lapset puhuvat kolmella eri kielellä. 

 

Kotona lapsen kanssa puhutaan omalla äidinkielellä ja päiväkodissa hän 
puhuu vain suomen kielellä, koska siellä kukaan ei osaa venäjää. (H1) 

Kotona minä puhun lapsien kanssa venäjää, mieheni puhuu heille turkkia 
ja päiväkodissa he käyttävät suomen kieltä. (H2) 

 

Äidinkielen oppimisen lisäksi on tärkeää, että lapsi oppii hyvin myös suomen kielen. 

Lapset, jotka saavuttavat kaksikielisyyden ja kykenevät toimimaan sekä oman että 

enemmistökulttuurin piirissä, voivat menestyä hyvin myös jatko-opinnoissa ja 

myöhemmin työelämässä. (Hytönen, ym. 2002.) 

 

 

7.3.4 Neuvolasta saadut esitteet 

 

Kolme haastatelluista oli saanut esitteitä neuvolasta vain suomen kielellä. Yksi heistä 

kaipasi esitteitä omalla äidinkielellä. Kaksi haastatelluista oli saanut esitteitä omalla 

äidinkielellään.  

 
Sain venäjänkielisiä esitteitä. Se oli tosi hyvä apu, koska en    
ymmärtänyt silloin suomea. (H3)  
 
Muistan kun sain oppaan ”Meille tulee vauva”. Se oli suomenkielinen ja 
minä käänsin sen kotona itse. Jos ihminen ei ymmärrä sanaakaan, olisi 
hyvää saada samantyyppisiä opasteita omalla äidinkielellään. (H2) 

 

Myös Kaupin (2005, 46–51) tutkimuksessa selvisi, että somaliäidit kaipasivat esitteitä 

somalin kielellä. 

 

Kaikki viisi haastateltua pitivät esitteitä tarpeellisina. He olivat sitä mieltä, että 



34 

 

 

erityisesti ravitsemukseen ja rokotukseen liittyvät esitteet olivat tarpeellisia. 

 

 

7.4 Äitien kokemuksia äitiys- ja lastenneuvolapalveluista 

 

 

7.4.1 Positiiviset kokemukset 

 

Haastatellut kokivat hyväksi terveydenhoitajan työskentelyn terveydenhoitajan 

vastaanotolla. Suhtautuminen asiakkaaseen oli asiakaslähtöistä ja arvostavaa. 

Ystävällisyys ja kohteliaisuus ovat olleet jokaisen vastaajan kohdalla erinomaisia. Kaksi 

haastatelluista piti kaikkein parhaana asiana ystävällisiä ja päteviä hoitajia. 

 

  Hoitajat ovat niin ystävällisiä ja antavat hyviä neuvoja.   
  Heille saa tulla myös silloin kun aikaa ei ole varattu, jos hän on tietenkin 
  vapaana. (H2) 
 

Kyllä, minä käyn mielelläni neuvolassa. Terveydenhoitajat ovat usein 
niin ystävällisiä ja ymmärtävät maahanmuuttajia. (H5) 

    
  Olen ihan tyytyväinen. Mitään huonoa kokemusta ei ollut.(H1) 
 

Nykyinen terveydenhoitajani on niin ystävällinen. Hän on ammattinsa 
osaava ihminen. (H3)           
               

    

Viljasen (1999, 294) mukaan perhekeskeisen työn onnistumiseen neuvolassa tarvitaan 

hyvää terveydenhoitajan ja perheen välistä vuorovaikutusta ja tasa-arvoista kohtaamista, 

joka perustuu toinen toisensa ymmärtämiseen ja toiminnan jatkuvuuteen. Hyvälle 

vuorovaikutukselle olennaista on luottamus, rehellisyys ja tasa-arvo. 

 

Myönteisiksi asioiksi nousivat myös helppous keskustella terveydenhoitajan kanssa 

kiinnostus ja huolenpito asiakkaasta. Kaikki vastaajat kokivat myös itsensä 

tervetulleeksi neuvolaan. 

 

Kaksi vastaajista koki positiiviksi asiaksi terveydenhoitajan venäläisen kulttuurin 

tuntemuksen. 
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Meidän hoitaja osaa vähän venäjää ja tietää paljon venäläisestä 
kulttuurista. Vastaanotolla hän yrittää puhua venäjää, se antaa enemmän 
luottamusta. Hän on hyvä ja ammattinsa osaava ihminen. (H5) 

 

Jotta hoitajat voisivat hoitaa potilaita kulttuurin mukaisesti, tulee heillä olla sekä tietoa 

vieraista kulttuureista että kunnioitusta vieraita kulttuureita kohtaan. (Leininger 1995, 

6.) Haastatteluissa tuli selvästi esille terveydenhoitajien vieraiden kulttuurien tuntemus. 

 

Kaikki haastatellut kokivat positiiviseksi neuvolasta saamansa tiedon ja hyvät neuvot 

raskauden etenemisestä ja lapsen kehityksestä 

 

Olen tällä hetkellä raskaana ja minulle on tärkeä tietää onko kaikki 
kunnossa ja miten lapseni kehittyy. Terveydenhoitajani kerro paljon siitä 
ja antaa minulle hyviä neuvoja. (H1) 
 
Pidän siitä, että neuvolassa kiinnitetään huomiota lapsen kehitykseen. Se 
on tosi tärkeä asia. (H5) 
 
Hoitajani kanssa usein keskustellaan lapsen kehityksestä. Saan siitä aina 
uudet ja hyvät tiedot. (H2) 

 

 

7.4.2 Negatiiviset kokemukset 

 

Kahdella haastatellulla ei ollut lainkaan epämiellyttäviä kokemuksia neuvolakäynneistä. 

Kolme vastanneista äideistä muisti huonoja kokemuksia neuvolasta. Yksi koki 

pettyneensä, koska raskausaikanaan hänellä ei ollut sama terveydenhoitaja koko ajan, 

vaan he vaihtuivat ja heitä oli yhteensä kuusi ja kaikki olivat sijaisia.  

 

Kun olin raskaana, niin raskausaikanani vaihtui kuusi terveydenhoitajaa. 
Oli vaikea tottua uutteen terveydenhoitajaan ja kun tiedät, että hän on 
täällä muutamaan kuukauden, on vaikea saada kontaktia ja luottamusta. 
(H3) 

 

Yksi haastatelluista kertoi, ettei hän ole tyytyväinen siihen, että terveydenhoitajaa on 

aina vaikea tavoittaa puhelinajalla. Hän koki pettyneensä myös siihen, että 

terveydenhoitaja utelee liikaa yksityisasioista, eikä hoida kunnolla asiakkaita 
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Minä soitan neuvolaan puhelinajalla 12–13, mutta joko numero on 
varattu tai kymmenen minuuttia ennen puhelin ajan päättymistä kukaan 
ei enää vastaa. Se on kyllä, huono asia. Jos haluan varata ajan 
terveydenhoitajalle täytyy soittaa useamman kerran. (H2) 

Aina kun minä tulen lapseni kanssa terveydenhoitajan luokse hän kysyy 
miksi aviomies ei ole mukana. Vaikka minä pyydän, että hän kertoisi 
minulle tarkemmin miten lapseni kehittyy hän jatkaa yksityisasioiden 
kyselemistä. Silloin aika loppuu ja tärkeä asia jää kysymättä. (H2) 

 

Yhdellä vastaajista oli ennakkoluuloja koko suomalaista terveydenhoitojärjestelmää 

kohtaan. Hän odotti ja halusi saada enemmän lääkärintarkastuksia lapsille. Hän odotti 

myös, että kun lapsi sairastuu lääkäri käy itse heidän kotonaan. Kysyessäni 

neuvolajärjestelmää vastaavan järjestelmän olemassaolosta haastatellun kotimaassa hän 

kertoi järjestelmän olleen paljon parempi. 

Minä odotin, että lääkäri tarkistaa lasta useammin kuin kaksi  
 kertaa  vuodessa ja käy vaikka kerran meidän luonamme.   
 Kyllä, terveydenhoitaja antaa hyviä neuvoja, mutta hän ei ole  
 lääkäri, lääkäri on pätevämpi. En ymmärrä sitä! Vauvalla voi  
 olla vaikka mitä sairautta ja jos terveydenhoitaja ei huomaa  

tai ei osaa ohjata lääkärille sitten voi olla liian myöhäistä. (H4) 

Venäjällä joka käyntikerralla on aina lääkäri ja avustava hoitaja, ei vaan 
hoitaja. (H4) 

  Muistan kun lapseni sairastui ja hänellä oli korkea kuume   
  minä soitin neuvolaan kysyäkseni mitä pitää tehdä. Luulin, että  
  lääkäri tulee meille itse. (H4) 
 

Venäjällä kaikille sairastuneille lapselle on mahdollista tilata lääkäri kotiin. Kotona 

lääkäri tutkii lapsen ja tarvittaessa kirjoittaa vanhemmille sairauslomatodistuksen. 

 

Leiningerin teorian mukaan on tärkeää oppia arvostamaan ja ymmärtämään, miksi 

muissa kulttuureissa toimitaan eri tavalla (Leininger 1995, 51). 
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7.5 Tuki 

 

 

7.5.1 Tukiverkosto 

 

Sosiaalisissa verkostoissa eli ihmissuhteissa erityisesti sukulaisilla on tärkeä merkitys. 

Sosiaaliseen verkostoon lasketaan kuuluvaksi yksilön perhe, perheenjäsenet, suku, 

sukulaiset, työ tai muut päivittäiset suhteet sekä muut ihmissuhteet, kuten ystävät, 

naapurit ja ammattiauttajat. Sosiaalisen tuen saaminen edellyttää sosiaalisen verkoston 

olemassaoloa. Sosiaalinen tuki tarkoittaa lähinnä tukea antavia ihmissuhteita eli 

sosiaalisia verkostoja. (Parviainen 1998, 45–46.) 

 

Kolme naisista kertoi saaneensa apua raskauden aikana ja lapsen synnytyksen jälkeen 

enemmän sukulaisiltaan ja ystäviltään. Yksi naisista sai vähän apua terveydenhoitajalta, 

mutta enemmän sukulaisilta. Hän keskusteli terveydenhoitajan kanssa esim. tunteistaan, 

ei pelkästään terveyteen liittyvistä asioista.  

 

Hyvä kun lähellä olivat vanhemmat ja aviomies. He auttoivat esikoisen 
kanssa. Ensimmäisen lapsen kanssa on aina tosi vaikea, kun ei ole 
tottunut. (H1) 

Minulla on todella hyvä terveydenhoitaja. Hän auttoi minua vähän 
synnytyksen jälkeen. Kun sain lapseni hän aina soitti minulle. 
Keskusteltiin paljon siitä, miltä tuntuu olla äiti. (H5) 

 

Yksi haastatelluista koki puutteeksi sen, että hänellä ei ole sukua Suomessa, vain 

aviomies. Myös hän oli kokenut itsensä väsyneeksi ensimmäisen lapsen kanssa. Hän sai 

tukea aviomieheltään. 

 
Minulla oli syvä depressio lapsen saatuani. Mieheni auttoi paljon. Silloin 
olisi hyvä saada joku vertaistukiryhmä. Mutta en osannut selittää sitä 
terveydenhoitajalle. (H2) 

 

Mielestäni monet äidit eivät halunneet tai eivät osanneet pyytää tukea 

terveydenhoitajilta. Terveydenhoitajan tulisi muistaa tarjota sitä. 
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7.5.2 Neuvolasta saatu tuki jaksamiseen 

 

Kolme haastatelluista sai apua neuvolasta jaksamiseen liittyvissä asioissa. Kaksi 

äideistä ei ole puhunut siitä neuvolassa. 

 

Synnytyksen jälkeen minulla oli syvä depressio. Puhuin siitä 
terveydenhoitajan kanssa. Hän auttoi paljon. Hän neuvoi minua myös 
kerhoon, missä oli muita äitejä, joilla oli masennusoireet. (H5) 
 
 
Esikoisen kanssa minulla oli yksinäisyys.  Kavereilla ei ollut silloin 
lapsia. Vain minulla oli. En tiennyt sitä, että voi saada neuvolasta tukea 
esim. masennukseen. Jos olisin tiennyt, niin totta kai olisin puhunut siitä 
terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. (H2) 

 

Jaksamista murentavina tekijöinä tulivat esille yksinäisyys, epävarmuus lapsen hoidossa 

ja kulttuurinen vieraus. Yksinäisyys on asia, johon neuvolatoiminnalla voi vaikuttaa. 

Yksinäisyyttä voidaan torjua kertomalla vertaisryhmistä ja erilaisista kerhoista, joissa 

on mahdollista tutustua muihin äiteihin. Vanhemmuutta voidaan tukea esim. erilaisilla 

vertaisryhmätoiminnoilla ja - tilanteilla.  

 

 

7.5.3 Neuvot neuvolasta/terveydenhoitajalta 

 

Kaksi haastatelluista sai tukea imetystä koskevissa asioissa ensin synnytyssairaalasta ja 

sitten neuvolasta.  

 

Synnytyksen jälkeen lapseni ei suostunut ottamaan rintamaitoa. Hoitaja 
suositteli ostamaan äidinmaidon korvikkeita. (H3) 

 

Yksi haastateltava koki hyväksi asiaksi lapsen terveyteen liittyvien ohjeiden antamisen. 

Kun lapseni oli pieni, hänellä oli usein koliikkia mahassa. Hän ei 
suostunut juomaan eikä nukkumaan. Se oli todella vaikea aika. Sitten 
kerroin siitä terveydenhoitajalle ja hän suositteli lapsen koliikkihoitoon 
”Cuplaton” tippoja. Olen kiitollinen hänelle hyvästä neuvosta. (H5) 

 

Haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että äidit arvostivat neuvolasta saatua 
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ravitsemustietoa ja ruokaohjeita, mutta pyrkivät kotonaan noudattamaan oman 

kulttuurinsa mukaisia ruokatapoja. 

 

Yleensä kotona laitan meidän venäläistä ruokaa. Lapset pitävät keitosta. 
Mutta joskus sain myös terveydenhoitajalta hyviä ruokaohjeita 
suomalaisesta ruoasta. (H4) 

Yksi äideistä sai hyviä neuvoja lapsen unettomuuteen liittyvissä asioissa. 

 

Olen saanut paljon hyviä neuvoja neuvolan kautta esim. kun esikoiseni ei 
ole nukkunut öisin yhtään vaan nukkui muutamaan tunnin aamulla ja 
sitten illalla. Soittaessani neuvolaan terveydenhoitaja sanoi, että lapsen 
vuorokausirytmi on häiriintynyt. Puhuttiin siitä, että lasta täytyy joka ilta 
kylvettää ja ennen nukkumaan menoa antaa ruokaa, jotta lapsi nukkuisi 
paremmin yöllä. (H3) 

 

Kaikki viisi haastateltua kokivat lapsen kasvatukselliset neuvot ja annetut tiedot lapsen 

hoidosta hyödyllisimmiksi. 

 

 

7.5.4 Tukea lapsen sairastaessa 

 

Yksi tiedonantajista piti tärkeänä, että neuvola toimii hyvin tukena tietyssä 

sairastapauksissa antamalla neuvoja ja opastusta puhelimitse. 

 

Olen soittanut terveydenhoitajalle saadakseni neuvoja ja ohjeita lapsen 
sairastaessa. Hän varasi heti ajan lääkärille. (H1) 

 

Yhden haastatellun mukaan terveydenhoitaja havaitsi lapsen allergian sen 

alkuvaiheessa. 

 

Hoitaja huomasi, että lapsellani alkaa astma. Hän neuvoi meitä tekemään 
fyysisiä harjoituksia ja ohjannut heti erikoislääkärin vastaanotolle. Se oli 
tosi hyvä apu. (H5) 

 

Tieto siitä, että voi kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen antaa vanhemmalle 
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varmuutta ja turvallisuuden tunnetta. Terveydenhoitaja toimii lapsen ja perheen 

hyvinvoinnin tukijana sekä ongelmien havaitsijana. 

 

 

7.5.5 Vertaistuki 

 

Neljä äideistä oli osallistunut perhevalmennukseen ja koki sen hyvänä ja hyödyllisenä. 

Kaksi äideistä kärsi synnytyspelosta ja pyysi, että siitä keskusteltaisiin. Yksi naisista 

osallistui perhevalmennukseen yhden kerran, mutta ei halunnut osallistua siihen 

uudelleen heikon suomen kielen taitonsa takia.  

 

Nämä luennot olivat hyvät ja tärkeät. Sain paljon tietoa   
 synnytyksen kulusta sekä kivunlievitys menetelmistä.” (H1) 

Minä pelkäsin synnytystä. Perhevalmennuksessa keskusteltiin paljon 
peloista ja millainen syntymä on. Sain paljon hyötyä näistä luennoista. 
(H4) 

Kävin kerran perhevalmennuksessa, mutta en ymmärtänyt  sanaakaan. 
Silloin minun suomen kielen taitoni oli valitettavasti liian heikko. (H3) 

 

Kaksi naisista osallistui maahanmuuttaja äidille ja lapsille suunnattuihin kerhoihin. 

Molemmat olivat siihen tyytyväisiä. 

 

Kävin leikkipuistossa lapsen kanssa. Mielenkiintoinen ja hyvä paikka. 
Siellä oli paljon venäjänkielisiä naisia. Sain sieltä paljon ystäviä. (H2) 
 
Kun olin raskaana kävin kerran kerhossa, jossa oli muita 
maahanmuuttajia. Keskusteltiin erilaisista asioista. Mielestäni se oli hyvä 
tapaaminen. (H3) 
 

 

 

7.6 Kehittämistarpeet 

 

Yksi haastatelluista äideistä halusi lisää tietoa rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä. mm. 

jälkitaudeista ja rokotusaikataulusta. Hän toivoi, että rokotusohjelmaan lisättäisiin 
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vesirokkorokote ja korvatulehdusrokote. 

 

Lapsellani on usein korvatulehduksia. Olisi hyvää kehittää joku rokotus 
sitä vastaan. (H3) 

 

Neuvolatoiminnassa toivottiin kehitettävän esimerkiksi rokotusopas venäjänkielellä. 

Venäjänkielinen rokotusopas voisi tällöin toimia tukena lasten vanhemmille ja 

terveydenhoitajan työvälineenä venäjää puhuvien asiakkaiden kanssa. 

 

  Olisi hyvä tehdä venäjänkielinen rokotusopas. (H5) 

 

Kotikäyntejä pidettiin, mutta niiden määrää toivottiin lisättävän. Puutteena koettiin, että 

lääkärit eivät tee kotikäyntejä pienten lasten luo Äidit toivoivat, että kotikäyntejä 

tekisivät tarvittaessa myös lääkärit. 

 

  Olisi hyvä, jos myös lääkärit tutkisivat lasta     
  kotona. (H4) 
 

Aikaisemmasta kokemuksestaan monet vastaajat toivoivat saavansa enemmän 

erikoislääkäreiden palveluja. Lääkärin vastaanotolla hoitotyön tekeminen katsottiin 

erilaiseksi verrattuna aikaisempaan kotimaahan. Äidit toivovat lääkäreiltä enemmän 

fyysisiä tutkimuksia. 

 

Leiningerin transkulttuurisen hoitotyön perusajatuksena on, että eri kulttuureista tulevat 

ihmiset pystyvät enimmäkseen itse kertomaan ja ratkaisemaan, millaista hoitoa he 

tarvitsevat ja haluavat (Leininger 1994, 8). Haastatteluissa tämä toteutui. Monet 

vastaajat kertoivat, millaista hoitoa he tarvitsivat ja halusivat saada.  
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

8.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tutkimuksessani tuli selvästi esille, että yhdellä haastatellulla ei ollut mitään odotuksia 

äitiys- ja lastenneuvolaa kohtaan etukäteen, koska hänellä ei ollut tietoa, mitä 

neuvolassa tehdään. Toisella ei ollut mitään erityisiä odotuksia neuvolan suhteen. Hän 

toivoi mukavaa terveydenhoitajaa. Kaksi tiedonantajista odotti, että neuvolasta saa 

tietoa lapsen kehityksestä ja lastenhoitoon liittyviä ohjeita. Yhdellä oli ennakkoluuloja 

koko suomalaista terveydenhoitojärjestelmää kohtaan. Hän odotti enemmän 

lääkärintarkastuksia lapsille. Hänen mielestään neuvolajärjestelmä on huonompi 

verrattuna aikaisempiin kokemuksiin entisessä kotimaassa. Leiningerin 

transkulttuurisessa hoitotyössä yksi tärkeimmistä periaatteista on: ”tunne itsesi”, koska 

ennakkoluulot voivat vaikuttaa hoitajan toimintaan. (Leininger 1995, 7.) Mielestäni 

Leiningerin teoria soveltuu kyseiseen äitiin. Kaupin (2005, 6–40) tutkimuksen mukaan 

osalla hänen haastattelemistaan maahanmuuttajaäideistä ei ollut minkäänlaisia ennakko-

odotuksia neuvolalle. Osa somaliäideistä odotti saavansa tietoa raskaudesta ja lapsen 

kehityksestä äitiys- ja lastenneuvolasta, sekä yleensä ottaen apua.  

 

Tässä tutkimuksessa kaikki vastaajat kokivat hyväksi terveydenhoitajan työskentelyn. 

Ystävällisyys ja kohteliaisuus ovat olleet jokaisen vastaajan kohdalla erinomaista. 

Positiiviksi asioiksi nousivat terveydenhoitajien ystävällisyys, ammatillisuus ja hoitajien 

tietämys venäläisestä kulttuurista. Sain samanlaiset tulokset tässä asiassa kuin aiemmat 

tutkijat. Kaupin (2005, 44–46) tutkimuksessa positiivisiksi asioiksi nousivat hoitajien 

hyvä somalikulttuurin tuntemus, hyvä tiedon saanti, ystävällinen palvelu ja 

henkilökunnan pätevyys. Vehviläinen - Julkunen (1990) tutki työntekijän ja asiakkaiden 

välistä vuorovaikutusta lastenneuvolassa. Tulosten mukaan hän nimesi äidin ja 

terveydenhoitajan välisen suhteen itseluottamusta vahvistavaksi suhteeksi. (Vehviläinen 

- Julkunen, 1990, 85.)   

 

Kahdella vastanneista äideistä ei ollut lainkaan negatiivisia kokemuksia neuvolan 

palveluista. Kolme vastanneista kuitenkin muisteli huonoja kokemuksia neuvolasta. 
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Negatiiviseksi koettiin vaihtuva henkilökunta, kontaktin ja luottamuksen puute uusiin 

ihmisiin. Yksi äideistä koki pettyneensä myös siihen, että terveydenhoitaja kysyy liikaa 

yksityisasioista, eikä hoida kunnolla asiakkaita. Tämä tulos on samanlainen Kaupin 

(2005, 44) tutkimustulosten kanssa.  Hänen tutkimuksen mukaan yhdeksi huonoista 

asioista nousi yksityisasioiden uteleminen. Myös Hällforsin ja Salon (2007, 39) 

tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien kokemukset Keravan keskustan äitiys- ja 

lastenneuvolasta osa maahanmuuttajista antoi ymmärtää haastatteluissa, että 

negatiivisiakin kokemuksia oli. 

 

Tutkimuksessani ilmeni, että monet äideistä tarvitsivat ja toivoivat voivansa käyttää 

tulkkipalveluja. Useilla haastatelluista oli ollut ainakin alussa kieliongelmia.  Tulkki tai 

oma puoliso oli ollut tulkkina ensimmäisillä käynneillä. Maahanmuuttajan suurimpana 

ongelmana terveydenhuollossa on kielitaidon ja kommunikaatiokyvyn puute. Sen takia 

tulkkipalvelu on mielestäni tärkeä palvelu niille maahanmuuttajille, jotka eivät osa 

suomen kieltä.     

 

Knuuttilan (1996, 44) tutkimuksessa havaittiin, että useat äidit toivat esille 

kieliongelmia. Myös Ekholm (1999, 46–47) on tutkinut terveydenhoitajien kokemuksia 

somaliperheistä asiakkaana.  Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteisen kielen puute nousi 

suurimmaksi ongelmaksi. Suurin osa terveydenhoitajista puhui suomea, ruotsia ja 

englantia. Mutta kaikki somalialaiset naiset eivät osanneet kyseisiä kieliä. Yleensä 

neuvolan vastaanotolla tarvittiin tulkkia, joka oli joko asiakkaan aviomies tai 

terveydenhoitajan tilaama tulkki.  

 

Kommunikointi perheen kanssa ei useimmiten ainakaan alkuun onnistu ilman tulkkia. 

Parasta olisi, että tulkki puhuisi äidinkielenään maahanmuuttajien kieltä, koska tällöin 

hän yleensä tuntee myös perheen kulttuuritaustan. Näin hänellä on edellytykset 

ymmärtää, mitä tulkittavat tarkoittavat käyttämillään terveyteen liittyvillä ilmaisuilla, 

jotka eivät useinkaan ole mekaanisesti käännettävissä toiselle kielelle. Ammattitulkkia 

tulisi jos mahdollista käyttää, sillä maahanmuuttajaperheen lapset tai muut sukulaiset 

eivät useinkaan ole parhaita tulkkeja. Monia väärinkäsityksiä voidaan välttää, kunhan 

neuvolassa saadaan oikea kuva siitä, mitä asiakasperhe todella haluaa sanoa. Mikäli 

joudutaan käyttämään tulkkia, joka ymmärtää tulkittavaa kieltä mutta ei tunne 
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kulttuurista taustaa, tulee perheen kanssa keskusteltaessa olla tarkkana ja uskaltaa 

esittää täydentäviä kysymyksiä. (Hytönen ym. 2002.) 

 

Kaikkien haastateltujen kohdalla kaksikielisyydestä oli puhuttu neuvolassa. Neuvolassa 

kaikkia haastateltuja oli ohjattu puhumaan kotona myöhemmin myös suomenkieltä 

lapsen opiskelua ja työelämää ajattelen. Äidinkielen oppimisen lisäksi on tärkeää, että 

lapsi oppii myös hyvin suomen kielen. Hyvä suomen kielen taito varmistaa sen, että 

lapsi voi luoda toverisuhteita suomalaisiin lapsiin. Näiden suhteiden luomiseen lapsi 

tarvitsee paitsi suomen kielen taitoa myös aikuisten aktiivista ja määrätietoista tukea. 

(Hytönen, ym. 2002.) Kaupin (2005, 40) tutkimuksen mukaan useiden haastattelujen 

kohdalla kaksikielisyydestä ei ollut keskusteltu neuvolan vastaanotolla. Kahden 

haastatellun kohdalla ei kaksikielisyydestä oltu puhuttu neuvolassa, kolme 

haastatelluista muisti niin tapahtuneen. 

 

Sosiaalinen tukiverkosto näkyy tärkeänä kaikkien haastateltujen kohdalla. Knuuttila 

(1996) omassa tutkimuksessaan sai toisenlaiset tulokset. Hänen tutkimuksessaan äidit 

kärsivät sosiaalisen verkoston puuttumisesta ja yksinäisyydestä. Paavilaisen 

tutkimuksessa korostuivat perheenjäsenten väliset hyvät suhteet ja se, että ympäröivä 

tukiverkosto on tarpeen perheenjäsenten ja koko perheen hyvinvoinnille. (Paavilainen 

1998, 21.)  

 

Tässä tutkimuksessa kaikki viisi haastateltua kokivat lapsen kasvatukselliset neuvot ja 

annetut tiedot lapsen hoidosta hyödyllisimmiksi. Äidit saivat tukea neuvolasta lapsen 

sairastaessa. Yksi äiti sai hyvät neuvot lapsen unettomuuteen liittyvissä asioissa. Äidit 

saivat apua neuvolasta jaksamiseen liittyvissä asioissa ja tukea imetystä koskevissa 

asioissa ensin synnytyssairaalasta ja sitten neuvolasta. Yksi haastateltu koki hyväksi 

asiaksi lapsen terveyteen liittyvien ohjeiden antamisen. Äidit arvostivat myös apua ja 

neuvoja konkreettisten arkielämän ongelmien ratkaisemiseksi. Hällforsin ja Salon 

(2007, 42) tutkimuksen mukaan, vastaajat olivat saaneet tukea neuvolasta 

kasvatuksellisiin ja psykologisiin kysymyksiin. Kyseessä tutkimuksessa myös isät 

kokivat, että heidän isyyttään tuetaan neuvolassa. Osa vastaajista ei kokenut saavansa 

muuta, kuin lapsiin liittyvää tukea. 
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8.2 Kehittämishaasteet ja jatkotutkimukset 

 

Tutkimuksessani kävi ilmi että, yhdellä haastatelluista äideistä ei ollut mitään odotuksia 

äitiys- ja lastenneuvolaa kohtaan etukäteen, koska hänellä ei ollut tietoa, mitä 

neuvolassa tehdään.  Mielestäni maahanmuuttaja-asiakkaille olisi hyvä antaa selkeät 

ohjeet neuvolajärjestelmästä ja sen toiminnasta suomalaisessa terveydenhuollossa. 

Maahanmuuttajilla tulisi olla terveysneuvontapuhelin. Sieltä heillä olisi mahdollisuus 

saada apua ja tietoa esimerkiksi lääkärinpalveluista omalla äidinkielellä.  

 

Useilla haastatelluista oli ollut ainakin alussa kieliongelmia neuvolassa asioidessa. 

Neuvolan vastaanotolle tulisi tilata aina tarvittaessa tulkki. Asiakkaalle täytyy kertoa, 

että ammattitulkki on vaitiolovelvollinen, jotta asiakas tuntee olonsa turvalliseksi 

puhuessaan henkilökohtaisista asioistaan tulkin välityksellä.(Sosiaali- terveysministeriö 

2004, 249.) Äideille tulisi antaa materiaalia heidän omalla äidinkielellään ja 

terveydenhoitajilla tulisi olla tietoa eri kulttuureista. 

 

Yksi naisista osallistui perhevalmennukseen yhden kerran, eikä halunnut osallistua 

siihen uudelleen heikon suomen kielen taitonsa takia. Siksi perhevalmennuksessa pitäisi 

aina olla tulkki silloin kun maahanmuuttajan suomen kielen taito on riittämätön.  

 

Jatkotutkimuksena olisikin mielenkiintoista selvittää neuvolassa työskentelevien 

terveydenhoitajien kokemuksia maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Venäläisäitien 

ja yleisesti muidenkin maahanmuuttajien kokemuksia terveyskeskuksen 

avovastaanotolla on tutkittu vähän. Tämä voisi olla mielestäni hyödyllinen 

jatkotutkimusaihe. 

 

 

8.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 

 

Eettinen pohdinta kuuluu kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin ja jo aiheenvalintaa voi  

pitää eettisenä ratkaisuna. Tutkimusprosessin sisältyy monia moraalisia päätöksiä ja 

valintoja ja etiikka on jollakin tavalla mukana kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 
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Tutkimuskohteen valinnan lisäksi eettisiä kysymyksiä liittyy aineiston hankintaan ja 

käsittelyyn. Tutkimukseen osallistumisen on oltava vapaaehtoista, eikä aineistonkeruun 

konteksti saa olla osallistumiseen painostava tekijä. Tutkimukseen osallistujien 

informointi kuuluu eettisiin periaatteisiin, tutkittavien on tiedettävä mihin he ovat 

osallistumassa. Tutkimuseettisiä kysymyksiä liittyy myös lähdemateriaalin käyttöön ja 

sen luotettavuuden arviointiin, tutkimusmenetelmän valintaan ja tutkimustulosten 

vaikutuksiin. (Kuula 2006, 11, 108, 121.) 

 

Laadullisen tutkimuksen voidaan katsoa olevan luotettavaa, kun tutkimuksessa saadaan 

tietoa tutkitusta ilmiöstä tai asiasta. Luotettavuutta lisää mahdollisimman monipuolinen 

aineisto. Jotta tutkija kykenee liittämään erityisen ilmiön tai asian laajempaan 

yhteyteen, hänellä tulee olla riittävästi tietoa tutkittavista asioista ja tutkimuksen 

taustasta tarkoituksenmukaisista lähteistä. (Krause & Kiikala 1996, 72 – 73.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston hankinnassa korostuu vastuullisuus, etenkin kun 

tutkimus kohdistuu ihmisten henkilökohtaisiin kokemuksiin (Krause & Kiikkala 1996, 

64–65.).   

 

Hirsjärven (2000, 209) mukaan aineiston luotettavuuden kannalta ihanteellista olisi, että 

aineiston käsittely ja analysointi aloitettaisiin mahdollisimman pian keräämisen jälkeen. 

Palasin aineistoon yhä uudelleen ja uudelleen, uusia asioita oivaltaen. Näin siksi, että 

Vartion (1992, 69) mukaan tutkijan tehtävänä onkin vaeltaa edestakaisin aineiston ja 

teorian välillä saavuttaakseen hyvän tuloksen. 

 

Aloitin aineiston keruun keväällä 2008. Tutkimuslupaa en ollut hakenut, koska 

mielestäni sitä ei tarvittu. Jokainen haastatelluista henkilöistä on suostunut 

vapaaehtoisesti ja henkilökohtaisesti osallistumaan tutkimukseen. Sain kirjallisen 

suostumuksen tutkimukseen kaikilta haastateltavilta. (Liite 1.) Kerroin heille 

tutkimuksen tarkoituksesta ja myös sen, että he voivat keskeyttää haastattelun niin 

halutessaan. 

 

Haastattelujen jääminen anonyymeiksi vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen tietoja hankittaessa, käsiteltäessä ja julkistaessa pitää huolta tutkittavien 
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luottamuksellisuuden säilymisestä ja anonymiteettisuojasta (Eskola & Suoranta 1998, 

56 – 57.). Mainitsin, että haastattelut ovat luottamuksellisia ja henkilötietoja ei tulla 

käyttämään tutkimuksen julkaisussa. Nauhoittamisen jälkeen hävitin haastatteluissa 

saamani aineiston analysoituani sen. Kaikkien tutkittavien henkilöllisyyttä on suojeltu. 

Noudatin opinnäytetyötä tehtäessä tutkimustyöltä vaadittavia yleisiä eettisiä periaatteita.  

 

Luotettavuuden varmistamiseksi ja lisäämiseksi haastattelin vastaajia omalla 

äidinkielellä.  Kaikki haastattelut käänsin suomen kielelle mahdollisimman tarkasti ja 

käännökset ovat luotettavia.  

 

Minun oma kokemattomuuteni haastattelijana heikensi tutkimuksen luotettavuutta. 

Mielestäni selviydyin kuitenkin hyvin haastattelujen suorittamisesta ja sain vastauksia 

tutkimusongelmiini. 

 

 

8.4 Opinnäytetyön arviointi 

 

Aloitin opinnäytetyön teon keväällä 2007. Mielenkiinto tämän opinnäytetyön 

tekemiseen heräsi monikulttuurisen opintokokonaisuuden harjoittelun aikana äitiys- ja 

lastenneuvolassa. Halusin tehdä opinnäytetyöni minua lähellä olevasta aiheesta, koska 

itse olen maahanmuuttaja ja äiti. Omien kokemusten kautta voin sanoa, että olen 

tyytyväinen suomalaiseen neuvolajärjestelmään.  Olen saanut ammattitaitoista hoitoa. 

Mielestäni neuvolatoiminta luo turvallisuutta ja auttaa äitiä huolehtimaan lastensa 

terveydestä.  

 

Haastateltavia henkilöitä sain omien kontaktien kautta. Koin tutkimuksen viisi 

haastateltavaa sopivaksi määräksi, koska pystyin hallitsemaan hyvin aineiston 

analysoidessani sitä. Menetelmänä oli teemahaastattelu. Mielestäni tämä menetelmä 

sopii hyvin ihmisten kokemuksia ja tuntemuksia selvittävään tutkimukseen. Kaikki 

haastateltavat pitivät aihetta hyvänä. Olin etukäteen miettinyt tarkentavia kysymyksiä. 

Mielestäni venäläisen kulttuurin tuntemukseni ja venäjän kielen taitoni oli avuksi 

selvitettäessäni venäläisäitien kokemuksia. 
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Opinnäytetyön tekeminen oli äärimäisen rankkaa, mutta opin siitä hyvin paljon. 

Opinnäytetyö vaatii paljon aikaa, hyvät hermot ja motivaatiota sekä kiinnostusta 

valittuun aiheeseen. Pelkästään materiaalin keräämiseen minulla meni jo paljon aikaa.  

Raskaimmaksi osuudeksi työssäni koin analyysiprosessin kirjoittamisen. Alussa oli 

vaikeaa karsia tekstistä haastateltavien ilmauksia ja päättää, mikä on tärkeää ja mikä ei. 

Koin myös yksintyöskentelyn raskaaksi. Opinnäytetyön ohjaus auttoi minua työn 

etenemisessä. Sain ohjaavilta opettajilta palautetta työstäni ja kehittämisideoita, joista 

oli suuri apu. Mielestäni olen onnistunut hyvin työssäni, koska tutkimusaiheeni on ollut 

minulle läheinen ja näin olen ollut motivoitunut opinnäytetyön tekemiseen. 

 

Tässä työssä olen saanut ammatillista tietoa monikulttuurisesta hoitotyöstä. Se on 

avannut laajemman näkökulman asiakkaiden kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Olen 

saanut hyvät valmiudet maahanmuuttajien parissa työskentelyyn ja kykenen 

ammatillisesti kohtaamaan eri kulttuureista tulevia asiakkaita.  
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Liite 1 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

 

 

SUOSTUMUS 

 

 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Julia Pellisen suorittamaan haastatteluun 

aiheesta: Venäläisäitien kokemuksia äitiys- ja lastenneuvolan palveluista ja tuesta. 

Minulle on selvitetty, että minusta kerättäviä tutkimustietoja käsitellään 

luottamuksellisina ja siten, niistä ei voi tunnistaa henkilöllisyyttäni. 

 

 

 

Voin keskeyttää osallistumiseni missä vaiheessa tahansa. 

 

 

Annan suostumukseni tutkimuksen tekemiseen ja haastattelun nauhoittamiseen. 

 

 

 

Aika ja paikka    Allekirjoitus 
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Liite 2 

 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

 

1. TAUSTAA (ikä, asumisaika Suomessa, missä asuu, lasten lukumäärä ym.) 

 

2. ASIAKKUUS NEUVOLASSA 

 

• Hakeutuminen  

• Odotukset neuvolasta 

 

3. KOMMUNIKAATIO 

 

• Kuinka kommunikointi sujuu 

• Lapsen kaksikielisyyden tukeminen  

• Saadut esitteet 

 

4. ÄITIEN KOKEMUKSIA 

 

� Kokemukset terveydenhoitajan työskentelystä   

• Käykö mielellään neuvolassa 

• Pettymykset  

• Positiiviset kokemukset neuvolasta 

 

5. TUKI 

 

• Sosiaalinen verkosto (suku, puoliso, ystävät) 

• Jaksaminen  
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• Neuvot neuvolasta / terveydenhoitajalta (Imetys, ruokaohje, muu) 

• Tukea lapsen sairastaessa 

• Tukea muissa elämäntilanteissa esim. masennuksessa 

• Vertaistuki (Perhevalmennus, synnytyspellon yhteydessä saatu tukea, 

maahanmuuttajien vertaisryhmä, joku muu) 

 

6. KEHITTÄMISTARPEET 

 

• Toivomuksia (Lisäpalveluita?) 

 

 

 

 

 

 

 

 


