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Merkittävä osa lastensuojelun ja kansanterveyden edis-
tämisestä, mukaan lukien neuvolatoiminnan kehittämi-
nen, toteutui Kenraali Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton toimesta. Vähävaraisille äideille tarkoitettu avustus- 
ja neuvontatoiminta aloitettiin Maitopisarayhdistyksen 
toimesta syksyllä 1904 Helsingissä, josta se levisi myö-
hemmin 20 paikkakunnalle. 

Maan itsenäistyessä nähtiin tärkeänä ja kansakun-
taa yhdistävänä ja tulevaisuutta rakentavana tekijänä 
sosiaalisten olojen ja kansan terveyden kohentaminen. 
Varsinaisesti neuvolatoiminnan kehitys ja leviäminen 
lähti käyntiin1920-luvulla. Kehittämisessä Mannerhei-
min Lastensuojeluliitolla ja lastenlääkäri Arvo Ylpöllä  ❯

LEILA LEHTOMÄKI
TtT, th, Terveydenhoitajaliiton kunniapuheenjohtaja

Neuvola 
Suomalainen neuvola täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sen kehityskaarelle mahtuu 
monenlaisia vaiheita ja suuria yhteiskunnallisesti vaikeita aikoja, kuten sota ja 
sortokausia sekä taloudellisen laman kausia. Tänä aikana on yhteiskuntamme, väestön 
terveystarpeet ja maamme terveyspalvelujärjestelmä suuresti muuttunut ja kehittynyt.

Neuvolan juuret juontavat Suomessa jo 1800-lu-
vun loppupuolelle. Maa oli köyhä ja väestön ter-
veydentila oli huono: tartuntataudit, erityisesti 

paljon kuolleisuuttakin aiheuttanut tuberkuloosi, oli-
vat yleisiä ja lapsi- ja äitiyskuolleisuus korkea. Ainakin 
kolmasosa lapsista menehtyi ennen viidennen elinvuo-
den loppumista, heistä suurin osa jo ensimmäisen elin-
vuoden aikana. 

Terveysongelmiin puuttumista ja kansanvalistus-
ta painottavat aatteet alkoivat levitä Yhdysvalloista. 
1900-luvulle tultaessa lastensuojelu nähtiin tärkeäksi 
yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi, jonka edistämisek-
si vapaaehtoiset kansalaisjärjestöt toimivat aktiivisesti. 

– ehkäisevän terveyden- 
   huoltomme menestystarina
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Terveyssisaret Ilona Leinonen ja Maija Siukonen antavat lapselle kolmoisrokotuksen terveystalossa Kuusamossa 15.9.1961.
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Terveydenhoitaja Pinja Hirvonen mittaa asiakkaan verenpainetta osana hänen raskautensa seurantaa.
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on ollut suuri merkitys. Ylppö halusi soveltaa Saksas-
ta saamiaan oppeja sosiaalisesta lastenhoitotyöstä suo-
malaisten perheiden hyväksi. Keväällä 1921 järjestet-
tiin ensimmäinen huoltosisarkoulutus sairaanhoita-
jille ja kätilöille. 

Ensimmäinen neuvola perustettiin Helsinkiin vuon-
na 1922. Vastaanottoa pidettiin Lastenlinnan halkolii-
teriin remontoidussa huoneessa. Neuvolapalveluihin 
kuuluivat lasten tarkastukset, imetyksen ja vauvanhoi-
don opastus, lasten kehityksen seuranta kouluikään as-
ti, äitiyskurssit sekä vauvanvaatteita sisältäneen kier-
tokorin lainaaminen. Palvelut olivat maksuttomia ja 
avoimia kaikille perheille, ja toiminnalla saavutettiin 
nopeasti hyviä tuloksia. Neuvoloiden lähialueilla ime-
väiskuolleisuus laski kolmessa vuodessa 15 prosentis-
ta kolmeen prosenttiin. Hyvä tulos ja myönteiset ko-
kemukset innostivat Lastensuojeluliittoa perustamaan 
neuvoloita muuallekin, aluksi kaupunkeihin, mutta no-
peasti myös suurempiin taajamiin maaseudulle. Maa-
seudulla terveyssisar kävi kodeissa neuvomassa äitejä. 
Vuonna 1922 perustettiin kahdeksan neuvolaa, vuonna 
1925 niitä oli jo 24 paikkakunnalla kaikkiaan 26 kap-
paletta ja vuonna 1944 jo 300. 

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehitys
Terveyssisartyön varsinaisina alkuunpanijoina toimivat 
vapaat kansalaisjärjestöt – Kenraali Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Samfundet Folkhälsan i Svenska Fin-
land – sekä Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys. 

Ennaltaehkäisevällä terveydenhuolto- ja valistus-
työllä ei valtakunnassa ollut päätoimista tekijää, sillä 
lastenhoidon, kouluterveydenhuollon ja tuberkuloosi-
hoidon tehtävissä toimi kolme eri ammattiryhmää. 
Harvaan asutussa ja köyhässä maassa tällaista haja-
naisuutta ei pidetty järkevänä eikä taloudellisena, vaan 
tarkoituksenmukaiseksi nähtiin yhdistää ennaltaeh-
käisevän terveydenhuollon tehtävät yhdelle ammat-
tikunnalle – terveyssisarille. Keskitettyyn terveyden-
hoitotyöhön tähtäävä terveyssisarkoulutus aloitettiin 
1.9.1924. Mallia koulutukselle haettiin Englannista, 
jossa muun muassa Venny Snellman opiskeli 1920-lu-
vun alussa. Hänen panoksensa uuden ammattikunnan 
luomisessa ja koulutuksen aloittamisessa Suomeen on 
ollut merkittävä. Suomalaisessa koulutusmallissa sai-
raanhoitajan peruskoulutuksen saaneet hoitajat jatko-
koulutettiin perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäise-
vän työn asiantuntijoiksi. Koulutuksessa yhdistyivät 
em. huoltosisaren, tuberkuloosihoitajattaren ja koulu-
hoitajattaren koulutukset. Koulutus pohjautui sairaan-
hoitajakoulutukseen ja kesti kuusi kuukautta. Valtiolle 
koulutus siirtyi vuonna 1932.

Maailman terveysjärjestö WHO:ssa suomalaista 
terveyssisarta (Finnish Public Health Nurse) kiiteltiin 

Erityisesti maaseudulla koko sosiaali- ja terveyden-
huoltojärjestelmä tuntui lepäävän terveyssisarten va-
rassa. Käynnit kodeissa olivat jokapäiväistä työtä, mut-
ta terveyssisaret otettiin aina lämmöllä vastaan. Ter-
veyssisarista tuli toiminnallaan koko kansan terveyden 
vaalijoita, luottohenkilöitä, joiden puoleen oli tarvit-
taes sa helppo kääntyä. Terveyssisartyön historian kirjat 
osoittavat, että terveyssisarten työ on ollut arvostettua 
laajasti niin väestön kuin terveydenhuollon toimijoi-
den keskuudessa. Terveyssisarten opintopäivillä Lapin 
ensimmäinen lääninterveyssisar Maire Halonen välit-
ti terveyssisarista seuraavan Arvo Ylpön antaman tun-
nustuksen: ”Te olette pai-
nonne arvosta kultaa”. 

Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton rooli oli kes-
keinen suomalaisen las-
tenneuvolatoiminnan jär-
jestämisessä aina vuoteen 
1944 saakka, jolloin toi-
minta muuttui lakisääteiseksi ja kunnalliseksi toimin-
naksi. Lait kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista 
(224/1944) ja kunnankätilöistä (223/1944) sekä kun-
nallisista terveyssisarista (220/1944) velvoittivat kuntia 
järjestämään koulutetun henkilöstön tarjoamat äitiys- 
ja lastenneuvolapalvelut kaikille raskaana oleville nai-
sille ja alle kouluikäisille lapsille sekä heidän perheil-
leen. Lainsäädännön kautta saatiin lapsi- ja odottavat 
perheet neuvolan seurannan piiriin. Neuvoloita var-
ten kuntiin rakennettiin terveystaloja, joiden rahoit-
tamiseen osallistuivat järjestöt, julkinen hallinto sekä 
yksityiset tahot. 

1950-luvulla ainutlaatuisena sosiaalisena innovaatio-
na. Ammattinimike on muuttunut työn kehityshisto-

rian aikana: Nimikkeinä on 
ollut huoltosisar (1921–30), 
terveydenhoitajatar (1931–
44) ja terveyssisar (1944–
72). Vuodesta 1972 lähtien 
on ollut käytössä sukupuo-
lineutraali terveydenhoita-
ja-nimike, joka mahdollis-
ti ammattinimikkeen myös 
miehille. 

Äitiysneuvolatoiminta käynnistyi lastenneuvolatoi-
minnan päästyä hyvään alkuun Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton toimesta vuonna 1925. Kätilöille aloi-
tettiin neljän kuukauden mittaiset lastenhoitokurssit. 
Suomessa oli äitiysneuvoloita vuonna 1941 vain 36, 
mutta vuonna 1945 jo yli 300. Vuonna 1938 voimaan 
tullut äitiysavustuslaki kytkettiin neuvoloiden terveys-
tarkastuksiin. Tämä lisäsi neuvolapalvelujen käyttöä, ja 
näin odottavat äidit saatiin terveydenhuollon piiriin.

Neuvolatyön arkea 
Neuvoloissa työskenteli tavallisesti yksi terveyssisar, äi-
tiysneuvolassa kätilö. Esimiehenä toimi lääkäri, usein 
kunnanlääkäri, joka piti neuvolavastaanottoa pari ker-
taa kuukaudessa. Terveyssisarten työn alkuvuosikym-
meninä arki oli raskasta uurastusta, työmäärä valtava 
ja työtä tehtiin vuorotta. Kotikäynneille kuljettiin pyö-
rällä, hiihtäen tai potkukelkalla. Syrjäisiin mökkeihin 
ei aina ollut edes tietä. Utsjoella terveyssisar kulki po-
rolla ja ratsasti rajaseudulla.

Maailman terveysjärjestö 
WHO:ssa suomalaista 
terveyssisarta kiiteltiin 
1950-luvulla ainutlaatuisena 
sosiaalisena innovaationa.

Terveyssisarista tuli 
toiminnallaan koko kansan 
terveyden vaalijoita.

Terveyssisar Tuominen merkkaa tietoja neuvolakorttiin vuonna 1951.

Terveyssisar Lindqvist punnitsee 1-vuotiasta lasta Helsingin Punavuoren neuvo-
lassa vuonna 1951.
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Terveyssisaret kulkivat kotikäynneillä muun muassa potkukelkoilla.

📷
 Te

rv
ey

de
nh

oi
ta

ja
liit

to

16   Terveydenhoitaja 1/2022 Terveydenhoitaja  1/2022   17



Terveydenhoitaja Pinja Hirvonen mittaamassa vauvan pituutta.

sen äidin ja lapsen terveyden, kasvun ja kehityksen 
seurannan ja turvaamisen rinnalla neuvolatoimintaa 
on suunnattu painottaen koko perheen psykososiaa-
listen ongelmien tunnistamista ja tarvelähtöistä tuke-
mista, vanhemmuuden ja parisuhteen voimavarojen 
vahvistamista sekä isien mukaan ottamista tasavertai-
sina vanhempina ja neuvolan asiakkaina.

Lasten ja perheiden palvelujen integraation myö-
tä äitiys- ja lastenneuvolapalveluja on tuotettu myös 
moniammatillisissa hyvinvointineuvoloissa ja perhe-
keskuksissa. Nämä uudistukset ovat edellyttäneet ter-
veydenhoitajilta uudenlaista työotetta sekä entistä laa-
jempaa yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen eri ammattiryhmien kanssa sekä varhaiskasvatuk-
sen, järjestöjen ja seurakuntien kesken. Viime vuosien 
aikana on neuvolatyön käytäntöihin tullut digitalisaa-
tion myötä monenlaisia uudistuksia, kuten sähköisiä 
palveluja ja etä- ja virtuaalipalveluja.

Neuvola – merkityksellinen suomalainen 
innovaatio
Neuvola on suomalainen innovaatio, sillä muualta ei 
vastaavaa löydy. Suomalaiset arvostavat neuvolaa, mi-
kä näkyy korkeana neuvoloiden käyttöasteena sekä 
asiakastyytyväisyyskyselyissä. Neuvola on valittu jo-
pa ”kaikkien aikojen suomalaisinnovaatioksi” Ylen 
äänestyksessä vuonna 2012. 
Neuvolat ovat myös suuren 
kansainvälisen kiinnostuk-
sen kohde.

Neuvoloilla ja terveyden-
hoitajilla on kiistatta ollut 
suuri yhteiskunnallinen mer-
kitys kansanterveyden edistä-
misessä. Kehittämistyötä tu-
lee tehdä jatkuvasti väestön 
muuttuvat tarpeet ja odotuk-
set huomioiden. Tuleva sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tu-
lee eittämättä vaikuttamaan myös neuvolatyön orga-
nisointiin ja käytäntöihin. Neuvolat ovat olennainen 
osa sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja lähipalve-
luja. Niitä tarvitaan ehdottomasti tulevaisuudessakin. 
Niiden merkityksellisyyttä voidaan parhaiten vahvis-
taa ja turvata lähtemällä mukaan aktiivisesti ja ennak-
koluulottomasti uudistamistyöhön.

Terveydenhuollossa resurssit ovat aina rajalliset, jo-
ten eettisesti kestävää on vain se, että tehdään oikeita 
ja vaikuttavia asioita. Tässä ennaltaehkäisevät toimet 
ja pyrkimykset terveyden tasa-arvoon ja syrjäytymi-
sen ehkäisyyn ovat ensisijaisia. Nämä ovat neuvolatyön 
ydintehtäviä, joiden toteuttamiseen on turvattava riit-
tävät resurssit ja toimintamahdollisuudet. ■

mallista ja tältä osin palattu ta-
kaisin sektorikohtaiseen työnja-
koon, mutta terveydenhoitajan 
työhön väestövastuu toi yhden 
pysyvän muutoksen: yhdistetyn 
äitiys- ja lastenneuvolatoimin-
nan. Tämä on nykyäänkin ylei-
nen käytäntö suuressa osassa ter-
veyskeskuksia.

Laman vaikutukset 
1990-luvun alun lama muodosti kriittisen käännekoh-
dan suomalaisessa terveyspolitiikassa. Kuntien säästö-
ohjelmat ja leikkaukset kohdistettiin taloudelliseen la-
maan vedoten monissa kunnissa erityisesti ehkäiseviin 
palveluihin, kuten neuvolatoimintaan ja eri-ikäisten 
terveystarkastuksiin. 

Vielä 1980-luvulla valtio oli valtionosuusjärjestel-
män ja Lääkintöhallituksen normiohjeistuksen avulla 
kontrolloinut kuntien terveyspalvelujen tuottamista. 
Tällä oli voitu taata melko hyvin palvelujen tasapuoli-
nen kehitys eri puolilla maata. Tämä muuttui vuonna 
1993 valtionosuusuudistuksen myötä, kun korvamer-
kitystä valtionavusta luovuttiin, kuntien itsenäistä vas-
tuuta vahvistettiin ja terveydenhuollon keskitetty nor-
miohjaus purettiin. Sosiaali- ja terveysministeriö ohja-
si kuntia enää suositusten voimalla. Uudistukset johti-
vat selviin kuntakohtaisiin eroihin neuvolapalveluissa 
ja niiden laadussa.

Laman selkä taittui 1990-luvun puolivälissä, ja kan-
santalous lähti vahvaan kasvuun. ”Lamadiskurssi” on 
kuitenkin leimannut terveyspoliittista keskustelua ai-
na näihin päiviin asti. Vuoden 1999 Terveysbaromet-
ri osoitti, että terveyden edistämisen voimavarat olivat 
kunnissa vakiintuneet vuosikymmenen alkua huomat-
tavasti matalammalle tasolle. Neuvolajärjestelmän ha-
janaisuus ja resurssipula nähtiin uhkaavan varsinkin 
erityistä tukea tarvitsevien perheiden auttamista sekä 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen ja syrjäy-
tymiskierteen katkaisuun tähtäävää ehkäisevää työtä. 
Tilanteen korjaamiseksi valtakunnallista normiohja-
usta oli vahvistettava, ja se johti neuvolatoimintaa oh-
jaavan valtioneuvoston asetuksen (380/2009) säätämi-
seen. Asetus on luonteeltaan kuntia velvoittava normi, 
josta ne eivät voi itsehallintoon vedoten enää poiketa. 

Kohti moniammatillista yhteistyötä 
2000-luvulla neuvolapalveluja on kehitetty monella ta-
paa osana lasten, nuorten ja perheiden ehkäiseviä ter-
veyspalveluja. Palveluissa on korostettu ennakoivan ja 
ehkäisevän toiminnan sekä perheiden erityisen tuen  
tarpeen varhaista tunnistamista, tuen järjestämistä ja 
terveyserojen kaventamista. Neuvolatyössä perintei-

Neuvoloilla ja 
terveydenhoitajilla on 
kiistatta ollut suuri 
yhteiskunnallinen 
merkitys kansanterveyden 
edistämisessä.

Kansanterveyslain vaikutukset 
Vuonna 1972 säädetty kansanterveyslaki vaikutti neu-
volatoimintaan merkittävällä tavalla. Laki merkitsi lop-
pua paitsi kunnanlääkärijärjestelmälle myös terveyssi-
sarlaitokselle sellaisena kuin vuoden 1944 lait olivat sen 
määritelleet. Terveyssisarten ja avohoidon kätilöiden 
virat yhdistettiin terveydenhoitajan viroiksi, ja virkojen 
haltijat täydennyskoulutettiin toistensa tehtäviin. Neu-

volasta tuli osa kunnan tai kuntayh-
tymän ylläpitämää terveyskeskusta, 
kun laki keskitti kaiken kunnallisen 
perusterveydenhuollon terveyskes-
kuksiin. Terveyskeskuksiin perustet-
tiin virkoja useille uusille ammatti-
ryhmille. 

Terveydenhoitajien asema, työ-
olot ja työnkuva muuttuivat dra-
maattisesti ja edellytti luopumista 
keskitetystä, laaja-alaisesta työstä. 

Terveydenhoitajien työ organisoitiin tehtäväkohtai-
sesti eli sektoroidusti siten, että äitiysneuvola, las-
tenneuvola, kouluterveydenhuolto, avosairaanhoi-
don vastaanotto, kotisairaanhoito ja työterveyshuol-
to eriytettiin toisistaan ja annettiin eri työntekijöi-
den vastuulle. Yhdelle sektorille keskittymisen kat-
sottiin mahdollistavan työn hyvän hallinnan. Samal-
la terveydenhoitajien tekemät kotikäynnit vähenivät 
ja työ muuttui entistä selvemmin vastaanottopainot-
teiseksi. Terveydenhoitajien taholla uudistusta kriti-
soitiin yleisesti ja työn koettiin muuttuneen kliinisek-
si ja suoritekeskeiseksi. 1970-luku ja osin 1980-luku 
menivätkin uuteen toimintamalliin totutteluna ja so-
peutumisena. 

Väestövastuu tulee – pysyvänä muutoksena 
yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola

Kansanterveyslailta terveyspoliittisena suurena uudis-
tuksena odotettiin paljon. Kaikilta osin odotukset ei-
vät myöhemmin osoittautuneet kuitenkaan riittäviksi 
tai toimiviksi vastaamaan väestön terveystarpeisiin ja 
vaatimuksiin, sillä terveyskeskuslääkärien ja tervey-
denhoitajien työn tiukka sektoroituminen uhkasi hoi-
don jatkuvuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelut pilkottiin 
monille eri toimijoille, ja asiakkaiden ja perheiden nä-
kökulmasta palvelujärjestelmästä tuli pirstaloitunut. 
Kenellekään ei välttämättä muodostunut kokonaisku-
vaa tai -vastuuta tilanteesta. Ratkaisuja lähdettiin ha-
kemaan ikään kuin uusina asioina entiselle terveyssi-
sartyölle ominaisista toimintamalleista ja periaatteista 
– perhe- ja yhteisökeskeisyydestä ja väestövastuusta.

1980-luvun puolivälissä sosiaali- ja terveysministe-
riössä ryhdyttiin ajamaan kunnallisen avoterveyden-
huollon organisoimista alueelliselta pohjalta. Mallis-
sa terveyskeskuslääkäreillä ja terveydenhoitajilla olisi 
vastuualueenaan tietyn maantieteellisen alueen koko 
väes tö. Väestövastuun tarkoituksena oli luoda kiinteä 
ja jatkuva hoitosuhde asiakkaan ja hoitohenkilökun-
nan välille ja estää hoitosuhteen katkeaminen työn-
jaollisista syistä. Koska väestövastuun käsitettä ei mis-
sään vaiheessa määritelty tarkasti, saivat kunnat to-
teuttaa väestövastuuta joko laaja-alaisena tai suppe-
ampana toimintana. 1990-luvun alun lama hidasti ja 
paikoin jopa esti väestövastuumallin leviämistä tavoit-
teen mukaisesti. Vuonna 2005 väestövastuun arvioi-
tiin koskevan reilua puolta suomalaisista. Myöhem-
min joitakin pieniä kuntia lukuun ottamatta monissa 
terveyskeskuksissa on luovuttu laajasta väestövastuu-

Neuvolasta tuli osa kunnan 
tai kuntayhtymän ylläpitämää 
terveyskeskusta, kun laki 
keskitti kaiken kunnallisen 
perusterveydenhuollon 
terveyskeskuksiin.

Terveydenhoitajan työhön 
väestövastuu toi yhden 
pysyvän muutoksen: 
yhdistetyn äitiys- ja 
lastenneuvolatoiminnan.
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