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Terveydenhoitajatyö – potkukelkasTa digiaikaan



Vuoden 2018 Terveydenhoitajapäivät järjestetään Terveydenhoitajaliiton 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
upeissa puitteissa Alvar Aallon suunnittelemassa Finlandia-talossa Helsingissä. Finlandia-talossa yhdistyvät 
uniikilla tavalla design, toiminnallisuus ja tunnelma. 

Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät tarjoaa osallistujille jälleen korkeatasoisen ja monipuolisen koulutus- 
ohjelman ajankohtaisista asioista erilaisissa tehtävissä toimiville  terveydenhoitajille, terveysalan johtajille, 
terveydenhoitajaopettajille ja -opiskelijoille ja muille terveysalan vaikuttajille. Tänä vuonna Terveydenhoita-
japäivien teemoja ovat muutos ja työhyvinvointi.

Koulutuspäivät avaa arkkiatri Risto Pelkonen ja Helsingin kaupungin tervehdyksen tuo pormestari Jan 
Vapaavuori. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoo sosiaali - ja terveydenhuollon palvelu-
rakenneuudistuksesta ja henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen Siun sotesta ja sote-uudistuksesta  
ennaltaehkäisevän työn ja terveydenhoitajatyön näkökulmasta.

Digitaaliset terveyspalvelut, monimuotoisten perheiden kohtaaminen, työhyvinvointi sekä terveydenhoitajan 
työn uudet toimintamallit ovat esimerkkejä koulutuspäivien ohjelmasta. Muun muassa ravitsemusterapeutti 
Patrik Borg kertoo ravitsemuksen vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja ”uusista tuulista” ravitsemukseen 
liittyen. UKK-instituutin johtajan ja Diabetesliiton puheenjohtajan Tommi Vasankarin aiheena on vaikuttava 
elintapaneuvonta ja sen vaikutukset työssä jaksamiseen ja sairauspoissaoloihin.

Terveydenhoitajan työn laaja-alaisuus ja työ eri-ikäisten asiakkaiden parissa edellyttävät, että Terveydenhoitaja- 
päivien luennot palvelevat terveydenhoitajia kaikilla terveydenhoitajatyön sektoreilla. Terveydenhoitajapäivät 
antavat osallistujille myös mahdollisuuden verkostoitua, vaihtaa ajatuksia ja kerätä voimia arkiseen työhön. 

Torstai-illan hämärtyessä juhlimme yhdessä 80-vuotiasta Terveydenhoitajaliittoa Finlandia-talon juhlavissa 
puitteissa ystävien ja kollegojen, hyvän ruoan sekä viihdyttävän ohjelman merkeissä. Juhlassa julkistetaan liiton 
uusi historiakirja ja palkitaan Vuoden  terveydenhoitaja 2018 sekä Ainu-stipendin ja Viestintäpalkinnon saajat.

Lämmin kiitos kaikille vuoden 2018 Terveydenhoitajapäivien toteuttamiseen osallistuneille, yhteistyökump-
paneille ja liiton toimiston henkilökunnalle. Kiitos myös liiton opiskelijatoimikunnalle ja koulutuspäivien 
järjestelyissä mukana olleille Helsingin ja Uudenmaan ammattikorkeakoulujen terveydenhoitajaopiskelijoille.

Toivotamme kaikille antoisia ja innostavia koulutuspäiviä!

Leila Lehtomäki Aija Saarinen
puheenjohtaja kehittämispäällikkö 

Tervetuloa juhlavuoden 
Terveydenhoitajapäiville 
Finlandia-talolle Helsinkiin!

Terveydenhoitajatyö – potkukelkasTa digiaikaan
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Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 15.–16.2.2018, Finlandia-talo

MUutoS ja HyVinVointi

TORSTAI 15.2.2018

8.00–9.30  Ilmoittautuminen, aamukahvi, näyttelyyn tutustuminen

9.30–10.45    Avajaiset  
  Englund-kvartetti: Sibelius: Andante Festivo*  

Arkkiatrin tervehdys, arkkiatri Risto Pelkonen  
Helsingin kaupungin tervehdys, pormestari Jan Vapaavuori   
Avajaispuhe, puheenjohtaja, TtT Leila Lehtomäki 

10.45–11.30   Avajaisluento: Muutoksiin sopeutuminen ja muutoksessa jaksaminen  
Löytöretkeilijä Pata Degerman 

11.30–12.00   Sote-tilanne valtakunnantasolla  
 Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

12.00–13.15  Lounas, näyttelyyn tutustuminen

13.15–13.45   Miten käy ennaltaehkäisevän työn sotessa? Siun sote edelläkävijänä 
Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen, Siun sote

13.45–14.15  Kahvi, näyttelyyn tutustuminen

14.15–14.45   Terveydenhoitajille ajankohtaista  
Terveydenhoitajaliitto

14.45–15.30  Työn murros ja työhyvinvoinnin johtaminen  
Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos

15.30–16.00  Kohtaamisia draaman keinoin  
Espoonlahden teatterin improvisaatioryhmä Impropå

*  Suomen eturivin muusikoista koostuva Englund-kvartetti – Meri Englund, I-viulu, Annemarie Åström, II-viulu, Hanna Hohti, 
alttoviulu, Laura Bucht, sello – esittää Sibeliuksen Andante Festivon. Alkuperäinen teos on sävelletty jousikvartetille vuonna 
1922, mutta Sibelius viimeisteli lopullisen versionsa orkesterille vuonna 1938, Suomen Terveydenhoitajaliiton perustamis-
vuonna. Andante Festivo on viimeinen teos, jonka Sibelius johti julkisesti. Tämä tapahtui Helsingissä Radion Sinfoniaorkes-
terin kanssa 1. tammikuuta 1939 New Yorkiin lähetetyssä suorassa radiolähetyksessä. Tämä radiolähetys, joka tallennettiin 
vahalevylle, on ainoa säilynyt äänite Sibeliuksen kapellimestaritaiteesta.

PERJANTAI 16.2.2018

8.15–9.00    Ilmoittautuminen, aamukahvi 

9.00–9.30    Asiakas ja sähköiset palvelut muuttavat terveydenhoitajan toimintaa 
Projektipäällikkö, sh (amk), ins (amk) Jari Numminen, ODA-hanke, Espoon kaupunki

9.30–10.00    VESOTE eli vaikuttava elintapaneuvonta sotessa  
terveydenhoitajan työn näkökulmasta  
Johtaja, LT, Tommi Vasankari, UKK-instituutti
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Sessio A: 

Lapset ja nuoret

•  Sateenkaariperheet neuvolan ja  
kouluterveydenhuollon asiakkaina 
Psykoterapian erikoispsykologi, psykotera-
peutti, PsL Lotta Heiskanen, Väestöliitto

•  Perhevalmennusmessut – uusi tapa tehdä 
perhevalmennusta 
Terveydenhoitaja Jaana Syväjärvi ja tervey-
denhoitaja Tarja Rajala, JIK ky

•  Ajankohtaista Kouluterveyskyselystä ja kyse-
lyn tulosten hyödyntäminen terveydenhoita-
jan työssä  
Erikoistutkija, kouluterveyskyselystä vastaava 
tutkija, TtT Nina Halme, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos (THL)

•  Kouluterveyskyselyn tulokset käytäntöön. 
Esimerkkeinä toiminnalliset vanhempainillat 
(Askelmat-malli) ja ryhmäytymisen edistä-
minen 
 Rehtori Pekka Paappanen ja terveydenhoita-
jan puheenvuoro, Hauhon Yhtenäiskoulu

Sessio B: 

Aikuiset

•  Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa?  
Johtaja, LT Tommi Vasankari, UKK-instituutti

•  Alkoholinkäytön puheeksiotto ja aikuisten 
alkoholin käytön ”trendit” 
Johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen, 
EHYT ry

•  Asiantuntijaterveydenhoitaja-toimintamal-
lin luominen, kehittäminen ja toteuttaminen 
Hämeenlinnan ennaltaehkäisevissä terveyspal-
veluissa 
Terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja Anu Hali-
nen, Hämeenlinnan kaupunki 
Terveydenhoitajaopiskelijat Maiju Järvinen ja 
Viola Kupiainen, HAMK

•  Mauste-hanke – maahanmuuttajien seksuaali-
terveyden ja turvataitojen edistäminen 
Lehtori Päivi Hoffren, Savonia-ammattikorkea-
koulu

Klo 10.15–12.15

10.00–10.15  Tauko, näyttelyyn tutustuminen

10.15–12.15   Sessiot A ja B, ks. ohjelma viereiseltä sivulta

12.15–13.15   Lounas, näyttelyyn tutustuminen

13.15–13.30    Positiivista pörinää somessa  
Kouluterveydenhoitaja Outi Koskinen, Hämeenkyrön kunta

13.30–14.15    Ajankohtaista ravitsemuksesta,  
Kontrolloida vai eikö kontrolloida, kas siinä kysymys? 
Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg

14.15–14.45  Kahvi, näyttelyyn tutustuminen

14.45–15.15   Ajankohtaista rokotuksista 
• Uusi tartuntatautilaki voimaan 1.3.2018  
•  Motivoiva haastattelu rokotuksiin epäröivästi suhtautuvan ohjauksen tukena 

   Asiantuntija lääkäri Ulpu Elonsalo ja terveydenhoitaja Eeva Pekkanen, Infektiotau-
tien torjunta ja rokotukset -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

15.15–16.00  Loppuohjelma ja johdatus vuoden 2019 Terveydenhoitajapäiviin

Kuva: Eero Venhola
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Johanna Bjerregård Madsen 
Henkilöstöjohtaja 
Siun sote

Miten käy ennaltaeHkäisevän työn Sotessa? 
siun soTe edelläkävijänä

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) järjestää julkiset sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut 14 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä. Siun soten strategisena tavoitteena on 
kaikille yhdenvertainen ja asiakaslähtöinen terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta, ohjaus ja tuki suhteessa 
asiakkaiden tarpeisiin. Neuvonnan, ohjauksen ja tuen on oltava kustannustehokasta ja toimintamallien asiak-
kaiden näkökulmista yhtenäisiä. Siun sotessa työskentelee 7300 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, 
joista 173 ammattilaista tekee työtään terveydenhoitajana.

Pohjois-Karjalan sairastavuusindeksi on valtakunnan kolmanneksi suurin. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien 
alaikäisten lasten osuus on maan keskiarvoa ja naapurimaakuntia suurempi, nuorisotyöttömyys on yleistä ja 
lasten ja nuorten pahoinvointi ja lastensuojelun tarve on lisääntynyt. Myös lasten ja nuorten ylipainoisuuden 
ja lihavuuden lisääntyminen on merkittävä haaste. Lasten ja nuorten hammasterveyden huononeminen ja 
suun terveydenhuollon kustannukset ovat niin ikään kasvaneet. Väestön kansansairauksien ja hyvinvoinnin 
haasteena ovat lisäksi alkoholin ja päihteiden käytön haittojen ja kustannusten kasvu, masennus työkyvyt-
tömyyden aiheuttajana, haasteet ikäihmisten toimintakyvyssä ja muistisairauksista kärsivien määrän kasvu.

Siun sote pyrkii tukemaan kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Siun soten eri toimialoilta on 
koottu moniammatillinen HYTE-johtoryhmä. HYTE-johtoryhmä pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan 
sekä Siun soten sisäistä HYTE-toimintaa että Siun soten ja kuntien yhteistyötä terveyden edistämistyössä. 
Tällä hetkellä jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan on nimetty sote yhdyshenkilöt (yksi terveydenhuollon ja 
yksi sosiaalipalvelujen yhdyshenkilö). Heidän tehtävänään on mm. tukea sote-asiantuntemuksellaan kuntia 
hyvinvointisuunnitelmien teossa ja toimeenpanossa sekä toimia yhdyshenkilönä Siun soteen päin. Sote-yh-
dyshenkilöiden toiminta on käynnistynyt ja se on avainasemassa yhteistyössä sote-kuntarajapintatyössä. 

Kunnat tarvitsevat tukea erityisesti tietojen tuottamiseen ja niiden tulkintaan, ammatillista osaamista terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseen, tietoa konkreettisista käytännöistä ja toimintamalleista ja erityisesti saumatonta 
yhteistyötä soten kanssa ennaltaehkäisevissä palveluissa.

Siun soten alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on uuden maakunnallisen organisaation 
ja uusien toimintamallien johdosta uusien mahdollisuuksien tiellä. Terveydenhuollon ja sosiaalityön integraatio 
on mahdollisuus moniammatilliseen yhteistyöhön toisella tavalla kuin aikaisemmin. Siun sote yhteisenä isona 
toimijana ja järjestämisvastuullaan tuottaa tietoa asukkaiden ja väestön hyvinvoinnin ja terveydentilasta sekä 
sote-palveluiden laadusta ja toimivuudesta toiminnan kehittämisen pohjaksi. Näyttöön perustuvan tiedon 
avulla voidaan entistä paremmin johtaa. Ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja suunnitellaan ja 
kehitetään yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa. Siun sotessa pyritään tukemaan asukkaiden ja järjestöjen ja 
muiden yhteisöjen osallisuutta sekä yhdessä asioiden suunnittelua ja valmistelua. Varhaiseen puuttumiseen ja 
ennaltaehkäisyyn on leveämmät hartiat. Maakunnan yhteistyössä on voimaa ja asukkaiden osallisuus kantaa 
maakuntaa kohti maakunnan tervettä ja hyvinvoivaa tulevaisuutta.
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Jari Numminen 
Projektipäällikkö, sh (amk), ins (amk)  
ODA-hanke, Espoon kaupunki

asiakas ja SäHköiset palveluT muutTaVat 
terVeydenHoiTajan Toimintaa

Palveluiden digitalisointi kaikilla toimialoilla on muuttamassa asiakkaiden odotuksia palvelukokemuksesta. 
Kun kaikki tieto on jatkuvasti saatavilla kädessä olevasta puhelimesta, niin vastauksen saamisen odotusaika 
lyhenee. Samalla aidon kohtaamisen merkitys kasvaa, kun rutiiniasiat voi hoitaa digitaalisia kanavia pitkin.

Muutama vuosikymmen sitten oli tavallista asioida jonottaen pankin konttorissa ja verotoimistossa. Tänään 
suurin osa näistä asioista tapahtuu itsepalveluna, parhaimmillaan pienen puhelimen ruudulla. Vastuu tilisiirron tai 
veroilmoituksen oikeellisuudesta on osin siirtynyt asiakkaalle, mutta samalla valta ja vapaus ovat lisääntyneet, 
kun asioita voi hoitaa missä ja milloin vain. Tämä muutos luo odotuksia terveydenhuoltoonkin: pystymmekö 
täyttämään nämä odotukset ja samalla korostamaan tutkitusti hyviä asioita, kuten terveitä elämäntapoja. 

Terveydenhuollon ja terveydenhoitajan työn digitalisaatiossa ei ole kyse palveluiden viemisestä internetiin. 
Digitalisaatio on ensisijaisesti toiminnan ja palveluiden muuttumista asiakaslähtöisemmiksi, ja tätä muutosta 
voidaan tukea sähköisin välinein. Kysymyksiä, joihin tulee etsiä vastauksia, ovat ”Mitä asiakas tarvitsee?”, 
”Miten asiakas voi elää terveemmin ja onnellisempana?” ja ”Tuottaako toimintamme arvoa asiakkaalle?”. Jos 
ensimmäisenä kysymyksenä on mielessä ”Miten tämä lomake saadaan sähköiseksi?”, ollaan helposti menossa 
väärään suuntaan. Parempi kysymys on ”Tarvitaanko tätä lomaketta ollenkaan?”

Ympäröivän maailman muutos ja sähköiset palvelut muuttavat asiakkaan odotuksia ja terveydenhoitajan 
käytettävissä olevia välineitä. Asiakkaat odottavat rutiiniasioiden hoituvan helposti. Ajanvaraus on hyvä 
esimerkki: voiko ajan varata tiistaisin klo 12–13 vai 24/7 omalla puhelimella? Sähköiset palvelut mahdollistavat 
uudet tavat osallistua asiakkaan arkeen. Etäpalvelut, kuten videovastaanotto, ovat asiakkaan näkökulmasta 
lähintä mahdollista palvelua. Toisessa päässä olevalle ammattilaiselle se antaa mahdollisuuden nähdä pieni 
pala asiakkaan arkeen kuuluvaa ympäristöä kuten kotia tai työpaikkaa. 

Digitalisaatio ei vähennä kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen merkitystä, vaan se päinvastoin kasvattaa sitä. 
Vastaanottokäynnit ovat tulevaisuudessa harvinaisempia kuin nyt, joten niiden sisältö pitää miettiä tarkoin. 
Mitkä asiat vaativat kasvokkain oloa, mitkä ovat taas parempi hoitaa digitaalisen kanavan kautta? Oikean 
palvelukanavan valinta tulee tehdä asiakkaan lähtökohdista ja varmistaa, että tehty valinta osui oikeaan. 
Helpoin tapa on kysyä se suoraan asiakkaalta: ”Haluatko jatkossa tulla tänne vastaanotolle vai otetaanko 
seuraavalla kerralla videoyhteys?”

Kansallinen, 14 kaupungin ja sairaanhoitopiirin ODA-hanke toteuttaa muutosta sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa. Vuoden 2018 aikana julkaistavien Omaolo-palveluiden avulla kansalaiset voivat arvioida omaa hoidon ja 
palvelun tarvettaan, ylläpitää omaa suunnitelmaa yhdessä sote-ammattilaisten kanssa sekä ottaa käyttöön 
mm. parempiin elämäntapoihin tähtääviä valmennuksia. Hankkeessa on muutettu 37 pilotin palveluprosesseja 
asiakaslähtöisemmiksi, tuottavammiksi ja parempia tuloksia saavuttaviksi. Omaolo-palvelut ovat kansalaisten 
käytettävissä Kanta-palveluiden yhteydessä sekä jatkossa osana maakuntien sähköisiä palveluita. Lisätietoa 
hankkeesta ja palveluista voi lukea osoitteesta www.kuntaliitto.fi/oda.
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Lotta Heiskanen
PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti 
Väestöliitto

sateenkaariperHeeT neuVolan ja 
kouluterVeydenHuollon aSiakkain

On arvioitu, että joka kolmas perhe Suomessa poikkeaa biologisen isän ja isän ydinperheestä. Lait ja palvelut 
kuitenkin rakentuvat pitkälti oletukselle ydinperheestä.

Vanhemmuuden tehtävät ovat samanlaisia kaikissa perheissä. Tärkeintä on tarjota lapselle rakastavaa 
hoivaa, turvaa ja rajat. Perheet ovat erilaisia, mutta yhtä arvokkaita. Vanhemmuuden riemu ja haasteet ovat 
samankaltaisia, mutta myös erilaisia. Luennon tavoitteena on antaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään sateen-
kaariperheiden vanhemmille ja lapsille erityisiä tilanteita ja kokemuksia. 

Erilaisiksi itsensä tuntevat asiakkaat saattavat jännittää sitä, miten he tulevat vastaanotolla ymmärretyksi. 
Työntekijä voi arkailla sitä, ettei tulisi sanoneeksi jotakin väärää tai loukkaavaa. Pienillä teoilla ja sanavalin-
noilla luodaan arvostavaa tilaa ja hyvää ammatillista kohtaamista. Luennon tavoitteena on antaa välineitä 
sateenkaariperheiden kohtaamiseen vastaanotoilla. 

Sateenkaariperhe on perhe, jossa joku vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Sateen-
kaariperheiden kirjo on laaja. Sateenkaariperheet voivat olla esimerkiksi nais- tai miesparin muodostamia 
ydinperheitä. Kyse voi myös olla niin sanotusta neliapilaperheestä, jossa vanhemmuus jaetaan naisparin ja 
miesparin kesken. Lapset ovat voineet saada alkunsa monilla eri tavoilla, kuten aikaisemmissa parisuhteissa, 
hedelmöityshoidoilla tai koti-inseminaatiolla. 

Sateenkaariperheet ovat uusia perhemuotoja. Vakiintuneiden roolimallien puuttuminen voi olla perheille 
voimavara, mutta se voi tuoda mukanaan myös hämmennystä. Lähisukulaisten ja ympäristön torjuva asen-
noituminen kuormittaa sateenkaariperheitä. Sateenkaariperheet kohtaavat julkista kyseenalaistamista ja 
ennakkoluuloja, mikä kuormittaa perheitä. Palveluihin hakeutuminen voi syrjinnän pelossa olla sateenkaari-
perheille tavallista vaikeampaa.

Tutkimusten mukaan lapset kasvavat ja kehittyvät yhtä hyvin niin eri kuin samaa sukupuolta olevien vanhem-
pien perheissä. Perheen ihmissuhteiden pysyvyys, vanhempien kyky toimia turvallisina hoivanantajina, kyky 
asettaa rajoja ja ymmärtää lapsen tarpeita, on olennaisempaa kuin perheen rakenne.
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Jaana Syväjärvi ja Tarja Rajala 
Terveydenhoitajat 
JIK ky

perheValmennusmeSsuT – uusi tapa 
tehdä perheValmennuSta

JIK ky:ssä on järjestetty jo viidennet perhevalmennusmessut odottaville perheille. Perhevalmennusmessut 
järjestetään kolme kertaa vuodessa lauantaisin klo 10–14 Perhekeskuksessa. Messuille kutsutaan niin ensim-
mäistä lastaan odottavat kuin uudelleen synnyttävät perheet Ilmajoelta, Kurikasta, Jurvasta ja Jalasjärveltä. 

Aiemmin joka kunnassa järjestettiin ensisynnyttäjille tarkoitettu ryhmämuotoinen perhevalmennus, jossa oli viisi 
eri aihepiireistä koostuvaa kokoontumiskertaa iltaisin. Perhevalmennusryhmän osallistujamäärä oli vähäinen, 
jonka vuoksi aloimme miettiä muita toimintatapoja. Kutsuimme koolle laajemman työryhmän, johon kuului mm. 
EPSHP:n synnytysvastuuyksikkö, seurakunta ja järjestöjä, kuten MLL, Imetyksen Tuki ry, Kantoliinayhdistys ry  
sekä eri ammattilaisia JIK ky:stä. Messut eivät ole luonteeltaan kaupalliset. 

Perhevalmennusmessujen sisältö vastaa aiemmassa valmennuksessa läpikäytyjä asioita, ja sinne kutsutaan 
kaikki lasta odottavat perheet tietyssä kohtaa raskautta. Perheillä on halutessaan mahdollisuus osallistua 
messuille kaksi kertaa raskauden eri vaiheissa. Perhevalmennusmessuilla on yhteensä kolme terveydenhoi-
tajien pitämää luentoa: raskauden tuomat muutokset, synnytys ja imetys.

Terveydenhoitajat ohjaavat eri pisteillä mm. vauvan hoitoa ja kylvetystä sekä antavat ohjeita imetystukiäitien 
kanssa imetyksen onnistumiseen. Tietoa annetaan myös synnytyksen jälkeisestä ehkäisystä. EPSHP:n kätilöt 
pitävät ”kätilön kammaria”, jossa vanhemmat saavat tarkempaa tietoa synnytykseen liittyvistä asioista. Fy-
sioterapeutit ohjaavat raskauden tuomista muutoksista, raskauden aikaisesta liikunnasta sekä mahdollisista 
selkäongelmista ja niiden hoidosta. Perheneuvolan työntekijät tukevat vanhemmuudessa ja parisuhteessa. 
Hammashoitolan henkilökunta muistuttaa suun terveyden tärkeydestä raskausaikana ja lapsiperheessä. 
Päihdetyöntekijät ovat tehneet halukkaille vanhemmille häkämittauksen. Messuille on saatu paljon JIK ky:n 
ulkopuolisia toimijoita esittelemään perhe-elämään liittyviä asioita. Messuista saatu palaute on ollut positii-
vista, ja myös hyviä kehittämisideoita on saatu. Messut koetaan mukavan monipuolisiksi, ja aihealueita on 
laajasti. Erityisesti pidetään siitä, että päästään harjoittelemaan vauvan hoitoa aidon tuntuisella Lahja- tai 
Joonatan-nukella. Yhden päivän messut on koettu hyväksi ja helpoksi sovittaa omaan arkeen. 

Perhevalmennusmessut ovat mahdollistaneet muun ryhmätoiminnan kehittämisen. Pystymme paremmin 
vastaamaan perheiltä tulleisiin ryhmätoiveisiin. Syksyllä 2017 aloitimme ensisynnyttäjien ryhmäneuvolan 
raskausajan varhaisesta vuorovaikutuksesta ja keväällä 2018 aloitetaan loppuraskauden ryhmäneuvola, jonka 
teemana on imetyksen tukeminen sekä synnytyksen jälkeinen ehkäisy. Perhekeskuksen järjestämään vauva-
ryhmään kutsutaan kaikki vauvaperheet, kun vauvat ovat noin kolmen kuukauden ikäisiä. Ryhmä kokoontuu 
eri teemoilla 5–6 kertaa. Kaikkia ryhmiä järjestetään moniammatillisesti. Mukana ovat kaikki Perhekeskuksen 
työntekijät: terveydenhoitaja, psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, perheohjaaja 
ja perheterapeutti. 
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Pekka Paappanen
Rehtori 
Hauhon Yhtenäiskoulu

ToiminnalliSet vanhempainillaT (askelMat-malli) 
ja ryHmäyTymisen edisTäminen 

Askelmat-malli käynnistyi Lammin nuorisotoimen koordinoimana projektina vuonna 2002. Projekti rahoi-
tettiin opetusministeriön myöntämällä valtionavustuksella ehkäisevään päihdetyöhön, toimintaedellytysten 
parantamiseen ja nuorisotyöntekijöiden koulutukseen. Nyt Askelmat-toiminta on kirjattu Hämeenlinnan 
opetussuunnitelmaan.

Askelmat-tilaisuuksilla autetaan luokkien 5–9 oppilaita ja koteja käymään yhdessä keskusteluja arvoista, 
asenteista ja käytännön pulmakohdista. Varsinkin luokkien seitsemän ja kahdeksan Askelmat-illat ovat 
olleet menestys. Niissä kokoonnutaan iltakouluun pohtimaan ihmissuhdeasioita, perheiden omia sääntöjä, 
päihdeasioita, onnellisuutta jne. Erilaisilla tehtävärasteilla luokanvalvojat, oppilaat ja huoltajat keskustelevat 
aiheista tai tekevät toiminnallisia harjoituksia.

Illat toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Mukana ovat terveydenhoitaja, nuorisotyöntekijät, rehtori, 
luokanvalvojat, poliisi, oppilaanohjaaja ja tukioppilaat.

Askelmien suunnittelussa otetaan huomioon Kouluterveyskyselyn tulokset. Kyselyssä esiin tulleet asiat 
vaikuttavat kulloisenkin tapahtuman sisältöihin.

Uusimpana Askelmat-tapahtumana on kaikkien hauholaisten kuudesluokkalaisten vieminen pyöräilyleirikouluun 
Ahvenanmaalle kokonaiseksi viikoksi. Tällä on ollut iso vaikutus yläkoulun ilmapiiriin ja seitsemäsluokkalaisten 
ryhmäytymiseen. 
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Tuomas Tenkanen 
Johtava erityisasiantuntija 
EHYT ry

alkoHolinkäyTön puheekSiotTo ja 
aikuiSten alkoholin käytön ”trendit”
Valtaosa suomalaisista käyttää jotakin päihdettä, joten päihteisiin liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen 
ja hoito ovat keskeisiä keinoja päihteistä aiheutuvien haittojen ja sairauksien minimoimiseksi.

Kiireen keskellä tulee ehkä pohtineeksi, miksi ottaisin puheeksi. Silloin on hyvä huomioida muutama asia: 
Ottamalla puheeksi hankalatkin asiat, itse asiassa parannat suhdetta asiakkaaseesi. ”Salaisuus” on ottaa 
huolta herättävä asia puheeksi kunnioittavasti. Ihmiset pitävät siitä, että hankaliakin asioita otetaan puheeksi. 
He eivät vain välttämättä itse uskalla tai osaa ottaa niitä puheeksi.

Ottamalla alkoholin ja muut päihteet tai rahapelaamisen puheeksi, säästät itse silkkaa rahaa, sillä puheeksi 
ottaminen on kustannustehokasta: esimerkiksi alkoholin käytön puheeksi ottaminen ja mini-interventio 
kohtuullistaisi tutkimusten mukaan kymmenien tuhansien suurkuluttajien juomista. Ottamalla puheeksi 
hankaliakin asioita, vähennät inhimillistä hätää ja huolta, karsit haittakuluja, kevennät monien palveluiden 
kuormaa ja näet joskus merkittäviäkin muutoksia asiakkaasi elämässä.

Puheeksioton tueksi löytyy paljon tukivälineitä, tunnetuimpana ehkä AUDIT-kysely. Se on Maailman terveysjär-
jestö WHO:n kehittämä kysely, joka selvittää juomisen tiheyttä, käyttömääriä, humalajuomista, riippuvuusoireita 
sekä haittoja. Kysely tunnistaa erittäin hyvin työikäisen väestön alkoholin ongelmakäytön. Puheeksiottamisen 
kulttuuria tukee Suomessa ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Tietoa ja materiaaleja löytyy niin THL:n 
kuin EHYT ry:n sivuilta.

Alkoholinkulutus on väestötasolla ollut useamman vuoden laskusuunnassa. Tähän on toisaalta vaikuttanut 
viime vuosina toteutetut viisi alkoholiveron korotusta ja toisaalta talouden laskukausi. Innokkaimmat ovat 
myös pohtineet, joko olemme hylänneet humalan ja siirtyneet eurooppalaiseen alkoholikulttuuriin. Tuoreimman 
Juomatapatutkimuksen valossa näin ei kuitenkaan ole, vaan humala ja erittäin suuret kerralla käytetyt alkoho-
limäärät ovat yhä merkittävä osa juomiskulttuuriamme. Juomatapatutkimusten mukaan alkoholinkulutuksen 
muutoksissa näkyy kollektiivisuus: kun alkoholinkulutus vähenee, se vähenee kaikilla kulutusryhmillä – ja 
päinvastoin. Uuden alkoholilain lisätessä alkoholin saatavuutta merkittävästi, voidaan ennakoida kulutuksen 
kasvua kaikissa kulutusryhmissä.

Juomatapatutkimuksen mukaan vähintään kerran kuukaudessa ”toden teolla” humalaan juovien miesten 
osuus väheni vuosien 2008 ja 2016 välillä 27 prosentista 19 prosenttiin, naisten 9 prosentista 6 prosenttiin. 
2000-luvulla on vähentynyt erityisesti alle 30-vuotiaiten miesten ja alle 50-vuotiaiden naisten humalajuominen. 
Ainoastaan 50–69-vuotiaiden naisten humalajuominen ei ole vähentynyt.

Kaikkein suurimpia maksimimääriä juovat 20–29-vuotiaat. Vuonna 2016 tämän ikäisistä miehistä 26 prosenttia 
ilmoitti ainakin kerran vuoden aikana juoneensa vähintään 18 annosta alkoholia yhden päivän aikana, ja saman 
ikäisistä naisista 18 prosenttia oli juonut vähintään 13 annosta alkoholia kerralla.

Väestötason tutkimukset osoittavat, että yli 65-vuotiaiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien. 
Tämä koskee erityisesti naisia. Alkoholia käytetään yhä useammin. 65–84-vuotiaista miehistä yli 40 prosenttia 
juo alkoholia vähintään kerran viikossa. Naisten vastaava osuus on lähes 25 prosenttia, mutta muutos on 
heillä ollut nopeampaa. Nuorimmat ikäihmiset eli 65–69-vuotiaat käyttävät itse asiassa kaikkein useimmin 
alkoholia verrattuna muihin. Kahden sukupolven aikana tapahtunut muutos on merkittävä. Yli 65-vuotiaiden 
annosmäärät ovat kuitenkin pienempiä kuin nuorempien ikäryhmien.
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Anu Halinen 
Asiantuntijaterveydenhoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki

asiantuntijaterVeydenHoitaja-ToimintaMallin 
luominen, kehittäminen ja ToteuttaMinen Hämeenlinnan 
ennalTaeHkäisevisSä terVeyspalveluissa
Asiantuntijaterveydenhoitaja-mallin kehittäminen oli terveydenhoitajien itsensä ideoima tapa tehdä terveyden- 
hoitajan työtä yhä asiakaslähtöisemmin ja laadukkaammin monenlaista, jo olemassa olevaa osaamista ja tieto-
taitoa paremmin hyödyntäen. Innostus oman työn kehittämiseen ja uudistamiseen on ollut suosittua. Yksikön 
esimiehen tuella ja kannustamana työntekijät ovat löytäneet monenlaista asiantuntijuutta yksiköstämme.

Asiantuntijaterveydenhoitajuus on nostanut esiin erilaisia koulutustarpeita, joita työnantajan on helpompi 
tukea, kun koulutusten hyödyt kohdentuvat nyt selkeämmin koko terveydenhoitajayhteisöön sekä ennalta 
ehkäisevään, matalan kynnyksen asiakastyöhön. Terveydenhoitajat ovat aloittaneet oman perustehtävänsä 
ohella asiantuntijaterveydenhoitajatoiminnan syksyn 2016 aikana. 

Asiantuntijaterveydenhoitajista kootussa asiantuntijatyöryhmässä suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan 
toimintamallia säännöllisesti. Työryhmässä ideoidaan edelleen lisää erilaisia toimintatapoja ja kannustetaan 
kollegaa avoimessa vuorovaikutuksessa tämän omalla asiantuntijuusalueella. Tällä hetkellä ennalta ehkäisevän 
työn asiantuntijoina toimii 14 terveydenhoitajaa, ja asiantuntijaterveydenhoitajaverkostoa täydennetään oman 
kiinnostuksen tai asiakastyöstä nousseen tarpeen mukaan kaiken aikaa.

Asiantuntijaterveydenhoitajana toimiminen on lisännyt työmotivaatiota ja terveydenhoitajien kokemusta siitä, 
että he voivat vaikuttaa oman työnsä sisältöihin. Työssä jaksaminen on parempaa, kun asiantuntijaterveyden-
hoitajien työskentely vapauttaa resursseja työyksikön muilta terveydenhoitajilta perustehtävän hoitamiseen. 

Uusinta tietoa ja tutkimusta saadaan työyksikköön asiantuntijaterveydenhoitajien välittämänä säännöllisesti. 
Terveydenhoitajan entuudestaan laaja osaaminen täydennettynä erilaisella asiantuntijaosaamisella lisää 
varmasti asiakastyytyväisyyttä, tasavertaistaa tuottamaamme palvelua, tuo ajan kuluessa myös taloudellista 
hyötyä kaupungille sekä parantaa henkilöstömme työtyytyväisyyttä ja työn tekemisen iloa.

Viola Kupiainen ja Maiju Järvinen 
Terveydenhoitajaopiskelijat 
HAMK

Opinnäytetyö: Asiantuntijaterveydenhoitajuus

Opinnäytetyön aihe: Asiantuntijaterveydenhoitaja – työskentelyn merkitys työhyvinvoinnille. 

Tarkoituksena on selvittää asiantuntijaterveydenhoitajien näkemyksiä asiantuntijuudesta sekä kokemuksia 
asiantuntijuuden vaikutuksesta heidän työhyvinvointiinsa. Tavoitteena on tuottaa tietoa terveydenhoitajien 
työhyvinvoinnin kehittämiseen. Opinnäytetyöhön haastateltiin viittä hämeenlinnalaista terveydenhoitajaa, 
joilla on Hämeenlinnan kaupungin toimintamallin mukainen lisäasiantuntijuus.



14  |  TERVEYDENHOITAJAPÄIVÄT •  15.–16.2.2018

Päivi Hoffrén 
TtM, seksuaalineuvoja, lehtori  
Savonia-ammattikorkeakoulu

Riitta Ala-Luhtala 
TtM, Lehtori, seksuaaliterapeutti (NACS), Kliininen Seksologi (NACS), psykoterapeutti (ET) 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Mauste-hanke – maahanMUuttajien Seksuaaliterveyden 
ja turVataitojen edistäminen

Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistämisen hankkeessa (MAUSTE-hanke 2015–2016) 
oli tavoitteena tehostaa maahanmuuttajien sekä heidän parissaan työskentelevien seksuaaliterveyden ja tur-
vataitojen edistämistä. Hanke toteutettiin THL:n rahoituksella. Hanke pyrki myös edistämään fertiili-ikäisten 
maahanmuuttajien seksuaali-ja terveyspalvelujen käyttöä sekä lisäämään parisuhteeseen, vanhemmuuteen 
ja turvataitoihin liittyviä tietoja ja taitoja. Pääpaino oli ennaltaehkäisevissä, voimavaraistavissa, osallistavissa 
ja tasa-arvoa edistävissä tuotoksissa. Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveyden edistämisestä sel-
vitettiin hankkeen alussa ja tietoa hyödynnettiin koulutuksien suunnittelussa. Hankkeessa annettiin tietoa 
seksuaaliterveydestä ja turvataidoista erilaisille maahanmuuttaja ryhmille, kuten naiset, miehet, tytöt, pojat 
ja perheet. Ryhmiä oli Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Hankkeessa toteutettiin Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen -koulutus. 
Ammattihenkilöille suunnatun koulutuksen tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajien kanssa työskentelevien 
ammattilaisten osaamista monikulttuurisuudesta sekä seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistämisestä. 
Jyväskylän JAMKissa ja Kuopion Savonia-ammattikorkeakouluissa toteutettiin saman sisältöiset koulutukset 
marraskuun 2015 ja toukokuun 20016 välisenä aikana. Yhteinen reflektointi synnytti uusia oivalluksia ja osaa-
mista, joita osallistujat hyödynsivät omassa työssään. Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen 
edistämisen koulutus perustui konstruktivistiseen ja kokemukselliseen oppimiskäsitykseen (Tynjälä P. 2002). 
Uusia materiaaleja syntyi niin maahanmuuttajille kuin ammattihenkilöille ohjaukseen (www.jamk.mauste.fi). 

Hankkeen arvioinnissa käytettiin soveltuvin osin RE-AIM-mallia. RE-AIM-mallissa interventioiden toteutumista 
arvioidaan viiden osa-alueen kautta, joita ovat saavutettavuus, vaikuttavuus, omaksuminen, toimeenpano 
ja ylläpito (Harden 2015). Hankkeen tulosten arvioinnissa näkyi ammattihenkilöiden ja maahanmuuttajien 
seksuaaliterveyden ja turvataitojen lisääntyminen.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys on olennainen ja tärkeä osa jokaisen ihmisen terveyttä ja kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. Suurin osa Suomeen tulleista maahanmuuttajista on fertiili-ikäisiä (THL 2015), joten seksuaali-
terveyden edistäminen on keskeinen aihepiiri. Maahanmuuttajilla on todettu olevan seksuaali- ja lisääntymis-
terveyden ongelmia enemmän ja aihealueen tietoa vähemmän kuin kantaväestöllä (Väestöliitto 2009). Lisäksi 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on todettu olevan niukasti tietoa monikulttuurisesta seksuaaliterveyden 
edistämisestä (Mölsä, M. & Tiilikainen, M. 2007). Tästä johtuen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ammattilaiset, 
kätilöt sekä terveydenhoitajat tulevat tarvitsemaan monikulttuurisuuden ja seksuaaliterveyden edistämisen 
osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Kätilön osaamisvaatimuksissa on huomioitu kulttuurisensitiivisyys maa-
hanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä. (Berglund, M., Hoffren, P., Koskinen, M., Manninen, H., Tiainen, E., 
Paananen, U., Pienimaa, A-K. & Stenbäck, B. 2014.) 
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Outi Koskinen 
Kouluterveydenhoitaja 
Hämeenkyrön kunta

positiiVista pörinää soMesSa

Arvaa mitä? Terveydenhoitajat voivat aivan hyvin pörrätä somessa, eks niin? Jos ei sisällöntuottajina, niin ainakin 
ajankohtaisten asioiden äärellä, tutkaillen, miettien. Mä, kouluterkka, huomasin, että suuri osa koululaisten 
kanssakäymisestä tapahtuu eri sosiaalisissa medioissa, joten ajattelin, että parasta olla mukana siellä, missä 
asiakkaatkin ovat. Samoin moni terveydenhuollon toimija THL:stä ja Väestöliitosta lähtien somettavat, joten 
miksei kunnalliset terkkaritkin? Lähdin rohkeasti somen monimuotoiseen maailmaan mukaan. Facebook oli jo 
vähän vanha juttu nuorten keskuudessa, mutta vanhemmat ja yhteistyökumppanit se tavoittaa kivasti. Käytänkin 
Facebookia tiedon saamiseksi, tiedon levittämiseksi ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteyttä pitääkseni.

Mutta halusin tavoittaa ennen kaikkea asiakkaani, yläkoululaiset ja lukiolaiset nuoret. 

Snapchat, tietty. Omat lapseni antoivat pikakurssin, ja ei kun hyppäys snäppiin. Mainostin snäppitiliä wilman 
kautta ja Facebookissa sekä kohdatessani asiakkaita. Sain hetkessä kymmeniä, sitten satoja seuraajia, ja 
vuorovaikutuksen määrä nuorten kanssa kasvoi tuntuvasti. Mietin, miten sitouttaa nuorten seuraamaan tiliäni 
– kilpailut. Pidän lähes viikoittain terveysaiheisia kisoja, joissa on pienet palkinnot. Jengi lähti hyvin mukaan. 
Tarkoitus on snäpin kautta aktivoida nuoria miettimään terveyttä edistäviä tekijöitä ja jakamaan niitä muille. 
Tarkoitus on myös avata omaa työtäni, tehdä siitä läpinäkyvää. Avata virtuaalisesti ovet ja kutsua kaikki 
seuraamaan työtäni ja suunnittelemaan sen sisältöä. Pyrin myös siihen, että palvelua tarjotaan sinne, missä 
asiakas on ja silloin kun asiakas sitä tarvitsee. Eihän koululaisten avuntarve lopu silloin, kun koulu loppuu, 
eikä avun tarve ilmene vain vastaanotolla minua vastapäätä istuessa. 

Olen huomannut, että some säästää aikaa, alun opettelun jälkeen. Nyt somettaminen käy kuin itsestään ja 
on antanut intoa työhön. Toki pitää miettiä, mitä sisältöä sinne tuottaa, suunnitellakin, mutta itse tekninen 
tekeminen on nopeaa. Snapchat on vähentänyt jonoja avoimelta vastaanottotunnilta, ja sen kautta voin 
hoitaa minuutissa asioita. Teen hoidon tarpeen arviointia kuvien perusteella, vastaan usein kysymyksiin mm. 
ehkäisystä, hoidan ajanvarausta sekä monia muita asioita. Olen myös huomannut, että nuorten on helppo 
kysyä jotain arempaa asiaa nimimerkin takaa, ja se avaa hyvin keskusteluyhteyden, ja usein juttu jatkuu sitten 
vastaanotolla. Entä se paljon puhututtava kirjaaminen? Jos snäppäys johtaa siihen, että annan hoito-ohjeita, 
ohjaan lääkäriin tms., teen kirjauksen kuten puhelinsoitostakin.  

Seikkailen myös Twitterissä. Se on mieletön kanava oman ammattitaidon ylläpitämiseksi sekä verkostoitumiseen. 
Olen löytänyt sitä kautta yhteyden jopa Atlantin taakse Yhdysvaltojen kansalliseen kouluterveydenhoitajien 
verkostoon! Huikeeta! 

Minusta on äärettömän tärkeää, että me terkat olemme tavoitettavissa siellä, missä asiakkaatkin ovat. Emme 
voi enää ajatella niin, että neljän seinän sisällä tehtävä vastaanotto riittää. Toki tekemistä ja asiakkaita riittää 
vallan hyvin ilman someakin, mutta onko meidän tekeminen oikeasti asiakaslähtöistä? Asiakkaani  halusivat 
palvelua somessa ja nyt sitä saavat. Kun avasin virtuaaliset ovet, olen saanut huikeita kokemuksia, tämä on 
ollut huikean kivaa, mieletöntä vuorovaikutusta ja fiilistä nostattavaa. Koen niin, että tämä on tärkeä osa 
työtä, ei ylimääräistä työtä. 

Facebook: Kouluterkka Outi - Hämeenkyrön yhteiskoulu 
Snapchat: @kouluouti 
Twitter: @outikoskinen
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Ulpu Elosalo 
Asiantuntijalääkäri

Eeva Pekkanen 
Terveydenhoitaja

Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

MotivoiVa Haastattelu rokoTUkSiin 
epäröiVästi sUHtautuvan oHjaukSen TUkena 
Yksi rokottajan tärkeimmistä tehtävistä on ohjata ja neuvoa eri-ikäisiä ja eri kulttuureista lähtöisin olevia 
asiakkaita. Lähtökohtaisesti ihmiset haluavat pysyä terveenä ja toivovat lapselleen parasta. He tarvitsevat 
luotettavaa tietoa, mutta eivät yleensä halua, että joku määrää, mitä tulee tehdä. Rokotuksiin epäröivästi tai 
vastaisesti suhtautuvia asiakkaita kohdatessa tarvitaan tutkimukseen perustuvan tiedon lisäksi hyviä vuoro-
vaikutustaitoja. Motivoivan haastattelun ja terveysneuvonnan perustana on asiakkaan ja ammattilaisen hyvä 
yhteistyö. Taitavalla kommunikaatiolla voidaan herättää ja vahvistaa ihmisen motivaatiota. 

On tärkeä rakentaa luottamusta. Joskus tämä on helppoa ja nopeaa ja joskus luottamuksen syntyminen vaatii 
pitkän työn ja keskustelua pitää jatkaa seuraavilla kerroilla. Se kuitenkin kannattaa erityisesti epäröivien 
kohdalla. Ehdottomasti rokotuksiin kielteisesti suhtautuvan kanssa nämä keinot eivät välttämättä auta, sillä 
taustalla voi olla esimerkiksi voimakas vakaumus. Tällöin henkilö ei yleensä halua ottaa vastaan sellaista tietoa, 
joka ei tue hänen omaa käsitystä asiasta. 

Kun keskustelet asiakkaasi kanssa, vastaa varmasti ja sujuvasti lyhyillä vastauksilla. Tämä vaatii usein har-
joittelua. Tarjoa tietoa vuoropuhelumaisesti pienissä erissä. Vältä väittelyä ja kiistelyä sillä, ne eivät yleensä 

johda mihinkään. Vältä myös pitkää vakuuttelua, sillä se ei herätä luottamusta. 

Ole empaattinen, katso silmiin, kuuntele huolet ja osoita, että olet kuunnellut. Avoimet kysymykset alkavat 
yleensä sanoilla mitä, miten, miksi, kuinka ja kerro. Tavoite on, että asiakas puhuu enemmän kuin ammattilainen. 
Asiakkaan käsitystä ei kannata suoraan torjua. Kannattaa myötäillä sopivasti, mutta ei liikaa. 

Voit käyttää esimerkiksi seuraavia ilmaisuja:

• Mikä sinua huolestuttaa? Kerro tarkemmin... 
• Ymmärrän kyllä huolesi, mutta...
• Varmaan tuollainen väite huolestuttaa, mutta siinä ei kyllä ole perää, sillä... 
• Mielenkiintoinen näkökulma, mutta oletko ajatellut...
• Minulle tämä asia on vieras, mutta otan selvää ja...  

Pyri tukemaan asiakkaan itseluottamusta. Ota samalla esille asioita ja anna tietoa mahdollisimman neutraalilla 
tavalla. Voit käsitellä asiaa erilaisesta näkökulmasta, jota asiakas ei ole tullut miettineeksi. On hedelmällistä, 
jos hän sitten vielä pohtii asiaa uudesta näkökulmasta. Motivoiva haastattelu on onnistunut, jos asiakkaal-
lesi tulee sellainen olo, että hän on voinut itse päättää omista tai lapsensa asioista tai että hän on saanut 
varmuutta päätöksentekoon. 

Kaikilla ei kuitenkaan ole kykyä ja mahdollisuutta käsitellä asiaa ja päätyä omaan ratkaisuun. Ammattilaisen 
tulisi osata arvioida asiakkaan kykyjä ja tarvittaessa ottaa aktiivisempi rooli ohjauksessa. 

Sinun epävarmuutesi voi voimistaa asiakkaan epävarmuutta. Sen takia on tärkeätä, että oma tietopohjasi 
rokotuksista nojaa tukevasti tutkittuun tietoon ja luotettaviin lähteisiin. Oman kannan ilmaiseminen ja ro-
kottajan tai lääkärin antama suositus rokotuksesta on tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka 
vaikuttaa rokotuksen ottamiseen. 

Lähteet:  
Motivoiva haastattelu, Mirkka Järvinen 
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02109



TERVEYDENHOITAJAPÄIVÄT •  15.–16.2.2018  |  17   

posteriT
Hyperemeesi Suomessa  ........................................................................................................................................................... 18

Lapsen ylipainon ja sen riskin tunnistaminen sekä ylipainon ehkäisy –  
terveydenhoitaja asiantuntijana ...........................................................................................................................................  19

Lapsuus.ouka.fi – sähköinen palvelutarjotin ................................................................................................................  20

Lastenneuvolan ajankäyttö -tutkimus  ............................................................................................................................. 21

Perhetekijöiden yhteys 8.- ja 9.-luokkalaisten itse raportoimiin luvattomiin koulupoissaoloihin   22

Robotti terveydenhoitajan työkaverina lastenneuvolassa ................................................................................... 23

Rokotetietokorttien kehittäminen terveydenhoitajille rokotusohjauksen apuvälineeksi  ................. 24

Terveydenhoitaja hyvinvointipedagogina – lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden  
edistäminen varhaiskasvatuksen ympäristöissä  ...................................................................................................... 25

Uutta ja vaikuttavaa työterveyshuollossa – vertaistukiryhmät kroonisen  
kivun ja unettomuuden hoidossa  ....................................................................................................................................... 26



18  |  TERVEYDENHOITAJAPÄIVÄT •  15.–16.2.2018

hypereMeesi suoMesSa 
Taustaa
Hyperemesis gravidarum (HG) eli hyperemeesi tarkoittaa vaikeaa raskausoksentelua, joka voi jatkua jopa 
raskauden loppuun saakka ja johtaa komplikaatioihin, esimerkiksi elimistön kuivumiseen ja elektrolyytti-
tasapainon häiriintymiseen (1, 4). Kotihoitokeinot eivät riitä hyperemeesin hoitoon, vaan potilas tarvitsee 
sairaalahoitoa, mm. suonensisäistä nesteytystä (2, 3, 4). Lääkehoitoa voidaan kokeilla tarvittaessa: lääkettä, 
joka toimisi kaikille, ei ole vielä löydetty, mutta useimmille potilaille löytyy kokeilemalla lääke, joka helpottaa 
oloa (3, 4). Hyperemeesin sairaalahoidon kriteereinä pidetään voimakasta oksentelua, painon laskua (jopa 
yli 5 % raskautta edeltävästä painosta) ja ketoosia, joka on merkki riittämättömästä ravinnonsaannista (3, 4).

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hyperemeesin esiintyvyys Suomessa sekä kartoittaa siihen vaikuttavia 
taustatekijöitä.

Tutkittavat ja tutkimusmenetelmät
Kaikki hyperemeesidiagnoosin (ICD-10 O21) ennen raskauden puoliväliä saaneet odottajat koko Suomesta 
vuosilta 2004–2011 (N=5 215) otettiin mukaan tutkimukseen. Tutkittavien tiedot koottiin THL:n luvalla HIL-
MO-hoitoilmoitusrekisteristä ja syntyneiden lasten rekisteristä. Hyperemeesiin vaikuttavien taustatekijöiden 
analysoimiseksi jokaiselle tutkittavalle valittiin kolme iän, aikaisempien synnytysten, asuinpaikan, sikiöiden 
lukumäärän ja synnytyskuukauden mukaan kaltaistettua verrokkihenkilöä (N=15 645). Tutkittavien ja ver-
rokkien vertailussa käytettiin logistista regressiota.

Tulokset
Tutkituilla 5 215 odottajalla oli yhteensä 8 642 synnytykseen päättynyttä raskautta, joista 5 759 oli hyper- 
emeesiraskauksia. Hyperemeesin esiintyvyys Suomessa vuosina 2004–2011 oli 1,2 %, eli noin yksi odottaja 
kahdeksastakymmenestä, vuosittain yli 600 odottajaa, kärsii hyperemeesistä. Esiintyvyys oli alimmillaan 
tammikuussa synnyttäneiden kohdalla, mutta ero muihin vuodenaikoihin synnyttäneisiin verrattuna oli pieni, 
eikä syytä tähän eroon tunneta.

Hyperemeesin esiintyvyyteen vaikuttavat useat taustatekijät, joista moni on yhteydessä istukkahormonin 
pitoisuuteen. Alipainoisilla odottajilla riski oli 53 % korkeampi normaalipainoisiin odottajiin verrattuna ja 
ylipainoisilla 23 % korkeampi. Tupakoijilla hyperemeesin riski oli noin puolet tupakoimattomiin verrattuna, 
mikä saattaa johtua tupakoinnin haitallisesta vaikutuksesta istukan toimintaan; tupakoijilla istukkahormonin 
pitoisuus on normaalia matalampi. Hormonihoitoja sisältävien hedelmöityshoitojen yhteydessä hyperemeesin 
riski oli 87 % korkeampi. Tyttövauvan odottajilla hyperemeesiriski oli 20 % korkeampi poikavauvan odottajiin 
verrattuna ja monikkoraskaus nosti hyperemeesiriskin jopa kolminkertaiseksi yhden sikiön raskauksiin verrat-
tuna. Koska hyperemeesin riski väestötasolla on pieni, riskiä suurentavien tekijöiden vaikutus jää sen verran 
pieneksi, että hyperemeesin todennäköisyyttä yksittäisten odottajien kohdalla ei pystytä ennalta arvioimaan.

Lähteet
(1) Verberg MF, Gillott DJ, Al-Fardan N, Grudzinskas JG. Hyperemesis gravidarum, a literature review. Hum Reprod Update 2005; 
11:527-539. 
(2) Bottomley C, Bourne T. Management strategies for hyperemesis. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009; 23:549-564. 
(3) American College of Obstetrics and Gynecology. ACOG Practice bulletin no. 153: Nausea and vomiting of pregnancy. Obstet 
Gynecol. 2015;126:e12-24. 
(4) Erkkola R. Raskauspahoinvointi ja hyperemeesi. Yleislääkäri -Allmänläkaren 2009; 24:9-12.

Miina Nurmi 
FM, tohtorikoulutettava (Turun yliopisto) 
Finnish Functional Genomics Centre 
Turku Centre for Biotechnology
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Anna Alajuuma, Tanja Hatakka ja Taru Kivilahti 
Terveydenhoitajaopiskelijat  
Metropolia Ammattikorkeakoulu 

lapSen ylipainon ja sen riskin TUnnisTaminen Sekä 
ylipainon eHkäisy – terVeydenHoiTaja asiantuntijana

Tausta ja tarkoitus
Lasten ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana sekä Suomessa että maail-
manlaajuisesti. Terveydenhoitajat Suomessa tapaavat neuvolassa lähes 100 % väestömme lapsista ja heidän 
vaikutuksensa ylipainoisen lapsen varhaisessa tunnistamisessa ja perheen ohjauksessa on merkittävää.

Kehittämistyön tarkoituksena oli tutkimusten avulla perehtyä 7-vuotiaiden ja sitä nuorempien ylipainon tun-
nistamiseen sekä selvittää ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäisyn ohjaukseen liittyvät tärkeimmät seikat 
terveydenhoitotyön näkökulmasta. Kehittämistyön tavoitteena oli löytää keinoja, joilla terveydenhoitaja voi 
tunnistaa ylipainon varhaisessa vaiheessa ja ohjata lapsiperheitä tunnistamaan tarve elämäntapojen muutokseen. 

Menetelmät 
Menetelmänä oli artikkelikatsaus. Kehittämistyössä analysoitiin hoitotieteellisten tutkimusartikkeleiden tu-
loksia. Analyysiin valittiin 9 kansainvälistä artikkelia ja yksi suomalainen tieteellinen artikkeli. Kansainvälisten 
artikkelien tutkimukset oli toteutettu Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Englannissa, Irlannissa ja Australiassa.

Tulokset 
Alle kouluikäisten lasten ylipainon tunnistamisessa on haasteita. ISO-BMI:n ja kasvukäyrien käyttö ovat 
keskeisiä ylipainon tunnistamisessa ja ennakoinnissa, joskin niitä ei aina osata käyttää ylipainon tunnistami-
sessa. Ylipainolle altistavien riskitekijöiden tunnistamiseen ja varhaiseen reagointiin tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. Pienten lasten ylipaino tunnistetaan usein vasta kouluiässä tai kun lapsi on jo reilusti ylipainoinen. 
Normaalipainoisia lapsia myös saatetaan pitää silmämääräisesti havainnoituina alipainoisina. Ylipaino on tär-
keää ottaa puheeksi, vaikka aihe tuntuisikin hankalalta. Aihetta tulisi lähestyä hienotunteisesti ja mahdolliset 
puheeksi ottamisen esteet tulisi tiedostaa. Vanhempien osallistaminen on tärkeää, sillä heillä on päätäntävalta 
lapsensa asioissa ja he tekevät pienten lasten osalta valinnat elämäntavoissa. Ohjaamisessa ja neuvonnassa 
terveydenhoitajat pitivät vanhempien motivointia tärkeänä osana ylipainon hoitoa. Motivoivan haastattelun ja 
muiden työn apuvälineiden käyttäminen monipuolisesti on tärkeää ohjauksen vaikuttavuuden edesauttamiseksi. 
Ohjauksen tulisi lisäksi perustua tutkittuun ja ajantasaiseen tietoon. Kasvutietojen ja terveystottumusten sys-
temaattinen kerääminen ja niiden hyödyntäminen ohjauksessa on tärkeää. Terveydenhoitajan tulisi kiinnittää 
huomiota omaan ammatilliseen kehittymiseensä. Koulutusmahdollisuuksien huomioiminen monipuolisesti 
sekä aloitteellisuus kouluttautumisiin hakeutumisessa ovat huomion arvoisia asioita. 

Johtopäätökset 
Lasten ylipainon tunnistamista tulisi tehostaa neuvoloissa. Pientenkin lasten nopeaan painonnousuun tulisi 
uskaltaa puuttua hienotunteisesti varhaisessa vaiheessa ja ohjata vanhempia rohkeasti perheen elintavoissa 
ennaltaehkäisten painon nousun jatkuminen. Pituus-painokäyrät ja ISO-BMI sekä muutokset näissä antavat 
luotettavaa kuvaa sopusuhtaisuudesta ja niitä tulisi käyttää lasten ylipainoisuuden arviointiin sekä luottaa 
niiden antamaan tietoon. Terveydenhoitajat voisivat hyödyntää laajemmin erilaisia menetelmiä perheen 
elintapojen kartoittamiseen ja tukemisessa, esimerkiksi ruokapäiväkirja on hyvä työväline. Vanhempien 
ohjaukseen ja osallistamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota, kuten myös terveydenhoitajan omaan 
ammatilliseen kehittymiseen mm. koulutusten keinoin, jotta saataisiin lisättyä vaikuttavuutta lasten ylipainon 
lisääntymisen ehkäisemisessä.
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Terttu Harju 
Terveydenhoitaja, tiimivastaava, lastenneuvolatyön vastuuterveydenhoitaja 
Neuvolapalvelu  
Oulun kaupunki

lapSuus.ouka.fi – sähköinen palVelutarjotin

Lapsiperheiden palvelutarjotin, Lapsuus.ouka.fi, on kehitetty Oulun kaupungissa osana 6Aika, Avoin osalli-
suus ja asiakkuus -hanketta. Lapsuus.ouka.fi-palvelutarjotin on sähköinen portaali, jossa perheiden kannalta 
oleelliset, ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut sekä informaatio on koottu samaan sivustoon. 
Palvelutarjottimen kautta perheet voivat helposti löytää omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa, ohjausta ja 
neuvontaa sekä oman alueensa palveluita ja harrastuksia, riippumatta siitä, kuka palvelun järjestää. 

Lapsuus.ouka.fi-palvelutarjottimesta löytyvät kootusti Oulun kaupungin omat palvelut sekä niiden lisäksi 
kolmannen sektorin, seurakunnan ja yksityisten yritysten palveluita. Palvelutarjottimen tarkoituksena on 
tuoda kuntalaiselle esille eri vaihtoehtoja olemassa olevista palveluista. Palvelutarjotin edistää monituotta-
juusmallin kehittymistä.  

Lapsuus.ouka.fi-palvelutarjottimesta löytyy muun muassa kerho- ja tapahtumakalenteri, josta kuntalaiset ja 
kaupungin työntekijät voivat löytää niin kaupungin kuin kolmannen sektorin ja seurakunnan sekä yksityisten 
palvelutuottajien järjestämiä harrastetoimintoja eri-ikäisille lapsille. Palvelun kautta ryhmiä ja kerhoja voi hakea 
kalenterinäkymässä, mutta toiminnot ja palvelut voidaan hakea myös karttapalvelun kautta. Karttapalvelun 
kautta kuntalaiset voivat etsiä Oulun kaupungin, järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien palveluita erilaisten 
suodattimien ja kategorioiden avulla, esimerkiksi sijainti, lapsen ikä ja palvelun hinta. 

Lisäksi Lapsuus.ouka.fi-sivustolta löytyy infopankki, josta vanhemmat voivat helposti löytää eri aihealueisiin 
liittyviä tietoiskuja ja oleellisia, huomioitavia asioita. Infopankissa on neljä aihekokonaisuutta: Lapsen ikäkaudet, 
Perheenä, Sujuva arki ja Kriisin kohdatessa. 

Palvelutarjottimesta löytyy myös aikajana 0–6-vuotiaiden vanhemmille, josta vanhemmat voivat nopeasti 
muistilistamaisesti tarkistaa oleelliset asiat, kuten neuvolakäynnit, rokotukset tai vaikkapa päivähoitoon ha-
kemisen ajankohdan. Palvelutarjottimessa on myös chat-palvelu, jonka kautta tavoittaa esimerkiksi neuvolan 
tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajia. 

Yhteenveto
Lapsuus.ouka.fi-palvelutarjottimessa kehitetään Oulun kaupungin liiketoimintaympäristöä rakentamalla 
yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja alueen yritysten kanssa monitasoinen lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden alueellinen matalan kynnyksen palvelutarjotin, jossa otetaan huomioon perheiden tarpeet 
ja alueiden erityispiirteet. Alustalle kootaan alueella tarjolla olevat julkiset ja järjestöjen tuottamat avoimet, 
matalan kynnyksen lapsiperheiden palvelut samoin kuin valmiina olevat ja kehitettävät sähköiset palvelut. 
Lisäksi rakennetaan toimintaympäristö ja toimintamalli, jossa alueellisia palveluja kehitetään, päivitetään ja 
hyödynnetään. Asiakasohjauksen kehittäminen vaikuttaa toimintaympäristön ja toimintamallin rakentamiseen. 
Avaamalla kaupungin prosesseja sekä hakemalla tutkimus- ja kehityskumppanuuksia voidaan mahdollistaa 
uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden synty. Lapsiperheiden palvelutarjotin palvelee erilaisten kuntalaisten 
yksilöllisiä tarpeita sekä erilaisten ryhmien tai ryhmittymien erityistarpeita mukaan lukien yritykset ja kor-
keakoulut sekä kehittäjäyhteisöt.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Johanna Timonen, johanna.timonen@ouka.fi, p. 044 703 1643
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Heta Nieminen 
Erikoistutkija

Päivi Sirén  
Vastaava tutkimushoitaja 

Kansanterveyden arviointi ja ennakointi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

lastenneUVolan ajankäyTtö -Tutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon terveyden-
huoltohenkilökunnalta kuluu aikaa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen lapsen ensimmäisen elinvuoden 
neuvolakäyntien aikana. Tutkimuksessa seurattiin valtioneuvoston asetuksen (388/2011) mukaisia terveys-
tarkastuskäyntejä. Seurattavaksi valittiin käyntejä, joille tulevat lapset olivat perusterveitä ja lapsen mukana 
olevan vanhemman tuli puhua sujuvaa suomen kieltä.

Tutkimuksessa selvitettiin haastattelemalla neuvolakäyntien valmistelemiseen (esim. ajanvaraukseen, rokot-
teiden ja muiden tarvikkeiden tilauksiin, huoneen valmisteluun ja lapsen asioihin perehtymiseen) menevä aika. 
Neuvolakäynnillä eri tehtäviin kuluva aika mitattiin tabletilla käytettävällä sekuntikellolla, jolla oli mahdollista 
mitata useiden eri toimintojen aikoja yhtä aikaa. Mittaajina toimivat terveydenhoitajataustaiset tutkimushoi-
tajat. Neuvolan henkilökunnalta pyydettiin kirjallinen ja perheiltä suullinen lupa käyntien tarkkailuun. Lasten 
tai terveydenhoitohenkilökunnan henkilötietoja ei tallennettu. Ajanmittaus aloitettiin, kun perhe kutsuttiin 
sisään vastaanottohuoneeseen ja lopetettiin siihen, kun kaikki tiedot oli kirjattu. Käynti oli jaettu etukäteen 
seurattaviin aihealueisiin, esimerkiksi mittaukset, ravintoasiat, nukkuminen, vanhempien hyvinvointi, roko-
tusneuvonta ja rokottaminen.

Tutkimuksessa seurattiin 5.9.–5.12.2017 välisenä aikana 325 neuvolakäyntiä neljässä neuvolassa (Kuopion 
keskustan neuvola, Varkauden lastenneuvola, Tampereen Pyynikin neuvola ja Ylöjärven keskustan neuvola). 
Kaikissa neuvoloissa pyrittiin seuraamaan 10 käyntiä per ikäkausi (esim. 2 kk, 3 kk, 4 kk).

Alustavissa tuloksissa on mukana 308 käyntiä, joista 120 oli lääkärikäyntejä. Tässä tarkastellaan tuloksia vain 
terveydenhoitajakäyntien (188 käyntiä) osalta. Käynnille oli varattu aikaa keskimäärin 56 minuuttia (vaihte-
luväli 30–60 minuuttia). Sekuntikellolla mitattuna terveydenhoitaja käytti käyntiin keskimäärin 53 minuuttia 
(19–101 minuuttia). Yksittäisistä tehtävistä aikaa vei eniten kirjaaminen (12 (4–24) minuuttia), johon käytettiin 
aikaa saman verran kuin mittauksiin ja kehityksen arviointiin yhteensä (11 (3–28) minuuttia). Vastaanotolla 
puhuttiin eniten vanhempien (käytännössä äidin) hyvinvoinnista (5 (0–25) minuuttia), lapsen ravinnosta (5 
(0–14 min)) ja nukkumisesta (2 (0–12) min). 

Jatkossa mitattujen aikojen perusteella lasketaan yksittäisten tehtävien, kuten rokottamisen ja kirjaamisen, 
kustannukset käyttäen henkilökunnan työehtosopimuksen mukaisia palkkoja. 
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Eva Autio 
Erikoissuunnittelija 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 
Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

perhetekijöiden yHteys 8.- ja 9.-luokkalaisTen 
itSeraportoimiin luVaTtomiin koulupoissaoloihin 

Suomessa peruskouluikäiset ovat oppivelvollisia ja heidän on osallistuttava säännöllisesti koulutyöhön. 
Koulutuksen järjestäjän on lisäksi seurattava oppilaan poissaoloja ja ilmoitettava luvattomista poissaoloista 
huoltajille. Koulujen seurantavelvoitteesta ja ohjeistuksista huolimatta osalle nuorista kasaantuu toistuvia 
luvattomia poissaoloja.

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 8. ja 9. luokan oppilaiden itseraportoimien luvattomien 
koulupoissaolojen määrää sekä selvittää tausta- ja perhetekijöiden yhteyttä poissaoloihin. Tutkimusaineistona 
oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyyn vastanneet 8. ja 9. luokan oppilaat (n=49 256) 
vuodelta 2015. 

Tutkimus osoitti, että lähes joka seitsemäs nuori raportoi vähintään yhden luvattoman poissaolon viimeisen 
kuukauden aikana. Poissaolojen määrä (17,3 %) oli samansuuntainen kuin aiemmissa tutkimuksissa. Vertailua 
vaikeutti kuitenkin luvattomien poissaolojen erilaiset määritelmät. Aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut 
tyttöjen poikia yleisemmät poissaolot sekä poissaolojen lisääntyminen luokka-asteelta toiselle siirryttäessä 
tulivat esille myös tässä tutkimuksessa.

Vastaajien taustatekijöillä oli yhteys poissaoloihin. Taustatekijöistä vanhempien koulutustausta ja työllisyysti-
lanne olivat yhteydessä luvattomiin poissaoloihin. Korkeasti koulutettujen vanhempien nuorilla oli vähemmän 
luvattomia poissaoloja. Myös vanhempien työllisyystilanne oli yhteydessä sekä tyttöjen että poikien luvattomiin 
poissaoloihin. Perheissä, joissa ei ollut työttömyyttä, vastaajista 15 %:lla oli luvattomia poissaoloja. Nuoren 
molempien vanhempien ollessa työttöminä tai lomautettuina poissaoloja oli tytöistä runsaalla neljäsosalla 
(27,4 %) ja pojista kolmasosalla (32,5 %).

Kaikki tutkimuksen perhetekijät olivat yhteydessä nuoren luvattomiin koulupoissaoloihin. Ydinperheessä 
asuvilla nuorilla oli vähemmän poissaoloja kuin muunlaisissa perherakenteissa asuvilla. Yksinhuoltajaperheissä 
asuvien tyttöjen (27,2 %) ja poikien (24,2 %) luvattomat poissaolot olivat lähes kaksinkertaiset ydinperheessä 
asuvien tyttöjen (14,1 %) ja poikien (13,4 %) poissaoloihin verrattuna. 

Vanhemman ja nuoren välisellä suhteella oli yhteys luvattomiin poissaoloihin. Vähintään yhden päivän luva-
ton poissaolo oli 34 %:lla tytöistä ja 33 %:lla pojista, jotka eivät juuri koskaan keskustelleet omista asioistaan 
vanhempiensa kanssa. Joka kolmannella vastaajalla, jotka eivät saaneet juuri koskaan kotoaan apua koulun-
käyntiin, oli luvattomia poissaoloja.

Nuoren ja vanhemman välisellä arjen vuorovaikutuksella oli yhteys sekä tyttöjen että poikien luvattomiin 
poissaoloihin. Luvattomasti poissaolevat nuoret arvioivat vuorovaikutuksensa vanhempiensa kanssa nega-
tiivisemmaksi kuin ikätoverinsa. Tämä tutkimus toi esiin luvattomasti poissaolevien nuorten kokemat arjen 
vuorovaikutuksen ongelmat omien vanhempiensa kanssa.

Kouluterveydenhuoltoa ohjaavan asetuksen mukaiset 8. luokan laajat terveystarkastukset tarjoavat luontevan 
mahdollisuuden nuoren ja perheen hyvinvoinnin selvittämiseen. Perheen sosioekonomisen tilanteen ja vuoro-
vaikutussuhteiden selvittäminen tulisi sisältyä terveystarkastukseen. Tämä tutkimus toi esiin yläkouluikäisten 
vanhempien osallistumisen tärkeyden terveystarkastuksiin.
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Susanne Hämäläinen 
TtM, lehtori, projektipäällikkö 
Pohjois-Savon DigiSote-hanke 
Savonia-ammattikorkeakoulu

Jaana Hämäläinen 
Hyvinvointikoordinaattori, ftYamk, AmO, projektiasiantuntija/kehittäjä/DigiSote 
Lapinlahden kunta

Tiina Kainulainen 
Terveydenhoitaja 
Lapinlahden kunta

Lotta Bovellan 
Terveydenhoitaja 
Lapinlahden kunta

robotti Terveydenhoitajan työkaverina 
laStenneUvolassa  

eAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä – Pohjois-Savon Digisote -hankkeessa (ESR) selvitetään ja 
kehitetään tulevaisuudessa tarvittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän osaamista ja kokeillaan 
erilaisia digitaalisia ratkaisuja palvelujen tuottamisessa. Hanke toteutetaan Savonia Ammattikorkeakoulun, 
Savon koulutuskuntayhtymän ja myös pilottikuntana toimivan Lapinlahden kunnan kanssa. 

Nao-robotin (nimeltään Pena) käyttö lastenneuvolan terveydenhoitajan työkaverina on yksi hankkeessa 
toteutettava kokeilu. Kokeilu ideoitiin lastenneuvolan terveydenhoitajien kanssa ideakanvaasia hyödyntäen. 
Robottiin ohjelmoitiin terveysneuvontaa ja neuvolatarkastuksiin kuuluvia tasapaino- ja koordinaatiokokeita: 
sorminenänpää-koe ja diadokokinesia-koe 5-vuotiaille sekä 3-vuotiaille pallon potkaisu. Koska varpailla kävely 
ja tasajalkahypyn tekeminen eivät ole Penalle mahdollisia, ohjelmoitiin tämä niin, että robotti kysyy lapselta 
”osaatko sinä”, ja lapsi näyttää robotille taitonsa. Ohjelmoinnit toteuttivat Savonia ammattikorkeakoulun 
tietotekniikan opiskelijat.

Pääsääntöisesti lapset ovat ottaneet Pena-robotin innolla vastaan. Vastaanottotilanteissa Pena odottaa hyl-
lyn päällä omaa vuoroaan. Jos lapsi osoittaa pelkäävänsä robottia, sitä ei oteta työpariksi. Jos lapsi näyttää 
kiinnostuvan robotista, Pena pääsee töihin. Penan antama terveysneuvonta vaikuttaa osalle lapsista tulevan 
enemmän ”kohti” kuin terveydenhoitajan antamana. Lapset kokevat robotin olevan omalla tasollaan, ja kes-
kittyvät hyvin kuuntelemaan Penan antamia ohjeita. Osa lapsista haluaisi näyttää muitakin taitojaan robotille. 
Vanhemmat ovat olleet hieman ennakkoluuloisia ja pelkäävät sitä, että robotit syrjäyttävät ihmiset hoitotyössä. 
Nähtyään ja tutustuttuaan robottiin vanhemmat ovat useimmiten innostuneet lapsen innostuksen myötä. 

Työntekijän näkökulmasta Pena on ollut työkaverina piristävää vaihtelua perusarkeen. Vaikka terveydenhoi-
tajien kokemukset ovat olleet enimmäkseen positiivisia, niin myös kehitettäviä asioita löytyy. Robotin käyttö 
ei sovi kaikille; osa lapsista pelkää robottia. Robotin äänentunnistuksessa on vielä parannettavaa, sillä Pena 
ei hyväksy komentoja joka kerta. Tämä aiheuttaa käyttöön epävarmuutta ja hidastaa vastaanottotyötä, kun 
komennot eivät toimi. Myös isoissa yleisötapahtumissa on haasteellista saada Pena toimimaan.
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Siiri Huhtala, Tinja Lagerbohm ja Saara Leander 
Terveydenhoitajaopiskelijat 
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön ohjaaja:  
Anne Nikula  
Yliopettaja, TtT  
Metropolia Ammattikorkeakoulu

rokotetieTokortTien kehittäminen terVeydenHoitajille 
rokotusoHjauksen apUvälineeksi

Taustaa 
Opinnäytetyö toteutettiin hankkeessa, jonka päämääränä on nostaa rokotuskattavuutta Suomessa erityisesti 
alueilla, joissa pienten lasten rokottaminen toteutuu muuta maata heikommin. Rokottamiseen epäröivästi 
suhtautuvien tai vastustavien määrä on noussut viime vuosina, mikä on vaikuttanut heikentävästi rokotuskat-
tavuuteen. Hankkeessa pyritään vastaamaan tähän sekä yksilölle että koko yhteiskunnalle haitalliseen ilmiöön. 
Rokotuksiin epäröivästi suhtautuvat ovat kokeneet rokotustilanteissa saamansa ohjauksen riittämättömäksi 
ja toivoneet mahdollisuutta todelliseen keskusteluun rokottamispäätösten tekemisen tueksi. 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa materiaalia terveydenhoitajille 0–6-vuotiaiden lasten vanhempien 
rokotustiedon lisäämiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota lastenneuvolan terveydenhoitajille apuväline 
vanhempien rokotusohjaukseen, ja sitä kautta tukea vanhempien tietoisia rokottamispäätöksiä. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset 
Millaiseksi apuvälineeksi terveydenhoitajat kokevat rokotetietokortit lastenneuvolan rokotusohjauksessa? 
Miten terveydenhoitajat arvioivat rokotetietokorttien vaikuttavan rokotuksista käytävään keskusteluun 
vanhempien kanssa? Miten lastenneuvolan terveydenhoitajat kehittäisivät rokotetietokortteja?

Opinnäytetyön toteutus 
Kehitimme rokotekohtaiset tietokortit MPR-, influenssa- ja vesirokkorokotteista. Kyseiset rokotteet vali-
koituivat mukaan tuotekehitykseen niiden ajankohtaisuuden vuoksi. Kortit sisältävät näyttöön perustuvaa, 
tutkittua tietoa kyseisistä rokotteista, niiden hyödyistä, mahdollisista haittavaikutuksista ja taudeista, joilta 
rokote suojaa. Rokotetietokorttien ulkoasuksi valikoitui A4-arkeista haitarimalliin taitellut ja laminoidut kortit. 
Ulkoasun mallinsimme Microsoft Word -ohjelmistolla. 

Annoimme rokotetietokortit koekäyttöön kahteen helsinkiläiseen lastenneuvolaan yhteensä kuudelle tervey-
denhoitajalle syyskuussa 2017. Rokotetietokorttien avulla terveydenhoitajat pystyivät läpikäymään vanhempien 
kanssa lapsen tulevia rokotteita. Rokotetietokorttien toivottiin lisäävän keskustelua rokottamisesta ja vah-
vistavan vanhempien tietoisia rokottamispäätöksiä. Koekäyttöjakson päätteeksi terveydenhoitajilta kerättiin 
palautetta sähköisellä lomakkeella. Palautteen keruuta varten haimme tutkimusluvan Helsingin kaupungilta. 
Palautemateriaali analysointiin sisällönanalyysimenetelmällä, ja sen avulla arvioitiin rokotetietokorttien käyt-
töarvoa ja jatkokehitysmahdollisuutta.

Tulokset, kehittämisehdotukset ja johtopäätökset 
Rokotetietokorteista saatu palaute oli positiivista. Koekäyttöön osallistuneet terveydenhoitajat kokivat ro-
kotetietokorttien helpottavan rokotusohjausta ja lisäävän vanhempien tietämystä rokotuksista. Rokotetieto-
korteista arvioitiin olevan vielä enemmän hyötyä, jos ne tuotettaisiin kaikista rokotusohjelman rokotteista, ne 
käännettäisiin eri kielille ja niistä laadittaisiin myös asiakkaille jaettavat versiot. Ammattilaisille suunnatuista 
versioista voisi koota myös sähköisen työkalun, jolloin tietoja voisi päivittää reaaliajassa. Rokotetietokorttien 
käyttö helpottaisi rokotusohjausta ja lisäisi terveydenhuollon asiakkaiden tietämystä rokotteista, mikä toden-
näköisesti vaikuttaisi positiivisesti myös rokotuskattavuuteen.
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Laura Ortju 
Hyvinvointipedagogi 
Liperin kunta

Terveydenhoitaja hyvinvoinTipedagogina – laSten ja 
perHeiden HyVinVoinnin ja terveyden edisTäminen 
VarHaiskaSVaTukSen ympäristöiSsä

Posterissa esitellään uutta varhaiskasvatuksen hyvinvointipedagogin työtä Liperin kunnassa. Hyvinvointipe-
dagogin työssä hyödynnetään terveydenhoitajan koulutuksen moniulotteisuutta ja soveltuvuutta terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Hyvinvointipedagogin työllä pyritään tarjoamaan lapsille ja perheille ennal-
taehkäisevää tukea etenkin lasten sosioemotionaalisten ja myös muiden kehityksellisten haasteiden kanssa. 
Hyvinvointipedagogi jalkautuu varhaiskasvatuksen yksiköihin ja hänen tehtävänään on paitsi ohjata lapsia 
ja vanhempia, myös antaa konsultoivaa tukea varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Lisäksi hyvinvointipeda-
gogina toimivan terveydenhoitajan osaamista on Liperin varhaiskasvatuksessa hyödynnetty muun muassa 
ravitsemus-, hygienia- ja seksuaalikasvatuksen suunnittelussa ja koulutuksessa.

Liperin kunta toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka sote- ja maakuntauudistukseen voi varautua ennalta 
kehittämällä kuntien hyvinvointipalveluita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu jää uudistustenkin 
myötä kunnille ja sen vuoksi kunnan omiin organisaatioihin tarvitaan hyvinvointityön ammattilaisia. Vaikka 
myös yhteistyö sote-toimijoihin on tärkeää, on hyvinvointityön perustan lähdettävä lasten ja perheiden elin- 
ympäristöistä. Varhaiskasvatus ja koulu ovat näitä ympäristöjä, joissa vaikuttamisen mahdollisuus on suuri. 
Ennaltaehkäisevät palvelut ovat korjaavia palveluita paitsi edullisempia, myös inhimillisempiä.

Terveydenhoitajan koulutus antaa parhaat mahdolliset valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle. 
Hyvinvointipedagogin työssä on tärkeintä ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutuksellisen suhteen luominen 
ja siten perheiden haasteiden ratkaiseminen yhdessä heidän itsensä kanssa. Hyvinvointipedagogi pyrkii 
tukemaan lasten voimavaroja ja tuomaan esiin vahvuuksia. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle hän antaa 
tukea lapsen ja perheen yksilöllisten ominaisuuksien huomiointiin kasvatustyössä. Asioihin puuttuminen 
varhaisessa vaiheessa voi parhaimmillaan ehkäistä ongelmien syntyä ja lisätä lapsen hyvinvointia pitkälle 
elämässä. Hyvinvointipedagogin työssä terveydenhoitaja pääsee havainnoimaan lasta pitkäkestoisemmin 
sekä myös sosiaalisissa tilanteissa yksilövastaanoton sijaan. Hänellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa 
lapsen elinympäristöön tuomalla osaamistaan varhaiskasvatuksen yksiköihin. Hän pääsee myös useammin 
tapaamaan lapsen perhettä verrattuna neuvolan terveydenhoitajien aikataulujen rajoittamiin mahdollisuuksiin.

Työssä korostuu moniammatillinen yhteistyö. Tärkeimpiä yhteistyötahoja varhaiskasvatuksen ulkopuolelta 
ovat neuvola, perhekeskus, terapeutit, lastenneurologia ja lastenpsykiatria. Työskentely lastentarhanopettajien 
ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa antaa perspektiiviä hyvinvoinnin tukemisen mahdollisuuksiin. 
Pedagogisen osaamisen yhdistäminen terveyden edistämiseen on erittäin toimiva konsepti ja tukee paitsi 
lapsen hyvinvointia, myös oppimista. Pedagogiikkaa ja hyvinvointia ei voikaan monissa tapauksissa erottaa 
toisistaan, vaan esimerkiksi ympäristöjen suunnittelussa on huomioitava molemmat. Yhteistyötä pedagogii-
kan ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä olisikin syytä hyödyntää myös terveydenhuollon yksiköissä.
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Airi Harjula 
Työterveyshoitaja (YAMK) 
Työterveys Helsinki

Uutta ja vaikUTtavaa TyöterveySHuolloSsa – Vertais-
tukiryHmät krooniSen kiVun ja unetTomuuden hoidoSsa

Työterveys Helsinki on kehittänyt ryhmäpalveluitaan vastaamaan toiminnan kautta esiin nousseisiin tuen 
tarpeisiin. Havaitut ilmiöt ovat unettomuus, krooniset kivut, stressikuormitus sekä mielialaoireet, jotka vai-
kuttavat oleellisesti työssä jaksamiseen ja sairauspoissaoloihin. Ryhmätoiminnoilla pyritään parantamaan 
työhyvinvointia ja lisäämään työkykyisiä päiviä.

Vertaistukiryhmissä on kyse tiedon vahvistamisen ja toiminnallisten harjoitusten kautta syntyvästä syste-
maattisesta prosessista, joka auttaa henkilöä miettimään ja ymmärtämään omaa tilannettaan sekä oppimaan 
tapoja ratkaista oireisiin liittyviä ongelmatilanteita. 

Työterveys Helsingissä ryhmäohjaajina toimivat tehtävään erikseen koulutetut työterveyshoitajat.

Hyvä Uni -ryhmä 
Hyvä Uni -ryhmässä tutustutaan unettomuuden ilmiöön ja etsitään uusia työkaluja oman unen laadun pa-
rantamiseen. Unettomuus on hyvin yksilöllistä ja kokemusperäistä. Tästä syystä unipäiväkirjan täyttäminen 
on alkuvaiheessa oleellista. Unipäiväkirjasta saadaan arvokasta tietoa unettomuuden esiintymisestä ja unen 
laadusta. Osa unettomuuden syistä on melko puhtaasti uneen liittyvää, osa ihmisen persoonaan ja psyykkiseen 
hyvinvointiin liittyvää. Jotta hyvään lopputulokseen päästäisiin, on tärkeää tarkastella näitä kaikkia osa-alueita. 

Uniryhmässä hyödynnetään kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä, jotka ovat tutkitusti hyödyllisiä unetto-
muuden hoidossa. Tutkimuksissa on todettu, että 60–70 prosenttia ihmisistä hyötyy menetelmistä. 

Ryhmässä opetellaan mm. tunnistamaan haitallisia, unettomuutta ylläpitämiä ajatusmalleja ja korvaamaan ne 
vaihtoehtoisilla, nukkumista edistävillä malleilla. Ensimmäinen askel onkin luopua vanhasta ajattelumallista ja 
omaksua kokonaan uudenlainen asenne. Tärkeää on mahdollisuuden antaminen uudenlaiselle ajattelutavalle. 

Kivunhallintaryhmä
Kivunhallintaryhmän tavoitteena on tukea kipuoireista työntekijää jaksamaan paremmin työssään ja löytä-
mään keinoja elää hyvää elämää pitkäaikaisista kipuoireista huolimatta. Ryhmässä tarjotaan monipuolista 
tietoa kroonisen kivun luonteesta ja opetellaan tunnistamaan erilaisia kipuun vaikuttavia tekijöitä sekä kipua 
mahdollisesti ylläpitäviä haitallisia ajatusmalleja. Ryhmässä tutustutaan kroonisen kivun lääkkeettömiin hoito-
keinoihin. Tavoitteena on lisätä kipua potevan mahdollisuuksia ymmärtää ja hallita omaa kipuaan ja vähentää 
kivun vaikutuksia elämänlaatuun sekä työ- ja toimintakykyyn.

Kokemuksia ja tuloksia:
Hyvä Uni -ryhmää suosittelisi 64,4 % vuoden sisällä ryhmään osallistujista (N=47) ja 83 % antoi ryhmän 
hyödyllisyydelle arvosanan 8–10.

Hyvä Uni -ryhmään osallistuneiden Unettomuuden haitta-aste -testin pistemäärä on keskimäärin laskenut 35 %.  
Ryhmien alkaessa haitta-aste on ollut keskimäärin 17, ja ryhmien päättyessä keskimäärin 11 pistettä (N=56). 

Kivunhallintaryhmää suosittelisi 50 % vuoden sisällä ryhmään osallistujista (N=28) ja 78,7 % antoi ryhmän 
hyödyllisyydelle arvosanan 7–10.

Lähteet: 
TTL: Työikäisten unettomuuden hoito, 2012. 
Soile Kajaste - Juha Markkula: Hyvää yötä, apua univaikeuksiin, Kirjapaja, 2011. 
Arto Pietikäinen: Joustava mieli, Duodecim, 2013. 
Susan Pihl - Anna-Mari Aronen: Unen taidot, Duodecim, 2013. 
Helena Miranda: Ota kipu haltuun, Otava, 2016.
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näytteilleaSetTajat 2018
Ascensia Diabetes Care Finland Oy

Audionomiyhdistys ry

Bayer Oy

Berner Oy

Biocodex Oy

Cloetta Suomi Oy

Comed Oy

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy

Endometrioosiyhdistys ry ja Tunne Rintasi ry

Ensi- ja turvakotien liitto

Fruit Juice Matters

Harvinaiset-verkosto

Hivpoint

Johnson & Johnson Consumer Nordic

Knorring Oy Ab

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma ja UKK-instituutti  

Kustannus Oy Duodecim

Leipätiedotus ry

Lihatiedotusyhdistys ry

Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry

Maito ja Terveys ry

Medix Biochemica Oy Ab

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

MSD

Nutricia Medical Oy

Optiikka Juurinen

Orion Oyj, Orion Pharma

Orkla Care Oy

Oy Semper Ab

Oy Verman Ab

Pedihealth Oy

Pro Kala ry

Ravintoraisio Oy

Rikosuhripäivystys

Rokotetukimuskeskus, Tampereen Yliopisto

Salli Systems/Easydoing Oy

Sanofi Oy

Suomen Nestlé, Infant Nutrition

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL

Valio Oy

Vantaan kaupunki

Väestöliitto ry

Yksi elämä/Suomen Sydänliitto
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  Terveydenhoitaja 
– Lähellä ihmistä läpi elämän

Terveydenhoitajaliitto 
–  Lähellä terveydenhoitajaa  
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