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Tiivistelmä
Lastensuojelun ylisukupolvisuus on yhteiskunnallinen ongelma. Vanhempien vaikeat ongelmat 
paitsi heijastuvat lasten hyvinvointiin, myös periytyvät jälkipolville. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan 
neuvolan merkitystä lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisyssä. Palvelumuotoilun keinoin 
etsittiin ratkaisuja sijaishuollossa eläneiden vanhempien tukemiseen neuvolapalveluiden kautta. 
Työn tilaaja oli SOS-Lapsikylän Ylitse-projekti (2016—2018).
 
Opinnäytetyö koostuu taustatutkimuksesta ja palvelumuotoiluprojektista. Palvelumuotoilun 
ihmiskeskeisiä menetelmiä hyödyntäen työssä kuultiin 17 ihmistä. Kokemuksia, toiveita ja tarpeita 
kertoivat sijaishuollossa lapsuutensa ja nuoruutensa eläneet äidit, ydinperheessä kasvaneet 
vanhemmat, tutkija sekä neuvolan ja SOS-Lapsikylän työntekijät. Palvelumuotoiluprosessi 
eteni tutkimisesta ja ongelman määrittelystä ratkaisujen kehittämiseen yhdessä sijaishuollosta 
aikuistuneiden äitien, neuvolan terveydenhoitajien ja lastensuojelutyöntekijöiden kanssa.
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että neuvolatyöntekijöillä on ajoittain vaikeuksia tukea sijaishuollossa 
kasvaneita vanhempia myönteisesti. Neuvolatyötä ja perheiden tukemista heikentävät resurssipula, 
riittämättömät vuorovaikutustaidot ja menetelmät, lukkiutuneet käytännöt, sekava palveluviidakko 
sekä neuvolan ja lastensuojelun välinen kuilu. Tulokset esittelevät ratkaisuehdotuksia, joilla 
voidaan vastata käyttäjien tarpeisiin: 1) Onnistuneen palvelun lähtökohtana on neuvolatyöntekijän 
ja vanhemman luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Ensikäynnistä lähtien jokainen perhe 
tulisi kohdata ennakkoluulottomasti. Positiivinen asenne tarttuu myös vanhempiin. 2) Perheiden 
yksilöllisiä toiveita ja tarpeita tulisi selvittää vanhempiin tutustuen ja avoimesti keskustellen. 
3) Tulevat vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuuteen kasvuun. Sijaishuollossa eläneille 
vanhemmille tulisi antaa aikaa omien lapsuuden kokemusten käsittelemiseen ja tulevaan 
vanhemmuuteen liittyvien toiveiden pohtimiseen. 4) Vanhemmat kaipaavat laajasti tietoa ja 
opastusta niin raskausaikaan, synnytykseen kuin vauvanhoitoon ja vanhemmuuteen. 5) Perheille 
tulisi tarjota kohdennettua vertaistukea sekä kattavasti tietoa niin neuvolan kuin muiden 
toimijoiden palveluista. 6) Neuvolapalveluiden tulisi olla helposti tavoitettavissa myös akuuteissa 
asioissa. Yksi osa ratkaisua voi olla valtakunnallinen nettineuvola, joka keskittää kaikki sähköiset 
neuvolapalvelut sekä oppaat, linkit ja perheiden palvelut samaan paikkaan.
 
Opinnäytetyössä sivutaan myös palvelumuotoilun mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden 
kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus avaa mahdollisuuksia kehittää 
palvelurakenteita yhdessä niitä käyttävien ihmisten kanssa.

Avainsanat  palvelumuotoilu, ihmiskeskeisyys, käyttäjäkokemus, yhteissuunnittelu, äitiysneuvola, 
lastenneuvola, vanhemmuus, lastensuojelu, ongelmien ylisukupolvisuus, sijaishuolto, 
sosiaalipalvelut, terveyspalvelut
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Abstract
Intergenerational patterns of child welfare causes serious problems in Today´s society. Difficult 
problems parents face are not just weakening the well-being of children but also transferring to 
posterity. The purpose of this master´s thesis is to explore what is the role of maternity clinic in 
preventing intergenerational patterns of child welfare. By using service design methods, this thesis 
seeks solutions that allow parents who have lived in foster care to get the support they need. The 
subscriber of this thesis was SOS-Lapsikylä and Ylitse-project (2016—2018).
 
This thesis consists of background research and a production component. The study was conducted 
through a service design process and using human-centered design methods. During the process, 
a total of 17 people shared their experiences, wishes and needs on maternity clinic services. The 
participants were mothers who have spent time in foster care, parents who have lived in birth 
families, a researcher, maternity clinic workers, and child welfare staff. After defining problems, the 
solutions were developed jointly with mothers who have lived in foster care, maternity clinic nurses, 
and child welfare workers.
 
The results of this thesis show that maternity and child health clinic nurses may have difficulties in 
supporting parents who have childhood background in foster care. Sufficient service is negatively 
influenced by many problems such as lack of resources, inadequate social skills and methods, 
inflexible practices, tangled jungle of service providers and a gap between maternity clinic and child 
welfare services.  As a result, the thesis presents solutions that meet the needs of users: 1) Successful 
maternity clinic service is based on mutual trust and interaction. Right from the beginning, every 
parent should be met with an open mind. A positive attitude will have a positive impact. 2) Open 
discussion and getting to know the family are great ways to reveal parents´ individual wishes and 
needs. 3) Future parents require support for transition to parenthood. Parents who have lived in 
foster care need time to process their own childhood experiences as well as reflect their dreams 
on the upcoming parenthood. 4) Some parents require a lot of information and guidance for 
the pregnancy, childbirth, baby care, and parenting. 5) Families should be offered well-targeted 
peer support and comprehensive information on services produced by maternity clinic as well as 
other service providers. 6) Maternity clinic services and staff should be easily accessible in acute 
cases. One part of the solution can be a nationwide online maternity clinic that centralizes all the 
electronic services of maternity and child health clinics as well as other child and family services, 
guides and links to the same website.
 
This thesis also ponders the possibilities of service design in the development of welfare services. 
The reform of the social and health care service structure opens up opportunities for designers to 
develop services and systems together with people who use them.

Keywords service design, human-centered, user experience, co-design, maternity clinic, child 
health clinic, parenthood, child welfare, negative intergenerational patterns, foster 
care, social and health service
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Mulle ei ikinä kukaan koskaan sanonut silloin raskausaikana, että “susta 
tulee äiti - sulle tulee ihana lapsi ja susta tulee hyvä äiti.” Sellaisen mä olisin 
halunnut kuulla sieltä neuvolasta esimerkiksi. Mut ei.. “Sulle tulee lapsi 
ja mitä jos sä et pärjää sen kanssa.” Mut kukaan ei sanonut, että musta 
tulee äiti. Sitä, että ne oikeesti näkisi mut tulevana vanhempana eikä vaan 
sillai, että mä saan olla taakka yhteiskunnalle ja mun lapsesta saattaa tulla 
taakka yhteiskunnalle mun takii. Että ei mulla oikein ollut siinä tilaakaan 
kasvaa vanhemmaksi, siinä ennen kun se lapsi syntyi sen takia.

(Olivia, sijaishuollosta aikuistunut äiti)

"
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Nyky-Suomessa huono-osaisilla perheillä on 
toisinaan vaikeita, vanhemmuutta heikentäviä 
ketjuuntuneita ongelmia (esim. Heino ym. 
2016). Huono-osaisuudella on taipumus 
periytyä, mikä näkyy myös lastensuojelun 
tarpeen siirtymisenä sukupolvelta toiselle (esim. 
Ala-Honkola 2016). Huostaanotetun lapsen 
vanhempi on useimmiten itsekin aikanaan 
elänyt sijaishuollossa. Hyvinvointia tukevassa 
yhteiskunnassa tarvitaan ennaltaehkäiseviä 
ja tarpeenmukaisia keinoja ylisukupolvisten 
kierteiden katkaisuun (Paananen ym. 2012). 
Julkisten palveluiden, kuten äitiys- ja 
lastenneuvolan myötävaikutuksella vanhempia 
voidaan tukea positiivisella ja kannustavalla 
tavalla, mikä edistää koko perheen hyvinvointia 
ja ennaltaehkäisee huostaanottotarpeen 
kehittymisen (esim. Ristolainen ym. 2013).
 
Lapsiperheiden kasvavista moninaisista 
tarpeista huolimatta sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut ovat jo pitkään 
olleet säästötoimien kohteena, mikä on 
lisännyt huomattavasti kalliiden, korjaavien 
palveluiden tarvetta (esim. Hyvärinen ym. 
2014). Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia 
edistävien palveluiden takaaminen edellyttää 
koko palvelujärjestelmän uudistamista. 
Palvelumuotoilu voi olla yksi ratkaisumalli. 
Parhaimmillaan muotoilun kokonaisvaltainen 
lähestymistapa vastaa sekä käyttäjien 
tarpeisiin että palvelua tarjoavan organisaation 
liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, minkä avulla 
voidaan kehittää toimivia, houkuttelevia 
ja taloudellisesti kannattavia palveluita. 
Hyvin suunniteltu palvelu on tehokas ja 
käytännöllinen, sekä asiakasta että työntekijää 
miellyttävä. Laadukkaan ja sosiaalisesti 
kestävän ratkaisun aikaansaamiseksi 
palvelumuotoilussa suunnitteluun osallistuvat 
kaikki palveluun merkittävästi liittyvät 
ihmiset ja sidosryhmät. Käyttäjäymmärrystä 
kasvattamalla nähdään usein todellinen 
ongelma ja juurisyyt sen takana, mitä kautta 
päästään suunnittelemaan oikeita ratkaisuja.

Tässä opinnäytetyössä tutkin neuvola-
palveluiden merkitystä perheiden tukemisessa 
ja lastensuojelun ylisukupolvisuuden 

ehkäisemisessä. Laadullista tutkimusta ja 
palvelumuotoiluprosessia varten keräsin laaja-
alaisesti näkemyksiä ja ideoita sekä perheiltä, 
palveluntarjoajilta että muilta olennaisilta 
tahoilta. Selvitin, millaisia kokemuksia, toiveita 
ja tarpeita sijaishuollon kokeneilla vanhemmilla 
on neuvolapalveluihin liittyen ja kuinka 
neuvolassa tuetaan perheitä raskausaikana 
ja vanhemmuudessa. Neuvolapalveluiden 
kehittämiseksi hain ratkaisuja yhdessä 
sijaishuollosta aikuistuneiden äitien, muiden 
vanhempien sekä neuvolan ja lastensuojelun 
työntekijöiden kanssa.
 
Opinnäytetyön tuloksena on uusi käyttäjätieto 
ja neuvolapalveluille suositeltavat, 
asiakastarpeisiin vastaavat toimintatavat sekä 
konseptiehdotus digitaalisesta työkalusta. 
Tutkimustietoa ja ratkaisuehdotuksia 
voidaan hyödyntää ja soveltaa neuvoloissa 
maanlaajuisesti. Ratkaisumallit palvelevat 
sijaishuollosta aikuistuneiden vanhempien 
lisäksi muita raskaana olevia äitejä ja 
perheitä. Opinnäytetyöstä hyötyvät sosiaali- 
ja terveydenhuollon parissa toimivat 
ammattilaiset, opiskelijat ja muotoilijat. 
Tutkimustulokset voivat myös toimia 
keskustelun välineenä päättäjien, neuvola- ja 
lastensuojelutyöntekijöiden välillä.
 
Ensimmäisessä luvussa esittelen tutkimuksen 
aiheen ja tavoitteet, joiden jälkeen taustoitan 
lastensuojelun sijaishuoltoa, ylisukupolvisuutta 
sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutustun 
sijaishuollossa kasvaneisiin vanhempiin 
ja äitiys- ja lastenneuvolan palveluihin, 
minkä jälkeen kuvaan palvelumuotoilun 
mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden 
kehittämisessä. Lisäksi avaan palvelumuotoilun 
keskeisiä käsitteitä. Toisessa luvussa kerron 
tutkimussuunnitelmasta, menetelmistä ja 
osallistujista. Lisäksi arvioin menetelmää. 
Kolmas luku sisältää käyttäjätutkimuksen 
tulokset, minkä jälkeen siirryn päätelmiin, 
ongelman määrittelyyn, suunnittelua ohjaaviin 
tekijöihin ja ratkaisuehdotuksiin. Neljännessä 
luvussa keskustelen opinnäytetyön tuloksista ja 
hyvinvointipalveluiden muotoilusta.

Johdanto
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1 Tutkimuksen lähtökohdat
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Opinnäytetyön aihe ja 
tavoitteet 
Lapsen huostaanoton takana ovat usein 
vanhempien moninaiset, kasautuneet ongelmat, 
joiden takia he eivät kykene suoriutumaan 
vanhemmuuden tehtävistä. Lapsuuden 
kokemukset vaikuttavat kauaskantoisesti 
ihmisen elämään, mistä syystä huono-osaisuus 
ja lastensuojelun tarve usein periytyvät 
sukupolvelta toiselle (esim. Ala-Honkola 2016; 
Heino ym. 2016; Hiitola 2008; Paananen ym. 
2012; Pursi & Savisalo 2016b; Reinikainen 
2009). Lastensuojelutyössä myös vanhempien 
hyvinvointiin panostaminen on lapselle 
eduksi, sillä perhe ja koti muodostavat lapsen 
tärkeimmän kasvuympäristön. Vanhempien 
hyvinvointi heijastuu suoraan lapsen 
hyvinvointiin. Lastensuojelun sijaishuollon 
ylisukupolvisuus on ajankohtainen 
ilmiö, jonka ratkaisemiseen tarvitaan 
ennaltaehkäiseviä ja kohdennettuja palveluita 
raskaana oleville äideille ja lapsiperheille. 
Neuvola on merkittävä palvelu lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin edistämisessä 
jo äidin raskausajasta lähtien. Erityisiä 
tarpeita tunnistamalla ja perheitä tukemalla 
neuvolatyöllä voidaan ehkäistä ylisukupolvisten 
ongelmien siirtymistä (Honkanen 2008; 
Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013; 
Ristolainen ym. 2013).
 

Tutkimuskohde
Tutkimus tehtiin SOS-Lapsikylän Ylitse 
- Yhteisölliset mallit ylisukupolvisen 
lastensuojelutarpeen ehkäisemisessä (2016-
2018) -projektiin, johon järjestö haki 
opinnäytetyön tekijää palvelumuotoilun 
kentältä. SOS-Lapsikylän tehtävänä on lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin edistäminen:

Ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsia 
ja perheitä niin, että lapset voivat elää 
omassa kodissaan. Silloin, kun tämä ei ole 
mahdollista, SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle 
mahdollisuuden elää perheessä.

Sijaishuollon lisäksi SOS-Lapsikylän 
toimintaan kuuluvat perhetyö ja -kuntoutus, 
Theraplay-terapia, ammatillinen tukihenkilö- 
ja tukiperhetoiminta, leiritoiminta, tuetut ja 
valvotut tapaamiset, asumisharjoittelu sekä 
jälkihuolto. (SOS-Lapsikylä.) Ylitse -projektin 
tavoitteena on lastensuojelun ylisukupolvisten 
toimenpiteiden katkaiseminen sijais- ja 
jälkihuollossa olevien ja sijaishuollosta 
aikuistuneiden perustaessa perheen ja 
saadessa omia lapsia sekä uusien sosiaalityön 
muotojen ja pikkulapsiperheille suunnattujen 
tukimuotojen kehittäminen yhdessä 
ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden 
kanssa (Pursi & Savisalo 2016a). Projekti alkoi 
vuonna 2016, jolloin entisille sijoitetuille 
järjestettiin työpajoja eri puolilla Suomea. 
Käänteentekeviksi tienhaaroiksi nuoren 
elämässä osoittautuivat sijaishuollosta 
itsenäistyminen, omilleen muutto sekä 
vanhemmaksi tuleminen. Oman lapsen 
syntymän ollessa merkittävin käännekohta 
usealle sijaishuollossa eläneelle, vanhemmaksi 
tulemisen käsittely nähtiin erityisen tärkeänä, 
mutta nykyisellään puutteellisena asiana. 
Sijaishuollosta aikuistuneet vanhemmat 
kertoivat, että jo raskausaikana he olisivat 
kaivanneet myönteistä tukea, kuten keskustelua 
vanhemmuuden kysymyksistä ja tuntemuksista.  
(Pursi & Savisalo 2016b.)

Kysyttäisiin edes, että miltä susta tuntuu tulla 
vanhemmaksi. 
(Sijaishuollosta aikuistunut vanhempi 
Ylitse-työpajassa, 2016)

Tutkimuksen lähtökohdat
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Tutkimuksen tulokulmaksi valittiin 
sijaishuollosta aikuistuneiden raskaus ja 
vanhemmaksi tuleminen sekä neuvolan rooli 
vanhemmuuden tukemisessa ja lastensuojelun 
ylisukupolvisuuden ehkäisemisessä.

Tutkimuksen aihe on hyvin ajankohtainen. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä on tehty 
paljon tutkimuksia sijaishuollosta aikuistuneista 
vanhemmista ja neuvolapalveluista. Honkasen 
(2008) mukaan neuvola on avainasemassa 
tunnistamassa ja auttamassa erityistä tukea 
tarvitsevia perheitä. Avun tarve tulisi tunnistaa 
jo lasta odottaessa, sillä varhaisella ja 
tarpeenmukaisella tuella sekä eri tahojen 
välisellä yhteistyöllä edistetään koko perheen 
hyvinvointia. Tarjottavien palveluiden tulisi olla 
helposti saatavilla ja perheitä leimaamattomia. 
Ala-Honkolan (2016) mukaan sijaishuollossa 
eläneet äidit ovat avun ja tuen tarpeessa jo 
raskausaikana ja lapsen synnyttyä. 
 Perheiden tarpeita on tuotu esiin myös 
palvelumuotoilun keinoin. Luhtasen (2016) 
lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämiseen liittyvästä maisterityöstä käy 
ilmi, että vanhemmat haluavat yksilöllisempää, 
nopeampaa ja tehokkaampaa palvelua. 
Vanhempia tulisi kuunnella enemmän ja 
avun tarpeisiin pitäisi kiinnittää paremmin 
huomiota. Avun saannin odotettiin helpottuvan 
eri tahojen moniammatillisen yhteistyön 
myötä. Toisaalta sosiaali- ja terveyspalveluiden 
viidakko oli osin tuntematon sekä asiakkaiden 
että työntekijöiden keskuudessa. Myös 
Hyvärisen, Leen ja Mattelmäen (2014) mukaan 
asiakkaat tarvitsevat paremmin kohdennettuja 
palveluita, mikä edellyttää oikeanlaisia 
menetelmiä ja paremmin verkottunutta 
yhteistyötä. Terveyspalveluiden kirjo näyttäytyy 
sekavana. Julkisen sektorin työntekijöiden 
tulisi tuntea palvelutarjooma, jotta asiakkaille 
voidaan välittää tarpeenmukaista tietoa. 
Toisaalta julkisen sektorin säännöt estävät 
hoitohenkilökuntaa suosittelemasta asiakkaalle 
yksittäistä palveluntarjoajaa. Hyvärisen (2015) 
kaupungin lapsiperheiden kotipalveluihin 
liittyvästä tutkimus- ja kehitystyöstä käy 
ilmi, että erityisesti pääkaupunkiseudulle 
muuttaneilta vanhemmilta ja lapsiperheiltä 
jää merkittävä osa tukiverkostoa vanhalle 
paikkakunnalle, mikä kasvattaa ulkopuolisen 
tuen tarvetta uudessa kodissa. Sen lisäksi, 

etteivät perheet tiedä tarjolla olevista 
palveluista, kaupungin kotipalveluiden 
hakemiseen liittyy huomattava kynnys, sillä 
sitä pidetään lastensuojelun tukitoimenpiteenä. 
Vanhemmat usein mieltävät avun pyytämisen 
omana epäonnistumisena. Perheet eivät 
välttämättä edes tunnista avun tarvetta ja apua 
haetaan vasta tilanteen kärjistyessä.
 Aiemmat tutkimukset tukevat 
opinnäytetyön aihevalintaa. Oli perusteltua 
laajentaa tutkimusta ja selvittää, millaisia 
tarpeita on vanhemmilla, jotka ovat eläneet 
oman lapsuuden ja nuoruuden sijoituksessa, ja 
kuinka kyseiset tarpeet huomioidaan äitiys- ja 
lastenneuvolassa.

Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Opinnäytetyön tavoitteena on 
palvelumuotoilun keinoin tutkia neuvolan 
roolia lastensuojelun ylisukupolvisuuden 
ehkäisyssä ja löytää ratkaisumalleja, joiden 
avulla sijaishuollossa lapsuutensa eläneet 
vanhemmat voivat saada tarpeenmukaista tukea 
neuvolapalveluiden kautta. Lisäksi tutkimuksen 
tavoite on lisätä käyttäjäymmärrystä ja 
vahvistaa neuvolapalveluiden käsitystä 
kehittämistarpeista. Olen määritellyt käyttäjiksi 
sijoitettuina olleet sekä lasta odottavat että 
tuoreet äidit ja isät. Tutkimuksen tarkoituksena 
on myös välittää tietoisuutta palvelumuotoilun 
mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden 
kehittämisessä. Tutkimuskysymykset ovat:

Millaisia kokemuksia, toiveita ja tarpeita 
sijaishuollosta aikuistuneilla vanhemmilla 
on neuvolapalveluihin liittyen?

Miten sijaishuollosta aikuistuneet 
vanhemmat ja muut lisätukea tarvitsevat 
perheet huomioidaan neuvolassa?
 
Miten neuvolapalvelut voivat parhaiten 
tukea sijaishuollosta itsenäistyneitä 
vanhempia?
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Lastensuojelun 
sijaishuolto ja 
ylisukupolvisuus 
Ylisukupolvisuuteen 
vaikuttavat tekijät 
Vanhempien ongelmat heikentävät lapsen 
mahdollisuuksia elämässä, sillä huono-
osaisuus ja lastensuojelun tarve useimmiten 
siirtyvät vanhemmalta lapselle (esim. Ala-
Honkola 2016; Heino ym. 2016; Hiitola 
2008; Merta 2016; Reinikainen 2009). 
Huono-osaisuuden tuomia ylisukupolvisia 
ongelmia ovat esimerkiksi köyhyys, 
kouluttamattomuus ja mielenterveysongelmat 
(Kataja ym. 2014; Paananen ym. 2012). Jos 
lastensuojelun tarve seuraa vähintään toisessa 
sukupolvessa, puhutaan lastensuojelun 
ylisukupolvisuudesta. Merkittävä osa 
lastensuojelutapauksista kohdistuu perheisiin, 
joissa molemmilla tai toisella vanhemmista 
on oma lastensuojelutausta (Pursi & Savisalo 

2016a). Entiset sijoitetut pohtivat kierteen 
johtuvan eritoten sosiaalisen verkoston 
puuttumisesta, mutta myös järjestelmään 
kasvamisesta. Lastensuojelutausta saattaa 
antaa ratkaisumallin, jossa lapsi on parempi 
antaa pois, jos ongelmia ilmaantuu. (Pursi 
& Savisalo 2016b.) Lastensuojeluperheiden 
ylisukupolvisuus on monen tekijän summa. 
Se on ongelmavyyhti, johon kytkeytyviä 
ilmiöitä (kts. Kuva 1) ovat mielenterveys- ja 
päihdeongelmat, koulutus-, työllistymis- ja 
toimeentulo-ongelmat, tukiverkostojen puute, 
varhainen vanhemmuus, kaltoinkohtelu 
sekä haasteet perhedynamiikassa ja 
kiintymyssuhteissa (Pursi & Savisalo 2016a). 
Nuorten syrjäytymiseen liittyvät huono-
osaisuutta aiheuttavat tekijät usein ketjuuntuvat, 
kuten esimerkiksi mielenterveysongelmilla on 
usein yhteys alkoholin ja päihteiden käyttöön 
(Honkanen 2008; Ristolainen ym. 2013). 
Vaikeat ongelmat ja niiden kumuloituminen 
luovat väistämättä otollisen kasvualustan 
pahoinvoinnin jatkumolle. Ylisukupolvisuus 
ei kuitenkaan ole ennalta määrättyä, sillä 
sekä kodin että yhteiskunnan arvot ja asenteet 
vaikuttavat kehityksen suuntaan (Paananen 
ym. 2012). Vaikka osa kodin ulkopuolelle 

Kuva 1. Lastensuojelun ylisukupolvisuuden ongelmavyyhti (Mukaillen Pursi & Savisalo 2016a)

Tutkimuksen lähtökohdat
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sijoitetuista nuorista syrjäytyy, toinen osa pärjää 
ja menestyy (Kataja ym. 2014).

Lapsuuden ankeat kokemukset heijastuvat 
lapsen koko loppuelämään. Ala-Honkola 
(2016) havaitsi, että toisen sukupolven 
lastensuojeluperheissä äitien omia lapsuuden ja 
nuoruuden kokemuksia värittävät onnettomat 
tapahtumaketjut, joihin kuuluivat esimerkiksi 
vanhempien vaikeat ongelmat, huonot 
kokemukset perhekodista, sisaruksista eroon 
joutuminen tai sisaruksen menehtyminen, 
väkivaltainen poikaystävä, päihteiden käyttö, 
vahinkoraskaus, viranomaisen kehotus antaa 
syntyvä vauva adoptoitavaksi, yksinhuoltajuus, 
psykoosiin sairastuminen ja lopulta viimeiseksi 
käännekohdaksi muodostunut, oman lapsen 
lastensuojeluasiakkuus tai kodin ulkopuolelle 
sijoittaminen. Kertomukset kielivät ongelmien 
kasaantumisesta, avunsaannin haastavuudesta 
ja luottamuspulasta, mutta niissä korostuu 
myös nuoren vanhemman toipuminen ja 
voimaantuminen. Äitien selviytymiseen 
vaikuttavat tekijät ovat hyvin erilaisia. Yksi 
äiti sai apua terapiasta ja lastensuojelusta, 
toinen selviytyi päättäväisyydellä, kun taas 
kolmannella auttoi oma koira arjen kiinni 
saamisesta ja sitä kautta ratkaisuihin kohti 
pysyvää muutosta.

Vanhempien ja perheiden varhainen 
tukeminen
Sosiaalityöllä tulisi auttaa koko perhettä, 
koska ongelmista huolimatta vanhemmat ovat 
lapselle aina merkittäviä henkilöitä (Merta 
2016). Vanhempien tilanteisiin tulisi kiinnittää 
huomiota jo varhaisessa vaiheessa, sillä 
vaikeiden kasvuolosuhteiden takia lapsella 
on muita heikommat mahdollisuudet pärjätä 
elämässä. Lasten hyvinvoinnin turvaamiseen 
tulisi panostaa. (Paananen ym 2012.) 
Vaikuttavimpia tukitoimet ovat silloin, kun apua 
tarvitsevat perheet saavat tukea jo ennen lapsen 
syntymää. Varhaisen, intensiivisen ja riittävän 
pitkäkestoisen tuen avulla perheen ongelmiin 
puututaan ennen tilanteen kärjistymistä 
ja huostaanottotarpeen muodostumista. 
(Ristolainen ym. 2013.) Ongelmien varhainen 
ehkäisy on paitsi inhimillistä ja järkevää, 
myös taloudellista. SOS-Lapsikylän selvityksen 
mukaan lastensuojelun ylisukupolvisuuden 

katkaiseminen edes puolessa sijaishuollon 
tapauksista merkitsisi 400 miljoonan euron 
vuosittaisia säästöjä yhteiskunnalle (Pursi & 
Savisalo 2016a). Muihin terveydenhuollon 
kustannuksiin verrattuna neuvolatyö on erittäin 
edullista, ja sillä voidaan vahvistaa perheiden 
hyvinvointia jo ennen kuin ongelmia pääsee 
muodostumaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2004).

Kodin ja kasvuympäristön lisäksi yhteiskunnalla 
on suuri merkitys lapsen ja nuoren 
mahdollisuuksiin elämässä. Nykypäivän 
Suomessa on huomattavia alueellisia ja 
sosioekonomisia hyvinvointieroja (Paananen 
ym. 2012). Muutokset hyvinvointivaltion 
rakenteissa ja työllisyystilanteissa ovat ajaneet 
erityisesti nuoria aikuisia taloudellisesti 
ahtaalle. Tämän päivän nuori turvautuu 
julkisten tukien lisäksi kasvavassa määrin 
omiin vanhempiinsa. Hyvätuloiset ja korkeasti 
koulutetut vanhemmat pystyvät tukemaan 
lapsiaan siinä, missä valtio on leikannut omaa 
osuuttaan taloudellisena tukijana. Vastuun 
siirtäminen perheille liian äkkinäisesti ruokkii 
epätasa-arvoa ja huono-osaisuuden jatkumoa. 
(Majamaa 2011.) Muutokset asettavat paineita 
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, joilla 
ei ole perheen taloudellista tukea takanaan. 
Ongelmien ylisukupolvinen kasautuminen 
sekä nuorten eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 
lisääntyminen tulisi ottaa vahvemmin 
huomioon lisääntymisterveyspalveluiden 
kehitystyössä (Klemetti & Raussi-Lehto 2016). 
Toisaalta sosiaali- ja terveyspuolen uudistukset 
eivät yksinään riitä, sillä tasavertaista 
hyvinvointia edistääkseen yhteiskunnan 
tulisi rakentaa lapsimyönteisempiä ratkaisuja 
myös työllistymisen, asumisen, verotuksen 
ja sosiaalipoliittisten toimien suhteen. 
Yhteiskunnan toimintatapojen muutoksessa 
tulisi korostaa yhteisvastuuta, välittämistä ja 
yhteisöllisyyttä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2004.)

Vanhemmuuden roolimallit
Sosiaalisen oppimisen kautta lapsi oppii 
vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja 
eritoten vanhemmiltaan (Burke ym. 2013). 
Vanhemmuus ei välttämättä onnistu 
luontevasti, jos omien vanhempien roolimalli 
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on riittämätön, mutta huono vanhemmuus 
ei aina periydy sukupolvelta toiselle (Bailey 
ym. 2009; Pursi & Savisalo 2016a). Särkiön 
(2002) mukaan korjaavassa äitiydessä nuori 
vanhempi haluaa korvata oman äitinsä 
menetyksen turvaamalla lapselleen kaiken 
sen äitiyden ja huolenpidon, jota hän ei itse 
saanut. Sijaishuollossa eläneet vanhemmat 
näkevät omien vaikeiden lapsuuden 
kokemusten vaikuttavan käsitykseen omasta 
vanhemmuudestaan (Pursi & Savisalo 
2016b). Pohtiessaan, millainen vanhempi 
sijoitusnuori itse haluaa olla, hän peilaa omaa 
lapsuuttaan (Reinikainen 2009). Sijaishuollosta 
aikuistuneet vanhemmat kaipaavat vastauksia 
omien vanhempiensa taustasta, jotta voisivat 
ymmärtää, missä näillä meni vikaan. Omien 
vanhempien virheitä ei haluta missään nimessä 
toistaa. (Pursi & Savisalo 2016b.) Sallivan 
ympäristön tukiessa vanhempi pystyy omilla 
valinnoillaan vaikuttamaan elämänsä kulkuun. 
Oma tahto ja motivaatio vaikuttavat siihen, 
miten oma vanhemmuus toteutuu.

Sijaishuollossa lapsuutensa 
eläneet vanhemmat
 

Jos itsellä on rikkinäinen tausta, sä haluut 
tarjota lapselle kaiken parhaimman.
(Sijaishuollosta aikuistunut vanhempi 
Ylitse-työpajassa, 2016)
 

Vanhemmuus on sijaishuollosta kasvaneille 
vanhemmille merkittävä voimavara. Osalle oma 
ehjä perhe on unelma ja tavoite jo pienestä 
pitäen. Oman lapsen syntymä herättää halun 
antaa rakkautta, mutta se saa myös pohtimaan 
omia lapsuuden kokemuksia. “Sitä, miten omat 
vanhemmat ovat voineet hylätä näin pienenä.” 
(Pursi & Savisalo 2016b.) Moni nuori kokee 
kriisin saadessaan oman lapsen (Merta 2016). 
Jo raskausaikana sijaishuollosta aikuistuneet 
vanhemmat olisivat tarvinneet tukea ja 
valmistautumista vanhemmaksi tulemiseen 
sekä oman taustan ja elämäntapahtumien 
työstämiseen. Koska useilta puuttuu suvun ja 
tukiverkon suoma turva, vanhemmat pitävät 
tärkeänä sosiaalisen verkoston paikkaamista 
ystävillä ja sijaishuoltopaikasta tutuilla 
ihmisillä, jotka voivat korvata isovanhempia ja 
opastaa perhearjessa ja lapsen kasvatuksessa. 

Lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisyssä 
tulisi myös panostaa harrastusten tukemiseen 
ja vertaisryhmätoimintaan niin raskausaikana 
kuin lapsen syntymän jälkeen. (Pursi & Savisalo 
2016b.) Vanhemmuus vaatii harjoittelua, 
mutta entiset sijoitetut kokevat olevansa hyviä 
vanhempia (Reinikainen 2009).

Nuori vanhemmuus
Sijaishuollosta aikuistuneet ja 
lastensuojeluperheiden vanhemmat ovat 
molemmat keskimääräistä nuorempia (Ala-
Honkola 2016; Fallon ym. 2011; Pursi & 
Savisalo 2016b; Reinikainen 2009). Nuori 
vanhemmuus herättää huolestuneisuutta, 
koska se nähdään riskitekijänä riittävän 
vanhemmuuden toteutumiseen. Nuori ikä 
yhdistetään usein epävakaisiin ja huonoihin 
asumisoloihin, toimeentulo-ongelmiin, 
riittämättömiin sosiaalisiin tukiverkostoihin, 
alkoholin ja päihteiden käyttöön sekä 
mielenterveysongelmiin (Fallon ym. 2011). 
Nuoren vanhemman elintavat ja biologinen 
kypsymättömyys saattavat asettaa haasteita, 
mutta vaikeudet liittyvät enemmän vanhemman 
sosioekonomisiin taustatekijöihin kuin ikään 
(Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013). 
Yleisesti ottaen perheiden ja yhteiskunnan 
muutokset ovat asettaneet vanhemmuudelle 
entistä suurempia haasteita (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2004).
 Vanhemman oma lastensuojelutausta 
ei yksinään ole riskitekijä, mutta yhdistettynä 
muihin ongelmiin, kuten nuoreen ikään, 
yksinhuoltajuuteen, kouluttamattomuuteen ja 
mielenterveysongelmiin, se saattaa heikentää 
vanhemmuutta (Launamo 2012). Ylitse-
työpajoissa selvisi, että osa sijaishuollosta 
itsenäistyneistä nuorista vanhemmista kokee 
sijaishuollon leiman vaikuttaneen negatiivisesti 
ihmisten ja viranomaisten asenteisiin, mikä 
hankaloittaa tasavertaisen palvelun saamista. 
Välttääkseen silmätikuksi joutumista eräs 
vanhempi oli pitänyt taustansa neuvolassa 
salassa, kun taas toinen oli epäröinyt pyytää 
apua lapsen pois viemisen pelossa. (Pursi 
& Savisalo 2016b.) Nuoria perheitä tulisi 
kannustaa vanhemmuudessa, sillä positiivinen 
asenne rohkaisee perheitä ottamaan tukea 
vastaan. Nuoren äidin voimavara on 
useimmiten sosiaalinen verkosto, josta eritoten 

Tutkimuksen lähtökohdat
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hänen oman äitinsä tuki on tärkein (Launamo 
2012; Särkiö 2002). Oman äidin ja tiiviin 
sosiaalisen verkoston puuttuminen saattavat 
hankaloittaa sijaishuollosta itsenäistyneen 
vanhemman jaksamista. Särkiön (2002) 
mukaan nuoret äidit ovat yksinäisiä ja he 
kaipaavat lastenhoitoapua, taloudellista tukea 
ja kontakteja muihin nuoriin äiteihin. Myös 
Launamo (2012) ja Honkanen (2008) korostivat 
vertaistuen tärkeyttä.
 Nuori vanhemmuus nähdään 
ongelmallisena, mutta siinä on paljon hyvää. 
Oli vauva sitten alkuun suunnittelematon 
tai hartaasti odotettu, sijaishuollossa olleet 
äidit puhuvat paljon siitä, kuinka lapsi antaa 
elämälle merkitystä ja lisää nuorten omaa 
onnellisuutta ja hyvinvointia (Reinikainen 
2009). Sijaishuollosta aikuistuneet nuoret 
nauttivat ja iloitsevat vanhemmuudesta 
(Launamo 2012). Nuorille ja sijoitettuna 
olleille äideille oma lapsi on kaikkein tärkein. 
He saavat voimaa seuratessaan lapsensa 
kehitystä ja tämän osoittaessa kiintymystä 
ja rakkautta äitiään kohtaan. Onnistumisen 
tunteet lapsen hoidossa vahvistavat äitien 
omanarvontuntoa. Vanhemmat kokivat lapsen 
syntymän käänteentekevänä, jopa pelastavana 
tapahtumana, joka asetti elämän oikeille 
raiteille ja antoi syyn suunnitella tulevaisuutta. 
(Reinikainen 2009; Särkiö 2002.)

Lastensuojelun palvelut
 
Lastensuojelutyötä tehdään ennaltaehkäisevästä 
korjaavaan. Jo ennen perheenlisäystä 
saatetaan miettiä vanhempien omia lapsuuden 
kokemuksia. Työssä tarkkaillaan varhaisia 
huolenaiheita lapsen hyvinvointia vaarantavista 
tekijöistä, mikä voi aiheuttaa perheissä pelkoa 
lapsen menettämisestä. Palveluntarjoajien 
monialaista yhteistyötä vaikeuttaa 
yksityisyyden suoja, mikä estää tiedon 
jakamisen. Viralliseen lastensuojeluprosessiin 
kuuluu lastensuojeluilmoituksen tekeminen, 
tuen tarpeen määrittäminen sekä perheen 
hyvinvoinnin tukeminen. Perhesuhteiden 
ylläpitäminen nähdään erittäin tärkeänä 
hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Työn edetessä 
seurataan perheen voimaantumista ja jokaisen 
perheenjäsenen hyvinvoinnin kehitystä. 
Tavoitteena on läpi elämän kestävä hyvinvointi 

ja toivo hyvästä tulevaisuudesta. (Meristö ym. 
2016.)

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut luetaan 
universaaleihin, ennaltaehkäiseviin palveluihin, 
kun taas lastensuojelu kuuluu erityisen tuen 
palveluihin (Hakulinen-Viitanen ym. 2012). 
Ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on 
lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen, 
hyvinvoinnin edistäminen ja vanhemmuuden 
tukeminen. Työssä ovat mukana opetus, 
nuorisotyö, päivähoito, äitiys- ja lastenneuvola 
sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. 
(Lastensuojelulaki 2007/417.) Tervettä 
kasvua ja kehitystä vaarantavat tekijät tulisi 
tunnistaa jo varhain, jotta perheitä voidaan 
tukea tarpeenmukaisin ja ennaltaehkäisevin 
keinoin (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). 
Äitiysneuvolan työntekijä on velvoitettu 
ennakollisen lastensuojeluilmoituksen 
tekemiseen, mikäli hänellä on syytä epäillä, 
että syntyvä vauva tarvitsee lastensuojelun 
toimenpiteitä (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 
2013).

Lapsen ja nuoren huostaanotto
Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen 
on ryhdyttävä, jos lapsen huolenpito on 
puutteellista, kasvuolosuhteissa on lapsen 
hyvinvointia ja terveyttä vaarantavia tekijöitä 
tai lapsi itse vaarantaa oman kehityksensä 
rikollisella toiminnalla tai päihteitä 
käyttämällä. Huostaanottoon tulisi turvautua 
vasta silloin, kun avohuollon tukitoimet 
osoittautuvat riittämättömiksi tai sijaishuollon 
arvellaan olevan lapsen edun mukaista. 
(Lastensuojelulaki 2007/417.) Perheitä 
tuetaan erilaisilla lastensuojelun avohuollon 
tukitoimenpiteillä, kuten perhetyöllä ja 
-kuntoutuksella, terapialla ja taloudellisella 
tuella. Mikäli nämä eivät takaa turvallista 
lapsuutta ja nuoruutta, lapsi huostaanotetaan 
eli siirretään syntymäperheestä perhe- tai 
laitoshoidon kasvatukseen ja huolenpitoon 
(Helavirta ym. 2014). Lapsen sijaishuoltopaikka 
pyritään ensisijaisesti kartoittamaan sukulaisten 
ja läheisten luota (Lastensuojelulaki 2007/417). 
Vuoden 2015 aikana 1,4 prosenttia Suomen 
lapsista ja nuorista oli sijoitettuna kodin 
ulkopuolelle, mikä koskettaa yhteensä 17 664 
lasta ja nuorta. Avohuollon piiriin kuului 73 
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872 alaikäistä, kun huostaanotettuina oli 10 
501 lasta ja nuorta. Yli puolet lapsista asui 
perhehoidossa, mutta lapsella saattoi olla 
useita erilaisia sijoituksia, kuten kiireellinen 
huostaanotto, ajanjakso lastenkodissa 
sekä huostaanottopäätöksen kautta sijoitus 
sijaisperheeseen. (THL 2016.)
 Huostaanotetut lapset tulevat usein 
köyhistä oloista ja syrjäytyneistä perheistä 
(Heino ym. 2016). Vanhemman matala 
koulutustaso, toimeentulotuen saaminen 
sekä yksinhuoltajuus lisäävät varsinkin 
nuorempien lasten riskiä tulla sijoitetuksi 
kodin ulkopuolelle (esim. Ristolainen ym. 
2013). Lastensuojeluperheillä on usein 
moninaisia ja pitkäaikaisia kasaantuneita 
ongelmia. Taloudellisten ongelmien lisäksi 
huostaanottoihin johtavia syitä ovat olleet 
vanhemmuuden vaikeudet, uupumus, 
yksinhuoltajuus, perheristiriidat, alkoholin 
ja huumeiden käyttö, mielenterveys- ja 
parisuhdeongelmat, perheväkivalta ja lapsen 
itsetuhoinen käytös (Hiitola 2008; Merta 
2016). Myös neuvoloissa ollaan havaittu 
samankaltaisia tekijöitä. Erityistä seurantaa 
vaativien perheiden määrä on lisääntynyt. 
Yhtenä huolenaiheena on lisääntynyt 
alkoholin ja päihteiden käyttö. (Honkanen 
2008; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) 
Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon 
piiriin kuuluvien lasten määrä on kasvanut, 
mikä herättää yhteiskunnallisia kysymyksiä ja 
kohdistaa huomiota palveluiden toimivuudelle 
(Heino ym. 2016). Eritoten 16-17-vuotiaiden 
osuus huostaanotetuista lapsista ja nuorista on 
muita ikäryhmiä suurempi (THL 2016), mikä 
kyseenalaistaa avunsaannin riittävyyden ja 
oikea-aikaisuuden.

Huostaanotetun lapsen ja nuoren 
selviytyminen
Osalle lapsista ja nuorista huostaanotto 
tarkoittaa selkeästi muutosta parempaan, kun 
taas osa kokee huostaanoton vaikuttaneen 
elämään jopa negatiivisesti (Pursi & Savisalo 
2016b). Nuorten kokemukset kodin 
ulkopuolelle sijoittamisesta vaihtelevat 
painajaisesta ja rangaistuslaitoksesta 
turvasatamaan ja ihanaan, oikeaan kotiin. 
Kokemuksen myönteisyyteen vaikuttaa se, 
kuinka sijoituspaikka onnistuu vastaamaan 

lapsen ja nuoren yksilöllisiin turvallisuuden, 
arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden tarpeisiin. 
(Reinikainen 2009.) Sijaishuoltotausta vaikuttaa 
lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen 
läpi elämän, mikä tekee hänen asemastaan 
erityisen haavoittuvan. Sijoitusnuori on usein 
syrjäytymisvaarassa, sillä luotettavan ja läheisen 
turvaverkoston puuttuessa kasvava nuori 
joutuu kohtaamaan aikuistumisen haasteet 
miltei omillaan. (Pursi & Savisalo 2016a.) 
On tutkittu, että luotettavat ihmissuhteet sekä 
välittävä ja turvallinen ilmapiiri edesauttavat 
lapsen selviytymistä. Tiiviin turvaverkoston ja 
luottamusta herättävän toimintaympäristön 
rakentaminen on haasteellista, joten 
vaikuttavan sosiaalityön synnyttäminen vaatii 
aikaa. (Heino ym. 2016.) Monet sijoituksessa 
olleet nuoret eivät luota yhteiskuntaan. He 
haluavat pärjätä omillaan, mikä vaikeuttaa 
avun pyytämistä ja vastaanottamista. (Merta 
2016.) Tunne hylätyksi joutumisesta ja 
huostaanoton leima saattavat varjostaa 
nuoren elämää pitkäänkin. Ympäristön 
tuki ja oman minäkuvan kehittäminen 
on tärkeää. Lapsen tulee ymmärtää, ettei 
huostaanotto ollut hänen syytään ja elämässä 
voi pärjätä sijaishuoltotaustasta huolimatta. 
(Pursi & Savisalo 2016b.) Selviytymiseen 
vaikuttavat menneisyyden hyväksyminen, 
oman elämäntavan rakentaminen ja 
yhteenkuuluvuuden löytäminen, jotka kaikki 
kumpuavat nuoren omasta vahvuudesta 
ja halusta selviytyä (Reinikainen 2009). 
Rikkinäinen tausta voi myös toimia 
voimavarana (Merta 2016).

Huostaanotto päättyy, kun tarve sijaishuollolle 
lakkaa tai nuori tulee täysi-ikäiseksi (THL 
2016). Monille itsenäisen elämän alku 
on kaikista vaikein, sillä kasvukipuja 
varjostavat yksinäisyyden, levottomuuden ja 
epävarmuuden tunteet (Reinikainen 2009). 
Sijaishuollon jälkeinen tuki on ratkaisevassa 
asemassa huostaanotetun aikuistuessa. 
17-21-vuotiaat lastensuojelunuoret saavat 
halutessaan jatkaa jälkihuollon palveluiden 
piirissä, jossa aikuistumisen kynnyksellä 
olevaa nuorta tuetaan kohti itsenäistä 
elämää, toimeentuloa ja sosiaalisia 
verkostoja unohtamatta. Omillaan asumista 
ja elämänhallintaa opetellaan tukiasunnossa. 
(Launamo 2012; Pursi & Savisalo 2016a.) 

Tutkimuksen lähtökohdat
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Jälkihuollon palveluihin panostetaan 
valitettavan vähän, mikä voi heikentää 
nuoren voimaantumista ja sijoituksen 
aikana saavutettuja tuloksia (Merta 2016). 
Osa sijoitetuista ei koe jälkihuollon aikaista 
tukiasuntoa kodiksi. Työssä tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota nuorten kotiutumisen 
ja juurtumisen tunteisiin. Henkisen puolen 
lisäksi sijaishuollosta omilleen muuttavat 
nuoret kaipaavat apua käytännön asioiden 
hoitamiseen, kuten huonekalujen hankintoihin, 
sähkösopimuksen solmimiseen ja kodin 
järjestyksen ylläpitämiseen. (Kantokorpi 2017.) 
Entisten sijoitettujen mielestä jälkihuoltoa ja 
yhteydenpitoa tulisi jatkaa myös 21 ikävuoden 
jälkeen, kunnes nuori on aidosti saanut otteen 
elämästään. Lisäksi tukiasuntotoiminnassa 
ja jälkihuollossa tulisi keskittyä enemmän 
vanhemmuuden tukemiseen ja lapsiperheiden 
arkeen. (Pursi & Savisalo 2016b.)

Äitiys- ja 
lastenneuvolapalvelut
Neuvola on palvellut äitejä ja lapsiperheitä 
Suomessa vuodesta 1925 lähtien. 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa 
kunnat tarjoamaan neuvolapalveluita kaikille 
alueensa lasta odottaville äideille ja perheille 
sekä alle kouluikäisille lapsille. Korkeasti 
koulutettu hoitohenkilökunta on etulinjassa 
tunnistamassa lapsen suotuisaan kasvuun ja 
kehitykseen liittyviä riskitekijöitä ja tukemassa 
lapsiperheiden hyvinvointia (Honkanen 
2008.) Äitiysneuvolan päätavoitteena on 
sikiön, vastasyntyneen, naisen ja perheen 
terveyden sekä hyvinvoinnin turvaaminen 
ja edistäminen (Klemetti & Hakulinen-
Viitanen 2013). Varhaisen kohdennetun 
tuen avulla neuvoloiden tehtävänä on 
terveyserojen kaventaminen sekä syrjäytymisen 
ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden 
ehkäiseminen (Klemetti & Hakulinen-
Viitanen 2013; Ristolainen ym. 2013). 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan 
neuvolatyön tulee tukea vanhemmuutta, 
edistää lapsen kasvu- ja kehitysympäristön 
turvallisuutta sekä perheen terveystottumuksia. 
Äitiysneuvolan jälkeen työ perheen kanssa 

jatkuu lastenneuvolan puolella. Lastenneuvolan 
tehtäviin kuuluu varhaisen tuen kohdentaminen 
sitä eniten tarvitseville lapsiperheille ja täten 
aina vain paremman, sukupolvisen terveyden 
ja hyvinvoinnin luominen (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2004).

Neuvolakäynnit
Ensisynnyttäjille tarjotaan 11 määräaikaista 
terveystarkastusta, uudelleensynnyttäjälle 
tarkastusten lukumäärä on kymmenen. 
Raskaana oleville naisille kuuluu 
kaksi lääkärintarkastusta ja 8-9 käyntiä 
terveydenhoitajan tai kätilön luona, joihin 
sisältyy yksi laaja terveystarkastus koko 
perheelle. Terveydenhoitajan käynneistä kahta 
suositellaan ensisynnyttäjälle kotikäynteinä, 
ensimmäinen ennen synnytystä ja toinen 
synnytyksen jälkeen. Uudelleensynnyttäjälle 
kuuluu yksi synnytyksen jälkeinen kotikäynti. 
Kaikille äideille ja perheille järjestetään 
kaksi määräaikaista terveystarkastusta 
synnytyksen jälkeen. Kullakin neuvolakäynnillä 
hoitohenkilökunta pyrkii arvioimaan 
raskaana olevan naisen ja perheen tarpeita 
ja mahdollisia riskitekijöitä tarpeenmukaisen 
tuen ja lisäkäyntien järjestämiseksi. (Klemetti & 
Hakulinen-Viitanen 2013.)
 Lääkäri ja terveydenhoitaja tai kätilö 
tekevät laajan terveystarkastuksen syntyvälle 
lapselle, äidille ja hänen puolisolleen 13.–18. 
raskausviikolla. Äidin ja sikiön terveydentilan 
lisäksi hoitohenkilökunta kartoittaa 
perheenjäsenten terveyttä, hyvinvointia ja 
niihin vaikuttavia tekijöitä, kuten elintapojen 
terveellisyyttä, perherakennetta, parisuhdetta, 
kodin ilmapiiriä sekä lapsen ja vanhempien 
välistä vuorovaikutusta ja kasvatuskäytäntöjä. 
Myös perheen elinoloista, taloudellisesta 
tilanteesta ja sosiaalisesta tukiverkostosta 
keskustellaan. Terveystarkastuksen 
tavoitteena on paitsi terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen, myös perheen 
voimavarojen vahvistaminen, yksilöllisten 
tarpeiden tunnistaminen ja varhaisen, 
kohdennetun tuen tarjoaminen. Tarkastuksen 
päätteeksi vanhemmat saavat palautetta 
niin perheenjäsenten terveydentilasta, 
hyvinvoinnista ja terveystottumuksista kuin 
perheen vahvuuksista ja voimavaroista. 
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Tämän jälkeen perhe ja hoitohenkilökunta 
laativat jatkosuunnitelman perheen 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Tukimuotoja voivat 
esimerkiksi olla nuorille äideille suunnattu 
perhevalmennus, sosiaalisen tukiverkoston 
ja tarvittavien palvelujen muodostaminen 
sekä ohjaus Kelan ja sosiaalitoimen suuntaan 
taloudellisen tuen saamiseksi. (Klemetti & 
Hakulinen-Viitanen 2013.)
 Kotikäynneillä ja niiden kautta 
toteutettavalla työllä on keskeinen tehtävä 
varhaisen tuen järjestämisessä (Ristolainen 
ym. 2013). Kotikäynnit tehostavat perheen 
tuen tarpeiden tunnistamista ja tukemista 
koko perheen hyvinvointia ja lapsen kasvu- ja 
kehitysympäristöä edistämällä. Synnytyksen 
jälkeisellä käynnillä terveydenhoitaja havainnoi 
ja tutkii vauvan terveydentilan lisäksi äidin ja 
isän vointia sekä vuorovaikutusta lapsen kanssa. 
Äiti ja isä saavat tukea vanhemmuuteen, ja 
terveydenhoitaja keskustelee mahdollisen tuen, 
kuten perhetyön tai kotiavun järjestämisestä. 
Perheet näkevät kotona järjestettävän 
terveystarkastuksen yleensä myönteisesti. 
(Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013.)

Menetelmät
Perheen erityisiä tarpeita ja huolenaiheita 
tunnistetaan raskaudenaikaisen tutkimuksen, 
seurannan sekä keskustelujen ja havainnoinnin 
avulla. Lisäksi äitiysneuvolassa on käytössä 
muita menetelmiä ja lomakkeita. Tiedon 
keräämiseen käytettäviä lomakkeita ovat 
masennusseula, lähisuhdeväkivaltaseula, 
tupakkariippuvuusseula, Audit-kysely 
alkoholin käytön arvioimiseen ja VaVu-
haastattelu varhaisen vuorovaikutuksen 
selvittämiseen (Honkanen 2008; Klemetti & 
Hakulinen-Viitanen 2013). Muita työkaluja 
ovat parisuhteen ja vanhemmuuden 
roolikartat, verkostokartta sosiaalisten 
verkostojen kartoittamiseen, elämänjana 
ja sukupuu sekä vyöhykkeistömalli, jota 
käytetään perheen tilanteen arvioimiseen 
huolen määrän perusteella (Honkanen 2008). 
Perheen voimavaroja sekä niitä vahvistavia 
ja kuormittavia tekijöitä selvitetään Lasta 
odottavan perheen - sekä Lapsiperheen 
arjen voimavaralomakkeilla, joiden avulla 
kartoitetaan vanhempien omia lapsuuden 

kokemuksia, äitiyteen ja isyyteen kasvamista, 
vanhemmuutta, parisuhdetta, terveyttä 
ja terveystottumuksia sekä tulevaisuuden 
näkymiä. Lomakkeen väittämiä ovat 
esimerkiksi: “Minusta pidettiin lapsena hyvää 
huolta. Lapsuudenkotini oli turvallinen. Minut 
hyväksyttiin omana itsenäni. Omat lapsuuden 
kokemukseni eivät paina mieltäni. Tiedän, 
että vanhemmilta saamani malli äitinä tai 
isänä toimimisesta vaikuttaa omaan tapaani 
toimia vanhempana. Tiedän, että voin oppia 
toimimaan vanhempana toisin kuin omat 
vanhempani toimivat.” Voimavaralomakkeen, 
kuten muidenkin työkalujen tarkoituksena 
on eritoten aktivoida terveydenhoitajan ja 
vanhempien välistä keskustelua. (Kaljunen, 
Pelkonen & Hakulinen-Viitanen 2002; Klemetti 
& Hakulinen-Viitanen 2013.)

Neuvolapalvelut lisätukea 
tarvitseville perheille
Koko perheen hyvinvointi tulisi turvata jo 
raskausajasta lähtien, sillä vanhempien 
hyvinvointi ja terveystottumukset ovat 
yhteydessä lapsen terveeseen kehitykseen 
sikiöstä aikuisuuteen saakka. Äitiysneuvolan 
velvoitteena on tunnistaa jo hyvissä 
ajoin erityistä tukea tarvitsevat perheet ja 
merkit ylisukupolvisista ongelmista sekä 
järjestää näille perheille tarpeenmukaista, 
kohdennettua tukea. Perheen tilanteeseen 
tulee kiinnittää huomiota, mikäli 
vanhemmat ovat nuoria tai heillä esiintyy 
mielenterveys- ja päihdeongelmia, perhe- tai 
lähisuhdeväkivaltaa, taloudellisia vaikeuksia tai 
asumisen ongelmia. Kyseiset seikat vaikuttavat 
parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja lasten 
käyttäytymiseen. (Klemetti & Hakulinen-
Viitanen 2013.) Muita huolenaiheita ovat 
perheen riittämätön sosiaalinen tukiverkko, 
huono-osaisuus, työttömyys, vanhemman 
masennus tai uupumus, perheristiriidat sekä 
muutokset perhesuhteissa, kuten avioero, 
yksinhuoltajuus ja uusperhetilanne (Honkanen 
2008). 

Työskentely erityistä tukea tarvitsevien 
perheiden kanssa tapahtuu neuvolakäyntien 
määrää kasvattamalla, vastaanottoaikoja 

Tutkimuksen lähtökohdat
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pidentämällä ja kotikäyntejä tekemällä. 
Terveydenhoitajat pitävät erityisen tärkeänä 
avun oikea-aikaisuutta ja saavutettavuutta 
“silloin kun vanhemman hätä on suurin”. 
(Honkanen 2008.) Yhteistyöhakuinen 
neuvolatyö korostaa perhekeskeisyyttä 
ja voimavaralähtöisyyttä (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2004). Perheen taustoista 
ja vaikeistakin ongelmista huolimatta 
jokainen asiakasperhe tulisi kohdata 
tasavertaisena. Avunannossa korostetaan 
perheen kunnioittamista ja luottamuksellista 
keskustelua. Aktiivisen kuuntelun sekä 
aidon kiinnostuksen ja välittämisen 
myötä vanhempia kannustetaan ottamaan 
vastuuta sekä omasta että lapsen elämästä 
ja hyvinvoinnista. Hoitohenkilökunta ja 
perhe yhdessä kartoittavat vanhemmuuden 
voimavaroja ja pohtivat, millaista tukea perhe 
itse kokee tarvitsevansa. Yksi suosituimmista ja 
onnistuneimmista tukimuodoista on neuvolan 
järjestämä vanhempainryhmä, jossa perhe 
voi keskustella muiden samassa tilanteessa 
olevien vanhempien kanssa. On havaittu, 
että moniammatillinen perhevalmennus 
ja vertaistuki paitsi vahvistaa vanhempien 
sosiaalista tukiverkostoa, myös lisää luottamusta 
perheiden ja hoitohenkilökunnan välillä. 
(Honkanen 2008; Klemetti & Hakulinen-
Viitanen 2013.) Lisäksi perhevalmennukseen 
kuuluu ennaltaehkäisevä parisuhdetyö 
(Ristolainen ym. 2013). Vanhempien 
niin salliessa neuvola pystyy kokoamaan 
moniammatillisia tiimejä ja verkostoja perheen 
auttamiseksi. Äitiysneuvola tekee yhteistyötä 
lastenneuvolan, sosiaali- ja perhetyön, 
mielenterveystyön, erikoissairaanhoidon, ensi- 
ja turvakodin, kriisikeskuksen sekä päivähoidon 
kanssa. Yhteistyön tärkeys korostuu varsinkin 
lastensuojeluun ja mielenterveyteen liittyvissä 
tilanteissa, joissa terveydenhoitajien omat 
keinot eivät riitä perheen tukemiseksi. 
(Honkanen 2008.)

Terveydenhoitajien mukaan neuvolatyötä 
hankaloittaa jatkuva ajan puute, 
mikä vaikeuttaa luottamuksellisten 
vuorovaikutussuhteiden luomista. 
Herkkäluontoisten aiheiden esiin tuominen 
ja niistä keskusteleminen vaativat luottamusta 
hoitohenkilökunnan ja perheen välillä. 
(Honkanen 2008.) Myös perheet itse toivovat 

enemmän aikaa ja avointa ilmapiiriä, 
jossa voidaan keskustella vaikeistakin 
asioista. Neuvolasta saadun tuen tulisi 
paremmin kohdistua perheiden yksilöllisiin 
tarpeisiin, ja palvelutarjonnan tulisi olla 
selkeämpää. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2004.) Neuvolapalveluiden laatu vaihtelee 
kuntakohtaisesti. Puutteita on havaittu varsinkin 
henkilöstöresursseissa ja määräaikaisten 
terveystarkastusten sekä kotikäyntien 
toteutumisessa. Myönteisestä kehityksestä 
huolimatta erityistä tukea tarvitsevien perheiden 
tunnistaminen ja heille avun tarjoaminen ei 
ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti aika- ja 
resurssipulan vuoksi. Sosiaali- ja terveysalan 
asiantuntijalaitosten yhteenliittymä suosittelee, 
että neuvolapalveluiden toteuttamisessa 
tulisi paremmin kiinnittää huomiota 
henkilöstön riittävyyteen ja pätevyyteen 
sekä varhaisen tuen kohdentamiseen. 
Lisäksi kotikäynteihin perustuvaa tukea 
tulisi kasvattaa sitä eniten tarvitseville, ja 
lapsiperheiden hyvinvointipalvelut tulisi koota 
yhdeksi monialaiseksi perhekeskus-malliksi. 
(Ristolainen ym. 2013.)

Palvelumuotoilun 
mahdollisuudet
 
Alkujaan käsinkosketeltavien esineiden 
suunnitteluun yhdistetty muotoilu ja sen 
käyttäjälähtöiset menetelmät ovat löytäneet 
paikkansa aineettomien palveluiden, 
prosessien ja systeemien suunnittelussa. 
Palvelumuotoilussa suunnitellaan ja 
kehitetään palveluita ja toimintaympäristöjä 
asiakas- ja ihmiskeskeisin menetelmin, jotka 
perustuvat ihmisten tarpeiden, odotusten 
ja kokemusten ymmärtämiseen (Jyrämä & 
Mattelmäki 2015). Palvelumuotoilulle on myös 
ominaista suurten kokonaisuuksien, kuten 
terveydenhuollon eri tekijöiden ja järjestelmien 
vuorovaikutussuhteista muodostuvien 
palveluekosysteemien tutkiminen (Sanders 
& Stappers 2008; Sanders & Stappers 
2014.) Nyky-yhteiskunnassa palveluilla on 
suuri merkitys osana talouden kestävyyttä, 
uudistamista ja kilpailukykyä (Meroni & 
Sangiorgi 2011, 11). Asiakas-, kilpailu- ja 
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tekniikkalähtöisyys korostavat palveluiden ja 
niiden kehittämisen tärkeyttä. Paitsi asiakkaat 
vaativat parempia palveluita, myös kehittynyt 
teknologia asettaa uusia vaatimuksia ja 
mahdollisuuksia uudenlaisten palveluiden 
synnyttämiseen (Grönroos 2009, 34). 
Palvelumuotoilun keinoin luodaan menestyviä 
palveluita, joissa kohtaavat sekä ihmisten että 
organisaatioiden tavoitteet (Hyvärinen ym. 
2014; Tuulaniemi 2011, 103).
 Palvelulla tarkoitetaan eri toiminnoista 
koostuvaa, arvoa tuottavaa prosessia. Asiakas ei 
tarvitse palvelua sinänsä, vaan sen tuottaman 
hyödyn. Kun hyöty tukee ihmisen arkisia 
prosesseja ja toimintoja, palvelu tuottaa 
hänelle arvoa. (Grönroos 2009, 25, 79). Palvelu 
voidaan määritellä 1) aineettomaksi: se ei ole 
esine, vaan vuorovaikutuksellinen performanssi 
tai elämys, 2) heterogeeniseksi: sen laatu 
vaihtelee tilanteesta ja osallistujista riippuen, 
3) hetkelliseksi: sitä ei voida varastoida, vaan 
se tuotetaan siinä hetkessä, jolloin asiakas 
on läsnä ja 4) tuotannosta erottamattomaksi: 
se kulutetaan ja tuotetaan samanaikaisesti, 
osittain asiakkaan myötävaikutuksella (Lovelock 
& Gummesson, 2004). Kaikkinensa palvelu 
on yksilöllinen kokemus, johon vaikuttavat 
ihmisen aiempiin kokemuksiin pohjautuvat 
odotukset, nykyiset tarpeet ja toiveet tulevasta 
(Vaajakallio 2012, 57). Palvelukokonaisuus 
voidaan nähdä palvelupolkuna, joka koostuu 
palvelukohtaamisista (mm. Rautvuori 
& Jyrämä 2015; Tuulaniemi 2011, 79). 
Palvelukohtaamiset ovat tilanteita, joissa 
asiakas on kosketuksissa palvelun kanssa, 
kuten se, että raskaana oleva nainen varaa ajan 
neuvolaan. Muita kohtaamisia ovat esimerkiksi 
neuvolakäynti ja sieltä saadun lomakkeen 
täyttäminen kotona. Palvelukohtaamiset 
sisältävät useita kosketuspisteitä (engl. 
touch points), jotka ilmentävät palvelua 
konkreettisesti. Näitä ovat 1) sekä fyysinen 
että digitaalinen ympäristö, kuten neuvolan 
odotustila ja nettisivut, 2) ihmiset, kuten 
terveydenhoitaja ja lääkäri, 3) esineet, kuten 
terveydenhoitajan työvälineet ja asiakkaalle 
jaettava, paperinen tai sähköinen opas ja 4) 
toimintatavat, kuten terveydenhoitajan työtavat 
ja menetelmät. Palvelumuotoilussa palvelua 
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, minkä avulla 
pyritään tuottamaan laadukkaita ratkaisuja.
 Laadukkaaksi koettu palvelu edellyttää 

palveluntarjoajalta Grönroosin (2009) jaottelun 
mukaan seitsemän kriteerin täyttämistä, 
jotka ovat 1) ammattimaisuus ja taidot: 
palveluntarjoajalla on tietotaitoa ja resursseja 
asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi, 2) 
asenteet ja käyttäytyminen: asiakkaisiin 
kiinnitetään huomiota ja heidän ongelmansa 
ratkaistaan empaattisesti ja oma-aloitteisesti, 3) 
lähestyttävyys ja joustavuus: palvelu on helposti 
saatavilla ja tarvittaessa mukautuu asiakkaan 
tarpeisiin ja toiveisiin, 4) luotettavuus: asiakas 
luottaa palveluntarjoajaan ja siihen, että se 
toimii asiakkaan etujen mukaisesti, 5) palvelun 
normalisointi: mikäli jotain odottamatonta 
tapahtuu, palveluntarjoaja hallitsee tilanteen 
ja keksii uuden, hyväksyttävän ratkaisun, 6) 
palvelumaisema: konkreettinen ympäristö ja 
siihen vaikuttavat tekijät tukevat myönteistä 
kokemusta sekä 7) maine ja uskottavuus: 
palveluntarjoaja toimii vastuullisesti ja 
asiakkaan hyväksymien arvojen mukaisesti. 
Asiakkaan kokema palvelun laatu määräytyy 
sekä lopputuloksesta että prosessista. Edellä 
mainituista kriteereistä ensimmäinen liittyy 
lopputulokseen ja viimeinen palveluntarjoajan 
imagoon, kun taas viisi keskimmäistä ovat 
osa prosessia. (Grönroos 2009, 101, 121-
122.) Palvelun onnistuminen koetaan pitkälti 
palveluntarjoajan vuorovaikutustaitoihin 
liittyvien kriteerien kautta, mistä syystä 
palvelukohtaamiset vaikuttavat merkittävästi 
palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Palvelumuotoilu sosiaali- 
ja terveydenhuollon 
kehittämisessä
 
Palvelut eivät ole ikinä valmiita, sillä prosessista 
löytyy lähes aina uusia kehittämiskohteita. 
Koska ihmisten tavat ja tarpeet muuttuvat, myös 
palveluiden ja systeemien tulisi mukautua 
ajan hengessä. Palvelumuotoilulla on valtava 
potentiaali julkisten palveluiden parantamisessa 
(esim. Robert ym. 2015; Tuulaniemi 2011, 
279). Tehottomat ja huonosti suunnitellut 
palvelut käyvät yhteiskunnalle kalliiksi 
(Design Commission 2013). Palvelumuotoilu 
on suhteellisen nuori tekijä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kentällä, mutta tarve 
ihmiskeskeisiin innovaatioihin on selkeästi 

Tutkimuksen lähtökohdat
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kasvamaan päin. Ihmisten hyvinvoinnin 
ehtoina olevat palvelut ovat haasteiden edessä. 
Nykyiset organisaatiorakenteet eivät palvele 
yhteiskunnan tarpeita, eivätkä hyvinvoinnin 
palvelut ole ihmisille tasavertaisia (Hyvärinen 
ym. 2014; Sote- ja maakuntauudistus). Ihmisten 
kasvaviin tarpeisiin yritetään vastata yhä 
pienemmillä resursseilla (esim. Tuulaniemi 
2011, 279). Sosiaali- ja terveydenhuollon 
leikkaukset ovat tarkastelleet työn tuottavuutta, 
mikä on huonontanut palveluiden laatua 
sekä saatavuutta. Asiakkaiden lisäksi ovat 
kärsineet työntekijät, joille säästötoimet 
ovat tarkoittaneet suurempaa työmäärää yhä 
vähemmillä voimavaroilla. (esim. Kurronen 
2015.) Kurronen (2013) on käsitellyt 
maisterityössään palvelumuotoilun lähtökohtia 
osana julkisen sektorin uudistamista. 
Hänen mukaansa hyvinvointiin tähtäävien 
palveluiden tarjoamisen mahdollistaa enää 
palveluntarjoajien omien toimintatapojen 
mullistava ja perinpohjainen uudistaminen, 
mikä tulee vaikuttamaan merkittävästi 
ihmisten hyvinvointiin ja niin sanottujen 
häijyjen ongelmien (engl. wicked problems) 
ratkaisemiseen.

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksen on määrä ravistella koko 
palvelujärjestelmää ja yhdistää eri palvelut 
asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, joilla 
tuotetaan oikea-aikaisia, vaikuttavia ja 
tehokkaita palveluita. Palveluiden ja 
toimintatapojen kehittämisellä tähdätään 
ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen 
kaventamiseen, yhdenvertaisuuden 
lisäämiseen, kustannusten hillitsemiseen 
ja palveluiden sujuvuuteen. (Sote- ja 
maakuntauudistus.) Julkinen sektori 
tavoittelee palveluiden laadun parantamista ja 
kustannustehokkuutta yli organisaatiorajojen 
toimivilla palveluverkostoilla sekä erilaisten 
yhteistyömuotojen luomisella (Hyvärinen 
ym. 2014). Sote-uudistusta on myös 
suuresti kritisoitu mediassa. Sosiaali- ja 
terveysministeriön asiantuntijoiden mukaan 
kaavailtu uudistus voi pahimmassa tapauksessa 
viedä kehitystä taaksepäin, ja annetut lupaukset 
kääntyvät päälaelleen, kun kustannukset 
lisääntyvät, eriarvoisuus kasvaa, sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut huononevat sekä 
palvelurakenteet siiloutuvat entisestään (esim. 

Merikanto 2017). Sote-uudistusta on arvosteltu 
siitä, ettei se ota huomioon sosiaalihuoltoa 
juuri lainkaan, vaikka hyvinvoinnin kannalta 
sosiaalihuollon tulisi olla lähtökohtana. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon rooli on 
suurelta osin reagoivaa ja korjaavaa, kun taas 
hyvinvoinnin perustan luovat kuntien muut 
hyvinvointipalvelut, kuten koulutus, sivistys, 
liikunta ja kulttuuri. (Miettinen 2017.) Sote-
uudistuksen onnistumisen kannalta olennaisinta 
on toteutus ja suunnittelu, jonka keskiössä tulisi 
olla kansalaiset, miltä osin muutoksen avaimet 
ovat ihmiskeskeisessä palvelumuotoilussa. 
Useat tahot uskovat, että muotoilulla saadaan 
parannettua palveluiden toimivuutta sekä 
lisätään hyvinvointia, kustannussäästöjä ja 
kilpailukykyä (esim. Kurronen 2015). 

Julkisten palveluiden muotoilu
Muotoilun ja julkisen sektorin yhteistyön 
edellytyksinä ovat kommunikaatio, julkisen 
sektorin tahtotila ja toimintakulttuurin muutos 
(esim. Hyvärinen ym. 2014, Tuononen 2013). 
Muotoilu sanana yhdistetään tavattoman usein 
design-tuotteisiin ja tilallisten ratkaisujen 
kehittämiseen, vaikka palvelumuotoilun 
avulla rikastutetaan palveluita ja prosesseja. 
Palvelumuotoilulla luodaan parempia 
kokemuksia, saadaan sitoutuneita käyttäjiä ja 
työntekijöitä sekä avitetaan päätöksentekoa 
julkisen sektorin monimutkaisessa 
toimintaympäristössä (Design Commission 
2013). Mikä tärkeintä, palvelumuotoilu 
antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua 
heidän omaan elämäänsä vaikuttavien 
hyvinvointipalveluiden kehittämiseen 
(Vaajakallio & Mattelmäki 2013). 
Julkisen sektorin hoitohenkilökunta ja 
asiantuntijat ovat arvokas osa suunnittelutiimiä 
terveydenhuollon palveluiden ja järjestelmien 
kehittämisessä (Sanders & Stappers 2008), 
mutta useimmiten asiakkaan ja potilaan 
näkökulma jää suunnittelun ulkopuolelle 
(Tuononen 2013). Siitä huolimatta, että 
hoitohenkilökunnalla on paljon tietoa omasta 
erityisalastaan ja palvelutilanteista, asiakas itse 
on oman kokemuksensa asiantuntija (Luhtanen 
2016). Julkisen sektorin tavoitteet eivät aina 
yksin vastaa käyttäjien tarpeisiin, minkä vuoksi 
päätöksenteon tulisi tapahtua alhaalta ylöspäin, 
ja sitä tulisi ajaa innostus kehittää jotain 
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merkittävää (Hyvärinen ym. 2014). Käyttäjille 
tulisi antaa suurempi rooli terveyspalveluiden 
jatkuvassa kehittämisessä, toteuttamisessa ja 
arvioinnissa, koska heillä on tarjottavanaan 
paljon tietoa ja ideoita (Robert ym. 2015). 
Holistinen ymmärrys palvelujärjestelmästä 
auttaa ongelmien tunnistamisessa ja uusien, 
hyvinvointia lisäävien toimintatapojen ja 
teknisten ratkaisujen kehittämisessä (Keinonen 
2013).
 Palvelumuotoilun menetelmät ovat 
omiaan kokonaisvaltaisen käyttäjäymmärryksen 
kasvattamiseen ja muutoksen alulle 
panemiseen (Hakio ym. 2015). Muotoilussa 
kiinnitetään huomiota palveluun olennaisesti 
liittyviin ihmisiin, eritoten palvelun käyttäjään 
eli asiakkaaseen ja asiakaspalvelijaan eli 
työntekijään. Hyvin suunniteltu palvelu 
vastaa molempien tarpeisiin, sillä asiakkaan 
ja työntekijän kokemukset (engl. customer 
experience & employee experience) ovat 
tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Palvelukokemus 
rakentuu suurelta osin asiakkaan ja 
työntekijän keskinäisestä vuorovaikutuksesta 
(Tuulaniemi 2011, 71). Asiakkaalle kokemus 
on kokonaisvaltainen. Se on loppusumma 
siitä, millaista palvelua asiakas sai ja miten 
palvelukohtaamiset sujuivat alusta loppuun. 
Asiakkaalle tämä kokonaisuus on myös 
arvontuottamisprosessi - palvelu luo asiakkaalle 
arvoa vain, jos kaikki prosessin osat suoritetaan 
onnistuneesti (Grönroos 2009, 25). Työntekijän 
osalta kokemus kumpuaa työn sujuvuudesta 
ja miellyttävyydestä. Siitä, kuinka hyvin 
työympäristö, -välineet, -tavat ja järjestelmät 
tukevat palvelun tuottamista ja asiakkaan 
palvelemista. Työntekijän oma tyytyväisyys 
vaikuttaa merkittävästi asiakkaan kokemukseen. 
Näiden kahden tahon lisäksi suunniteltava 
palvelu usein vaikuttaa muiden toimijoiden 
arkeen, mistä syystä palvelumuotoilun 
tulee huomioida laajasti eri näkökulmia. 
Yhdessä eri palveluntarjoajat muodostavat 
palveluiden verkoston, jonka keskipisteenä 
on asiakas (esim. Hyvärinen ym. 2014). 
Ihanteellisessa tilanteessa palvelumuotoilun 
keinoin vaikutetaan koko verkostoon, jolloin 
taataan palveluiden yhteentoimivuus ja 
sujuvuus sekä asiakkaan että palveluntarjoajien 
näkökulmasta.
 
Julkisella sektorilla nähdään tarve muutokselle, 

mutta totutut työtavat istuvat sitkeässä 
(Hyvärinen ym. 2014). Työntekijöiden 
keskuudessa esiintyy muutosvastarintaa, 
eikä osa lääkäreistä näe sosiaalipuolen 
kuuluvan osaksi terveydenhuollon työtehtäviä 
(Freire & Sangiorgi 2010). Työntekijöiden 
näkökulmasta muotoilun termit, kuten 
asiakas- ja käyttäjälähtöisyys, saatetaan nähdä 
negatiivisina ja hoitotyötä hankaloittavina 
tekijöinä, vaikka palvelumuotoilulla 
nimenomaan haetaan yhteisymmärrystä ja 
kaikkia asianosaisia palvelevia ratkaisuja 
(Tuononen 2013). Kehitystä hidastavat myös 
terveydenhuollon organisaatioiden jähmeys 
ja muutosten hitaus (Robert ym. 2015). 
Julkisen sektorin rajoitteet, kuten uuden pelko, 
kokeilemisen välttäminen ja siiloutuneisuus, 
asettavat haasteita muotoilulle, mutta asenteet 
ja toimintakulttuuri ovat muuttumassa (esim. 
Hyvärinen ym. 2014; Vaajakallio & Mattelmäki 
2013). Muotoilulle ominainen kokeileva ote 
ei ehkä näennäisesti sovi terveydenhuollon 
toimintatapoihin, mutta palvelumuotoilun 
ja työn sisältöjen kehittämisen tarkoituksena 
ei ole hoito- ja lääketieteen muuttaminen 
(Tuononen 2013). Palvelumuotoilun laajemman 
strategisen hyödyntämisen esteenä ovat julkisen 
sektorin tarvittavien rakenteiden puuttuminen 
ja kilpailutusjärjestelmä (Tuulaniemi 2011, 
284). Myös se, ettei muotoilutietoisuus 
ole vielä levinnyt tarpeeksi laajalle, on 
hidastanut julkisen sektorin ja organisaatioiden 
valmiuksia ottaa muotoilua käyttöön ja 
osaksi strategiaa. Tiedot palvelumuotoilun 
hyödyistä ovat vielä vähäisiä, sillä vaikutuksia 
on vaikea mitata tai ne nähdään vasta 
pidemmän ajan päästä. (Kurronen 2015.) 
Toisaalta palvelumuotoilun ja sosiaali- ja 
terveystoimen yhteiset kehittämishankkeet 
ja innovaatioprojektit ovat antaneet hyvää 
näyttöä palvelumuotoilun hyödyistä osana 
hyvinvoinnin palveluiden kehittämistä. Sen 
lisäksi, että päätöksentekijät saavat arvokasta 
tietoa asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeista, 
palvelumuotoilun avulla kehitetään aidosti 
ihmiskeskeisiä ja järjestelmän rajojen 
puitteissa toimivia ratkaisuja. (Greger & 
Hatami 2013.) Palvelumuotoilun etuja ovat 
käyttäjän tarpeiden tunnistaminen ja heidän 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, 
sidosryhmien tietämyksen hyödyntäminen, 
palvelujen kustannustehokkuuden 
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parantaminen ja riskinhallinta (Kurronen 
2015). Hyvärisen, Leen ja Mattelmäen (2014) 
mukaan palvelumuotoilu mahdollistaa yli 
organisaatiorajojen tapahtuvan suunnittelun 
sekä uusien näkökulmien ja toimintatapojen 
testaamiseen. Muotoilun avulla myös 
rakennetaan luottamusta ja pohjaa tulevalle 
yhteistyölle. Yhteissuunnittelu tuo ihmiset 
yhteen, mikä hyödyttää sekä terveydenhuollon 
työntekijöitä että asiakkaita (esim. Robert ym. 
2015; Sanders & Stappers 2008).

Neuvola- ja lastensuojelupalveluiden 
kehittäminen
Kuntien säästötoimet lasten, nuorten ja 
perheiden palveluissa näkyvät lisääntyneenä 
korjaavien palveluiden tarpeena, mistä 
syystä kuntia on kehotettu siirtymään 
kalliista, paikkaavista toimista edullisempiin, 
ennaltaehkäiseviin palveluihin (Ristolainen 
ym. 2013). Hyvinvointiongelmiin tulisi 
tarttua jo varhain, missä neuvolalla on 
hyvin keskeinen tehtävä. Neuvolapalveluita 
tulisi kehittää paremmin vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja perheiden 
alati kasvaviin tarpeisiin. Muutoksen keskiössä 
tulisi olla perheen oma aktiivinen rooli 
osana palveluprosessia sekä neuvolan ja 
muiden alojen verkottunut yhteistyö perhettä 
parhaiten palvelevalla tavalla. (Honkanen 
2008.) Yhteiskunnan ja perheiden rakenteiden 
muuttuminen ovat luoneet neuvolan 
asiakasperheille uudenlaisia tarpeita, ja ketkä 
olisivat parempia kertomaan, kuinka palveluita 
voitaisiin kehittää kuin perheet itse. Entistä 
tehokkaampien ennaltaehkäisevien palveluiden 
kehittäminen edellyttää lapsiperheiden ja 
heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten 
arjen ja toimintatapojen ymmärrystä, jotta 
perheille osataan tarjota tarpeenmukaista 
tukea jo ennen ongelmien kasautumista 
ja huostaanottotarpeiden muodostumista. 
(Hyvärinen 2015.) Julkisia palveluita kehittäessä 
tulisi ymmärtää eri käyttäjäryhmiä, sillä 
pelkästään keskiverto käyttäjille suunnitellut 
palvelut jäävät laadussa keskitasolle (Design 
Commission 2013). Kun palvelut vastaavat 
äärimmäisten käyttäjäryhmien tarpeisiin, ne 
useimmiten sopivat kaikille. Sijaishuollosta 
aikuistuneet vanhemmat muodostavat erittäin 
otollisen käyttäjäryhmän, jonka näkökulma 

tulisi huomioida neuvolapalveluita kehittäessä. 
Suunnittelu lähtee ihmisten kokemusten 
ymmärtämisestä, mutta palveluiden 
kehittämisen tulisi lisäksi siirtyä kokemusten 
keräämisestä yhteissuunnitteluun osana 
terveydenhuollon toimintakulttuuria (Robert 
ym. 2015). 
 Lapsiperheiden ja työntekijöiden 
yhteissuunnittelu voi edesauttaa uusien, 
ennaltaehkäisevien ratkaisumallien 
löytämistä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
yhteydessä asiakas on perinteisesti kohdattu 
hänen ongelmien kautta. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että ongelmakeskeisyyden 
sijasta voimaannuttamiseen perustuvalla 
näkökulmalla voidaan tuottaa vaikuttavampia 
palveluita niin lastensuojelussa kuin muissakin 
hyvinvointipalveluissa (Pöyry-Lassila ym. 
2016). Lastensuojelua tulisi kehittää, sillä 
työssä on havaittu aukkokohtia tiedoissa, 
ymmärryksessä ja asenteissa. Onnistuneen ja 
ennakoivan lastensuojelun takaamiseksi koko 
palveluverkoston tulisi sitoutua monialaiseen, 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaan paikalliseen 
kehitystyöhön. (Meristö ym. 2016.) Tuomisen 
(2016) mukaan inhimillisempi lastensuojelu 
edellyttää radikaalia muutosta, jonka 
lähtökohtana tulisi olla 1) elämänmukainen 
auttaminen: lasten ja nuorten kokemusten 
tulisi olla perustana heille tarkoitetuissa 
palveluissa, 2) kestävät kasvuyhteisöt: lapset ja 
nuoret tulisi hyväksyä tasavertaisiksi yhteisön 
jäseniksi niin kotona ja naapurustossa kuin 
varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja vapaa-
ajan ryhmissä 3) työtapojen remontointi: 
lastensuojelun työntekijöiden tulisi voida 
paneutua asiakastyöhön ja avoimeen 
vuoropuheluun työ- ja asiakasmäärää 
kuormittamatta, 4) vallan ja vastuun tasapaino: 
lastensuojeluun liittyvän vallan ja vastuun 
jakautumista tulisi selkiyttää avoimen, 
kuuntelevan ja kokemuksista oppivan 
johtamis-, työskentely ja keskustelukulttuurin 
luomiseksi sekä 5) kaikille kuuluva demokratia: 
lasten, nuorten, vanhempien ja työntekijöiden 
tulisi voida vaikuttaa heidän omiin yhteisöihin 
ja yhteiskuntaan sekä palveluiden sisältöön ja 
niiden toteutustapojen kehittämiseen.
 Megatrendit, kuten digitalisaatio, 
kaupungistuminen, yksilöllisyys sekä 
sosiaalinen polarisaatio, paitsi muovaavat 
yhteiskuntaa, myös mahdollistavat uusien, 
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älykkäiden ratkaisujen kehittämisen ja tuomisen 
kaikkien saataville. Lastensuojelutyöhön 
kaavaillaan verkottuneita ja virtuaalisia 
palveluita perheiden tukemiseksi. Sähköisten 
palveluiden etuna on kustannustehokkuus 
ja mahdollisuus tarjota perheille yksilöllistä, 
matalan kynnyksen tukea kellon ympäri. 
Yksipuolisessa kanavassa perheet ovat 
kuitenkin vaarassa jäädä tuen ja avun 
ulkopuolelle, mikäli he eivät itse aktiivisesti 
hakeudu virtuaalisen palvelun piiriin tai heiltä 
puuttuu välineet ja taidot sen käyttämiseen. 
Sähköiset palvelut vähentävät sosiaalista 
kanssakäymistä, jonka merkitystä ei voi 
väheksyä. (Meristö ym. 2016.) Myös Aalto-
yliopiston ja terveydenhuollon Wellbeing 365 
-hankkeessa tutkittiin mahdollisuutta korvata 
neuvolan rutiinitarkastukset netin kautta 
tapahtuvalla monitoroinnilla. Tutkimuksessa 
selvisi, etteivät äidit halua luopua heille 
arvokkaista kasvotusten tapahtuvista 
neuvolakäynneistä, sillä käyntien aikana he 
pääsevät keskustelemaan hoitohenkilökunnan 
kanssa heitä askarruttavista asioista. 
(Greger & Hatami 2013.) Digitalisaation 
kehityksestä huolimatta kasvokkain tapahtuvia 
palvelukohtaamisia tarvitaan yhä. Muutoksen 
keskellä palvelumuotoilun tehtävänä on 
sopivien kompromissien innovointi.

Palvelumuotoiluprosessi ja 
menetelmät
 
Seuraavaksi avaan palvelumuotoilun 
iteratiivisesta prosessia ja käyttäjäkeskeisiä 
menetelmiä, jotta muotoilun keskeiset 
käsitteet tulevat tutuiksi myös muiden alojen 
ammattilaisille.

Palvelumuotoiluprosessille on ominaista 
kokeileva ja visuaalinen tekeminen sekä 
tekemisen kautta yhdessä oppiminen 
(Mattelmäki 2015). Palvelukonseptia ideoidaan, 
työstetään, testataan ja suunnitellaan 
yhdessä käyttäjien ja palveluntarjoajien 
kanssa aina suunnittelun alkuvaiheista 
palvelutuotteen julkaisemiseen saakka. 
Palvelumuotoiluprosessi voidaan määritellä 
monin eri tavoin, mutta yhteistä on 
luovan ongelmanratkaisun periaatteita 
noudattava prosessi, joka etenee ongelman 
määrittelystä tutkimukseen, suunnittelusta 
palvelutuotantoon ja lopulta arviointiin 
(Tuulaniemi 2011, 127). Design Council’in 
(2007) tuplatimantti -malli (engl. double 
diamond) jakaa palvelumuotoiluprosessin 
tutkimiseen, ongelman määrittelyyn, 
ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen 
(kts. Kuva 2). Muotoiluprosessi lähtee 
käyntiin toimeksiannosta, jota seuraa laaja-
alainen perehtyminen tutkittavaan aiheeseen. 
Tiedonkeruun tuloksena ongelman määrittely 
täsmentyy ja syntyy tarkempi design 

Kuva 2. Tuplatimantti -palvelumuotoiluprosessi (Mukaillen Design Council 2007)
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brief eli ajatus siitä, mitä tulisi muotoilla. 
Yleisesti puhutaan muotoilun haaste- tai 
mahdollisuuskeskeisestä ajattelutavasta, 
mutta muotoilun ytimessä on aina 
ratkaisujen tuottaminen (Mattelmäki 2008, 
17). Suunnitteluprosessin alussa pyritään 
tuottamaan useita erilaisia ideoita, joista 
parhaiksi testattuja ehdotuksia kehitetään kohti 
toimivia ratkaisumalleja. 
 
Kutakin palvelumuotoiluprosessin vaihetta 
varten on paletti osallistavia ja laadullisia 
menetelmiä, joita voidaan kustomoida 
kulloisiinkin tarpeisiin. Palvelumuotoilu 
tarjoaa välineet ihmisten osallistamiseen, 
ideoiden visualisointiin sekä palvelukonseptien 
kehittämiseen ja testaamiseen (Vaajakallio & 
Mattelmäki 2013). Palveluita suunnitellaan 
ja kehitetään yhdessä ihmisten kanssa 
haastatteluiden, havainnointien ja erilaisten 
ideointi- ja suunnittelutyöpajojen avulla (Hakio 
ym. 2015). Ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin 
pureudutaan empaattisten ja etnografisten 
menetelmien avulla (Tuulaniemi 2011, 
147). Etnografialla tarkoitetaan ihmisten 
ja kulttuurien tutkimista eri ihmisryhmien 
jokapäiväistä elämää ja tekemisiä 
havainnoimalla. Osallistuvassa havainnoinnissa 
tutkija itsekin uppoutuu osaksi tutkittavien 
arkea. (Emerson ym. 2011, 2-3.) Empaattisen 
muotoilun myötä muotoilija pyrkii asettumaan 
toisen ihmisen asemaan ja näkemään 
maailman tämän silmin. Kenttätutkimus ja 
käyttäjien kanssa oleminen ovat paras tapa 
kasvattaa ymmärrystä, sillä siten muotoilija 
toimii sekä oppilaana että asiantuntijana, 
käyttäjän ollessa sekä muusa että suunnittelija 
(Mattelmäki 2008, 35). Vasta silloin kun 
muotoilija hahmottaa, miten ja miksi ihmiset 
toimivat, hän voi luoda jotain merkittävää 
(Hyysalo 2009, 107). Palvelumuotoilija 
osaa tulkita erilaisia näkemyksiä ja saattaa 
käyttäjien visiot toteutettavaan muotoon. 
Osaamisalueisiin kuuluu taitava visuaalinen 
ajattelu, luovien prosessien toteuttaminen, 
puuttuvan tiedon löytäminen ja päätöksenteko 
erilaisissa tilanteissa (Sanders & Stappers 
2008). Palvelumuotoilija on usein yhteistyön ja 
-suunnittelun fasilitoija, joka toimii keskustelun 
ja ideoiden herättäjänä sekä objektiivisena 
äänitorvena eri osapuolien välillä. Muotoilija ei 
yksin ole maaginen ongelmien ratkoja, mutta 

yhdessä oppimalla sekä innovatiivisilla ja 
empaattisilla menetelmillä hän voi rikkoa rajoja 
ja löytää uusia ratkaisumalleja (Kurronen 2015).

Ihmiskeskeiset menetelmät
Toimivan palvelun aikaansaaminen 
edellyttää yhteisen ymmärryksen luomista, 
jota varten muotoilija pyrkii saamaan 
palveluun liittyvät ihmiset ja sidosryhmät 
suunnittelukumppaneiksi. Kaikkia hyödyttävään 
ja houkuttelevaan lopputulemaan päästään 
suuremmalla todennäköisyydellä, kun 
kaikkien asianostaisten näkemyksiä on 
kuultu (Greger & Hatami 2013; Kurronen 
2015). Käyttäjätutkimukseen ja osallistuvaan 
suunnitteluun käytetään menetelmiä, joille 
on tyypillistä ihmiskeskeisyys, visuaalisuus, 
käsin kosketeltavuus, sovellettavuus, leikkisyys, 
kokeileva ote ja avoin tulkinta (Hakio ym. 
2015). Muotoilupelit (engl. design games) ovat 
leikkisiä, yhteissuunnittelussa hyödynnettäviä 
innovointimenetelmiä, joiden avulla muotoilija 
1) luo yhteisen kielen niin suunnittelijan, 
käyttäjien kuin eri sidosryhmien välille, 2) 
herättää luovan ja inspiroivan ilmapiirin uusien 
ajatusten synnyttämiseksi sekä 3) saa ihmiset 
avartamaan mielikuvitustaan ja kuvittelemaan, 
kuinka asiat voisivat olla (Vaajakallio 2012, 
100-101). 
 Palvelumuotoilun keskeisimpänä 
menetelmänä voidaan pitää visualisointia, 
jonka avulla monimutkaiset ja hyvinkin 
abstraktit kokonaisuudet konkretisoidaan 
ymmärrettävään muotoon, esimerkiksi 
asiakkaan polkua (engl. customer journey) 
kuvaamalla (Hyvärinen ym. 2014; Mattelmäki 
2015). Visualisointi toimii tiedon jäsentämiseen, 
keskustelun ja ideoinnin käynnistämiseen 
sekä ideoiden esittämiseen, kokeilemiseen 
ja kehittämiseen. Se on havainnoinnin, 
reflektoinnin, tulkinnan ja ilmaisun väline 
(Sanders & Stappers 2014). Visuaalinen 
materiaali on paitsi muistin tukena, sen avulla 
muotoilija myös dokumentoi keskustelua ja 
tekee yhteissuunnittelun prosessia käyttäjille 
näkyväksi (Vaajakallio 2012, 184). Toinen 
merkittävä menetelmä on tarinankerronta, joka 
on olennainen osa empaattista muotoilua. 
Käyttäjätutkimukseen pohjautuva tarinallinen 
skenaario on samalla sekä työkalu tiedon 
analysointiin ja tulkintaan että kuvaus ihmisen 
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elämästä (Liao 2013). Palveluideoita testataan 
ja prototypoidaan erilaisilla visualisoinneilla, 
skenaarioilla, vuorovaikutussuhteita ja 
prosesseja havainnollistavilla kaavioilla sekä 
erilaisia palvelutilanteita, rooleja ja kokemuksia 
kuvaavilla näytelmillä (Mattelmäki 2015).  
Käyttäjä- ja asiakaskokemuksen kuvaamiseen 
ja ymmärtämiseen käytetään työkaluja, 
kuten persoonia ja muotoiluluotaimia 
(Hyvärinen ym. 2014). Suunnittelun tukena 
käytettävät persoonat ovat kuvauksia eri 
käyttäjätyypeistä, jotka usein pohjautuvat 
tutkittuun käyttäjätietoon. Persoonat kertovat 
käyttäjien elämästä, heidän motiiveista, 
toiveista ja tarpeista. Muotoiluluotaimet 
(engl. design probes) taasen toimivat tiedon ja 
inspiraation lähteinä sekä antavat käyttäjälle 
välineen osallistua keskusteluun ja ideointiin 
(Mattelmäki 2008, 101). Käyttäjälle mukaan 
annettava muotoiluluotain on pakkaus 
luovia tehtäviä, jotka vaihtelevat valokuvien 
ottamisesta korttien kirjoittamiseen sekä 
päiväkirjatyylisten merkintöjen tekemisestä 
asioiden jäsentämiseen. Kuten muitakin 
muotoilun työkaluja, luotainta usein 
tukee sarja muita menetelmiä, esimerkiksi 
yhteissuunnittelu.
 Ideointi- ja yhteissuunnittelutyöpajat 
suunnitellaan useimmiten käyttötarkoituksen 
mukaan. Yleensä kontekstiin sopiva menetelmä 
sovelletaan olemassa olevien metodien 
ja työvälineiden joukosta. Työpajojen ja 
tapaamisten järjestäminen vaatii hyvää 
suunnittelua ja monipuolista osaamista 
muotoilijan taholta (Vaajakallio 2012, 
78). Työpajan suunnittelu lähtee liikkeelle 
tavoitteiden asettamisesta, jonka jälkeen 
täsmennetään osallistujat, aika, paikka 
sekä työpajan rakenne, menetelmät ja 
dokumentaatio. Muotoilija kehittää työpajassa 
käytettävät materiaalit ja kysymykset, jotka 
usein testataan etukäteen. (Mattelmäki 
2015.) Niin työpajojen kuin muotoilupelien 
tarkoituksena on ohjata osallistujien ajattelua 
uuden tiedon keräämisestä sen jakamiseen 
ja ymmärtämiseen sekä uusien ideoiden 
tuottamiseen (Vaajakallio 2012, 186).
 Kokeileva kehittäminen, kuten 
ideoiden nopea prototypointi sekä konseptien 
käyttäjätestaus, vie muotoiluprosessia 
johdonmukaisesti eteenpäin, millä varmistetaan 
ratkaisujen toimivuus. Prototyyppien avulla 1) 

keskustellaan käsin kosketeltavasta aiheesta, 
2) testataan olettamuksia, 3) vertaillaan ja 
arvioidaan eri oletuksia ja näkökulmia, 4) 
tutkitaan teoriaa käytännössä sekä 5) muutetaan 
maailmaa, sillä interventioiden avulla ihmiset 
voivat kokea sen, mitä ei aikaisemmin ollut 
olemassa (Sanders & Stappers 2014). Mitä 
aiemmin ideoita voidaan karsia ja parannella, 
sitä varmemmin vältetään ikävät karikot 
varsinaisen palvelutuotteen kanssa (myös 
Hyysalo 2009). Käyttäjien kanssa testausta 
ja pilotointia tehdessä on edullista ja jopa 
suotavaa epäonnistua, sillä jo lanseerattua 
palvelua on kalliimpi korjata.

Yhteissuunnittelu 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja osallistuva 
suunnittelu (engl. user-centered design & 
participatory design) ovat yhdessä vaikuttaneet 
ihmiskeskeisen muotoilun syntyyn. Käyttäjiä ei 
enää pidetä passiivisina suunnittelun kohteina, 
vaan heidät otetaan suunnittelutyöhön 
mukaan tasavertaisina kumppaneina 
(Sanders & Stappers 2008). Palvelumuotoilu 
puhuu vahvasti käyttäjien osallistumisen 
ja yhteissuunnittelun puolesta (Sanders & 
Stappers 2014). Yhteissuunnittelulla (engl. 
co-design) tarkoitetaan sanansamukaisesti 
yhdessä suunnittelua - palveluita ei vain 
suunnitella ihmisille, vaan ne suunnitellaan 
yhdessä ihmisten kanssa. Yhteissuunnittelu 
edellyttää luovaa panosta kaikilta, tarkoittaen 
muotoilijoiden, tutkijoiden, asiakkaiden sekä 
muiden sidosryhmien ja ihmisten osallistamista 
(Sanders & Stappers 2008; Vaajakallio 
2012, 85). Ihmisten, toimintaympäristön ja 
sen haasteiden tunteminen mahdollistavat 
toimivien ratkaisujen kehittämisen (Greger 
& Hatami 2013). Olennaista on empaattinen 
ymmärrys niitä ihmisiä kohtaan, joiden arkeen 
muutos tulee vaikuttamaan. Käyttäjät toimivat 
yhteissuunnittelussa oman kokemuksensa 
asiantuntijoina, mitä kautta heillä on valtavasti 
tietoa ymmärryksen kasvattamiseen, ideoiden 
tuottamiseen ja konseptien kehittämiseen. 
(Sanders & Stappers 2008.) Avainasemassa 
olevien ihmisten osallistamisella paitsi 
tuotetaan ihmiskeskeisiä palveluita, myös 
kasvatetaan yhteisymmärrystä, mikä lisää 
todennäköisyyttä sosiaalisesti kestävien 
ratkaisujen luomiseen. Vaajakallion (2012, 

Tutkimuksen lähtökohdat
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37-38) mukaan käytössä on monia eri 
yhteistyön muotoja, kuten 1) tutkijan ja 
käyttäjän keskinäinen tulevaisuuden visiointi, 
2) käyttäjien välinen yhteissuunnittelu, 
3) muotoilijan ja tutkijan ryhmätyö 
sekä 4) monialaisen ryhmän yhteistyö. 
Yhteissuunnittelua voidaan tehdä monilla eri 
tasoilla yhteisöjen, yritysten ja organisaatioiden 
sisällä sekä partnereiden ja asiakkaiden kanssa. 
Sanders ja Stappers (2008) määrittelevät 
yhteissuunnittelun muotoilijoiden ja “ei 
muotoiluun kouluttautuneiden” väliseksi, 
kollektiiviseksi ja luovaksi yhteistyöksi, joka 
jatkuu läpi muotoiluprosessin. Kiinnostavin 
yhteissuunnittelu tapahtuu suoraan palveluun 
kosketuksissa olevien ihmisten kanssa eli 
palvelua kuluttavien ja tuottavien osapuolten 
kanssa.
 Yhteissuunnittelulle on tyypillistä 
luovasti suunnitellut tapahtumat, joihin 
kuuluvat 1) osallistujien motivointi ja inspiroiva 
ilmapiiri, 2) eri näkemysten yhteentuominen, 3) 
kokeellisuus erilaisten mallien ja visualisointien 
keinoin, 4) ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin 
keskittyminen, 5) tasavertainen, rooleja 
rikkova asetelma, 6) asiakkaalta saatuun 
kokemusperäiseen tietoon pohjaaminen 
ja 7) luovuuden edistäminen (Tuononen 
2013). Räätälöityjen työpajojen lisäksi 
yhteissuunnittelussa käytetään luotaimia, 
erilaisia työkalupakkeja (engl. toolkits) ja 
prototyyppejä, joille kaikille on yhteistä luova 
tekeminen ja tekijän oma tulkinta. Luotainten 
ja työkalupakkien kanssa työskennellään usein 
muotoiluprosessin alkuvaiheessa, jota seuraa 
muotoilumahdollisuuden vahvistuminen 
ja iteratiiviseen prototypointiin siirtyminen 
yhdessä käyttäjien kanssa. Menetelmät antavat 
suunnitteluryhmälle välineen tehdä ja kuvailla 
tulevaisuutta, sen haasteita ja mahdollisuuksia 
- ne antavat näkymiä tulevaisuuden 
kokemuksista ja tavoista elää. (Sanders & 
Stappers 2014.)
 Palvelumuotoilun käyttäjälähtöisyys ja 
yhteissuunnittelu vaativat käyttäjiltä enemmän. 
Ne antavat asiakkaille enemmän sananvaltaa 
ja vaikutusmahdollisuuksia palveluiden 
kehittämiseen, mutta monelle aiempaa 
aktiivisempi rooli saattaa aiheuttaa ylimääräistä 
työtä (Kurronen 2015). Toisaalta ihmisten 
osallistamisella vähennetään käyttäjien 
ja järjestelmän välistä kuilua ja tuodaan 

henkilökunta ja asiakkaat lähemmäs toisiaan 
(Greger & Hatami 2013). Työntekijöiden ja 
asiakkaiden välinen yhteissuunnittelu voi 
myös aiheuttaa jännitteitä, minkä vuoksi 
muotoilun tehtävänä on auttaa eri osapuolia 
löytämään yhteinen kieli, jotta uusia ratkaisuja 
ja toimintatapoja voidaan löytää ja testata 
(Hyvärinen ym. 2014). Yhteissuunnittelu 
luo käyttäjille puitteet ideoiden ja ajatusten 
synnyttämiseksi, mutta muotoilijan vastuulla on 
lopullisen muodon antaminen ja onnistuneiden 
palveluratkaisujen loppuunvieminen 
teknologia-, tuotanto- ja liiketoimintakontekstin 
osaamista ja tietoutta hyödyntämällä yhä 
haastavammissa toimintaympäristöissä (Sanders 
& Stappers 2008).
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2 Tutkimus ja palvelumuotoiluprosessi
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Tutkimuksen 
suunnittelu
Opinnäytetyön aiheen löytäminen ja työn 
aloittaminen kävivät nopeasti. Joulukuussa 
huomasin, että SOS-Lapsikylä tarjoaa 
opinnäytetyötä palvelumuotoilijalle, minkä 
jälkeen jo pian tapasin Ylitse -projektin 
edustajia. Koska perheen perustaminen on 
merkittävä käännekohta monen elämässä, 
sovimme, että tutkin neuvolan roolia 
ensimmäistä lastaan odottavan, sijaishuollosta 
aikuistuneen vanhemman tukemisessa. 
Aiheen merkittävyys korostui yhä enemmän 
lastensuojelun ylisukupolvisuuteen ja 
neuvolapalveluihin liittyvää aineistoa 
lukiessani. Tammikuun alussa kirjoitin 
opinnäyte- ja tutkimussuunnitelman. 
Kirjallisuuslähteitä oli tähän mennessä kertynyt 
jo useampi kymmen, joten aloitin tutkimuksen 
teoreettisen osan sosiaali- ja terveystoimeen 
liittyvän tietoperustan kasvattamisella. Tämä 
toimi palvelumuotoiluprosessin ensimmäisenä 
vaiheena eli aiheeseen perehtymisenä. 
 Opinnäytetyön sekundäärilähteiden 
liittyessä alan kirjallisuuteen, primäärilähteet 
muodostuvat empiirisestä tutkimuksesta, joka 
yhdistelee palvelumuotoilun käyttäjäkeskeisiä 
menetelmiä. Työn lähtökohtana oli, että 
tutkimuksen produktiivisen osion tuloksena 
on neuvoloille tarjottava ratkaisumalli, kuten 
uusi palvelukonsepti, työtapa tai menetelmä. 

Tutkimussuunnitelmaa laatiessani hain 
ihanteellista palvelumuotoiluprosessia, 
joka etenee iteratiivisesti, käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun vaiheita noudattaen aina 
tutkimisesta ja ongelman määrittelystä 
potentiaalisten ratkaisumallien kehittämiseen 
kaikkia palveluun liittyviä ihmisiä kuunnellen 
ja osallistaen. Tutkimus alkoi tiedonkeruulla ja 
taustoituksella, mitä seurasi käyttäjätutkimus, 
jonka aikana haettiin ratkaisuja yhdessä 
neuvolapalveluiden käyttäjien ja tuottajien 
kanssa. Haastatteluista ja osallistavista 
työvaiheista kummunneet ajatukset 
muotoutuivat skenaarioksi, josta käyttäjien 
palautteen perusteella valitsin yhden 
ratkaisuehdotuksen jatkokehittelyn kohteeksi. 
 Saadakseni opinnäytetyön valmiiksi 
kesään mennessä asetin työvaiheet 
aikataululle. Työtahti oli intensiivinen, 
mutta käyttäjätutkimusta varten jätin 
tarkoituksellisesti liikkumavaraa. Tutkimus 
ja palvelumuotoiluprosessi etenivät laveasti 
tutkimisesta ongelman määrittelyyn ja 
ratkaisujen kehittämiseen (kts. Kuva 3). 
Toisaalta yksittäinen menetelmä sisälsi välillä 
näitä kaikkia. Kirjoitustyön viimeistely ja 
maisterityön kansittaminen jäivät kesäkuun 
puolelle.

Kuva 3. Opinnäytetyön aikataulu

Tutkimus ja palvelumuotoiluprosessi
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Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen ja palvelumuotoilun ensisijaisina 
kohteina olivat sijaishuollon kautta 
aikuistuneet vanhemmat ja neuvolatyöntekijät, 
joilta molemmilta keräsin näkemyksiä 
neuvolapalveluihin liittyen. Lisäksi kuuntelin 
eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä, kuten pienten 
lasten vanhempia ja lastensuojelutyöntekijöitä.
 

Millaisia kokemuksia, toiveita ja tarpeita 
sijaishuollosta aikuistuneilla vanhemmilla 
on neuvolapalveluihin liittyen?

Miten sijaishuollosta aikuistuneet 
vanhemmat ja muut lisätukea tarvitsevat 
perheet huomioidaan neuvolassa?
 
Miten neuvolapalvelut voivat parhaiten 
tukea sijaishuollosta itsenäistyneitä 
vanhempia?

 
Käyttäjien kokemuksia, toiveita ja tarpeita 
selvittääkseni tiedustelin, millaista 
tukea perheet saavat vanhemmuuteen 
ja millainen näkemys äideillä ja isillä 
on neuvolapalveluiden merkityksestä 
vanhemmuuden tukemisessa. Otin selvää, 
millaista tukea vanhemmat toivovat ja millä 
tavalla he haluavat tuen heille tarjottavan. 
Tutkiakseni, kuinka sijaishuollosta aikuistuneet 
vanhemmat ja muut asiakasperheet 
nykyisellään huomioidaan neuvolapalveluissa 
selvitin, miten neuvolassa tunnistetaan ja 
tarjotaan apua lisätukea tarvitseville perheille. 
Lisäksi kartoitin, millaista yhteistyötä neuvola 
tekee muiden tahojen, kuten lastensuojelun 
kanssa, sekä millaisia mahdollisuuksia 
neuvolatyöntekijöillä on kohdennetun lisätuen 
tarjoamiseen.
 Kutakin sidosryhmää ja 
tutkimuskysymystä varten suunnittelin 
tarkoitukseen sopivan tutkimusmenetelmän, 
joiden oli keskenään määrä täydentää 
toinen toisiaan. Käyttäjätiedon keräämiseen 
käytin enimmäkseen haastatteluita, joiden 
vahvuutena on ihmisten tekemisten, 
tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen 
haastateltavien omien kertomusten ja 
tulkintojen pohjalta (Hyysalo 2009, 125). 
Haastattelut vaihtelivat avoimista keskusteluista 
kahdenkeskisiin teemahaastatteluihin 

sekä fokusryhmähaastatteluihin. Jokaista 
haastattelua varten laadin etukäteen rungon 
keskustelunaiheista sekä niihin liittyvistä 
kysymyksistä. Annoin keskustelujen edetä 
omalla painollaan ja tarvittaessa esitin 
tarkentavia kysymyksiä. Puolistrukturoidut 
haastattelut toimivat hyvin käyttäjien 
toiminnan selvittämiseen, sillä keskusteleva 
ote paljastaa välillä uusia ja yllättäviä 
seikkoja (Hyysalo 2009, 132). Neuvolan 
ja lastensuojelun työntekijöille järjestin 
erilliset fokusryhmähaastattelut, joissa 
keskusteltiin teemoista, kuten lastensuojelun 
ylisukupolvisuudesta ja perheiden tukemisesta.
 Haastatteluiden yhteyteen toin 
erilaisia ideoinnin ja yhteissuunnittelun 
menetelmiä, joiden avulla osallistujat etsivät 
ratkaisuja esitettyihin ongelmiin. Tarpeiden 
tulkitsemiseen ei riitä pelkkä suoraan 
kysyminen, sillä harva ihminen osaa kertoa 
ja kuvitella asioita, joita ei vielä ole olemassa 
(Tuulaniemi 2011, 73). Keskusteluiden ja 
yhteissuunnittelun tueksi käytin aiemmista 
käyttäjätutkimuksen vaiheista saatuja 
tuloksia. Olin tapauskohtaisesti valmistellut 
materiaalia, kuten käyttäjien kokemuksiin 
perustuvia tarinallisia visualisointeja, 
jotka veivät keskustelua kohti ratkaisujen 
pohtimista. Esimerkiksi neuvolatyöntekijöiden 
yhteissuunnittelutyöpajan materiaali sisälsi 
lainauksia äitien neuvolakokemuksista, jotka 
toivat esiin palveluun liittyviä haasteita (kts. 
Liite 1). Uusia ajatuksia ja ehdotuksia on 
huomattavasti helpompi synnyttää, mikäli 
ideointi sysätään liikkeelle inspiroivilla 
lähtökohdilla (engl. design triggers) tyhjän 
paperin sijasta. Visuaalinen materiaali auttaa 
osallistujia myös hahmottamaan keskusteltavan 
teeman pääpiirteitä. Tarvittaessa jaoin 
omia ajatuksiani, mikä auttoi osallistujia 
ideoinnin vauhtiin pääsemisessä. Muotoilija 
voi samanaikaisesti toimia tutkijana ja 
suunnittelijana, sillä omien kokemusten 
hyödyntäminen voi herättää keskustelua 
ja auttaa käyttäjiä ideoiden tuottamisessa 
(Vaajakallio 2012, 38, 78). Ennen ideoinnin 
alkua muistutin osallistujia siitä, että kaikki 
ideat ovat hyviä ideoita - mitä villimpiä, sitä 
parempia.

Käyttäjätutkimus ja palvelumuotoiluprosessi 
toteutuivat seuraavanlaisesti:
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Kirjallisuuskatsaus
Tutkimus alkoi kirjallisuuskatsauksella, 
joka sisälsi sekä sosiaali- ja terveystoimen 
että palvelumuotoilun aineistoa. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon kirjallisuudella 
kasvatin tietoperustaa lastensuojelun 
sijaishuollosta, ylisukupolvisuudesta ja 
siihen vaikuttavista yhteiskunnallisista 
tekijöistä. Palvelumuotoilun aineistosta 
etsin enimmäkseen itselleni aiemmin 
tuntematonta aineistoa eli lastensuojeluun 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 
liittyviä tutkimuksia ja mainintoja. 
Tietoperustan kasvattaminen jatkui läpi 
opinnäytetyöprosessin.
 
Tutkijan haastattelu ja 
ensikäden tietoa äideiltä
Ensimmäiseksi haastattelin Aallon tutkijaa, joka 
oli työskennellyt neuvolan tietojärjestelmään 
liittyvässä tutkimushankkeessa. Tämän jälkeen 
haastattelin neljää pienten lasten äitiä. Kaksi 
äideistä olivat vastikään synnyttäneet, kun 
taas kahdella muulla raskausaika oli tuoreessa 
muistissa. Haastattelut olivat hyvin avoimia 
ja niiden tarkoituksena oli kerätä ensikäden 
tietoa äideiltä tämän päivän neuvolapalveluista. 
Tavoitteena oli myös saada vertailukelpoista 
dataa vanhemmilta, jotka ovat kasvaneet 
ydinperheissä.
 
Havainnointi neuvolassa
Tutkimuksen alkuvaiheessa menin käymään 
eräässä pääkaupunkiseudun neuvolassa, jotta 
voisin omakohtaisesti tutustua neuvolaan 
ja saada kontakteja käyttäjätutkimusta 
varten. Alunperin toivoin voivani liittää 
kattavan etnografisen kenttätutkimuksen 
osaksi palvelumuotoiluprosessia ja viettää 
aikaa neuvolassa sen arkipäiväistä elämää 
tarkkaillen. Suunnitelma estyi jo opinnäytetyön 
alkuvaiheilla tutkimusluvista johtuvista 
aikataulullisista syistä, mutta pienimuotoisen 
havainnoinnin kautta pääsin näkemään, 
millainen on tavallinen neuvola. Käynnin 
aikana kiinnitin huomiota neuvolaan 
ympäristönä ja laitoin merkille, mitä tilassa 
tapahtui ja millaisia tunteita se herätti. Painoin 
mieleeni ensivaikutelman ympäristöstä, 
ihmisistä ja esineistä. Heti neuvolakäynnin 
jälkeen kuvasin havaintoni muistiinpanoiksi, 
jotka sitten koostin narratiiviseksi 

kertomukseksi. Kertomus on tutkijan 
oma tulkinta kaikesta kentällä kuullusta, 
nähdystä ja koetusta (Emerson ym. 2011, 6). 
Havainnoinnin avulla sain alustavan käsityksen 
neuvolasta ihmisten, toiminnan ja esineiden 
kokonaisuutena. 
 
Sijaishuollosta aikuistuneiden äitien 
haastattelut ja ideointitehtävä
Aiheen sensitiivisyys huomioon ottaen 
molemmat teemahaastattelut toteutettiin 
kahdenkeskisesti ja keskustelunomaisesti. 
Kartoitin äitien kokemuksia aina 
odotusajasta synnytyksen jälkeiseen aikaan. 
Käytin keskustelun tukena visualisointia 
aikajanamaisesti etenevästä palveluiden 
polusta, johon kuuluvat äitiysneuvolan lisäksi 
lastensuojelun jälkihuolto, synnytyssairaala, 
lastenneuvola ja muut tahot. Haastatteluiden 
jälkeisessä ideointitehtävässä äidit 
pohtivat, millainen on unelmien neuvola. 
Ideoinnin tueksi käytettiin sana-assosiaatio-
menetelmää, jonka tarkoituksena on erilaisten 
mielleyhtymien avulla tuottaa uusia ja 
epätavanomaisia ideoita. Olin kirjoittanut 
paperille kymmenen sanaa, joista kustakin 
pyysin osallistujaa johtamaan verbin. Näitä 
sanoja ja mielikuvia apuna käyttäen äidit 
ideoivat ehdotuksia kysymykseen: “Miten 
neuvola voisi tukea vanhemmuudessa?” 
 
Jälkihuollon ohjaajan haastattelu  
Haastattelin jälkihuollon ohjaajaa, jolla oli 
pitkän linjan työkokemus SOS-Lapsikylästä. 
Ohjaajan vastuulla oli jälkihuollon 
asumisharjoittelu, jossa hän auttaa 
sijaishuollosta tulevia nuoria harjoittelemaan 
yksin asumista SOS-Lapsikylän läheisyydessä 
ennen oman, itsenäisen elämän aloittamista. 
Haastattelukysymykset liittyivät lastensuojelun 
ylisukupolvisuuteen, nuorten vanhemmuuteen, 
jälkihuoltoon ja neuvolapalveluihin.

Neuvolatyöntekijöiden fokusryhmä-
haastattelu ja yhteissuunnittelu
Tapasin neljä terveydenhoitajaa 
fokusryhmähaastattelun ja yhteissuunnittelu-
työpajan merkeissä neuvolassa, joka 
sosioekonomisten taustarakenteiden 
perusteella nähtiin tutkimukselle 
otollisena. Terveydenhoitajat kertoivat 
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tämän päivän neuvolatyöstä ja sen 
haasteista. Ryhmähaastattelua seurasi 
yhteissuunnitteluosio. Työpaja alkoi 
lämmittelyllä, jossa terveydenhoitajat jatkoivat 
lausetta “Unelmien neuvolassa on..”. 
Tämän jälkeen siirryttiin ideoimaan 
ja rakentamaan unelmien neuvolaa 
sijaishuollosta aikuistuneille vanhemmille. 
Suunnittelun tukena käytettiin yhden 
sijaishuollosta aikuistuneen ja neljän muun 
äidin kertomuksista esiin nousseita teemoja 
ja lainauksia neuvolapalveluihin liittyvistä 
haasteista. Muistutin, etteivät äidit olleet 
kyseisen neuvolan asiakkaita, eivätkä 
lainaukset kohdistuneet työpajassa olleisiin 
terveydenhoitajiin. Teemat käytiin yksitellen 
läpi, osallistujien ensin kirjoittaessa ajatuksiaan 
post-it-lapuille, minkä jälkeen ideat jaettiin 
muulle ryhmälle.
 
Neuvolatoimen osastonhoitajan 
haastattelu  
Neuvolatoimen osastonhoitajan haastattelu 
poikkesi terveydenhoitajien ryhmähaastattelusta 
enempi hallinnollisiin seikkoihin liittyvillä 
kysymyksillä. Keskustelu liikkui laajalti 
äitiys- ja lastenneuvolan työkentän yleisissä 
asioissa, kuten kehittämistyössä, haasteissa ja 
tulevaisuuden näkymissä.
 
Perhekuntoutuksen ohjaajan haastattelu
Haastattelin SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksen 
ohjaajaa, joka työskenteli tiiviisti perheiden 
arjessa. Perhekuntoutuksen lisäksi ohjaaja 
teki perhetyön ja sijaishuollon tehtäviä. 
Keskustelimme lastensuojeluperheistä, 
ylisukupolvisuudesta sekä perhekuntoutuksessa 
tehtävästä työstä ja neuvolapalveluista.
 
Lastensuojelutyöntekijöiden 
fokusryhmähaastattelu ja 
yhteissuunnittelu
Kuultuani käyttäjien ja terveydenhoitajien 
näkemyksiä järjestin fokusryhmähaastattelun 
ja yhteissuunnittelutyöpajan SOS-Lapsikylän 
perhehoidon työntekijöille. Työkiireiden ja 
sairastapauksen vuoksi tapaamiseen pääsi 
suunnitelmista poiketen vain kaksi työntekijää. 
Pienestä määrästä huolimatta osallistujilla oli 
kokemusta paitsi lastensuojelun sijais-, avo- ja 
jälkihuollon puolelta, myös työn suunnittelusta, 

kehittämisestä ja hallinnollisesta toiminnasta. 
Ryhmähaastattelussa täydensin tutkimuksen 
aukkokohtia, kuten selvitin, millaisia valmiuksia 
sijaishuolto tarjoaa vanhemmuuteen. 
Yhteissuunnittelussa osallistujat ratkoivat 
sijaishuollosta aikuistuneiden vanhempien 
ongelmallista palvelupolkua äitiys- ja 
lastenneuvola-aikaan liittyen. Esitetyt haasteet 
pohjautuivat sijaishuollosta aikuistuneiden 
äitien ja neuvolatyöntekijöiden haastatteluihin. 
Palvelupolku käytiin kohta kohdalta läpi, 
ja osallistujat pohtivat ratkaisuehdotuksia 
teemojen ja tukikysymysten kautta.
 
Isän näkökulma
Viimeisenä haastattelin yhden lapsen isää 
neuvola-ajasta. Oli tärkeää kuulla kommentteja 
isän näkökulmasta. Neuvolapalveluiden 
ja vanhemmuuden lisäksi isä kertoi 
isoveli-tukitoiminnasta, jossa hän tekee 
vapaaehtoistyötä.
 
Muut palvelumuotoilun menetelmät
Osana tutkimus- ja suunnitteluprosessia 
käytin palvelumuotoilulle tyypillisiä 
menetelmiä ja visualisointeja. Alkuvaiheessa 
kartoitin olemassa olevia palveluita (engl. 
benchmarking), mikä auttoi palvelutarjonnan 
hahmottamisessa. Tiedon jäsentämiseen ja 
havainnollistamiseen hyödynsin erilaisia 
visualisointeja, kuten palvelupolkua. 
Käyttäjätutkimuksen analysointiin käytin 
samankaltaisuuskaaviota (engl. affinity 
diagram), jonka pääkohdista muodostui 
neuvolan kehittämiskohteita ja suunnittelua 
ohjaavia tekijöitä (engl. design drivers). Näiden 
pohjalta kehitin ratkaisuehdotuksia, jotka 
koostin yhdeksi kuvaa ja tarinaa yhdistäväksi 
skenaarioksi. Skenaario toimi myös nopeana 
prototyyppinä ideoiden arvioimisessa. 
 
Käyttäjäpalaute
Palautetta kerätäkseni lähetin skenaarion 
unelmien neuvolasta sähköpostitse kaikille 
tutkimukseen osaa ottaneille eli ohjaajat 
mukaan lukien 20 henkilölle. Kyselyyn 
vastasi viisi henkilöä. Kommenttien 
ja kehitysehdotusten pohjalta vein 
suunnitteluprosessia eteenpäin käyttäjien 
osoittamaan suuntaan.
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Tutkimuksen eettisyys
 
Muotoilututkimus perustuu kunnioitukseen, 
vastuullisuuteen ja rehellisyyteen (IDEO 
2015). Hyysalon (2009, 279-281) mukaan 
käyttäjätutkimuksessa tulee huomioida 
seuraavat seikat: 1) tutkimus ei saa aiheuttaa 
haittaa osallistujalle, 2) tutkimukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista ja 
osallistumisen voi halutessaan keskeyttää, 
3) osallistujalle tulee selventää, mihin hän 
osallistuessaan suostuu, 4) osallistujan ja 
tutkijan välinen suhde on luottamuksellinen, 
5) tutkimusaineistoa tai tuloksia ei saa 
vääristellä sekä 6) osallistujan tulee saada 
asianmukainen korvaus kaupalliseen 
tutkimukseen osallistumisesta. Näihin ja 
muihinkin eettisiin kysymyksiin kiinnitin 
suuresti huomiota tutkimusta suunnitellessa 
ja toteuttaessa. Muotoilija pitää tutkimuksessa 
mukana olevia ihmisiä tutkittavien kohteiden 
sijasta tasavertaisina yhteistyökumppaneina 
(IDEO 2015). Tutkimuksen eri osallistujat ovat 
keskenään tasavertaisia. Objektiivisesti asiaa 
katsoen olin aina haastateltavan puolella, 
vaikka kaikkien näkemykset olivat yhtä tärkeitä. 
Ammentaakseni käyttäjien asiantuntijuuutta 
toimin haastattelijan roolissa pelkästään 
oppivana osapuolena. Olin vilpittömän 
kiinnostunut tutkimukseen osallistuvien 
ihmisten kokemuksista ja arjesta.
 Kaikessa tutkimukseen liittyvässä 
toiminnassa pyrin läpinäkyvyyteen ja 
avoimuuteen. Haastateltavien anonymiteetin 
säilyttäminen oli kuitenkin ehdottoman tärkeää. 
Haastattelut olivat luottamuksellisia, ja pääosin 
kaikki työssä kuullut ihmiset, työntekijät ja 
neuvola esiintyvät tutkimuksessa nimettöminä. 
Haastatteluiden alussa kerroin osallistujille 
tutkimuksen ja haastattelun tarkoituksesta. 
Kävin läpi haastattelusopimuksen, johon 
sisältyi haastateltavan oikeudet sekä 
haastattelumateriaalin käyttöön ja arkistointiin 
liittyvät asiat. Lisäksi kysyin luvan keskustelun 
nauhoittamiseen. Selvitin osallistujille, että 
kaikki julkaistu aineisto tullaan esittämään 
niin, että haastateltavien henkilöllisyys ja muut 
tunnistetiedot häivytetään tunnistamattomiksi. 
Opinnäytetyössä äitien nimet on muutettu 
haastateltavien henkilöllisyyden suojaamiseksi. 
Mainitsin, että osallistuja pystyy halutessaan 
lopettamaan haastattelun milloin vain, ja 

hän voi jättää kertomatta asioita, joista 
ei halua keskustella. Osallistujat olivat 
haastatteluissa hyvin avoimia, eikä kukaan 
jälkikäteen käyttänyt oikeuttaan ja ilmoittanut 
aiheista, joita ei halunnut julkaistavan. 
Kerroin osallistujille, että alkuperäinen 
haastatteluaineisto on vain tutkimuksen tekijän 
käytössä ja kyseinen materiaali tuhotaan 
tutkimuksen valmistuttua. Valokuvaaminen on 
muotoilulle tyypillinen keino dokumentoida ja 
visualisoida tutkimusprosessia, mutta eettisistä 
syistä pidättäydyin ehdottamasta osallistujille 
valokuvien ottamista.
 Sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
työskenneltäessä tulee kiinnittää huomiota 
lupa-asioihin, koska tutkijalla tulee olla 
kaupungin tutkimuslupa ennen työntekijöiden 
kuulemista. Tässä opinnäytetyössä 
tutkimuslupa haettiin Vantaan kaupungilta. 
Tutkimukseen osallistuneet sijaishuollosta 
aikuistuneet vanhemmat tulivat suoraan 
SOS-Lapsikylän kautta. Kyseiset äidit olivat 
pärjänneet perhearjessa ja elämässä, millä 
pyrittiin varmistamaan se, ettei tutkimukseen 
osallistuminen olisi haitallista haastateltaville. 
Laatimani kysymykset olivat hyvin 
hienotunteisia, mutta oli parempi välttää vielä 
itsekin avun tarpeessa olevien vanhempien 
osallistamista herkän aiheen tutkimisessa. 
Tutkimus toteutettiin pienellä budjetilla, mutta 
haastatteluiden yhteydessä oli vähintäänkin 
kahvitarjoilu, mikä paitsi kuuluu hyviin 
tapoihin, myös luo pohjan hyvälle ilmapiirille. 
Sijaishuollosta aikuistuneet äidit saivat 
kiitoksena myös leffaliput, sillä he osallistuivat 
tutkimukseen omalla vapaa-ajallaan.

Yhteistyö sidosryhmien 
kanssa
 
Käyttäjätutkimus eteni suoraviivaisesti jokaista 
matkan varrella ilmennyttä mahdollisuutta 
hyödyntäen. Haastattelujen saaminen sujui 
suhteellisen helposti, mutta aikaa vieden. Työtä 
aloittaessani opinnäytetyön valvoja suositteli 
Aallon tutkijan tapaamista, jonka haastattelu 
osoittautui hyvin informatiiviseksi. Pienten 
lasten äitejä löysin vaivattomasti omasta 
lähipiiristä. Yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa 
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oli tiivistä. SOS-Lapsikylän edustaja auttoi 
suuresti sijaishuollosta aikuistuneiden äitien ja 
lastensuojelutyöntekijöiden kontaktoinnissa, 
mitä kautta haastateltavat henkilöt valikoituivat 
suoraan. Haastava konteksti huomioon 
ottaen jännitin sijaishuollosta aikuistuneiden 
vanhempien kiinnostusta osallistua 
tutkimukseen, joten olin erittäin iloinen, kun 
kaksi äitiä päätti kertoa oman tarinansa.
 Tutkimukseen osallistuneet 
neuvolatyöntekijät tulivat Vantaalta. 
Alkujaan SOS-Lapsikylä keskusteli yhteistyön 
mahdollisuudesta Porvoon neuvolatoimen 
kanssa, mutta kuviosta ei tullut päätöstä 
opinnäytetyön aikataulun puitteissa. Olin itse 
aktiivinen etsimään kontakteja, joten lähestyin 
tutkimuksen tiimoilta myös kotikaupunkini 
neuvolatoimea. Osastonhoitajien innostuttua 
aiheesta anoin tutkimuslupaa Vantaan 
kaupungilta. Myönteinen lupapäätös tuli 
hyvin ripeästi, mistä on kiittäminen kaupungin 
hallintopalveluiden tehokkaita työntekijöitä 
ja neuvolatoimelta saatua suostumusta. 
Vantaa kaupunkina sopi tutkimuksen 
tarkoitusperiin hyvin, sillä tarkoituksena oli 
käsitellä aihetta yleisellä tasolla. Oletin, että 
pääkaupunkiseudun neuvolatyöntekijöillä olisi 
kokemusta lastensuojelun ylisukupolvisuudesta. 
THL:n (2016) mukaan vuonna 2015 jopa 
30 prosenttia huostaanotetuista eli 2690 
lasta ja nuorta olivat Uudeltamaalta, mikä 
maakunnan väestöön suhteutettuna koskettaa 
yhtä prosenttia alaikäisistä. Terveydenhoitajien 
ryhmähaastattelu tapahtui neuvolassa, jonka 
Vantaan neuvolatoimi linjasi toimipisteen 

sosioekonomisten taustarakenteiden perusteella 
tutkimukselle sopivaksi yhteistyökumppaniksi. 
Neuvolan valinta oli onnistunut, sillä 
työntekijöillä oli arvokasta tietoa neuvolatyön 
haasteista ja lastensuojeluperheistä.

Osallistujat
 
Tutkimukseen otti osaa yhteensä 17 
henkilöä, joista 16 oli naisia ja yksi mies 
(kts. Kuva 4). Kaikki vanhemmat olivat 
Uudeltamaalta. Seitsemästä vanhemmasta 
kaksi äitiä oli ollut sijaishuollossa, jossa 
he olivat eläneet useita vuosia. Toinen oli 
ollut laitoshoidossa lapsuudesta saakka. 
Ydinperheissä kasvaneet vanhemmat olivat 
20-40-vuotiaita, sijaishuollosta aikuistuneiden 
ollessa 20-25-vuotiaita. Yleisesti ottaen suurin 
osa vanhemmista sijoittui 20-30-vuoden 
ikähaarukaan. Useimmiten vanhemmilla oli 
joko yksi tai kaksi lasta. Yhteen perheeseen 
kuului kolme lasta. 
 Neuvolapalveluista haastattelin viittä 
työntekijää: neuvolatoimen osastonhoitajaa 
ja ryhmänä neljää terveydenhoitajaa. 
Lastensuojelun puolelta tapasin yhteensä neljää 
ihmistä. Haastattelin erikseen jälkihuollon ja 
perhekuntoutuksen ohjaajaa sekä ryhmänä 
kahta perhehoidon työntekijää. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon työntekijöiden iät vaihtelivat 
30-60-vuoden välillä. Suurimmaksi osaksi 
työntekijät olivat noin 35-40 ja 45-50-vuotiaita.
Yksittäisiä haastatteluita kertyi kaikkinensa 

Kuva 4. Osallistujat ja menetelmät
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11, joista sijaishuollosta aikuistuneiden 
äitien teemahaastatteluihin sisältyi myös 
ideointitehtävä. Työntekijöille pidettävien 
ryhmähaastattelun ja yhteissuunnittelun 
yhdistelmiä oli kaksi. Haastattelut 
ja ideoinnit kestivät useimmiten 
tunnin verran, ryhmähaastattelu- ja 
yhteissuunnittelutapaamiset vähintään kaksi 
tuntia. Muutamat ydinperheistä kasvaneiden 
äitien haastatteluista järjestettiin puhelimitse. 
Haastattelut sijaishuollosta aikuistuneiden 
äitien, muiden vanhempien ja Aallon tutkijan 
kanssa toteutettiin rauhallisissa kahviloissa, 
kun taas työntekijöiden tapaamiset järjestettiin 
työpaikoilla, terveyskeskuksissa ja SOS-
Lapsikylän tiloissa. Terveydenhoitajien 
tapaamista lukuunottamatta toteutin 
haastattelut yksin. Neuvolassa mukanani oli 
ohjaaja Katarina Pursi, joka toimi tapaamisessa 
ylimääräisenä korvaparina ja SOS-Lapsikylän 
edustajana. Pursi täydensi keskustelua 
muutamilla Ylitse-projektiin liittyvillä 
kysymyksillä, jotka lisäsivät myös minun 
tietämystä aiheesta. 

Menetelmän arviointi 
 
Valmistauduin haastatteluihin ja työpajoihin 
hyvin huolellisesti. Harjoittelin ja testasin 
laatimiani materiaaleja, kuten käsikirjoitusta 
ja ideointimenetelmää aina etukäteen. 
Tutuissa käsikirjoituksissa riitti toisinaan yksin 
ääneen puhuminen, mutta vaativammat, 
ryhmähaastatteluihin ja yhteissuunnitteluihin 
liittyvät materiaalit testasin ystävillä ja muilla 
tutuilla. Kysymyksiä ja menetelmiä testaamalla 
pystyin tarkistamaan ja parantamaan 
materiaalien ja menetelmien ymmärrettävyyttä. 
Yleisesti ottaen ideointimenetelmissä 
osallistujien on helpompi seurata prosessin 
kulkua, kun ohjeita annetaan pienissä 
erissä sitä mukaa kuin menetelmän vaiheet 
etenevät. Useimmiten fasilitoijalta vaaditaan 
improvisointikykyä, sillä toisinaan menetelmää 
täytyy kehittää ja soveltaa tilanteen 
edellyttämällä tavalla. 
 Haastatteluissa pyrin olemaan 
mahdollisimman objektiivinen. Vältin 
johdattelevia ja provosoivia kysymyksiä. 
Toisaalta neuvolatyöntekijöiden 

yhteissuunnittelutyöpajassa nostin esille 
lainauksia äitien haastatteluista, joiden oli 
tarkoitus herättää keskustelua hyvin erilaisista 
aiheista. Minulla on paljon kokemusta ideointi- 
ja yhteissuunnittelutyöpajojen järjestämisestä, 
mutta terveydenhoitajien työpajassa käytin 
ensimmäistä kertaa suoraviivaista ja kriittistä 
käyttäjäkokemusta. Suunnittelin materiaalin 
ja käsikirjoituksen hienotunteisesti, mutta 
totuudenmukaisesti. Toisaalta kritiikin 
esittämistä helpotti se, etteivät haastattelemani 
vanhemmat olleet kyseisen neuvolan 
asiakkaita, mistä syystä käyttäjien kommentit 
eivät kohdistuneet tapaamiini työntekijöihin.
 Ideointi- ja yhteissuunnittelutapaamisten 
muoto vaihteli tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaan. Sijaishuollosta aikuistuneiden 
äitien kanssa ideoin kahden kesken, kun 
taas neuvola- ja lastensuojelutyöntekijöiden 
kanssa järjestin ryhmähaastatteluiden 
yhteydessä toteutetut yhteissuunnittelutyöpajat. 
Kohtasin ammattiryhmät erikseen, sillä 
molemmat ryhmät vaativat tutkijan 
jakamattoman huomion. Terveydenhoitajien 
yhteissuunnittelutyöpajassa pyysin osallistujia 
ensin ideoimaan ja kirjoittamaan omat 
ajatuksensa post-it-lapuille. Tämän jälkeen 
kukin pääsi kertomaan omat ehdotuksensa 
muille ja ideoista keskustelua jatkettiin 
yhdessä. Yksilöideointi ja post-it-lappujen 
käyttäminen on hyvä tapa varmistaa, että 
jokainen saa äänensä kuuluviin. Lastensuojelun 
työntekijöiden yhteissuunnittelussa oli 
luontevampaa pohtia ja keskustella ideoista ja 
ajatuksista yhdessä, sillä osanottajia oli vain 
kaksi. Työntekijät ottivat keskusteluun osaa 
tasavertaisesti, joten sain molempien äänen 
kuuluviin ilman kynää ja paperia.
 Nauhoitin miltei kaikki haastattelut 
ja yhteissuunnittelut, mikä helpotti 
tutkimusaineiston käsittelyä. Litterointi vei 
paljon aikaa, mutta koin sen ajatusprosessin 
kannalta erittäin hyödylliseksi. Aineiston 
läpikäymisen eri kerrokset, kuten litterointi, 
pääkohtien etsiminen ja teksteihin uudelleen 
palaaminen, toivat haastatteluiden ja 
käyttäjätiedon analysointiin lisää syvyyttä. 
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta 
litterointi toi käyttäjiltä kerättyyn tietoon 
vaadittua tarkkuutta. Käyttäjätutkimuksen 
analysointiin käytin samankaltaisuuskaaviota. 
Kirjoitin aineiston pääkohtia, kuten haasteita 
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ja mahdollisuuksia erivärisille post-it-
lapuille. Laitoin kunkin eri käyttäjä- ja 
sidosryhmän näkemykset omalla värillään. 
Valtavan tietomäärän läpikäynti ja ryhmittely 
vei aikaa, mutta menetelmän visuaalisuus 
ja käsinkosketeltavuus auttoivat tietojen 
sisäistämisessä sekä yhteisten ja eriävien 
tekijöiden havaitsemisessa. Myös käyttämäni 
värikoodaus selkeytti tiedonkäsittelyä ja 
hahmottamista. Ryhmittelyn jälkeen eri 
asiakokonaisuuksille oli helppoa löytää 
pääotsikot, joita käytin apuna ongelman 
määrittelyssä ja suunnittelua ohjaavien 
tekijöiden löytämisessä. 

Jatkotutkimusten kannalta on erittäin 
toivottavaa saattaa neuvolan ja 
lastensuojelun työntekijät yhteen esimerkiksi 
yhteissuunnittelutapaamisilla, joissa työntekijät 
voivat avoimesti keskustella ja oppia toinen 
toisiltaan. Tahojen yhteensaattaminen voisi 
mahdollistaa tiiviin yhteistyön rakentamisen. 
Tutkimusprosessin aikana ohjaajani Minna 
Lumme ehdotti yhteissuunnittelutyöpajan 
järjestämistä yhdessä sijaishuollosta 
aikuistuneiden äitien, neuvolatyöntekijöiden ja 
sosiaalityöntekijöiden kanssa, mutta loppujen 
käyttäjätutkimusten kasautuessa huhtikuulle 
jouduin tekemään valinnan muotoiluprosessin 
edistämisen ja työpajan järjestämisen välillä. 
Aikataulun puitteissa yhteissuunnittelutyöpajan 
järjestäminen olisi jäänyt tutkimuksen kannalta 
viime tinkaan, mikä olisi vienyt arvokasta aikaa 
tutkimusaineiston analysoinnilta ja varsinaisten 
ratkaisuehdotusten kehittämiseltä. Paitsi että eri 
tahojen aikataulujen yhteensovittaminen olisi 
ollut haasteellista, myös sosiaalityöntekijöiden 
osallistaminen olisi ollut pulmallista 
tutkimuseettisistä ja -luvallisista syistä.
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Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyössä 
toteutunutta palvelumuotoiluprosessia (kts. 
Kuva 5). Aluksi kuvaan käyttäjien kokemuksia 
ja omia, palvelumuotoilijan havaintoja 
käynnistäni neuvolassa. Vanhempien 
tarinoiden jälkeen siirrytään neuvola- ja 
lastensuojelutyöntekijöiden näkemyksiin. Kukin 
haastattelu on kerrottu kyseisen henkilön tai 
ryhmän omaa ääntä käyttäen. Haastatteluiden 
jälkeen käyn lävitse yhteissuunnittelun 
työvaiheet, jotka toteutettiin sijaishuollosta 
kasvaneiden äitien ja työntekijöiden 
kanssa. Haastattelut ja yhteissuunnittelut on 
koottu yhteen päätelmissä, joissa vastaan 
tutkimuskysymyksiin, määrittelen ongelmaa 
ja muodostan suunnittelua ohjaavia tekijöitä. 
Viimeisenä esittelen skenaarion unelmien 
neuvolasta ja siitä kerätyn palautteen. 
Käyttäjien kommenttien perusteella kehitin 
lisäksi konseptiehdotuksen digitaalisesta 
työkalusta.

Käyttäjien kokemukset
Äitien kokemuksia 
neuvolapalveluista
Ydinperheissä kasvaneiden äitien kokemukset 
neuvolapalveluista vaihtelivat laidasta laitaan. 
Puolet kertomuksista olivat päällisin puolin 
myönteisiä, kun taas kahden äidin kokemukset 
olivat huolestuttavia. Muutama äideistä oli 
huomannut, että kallisarvoisina pidettyjä 
neuvolakäyntejä ja vastaanottoaikoja on 
vähennetty. Aikojen supistamista pidetään 
huonona, sillä typistetyillä neuvolakäynneillä ei 
ole aikaa keskustella tai luoda luottamuksellista 
henkeä perheen ja työntekijän välille. Yksi äiti 
kertoi, että perheen työntekijä oli erinäisistä 
lomautus- ja säästösyistä vaihtunut useaan 
otteeseen hänen odottaessa esikoistaan. 
Vasta vauvan synnyttyä he olivat saaneet 
neuvolatyöntekijän, joka oli aidosti paneutunut 
perheen asiaan. Toinen äiti mainitsi, ettei 
tulevaa isää huomioida prosessissa juuri 
lainkaan.
 

Mulla oli raskausaikana tosi ihana 
neuvolatäti, tosi positiivinen kokemus. Välillä 
tuli jopa fiilis, että ylihuolehditaan, ja että sai 
ihan ravata neuvolassa ja tarkastuksissa. Olen 
kuullut, että muualla neuvoloissa ei ole aikaa 

Kuva 5. Tutkimus ja palvelumuotoiluprosessi
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perehtyä perheen ongelmiin, mutta meillä oli 
hyvin aikaa, tunnin aikoja. 
(Äiti 1)

 
Mulla oli [tytön] kaa neljä vai viisi eri 
työntekijää. Koin sen todella negatiivisesti, 
kun oli eka lapsi ja uusi elämäntilanne. 
Työntekijä vaihtui useita kertoja. Ja sit se 
riippuu tosi paljon, miten kohtasi jutut sen 
neuvolatyöntekijän kanssa. Se eka oli todella 
nihkeä. Se varmaan tiesi, että se tulee lähtee, 
niin se ei jaksanut paneutua meidän asiaan. 
Siinä korostui epävarmuus ensimmäisen 
lapsen kohdalla. Olisin kauheasti kaivannut 
yhtä ja samaa henkilöä, joka tuntisi ja tietäisi 
meidän asian. -- Vasta [tytön] syntymän 
jälkeen saatiin pysyvä työntekijä, joka 
paneutui enemmän meidän asiaan. Ihan ok 
kokemus se ensimmäinen vauvavuosi sen 
jälkeen. 
(Äiti 2)

 
Se, että saisi keskustella jonkun kanssa 
säännöllisin väliajoin, miltä se äitinä olo 
tuntuu ja miten lasta voisi auttaa kasvussa ja 
kehityksessä parhaalla mahdollisella tavalla. -- 
Isän asiat ovat viimeisimpänä, jos silloinkaan. 
“Miten sinulla menee”, kysytään kun ollaan 
jo ovella. 
(Äiti 3)

 
Eräs äiti koki neuvolapalvelut negatiivisesti, 
sillä työntekijöiden vaihtuvuus, 
hermostuneisuus ja kohtaamisten lyhytaikaisuus 
olivat tehneet työskentelystä vaikeaa. Hän 
toivoi, että terveydenhoitaja pystyisi aidosti 
välittämään ja antamaan aikaa äidille. Äiti 
arveli, että työntekijöiden kiire ja tunteettomuus 
johtuvat hallinnollisista seikoista, kuten 
neuvolapalveluiden leikkauksista ja työtahdin 
kiristämisestä. 

Me ei saatu tukea vanhemmuutteen sieltä, 
ei odotusaikana, kun puuttui se meidän 
asiaan paneutuminen. -- Kyllä kohtaamisista 
huomaa, milloin siinä on tilaa jutella 
muista kuin sydänäänistä. Mut ei meillä 
ollut. Kerrankin se työntekijä sanoi, että 
“on sit vaan vartin käynti, ei ehdi mitään 
muuta”. Tosi negatiivinen ja nihkeä alku. 
[Tytöllekin] se oli kerran tosi hermostunut. 
-- [Pojan] kanssa on vähentyneet hirveästi 
neuvolakäynnit. Leikkaukset näkyy 

kiireessä ja siinä, että kaikki ylimääräinen ja 
inhimillinen on otettu pois. 
(Äiti 2)

 
Samainen äiti kertoi, kuinka hän oli menettänyt 
luottamuksensa neuvolatyöntekijään tämän 
negatiivisen käytöksen vuoksi.
 

Mulla oli silloin yhdessä vaiheessa vähän 
vaikea hetki, sellainen baby blues. Kerran 
itkin siellä neuvolassa ja hän hermostui 
mulle. Siitä tuli äärimmäisen negatiivinen 
fiilis. Niiden pitäisi pyrkiä lohduttamaan 
eikä hermostua tuolla tavalla. Ei tehnyt enää 
mieli uskoutua, jos olisi ollut jotain mieltä 
painavaa. Hoidettiin vaan enää ne pakolliset 
siellä. -- Se luottamus syntyy muutaman 
käynnin jälkeen. Mut sit kun se työntekijä 
hermostui, kun mä itkin, se petti mun 
luottamuksen. Sen olisi kuulunut tukea ja 
auttaa siinä hetkessä. Ni sen jälkeen ajattelin, 
että mitään sen arempaa ei olisi enää 
uskaltanut kertoa, jotain toista kautta sitten.. 
Siinä on kyllä iso vastuu työntekijällä, miten 
ne kohtaamiset menee. 
(Äiti 2)

 
Kaikki äidit olivat esikoista odottaessaan 
käyneet erilaisissa valmennuksissa, joista 
suurimmalla osalla oli hyviä kokemuksia. 
Valmennuksissa käsiteltiin asioita aina 
parisuhteesta synnytykseen sekä lapsen 
hoitamisesta vanhemman omaan hyvinvointiin. 
Yksi äideistä oli kokenut synnytysvalmennuksen 
erittäin hyödylliseksi, mutta harmitteli, ettei 
heidän neuvolassa enää nykyään järjestä 
valmennuksia.
 

Esikoisen kanssa täällä [paikkakunnalla] 
oli se valmennus. Kesti noin kuukauden 
ja siellä käytiin kerta viikossa. Oli eri 
teemoja, esimerkiksi kerran puhuttiin 
parisuhteen muutoksesta, ja kerran katsottiin 
synnytysvideo. Saatiin myös mainosta siitä, 
mistä voi löytää ystäviä synnytyksen jälkeen. 
(Äiti 4)

 
Me käytiin perhevalmennuksessa neljä kertaa. 
Siellä oli perheitä, joilla syntyi lapset samoihin 
aikoihin. Siellä ei ollut esimerkkiperhettä, 
mutta itse oltiin sellainen. Lapsi oli vajaan 
parin kuukauden ikäinen ja kerrottiin, 
miten arki on lähtenyt käyntiin. Puhuttiin 
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synnytyksestä ja kerrottiin kokemuksia vähän 
kaikesta: imetyksestä, synnytyksen jälkeisestä 
masennuksesta, lapsen hampaiden hoidosta, 
ruuasta ja kylvetyksestä. 
(Äiti 1)

 
Äidit toivoivat, että valmennuksissa 
panostettaisiin enemmän asioihin, kuten 
synnytyksen jälkeiseen aikaan ja vertaistuen 
lisäämiseen. Eräällä äidillä valmennus oli 
neuvolan puolelta siirtynyt kokonaan nettiin.
 

Siellä pystyi perheet esittää kysymyksiä, 
vaikkakin niitä on vaikea muodostaa vielä 
siinä vaiheessa. Todellisuus hahmottuu vasta 
lapsen synnyttyä. Siinä voisi neuvola kyllä 
avartaa todellisuutta. Neuvola antaa niin 
yliruusuisen kuvan synnytyksen jälkeisestä 
ajasta. “Kaikki on ihanaa ja on niin ihana 
lapsi.” Mutta arki on alkuun erilainen, lapsi 
huutaa ja itse et ole saanut moneen yöhön 
unta. Siihen voisi vähän enemmän valmistaa. 
(Äiti 1)

 
Synnytysvalmennuksestakin jäi silloin 
mielikuva, että hoidetaan tämä vaan 
tehokkaasti pois alta, ja terveydenhoitajat 
luennoi kymmenelle ihmiselle samaan aikaan, 
kuinka lasta hoidetaan ja näin puhdistetaan 
napa. Hyvin somaattista hoitamista. Siinä ei 
ollut mitään sijaa vertaistuelle ja kaikki lähti 
heti omiin suuntiinsa luennon päätyttyä. 
-- Nykyään säästösyistä koko valmennus 
pelkästään netissä: siellä on videot, miten 
synnytys etenee ja panoraamakuvaa 
synnytyssalista. Enää ei pääse tutustumaan 
sinnekään. Oma kokemus on, että tavoite ei 
ole oikea! Edelleen on tarve saada hoitaja 
langan päähän, ja tässä on nyt normiäitikin 
pulassa. “Menet sinne nettiin ja valmennat 
itse itsesi”, ne sanovat. Ei ole enää sellaista 
palvelua, että voisi puhua hoitajan kanssa. 
-- Niistä videoista sen verran, että ovat kyllä 
hyvin tuotettuja, mutta eivät riitä korvaamaan 
oikeaa ihmistä, tavallisellekaan äidille. Niissä 
ei ole kuumaa linjaa, josta voisi kysyä lisää. 
Ei varmasti olisi pahitteeksi tällainen ja tuskin 
nyt tukkoon menisi se linjakaan. 
(Äiti 3)

 
Edellä mainittu äiti oli kokenut nettiin 
siirtyneet neuvolapalvelut riittämättömiksi, 
mistä syystä hän oli itse hakeutunut yksityisen, 

maksullisen synnytystukihenkilön luokse. Myös 
muut äidit olivat löytäneet muita palveluita 
ja vapaaehtoisvoimin järjestettyjä ryhmiä, 
tukea ja opastusta synnytykseen, imetykseen 
ja vanhemmuuteen. Yksi äiti oli käynyt 
neuvolassa MLL:n Vahvuutta Vanhemmuuteen 
vauvaryhmässä. 
 

Selvitin itse ja löysin kätilötaustaisen doulan, 
joka antoi yksilöllistä synnytysvalmennusta. 
Siellä ne kuuntelevat äidin tarinan. Se oli 
ihana, yoga-salin oloinen paikka, jossa 
sain apua ja koin, että nyt olen valmis 
synnytykseen. -- Minun kohdallani oli 
odotettavissa tilanne, että lapsi syntyy ajoissa 
ja ehkä jopa kotona. Oli otettava huomioon 
kiireellisyys sairaalaan pääsyn kanssa. Tätä ei 
kukaan neuvonut neuvolassa eikä asia käynyt 
ilmi videoista! 
(Äiti 3)

Meillä itseasiassa naapuri piti aktiivisen 
synnytyksen ryhmää, niin kävin siellä. 
Ja se toimi myös doulana, mut sitä en 
kokenut tarpeelliseksi ottaa. Mut jos ei ois 
ollut [miestä] synnytyksessä, se doula olisi 
kyllä ollut hyvä. Siellä sairaalassa kun on 
hirmu kiire ja hoitaja ei käy moneen tuntiin 
huoneessa katsomassa. Niihin hetkiin se 
asiasta tietävä doula olisi kiva. 
(Äiti 2)

Kaksi äideistä kertoi, että synnytyksen jälkeen 
huomio oli siirtynyt äidistä pelkästään lapseen. 
Tämä nähtiin ongelmallisena, sillä juuri silloin 
äidin avun tarve on suurimmillaan. Asioihin, 
kuten imetykseen, oli saatu valmennusta liian 
ennenaikaisesti. Eräs äiti kertoi ystävättärensä 
sairastaneen synnytyksen jälkeistä masennusta 
ja kritisoi neuvolaa siitä, ettei siellä osata 
antaa välitöntä tukea. Toinen äiti otti puheeksi 
neuvolan tilasuunnittelun, jossa voitaisiin 
panostaa enemmän asiakaskokemukseen ja 
esteettisyyteen.
 

Negatiivisena voisin sanoa, että neuvola-
aikana tuli joitain valmennuksia, joihin ei ollut 
mahdollisuutta esittää kysymyksiä, koska 
lapsi ei ollut vielä edes syntynyt. Esimerkiksi 
imetyksen opastus oli ennen synnytystä. 
Mielestäni tällaiset valmennukset voisi enempi 
kohdistaa siihen, kun lapsi on syntynyt. Äiti 
tarvitsee apua ja tukea ensimmäisiin tunteihin 
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ja päiviin. -- Synnytyksen jälkeen kiinnitettiin 
enää huomiota vaan lapseen, vaikka 
ekakertalainen äiti tarvitsisi kanssa huomiota, 
koska tarvitsee käytännön apua. Silloin pitäisi 
kysyä asioista ja käytäisiin niitä sitten läpi. 
Sairaalassa sain jonkin verran apua alkuun, 
mutta kun en pystynyt edes istumaan, ei 
siellä pystynyt opetella imettämään istualtaan. 
Kokonaisuutena tulisi ottaa huomioon sekä 
äiti että lapsi, mikä on molempien vointi ja 
tarviiko äiti apua. -- Synnytyksen jälkeen 
on aika vuoristoradassa mitä mielialat 
heittelee, onko tämä nyt normaalia vai ei. 
Jatkuva epävarmuus lapsen kanssa, etenkin 
ensimmäisen kanssa. Ensisynnyttäjille tulisi 
olla tehostettu tuki ja palvelut alkuvaiheessa. 
(Äiti 1)

 
Neuvolakäynnillä ei osata antaa tukea 
siinä pienessä hetkessä. Tarjotaan se 
joku ryhmä, mut ei osata kohdata sitä 
erikoistarvetta. Neuvolatyöntekijät voisi olla 
empaattisempia ja kuunnella, jos toisella on 
paha olla. Vaatiiko se sitten kykyä, aikaa vai 
persoonallisuutta, en tiedä. 
(Äiti 2)

 
“Älä istu tähän, tämä on imettäjälle.” Koko 
neuvola on laputettu, ei siellä ole yhtään 
asiakaslähtöinen tunnelma. Posterivalistusta, 
elähtäneitä lasten leluja ja lehtiä. --
Synnytyssairaalassakin oli viherkasvit 
jakkaralla, kun mennään hygienia edellä. 
Ei tarvitsisi olla niin kliinisen näköistä, 
vaaleansinistä seinää. 
(Äiti 3)

 
Kaksi äitiä piti kotipalveluiden tarjoamista 
hyvänä asiana, mutta niiden byrokraattisen 
prosessin koettiin hidastavan avunsaantia.
 

Meillä olis silloin aikanaan ollut tarve 
kotipalvelulle, mut oli saatavilla vaan hirveän 
kalliita, yksityisiä palveluita. Nykyään vissii 
toimii taas se maksuton kotituki. Tosi hyvä, 
että se on otettu takaisin! Ei siinä ollut mitään 
järkeä, kun ottivat pois, varmasti vaan lisäsi 
tarvetta muille vastaanottoajoille. 
(Äiti 1)

 
Tarvittaessa voi saada maksullista 
kotipalvelua. Neuvolasta löivät esitteen 
käteen, mutta eivät kyllä kauhean pontevasti 

mainostaneet. Mutta sekin oli sitten tyhmästi 
esitetty, kotiin tulisi joku 2-3 hengen joukko 
sosiaalitätejä selvittämään ja arvioimaan 
palvelutarvetta. Apua olisi tarvittu heti 
joulun alla, kun oltiin kipeänä eikä kädet 
riittäneet, mutta se kotiapu olisi tullut vasta 
kahden viikon päästä! Sama homma kävi 
yhdelle ystävälle, syöpään sairastunut äiti, 
joka sittemmin kuolikin. Apua olisi hänkin 
tarvinnut heti, kun ei jaksanut nostella 
vauvaa. Kotipalvelussa on liian lukkiutuneet 
käytännöt, eikä apua saa välittömään 
avuntarpeeseen. Siellä pitäisi olla hätälinja, 
josta palvelun saa heti ja sitten maksu. Suht 
kohtuulliset hinnat kyllä heillä työssäkäyvälle, 
ei liian kallis. Se on kunnan se palvelu, 
perheiden kotipalvelu.
(Äiti 3)

 
Kaikilla äideillä oli epäilys siitä, miten neuvola 
pystyy tunnistamaan erityisiä ongelmia 
perheessä tai vanhemmuudessa, ellei vanhempi 
itse ota niitä puheeksi.
 

Miten tuen tarvetta kartoitettiin neuvolassa? 
Sellaisia checklist-tyylisiä kysymyksiä: “onko 
isovanhempia, onko lapselle tarvittaessa 
hoitajaa? Ai on, ok, seuraava kysymys”. 
Systeemi ei herätä luottamusta. 
(Äiti 3)

 
Saatiin joku perheiden voimavarakysely, mikä 
piti palauttaa seuraavalla kerralla, mutta ei 
kukaan edes kysellyt sen perään. Että ellei itse 
tuo esille ongelmia, niin ei siellä neuvolassa 
kyllä hirveästi kysellä. 
(Äiti 1)
 
Lähinnä parisuhteen sisäiseksi tueksi me 
saatiin se voimavaralomake. Sen pystyi 
täyttää ja palauttaa, jos halusi. Mut oon 
kuullut, että muut on joutuneet oikeesti 
täyttää sen, ja sit sitä on käyty kohta 
kohdalta läpi tosi tungettelevasti ja menty 
syvälle ongelmakohtiin. -- Mä koin, että jos 
meillä olis ollut [miehen] kanssa ongelma, 
se neuvolatyöntekijä ois vaan hermostunut, 
kun tulee ylimääräistä. Sellainen kuva mulla 
on, että neuvolassa kerätään kaikkea tietoa, 
mut jos tulee jotain konkreettista esiin, ei 
osata toimia. Kirjoitetaan ylös, että äiti oli 
hysteerinen, mut sit sivuutetaan se asia. 
(Äiti 2)
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Isän kokemus
 
Isän kokemus äitiysneuvolasta oli erittäin hyvä. 
Raskausaikana molemmat vanhemmat kävivät 
äitiysneuvolassa, kun taas pojan synnyttyä 
lastenneuvola ja tarkastukset olivat isän 
vastuulla, sillä äidin päivätyö ei sopinut yhteen 
päiväsaikaan tapahtuvien neuvolakäyntien 
kanssa. Vanhempia jäi aikanaan vaivaamaan 
se, etteivät he päässeet tuleville vanhemmille 
tarkoitettuun, yhtenä iltana järjestettyyn 
valmennukseen, joka olisi sisältänyt käytännön 
asioita vaipanvaihdosta vauvan syöttämiseen. 
Tietokatkoksen takia valmennus jäi 
vanhemmilta väliin.

Se tuntui ainakin sillon tosi tärkeeltä, että 
on joku niinkun opastamassa mitä tehdään. 
Äkkiähän ton oppii tietysti, mut sit ois 
varmuutta vanhemmuuteen. Tietää, että mitä 
tehdä. 

Väliin jääneen kurssin lisäksi isä ei muistanut, 
miten äitiysneuvolassa olisi muuten tuettu 
tulevaan vanhemmuuteen. Vanhemmat 
kokivat raskausaikaan kuuluvat tarkastus- ja 
kontrollikäynnit riittäviksi. Odotusaika itsessään 
ei herättänyt isälle mullistavia tuntemuksia, 
mitä tämä piti outona. 

Ehkä se on naiselle paljon enemmän tunteita 
nostattava asia. Mä sanoin, että jaahas, hieno 
homma, ja sit menin töihin. Elämä jatkuu. 

Isä arveli, että mies tulee vanhemmuudessa 
vähän jälkijunassa, sillä miehelle asia 
konkretisoituu vasta lapsen synnyttyä, kun 
taas naiselle asia saattaa hahmottua jo siinä 
hetkessä, kun tämä kuulee olevansa raskaana. 
Äitiys alkaa naisella tavallaan jo raskauden 
alussa, kun taas miehellä isyys tulee vasta 
sitten, kun vauvaa pääsee hypistelemään.

Siihen asti se oli joku mystinen hahmo 
jossain, mitä ei pääse näkee.

Isän mukaan vanhemmaksi tuleminen oli outoa 
ja uutta, paitsi ihanaa, myös raskasta. “Iso 
juttu.” Äidin ollessa sairaalassa, isä oli lapsen 
kanssa yksin ensimmäiset kaksi viikkoa.

Neuvolassa isä otettiin huomioon erityisen 

hyvin. Isä kävi lastenneuvolassa käytännössä 
katsoen yksin lapsen kanssa. Varsinkin 
lapsuusaikana neuvola oli ollut todella suuri 
tuki perheelle, ja käyntejä olivat odottaneet 
innolla sekä isä että poika. Lastenneuvolan 
päättyminen harmitti, sillä sieltä sai hyviä 
neuvoja lapsiarkeen.

Se oli sellainen neuvola, missä oli kiva käydä 
ja mukava henkilökunta.

 
Perheen tärkeimmät tukihenkilöt olivat isän ja 
äidin omat vanhemmat sekä ystävät, joilla oli 
omia, samanikäisiä lapsia. Osalla ystävistä oli 
lapsia jo entuudestaan, joten he tiesivät niksejä 
ja osasivat auttaa.

Kyl mä muistan, kun olin ekat kaks viikkoo 
yksin, niin mä jouduin soittelee tosi paljon 
niille kavereille. Mä olin ihan pihalla, että 
mitä tehään. En tiennyt, mitä pitää laittaa 
päälle tai syöttää. Kyl ulos lähdettiin. Ne vaan 
sano, että kokeile niskasta, onko se lämmin. 
Sit on sopivasti vaatteita. En mä niinku tiennyt 
mitään tämmösii.

 
Isän mukaan hänen tuntemansa 
vanhemmat ovat kokeneet perheistä tehdyt 
lastensuojeluilmoitukset erityisen stressaavina. 
Isä itse on toiminut isoveli-tukihenkilönä jo 
kolme vuotta, mikä on antanut uudenlaista 
sisältöä elämään. Hän näkee “pikkuveljen” 
kanssa kerran tai kaksi kuukaudessa, jolloin 
he tekevät yhdessä “äijäjuttuja”, kuten käyvät 
leffassa, lintsillä tai pelaamassa. Tuettavissa 
perheissä saattaa olla useampia lapsia ja 
hulinaa, joten äiti saa samalla myös pienen 
hengähdystauon. Myös isosiskoja on, mutta 
varsinkin miehistä on pulaa.  

Tavallaan siinä halutaan antaa isänmallia 
lapselle, kellä ei ole isää omassa elämässä. 

 
Unelmien neuvolasta puhuttaessa isä toivoi, 
että käyntejä olisi useammin ja ne jatkuisivat 
pidempään lapsuudessa. Neuvolakäynnit 
antavat hyvän mittarin sille, onko lapsi 
aikataulussa kasvu- ja oppimiskehityksessä. 
Toisaalta isä piti neuvolan aikatauluja 
suhteellisen kireinä. 

Taaperoiässä hirveen tiukkaa. Siinä mielessä 
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hyvä, jos huomataan, että jossain on viiveitä, 
niin sit voidaan puuttua. Mut tuntuu, että 
tosi monesti on hirveä kiire oppii. Lapset on 
erilaisia.

Havaintoja neuvolassa
 

Lumi narskuu kenkien alla. On aamupäivä ja 
saavun neuvolalle. Neuvolan sisäänkäynnille 
johtaa ramppi vaunuja ja rattaita varten, ja 
katoksen alla nököttää neljät lastenvaunut. 
Ovet avautuvat automaattisesti ja astun 
neuvolan eteiseen. Suoraan edessäni on 
lastensänky ja taaempana seinällä kello 
sekä värikäs taulu. Näen pariskunnan 
sohvalla istumassa ja mukavan näköinen 
terveydenhoitaja hymyilee minulle 
lähimmältä ovelta. Menen hänen luokseen 
ja esittelen itseni. Kerron opinnäytetyöstäni 
ja tuloni tarkoituksesta: “Neuvolapalvelut 
ovat minulle tuntemattomia, joten tulin tänne 
tutustumaan. Jos voisin olla vähän aikaa ja 
katsella, esimerkiksi minkälaisia esitteitä täällä 
on?” Annan terveydenhoitajalle yhteystietoni 
ja tutkimusesitteen, jota hän lueskelee 
kiinnostuneen oloisena. Hän antaa minulle 
osastonhoitajan yhteystiedot ja viittoo minua 
katselemaan rauhassa. “Meillä työskentelee 
täällä sekä terveydenhoitajia että lääkäreitä, 
ja myös opiskelijoita”, hän kertoo ja osoittaa 
suolistobakteeritutkimuksesta kertovaa 
mainosbanneria: “Meillä on myös tällainen 
tutkimus, johon haetaan vauvaperheitä.” 
Kiitän häntä ja rupean katselemaan 
ympärilleni.
 Odotustilassa olevilla äideillä on sukat 
jalassa. Huomaan naulakon takanani, jonne 
riisun talvitakin ja kengät. Odotustila on 
kirjava, seinät ovat täynnä ilmoitustauluja 
ja julisteita. Aulasta johtaa kaksi käytävää 
terveydenhoitajien ja lääkäreiden huoneisiin. 
Tilassa on sohva, tuoleja, leikkinurkkaus ja 
leluja sekä lastenhoitopöytä. Seinällä on pieni 
enkelitaulu ja sen alla desinfiointiainetta. 
Raskaana oleva pariskunta istuu sohvalla, 
ja toisella puolella huonetta äiti leikkii noin 
nelivuotiaan tytön kanssa. Vauvan kanssa 
tullut äiti kutsutaan sisään. Käyn läpi 
seinillä olevia ilmoitustauluja ja julisteita. 
Ilmoitustaululle on listattu otsikot: Valmennus, 
Imetys, Neuvolan perhetyö, [Tämä] kaupunki, 

Toimintaterapia, Puheterapia ja Fysioterapia, 
Perhesuunnitteluneuvola, Maahanmuuttajat 
sekä Seurakunta. Seinällä on ilmoituksia 
neuvolan perheohjauksesta, valmennuksesta 
ja päiväkodeista sekä mainoksia vanhempien 
vertaistukiryhmistä, vauvaryhmistä, 
perhekoutseista ja tukiryhmistä yksin lasta 
odottaville. Tietoa on myös aiheista, kuten 
turvakodin avopalveluista, väkivaltaa 
kokeneiden vertaiskahvilasta ja alkoholin 
käytön lopettamisesta. Maahanmuuttajille 
kohdistetut esitteet ovat suomen kielellä, 
mikä on minusta outoa. Löydän hoitopöydän 
vierestä esitetelineen, josta nappaan 
itselleni Perheen Aika -lehden ja muutamia 
esitteitä. Yhdessä on otsikko “MLL:n 
viesti äideille ja isille: Näin syntyy hyviä 
vanhempia”. Terveydenhoitaja tulee aulaan 
ja kertoo pienen tytön äidille, että heillä 
olisi tänään tytön kanssa muutamia kivoja 
tehtäviä. Hoitaja kutsuu tyttöä ja juttelee 
tälle lämpimästi: “Hakisitko äidiltä sen 
neuvolakortin?” Tyttö ja hoitaja menevät 
huoneeseen, ja äiti jää odotustilaan. 
Hymyillen hän hakee lehden telineestä ja 
menee tuolille istumaan ja lukemaan. Jatkan 
ilmoitustaulun läpikäymistä ja toivon, etten 
herätä huomiota ottaessani kuvia joistakin 
esitteistä.
 Neuvolaan saapuu äiti pienen vauvan 
kanssa. Hoitaja ja lääkäri kutsuvat sohvalla 
istuvan odottavan äidin huoneeseen. Vasta 
saapunut äiti istuu tuolille. Hän hymyilee ja 
lepertelee kantokopassa olevalle vauvalle. 
Lapsi jokeltaa ja äiti nauraa, molemmilla 
tuntuu olevan hauskaa. Siirryn toiselle 
puolelle tilaa, jossa näen vielä yhden 
ilmoitustaulun MLL:n ja Väestöliitton aiheista 
sekä julisteen, joka kuvaa parisuhteen 
roolikarttaa. Ilmoitustaulun esitteistä 
huomioni kiinnittää Neuvolapuhelin, 
MLL:n Perhekahvila ja esite Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille. Laitan kenkiä 
jalkaan, kun sisään saapuu perhe, raskaana 
oleva äiti sekä isä vauva sylissään. Eteisen 
naulakko on täynnä lasten ulkoiluvaatteita 
ja takkeja, joten otan oman takkini tilaa 
antaakseni. Neuvolassa tuntuu käyvän 
aika vilske, mutta ilmapiiri on kaikin puolin 
mukava ja rauhallinen. Lähden hymyssä suin 
kävelemään talviseen maisemaan.
(Ote muotoilijan päiväkirjasta)
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Sijaishuollosta aikuistuneiden 
äitien kokemukset
 
Olivian tarina
Olivia on parikymppinen, toista lastaan 
odottava äiti. Hän asuu yhdessä 1-vuotiaan 
esikoisensa sekä miehensä kanssa. Olivian 
nuoruus alkoi lastensuojelun avohuollon 
tukitoimilla, joista hänet myöhemmin 
kiireellisesti sijoitettiin. Hän eli neljä vuotta 
huostaanotossa. Sijoituksen jälkeen hän 
siirtyi SOS-Lapsikylään itsenäistymään, josta 
hän lopulta muutti omilleen ennen täysi-
ikäistymistä. Ensimmäistä lasta odottaessaan 
Olivia kuului jälkihuollon palveluiden piiriin, 
mistä hän itse avoimesti kertoi neuvolassa 
raskauden alussa. Asiasta kertominen synnytti 
äitiysneuvolan puolelta ikävän ketjureaktion, 
joka vaikutti negatiivisesti nuoren äidin 
odotusaikaan läpi palveluverkoston. Olivian 
lastensuojelutaustasta johtuen terveydenhoitaja 
ennakkoluuloisesti tai tietämättömyyttään veti 
johtopäätöksen äidin kykenemättömyydestä 
huolehtia omasta elämästään ja tätä kautta 
tulevasta lapsesta. Olivian kanssa asiasta sen 
enempää keskustelematta terveydenhoitaja 
teki äidin raskaudesta ennakollisen 
lastensuojeluilmoituksen ja samalla sekä 
rikkoi Olivian kanssa luottamuksellisesti 
alkaneen suhteen että sysäsi nuoren äidin 
taakaksi omanarvontuntoa polkevan 
palveluiden ruljanssin. Olivia kuvasi kokemusta 
äitiysneuvolasta traumaattiseksi. 
 

Odotusaika oli tosi stressaavaa, kun 
neuvolasta tehtiin lastensuojeluilmoitus sen 
takia, että mulla on mun taustaa elikkä mä 
oon ollut huostaanotettu. Mä toin sen esille 
silloin alussa ihan muuten vaan. En ajatellut, 
että sillä olisi ollut mitään.. Mutta heillä heräsi 
sitten huoli, että mä en ole hyvä vanhempi tai 
voi olla. Että mulla on jotain ongelmia, koska 
minä olen ollut huostaanotettuna ja minulla 
on jälkihuolto, mutta se (terveydenhoitaja) 
ei tiennyt, mitä tarkoittaa jälkihuolto. Mä 
sanoin, että olen siinä ihan vapaaehtoisesti 
mukana, eikä se ole mikään pakko, mutta 
sen neuvolan terveydenhoitajan mukaan.. 
Hänen mielikuva oli se, että minua pitää 
valvoa, koska en kykene normaaliin elämään 
itsenäisesti. Hän ei kertonut sitä mulle heti, 

mutta myöhemmin kysyin siltä, että mikä 
sitten oli tämä ongelma, niin hän kertoi, että 
hänellä oli tällainen kuva siitä. Mä sit kerroin, 
että ei se ihan niin mene.

Äitiysneuvolan terveydenhoitajan käsityksen 
mukaan Olivialla ei taustansa vuoksi voinut 
olla normaalia elämänhallintaa. Ennakollisen 
lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen 
odottava äiti kutsuttiin palaveriin, johon 
hänen jälkihuollon työntekijät katsoivat 
parhaaksi osallistua Olivian puolia pitääkseen. 
Jälkihuollon työntekijöiden vakuuttelut 
Olivian kunnollisuudesta eivät horjuttaneet 
terveydenhoitajan mielipidettä asioiden 
suunnasta, ja hän lähetti päihteettömän äidin 
huume-, alkoholi- ja lääkeongelmaisten 
raskaana olevien naisten erityispoliklinikalle. 
Tämä tarkoitti kuukausittaisia päihdeseuloja 
ja ihmettelyä sekä Olivian että vastaanoton 
suunnalta.
 

Mä halusin vaihtaa työntekijää sen takia, 
että sillä oli vielä niitä asenneongelmia 
ja se halusi, että mä meen.. Se lähetti 
mut Halpolille. Tiedätkö, mikä se on? 
Raskaana olevat käy siellä, jos on jotain 
päihdeongelmia tai mielenterveysongelmia. 
Tai jos vois olla jotain, että sosiaalisista 
syistä tulee lapselle jotain ongelmia. Hän 
oli sitten sitä mieltä, että minun lapselle 
saattaisi tulla (ongelmia), niin jouduin sitten 
käymään siellä kerran kuussa ultrattavana, 
ja synnytyksen jälkeen piti vielä käydä kaksi 
kertaa sosiaalipediatrisella vastaanotolla sen 
takia, että jos äidillä on ollut raskausaikana 
jotain sosiaalisia syitä, että sikiölle olisi voinut 
tulla jotain vaurioita, niin niitä sitten tsekataan 
siellä. Viimeksikin ne ihmetteli siellä, miksi 
mun lapsella ei ole lastensuojeluasiakkuutta 
ja miksi mä käyn siellä, jos lapsella ei kerta 
ole sitä. Mä sanoin, että on katsottu, ettei ole 
tarpeen ja nekin sanoi, että ei tarvitse enää 
käydä täällä. Se seuranta on nyt ohi.

 
Yksittäisen terveydenhoitajan aiheuttamat, 
perusteettomat merkinnät leimasivat Olivian 
kohtaamia palvelutilanteita synnytykseen 
saakka ja sen jälkeenkin. Päihdeseurannan 
takia synnytyssairaalassa oltaisiin haluttu, 
että Olivia tapaa sairaalan sosiaalityöntekijää 
välittömästi synnytyksen jälkeen, minkä 
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Olivia onnistui eväämään jälkihuollon 
työntekijöiden tuella. Vastasyntyneeltä lapselta 
otettiin virtsanäyte, josta kartoitettiin äidin 
raskauden aikaista huumeiden käyttöä. Kuten 
Olivia oli jo useaan otteeseen vakuuttanut, 
tulos oli negatiivinen. Terveydenhoitajan 
ennakkoasenteiden vuoksi Olivia oli jo 
aiemmin vaihtanut työntekijää, mutta alkuun 
luottamuspula varjosti työskentelyä uudenkin 
työntekijän kanssa. Lisäksi perhettä yritettiin 
ohjata lastensuojelun piiriin osittain vilpillisesti.
 

Monesti itkien soitin jälkihuollon 
työntekijöille. Myös sieltä synnytyssairaalasta 
soitin, että mä en oikeasti jaksa. Mä luulin, 
että se on nyt ohi, mutta ei se ollutkaan. Mut 
sit se mun neuvolatyöntekijä.. Sillä toisellakin 
oli vähän asenneongelma, mutta se ei ollut 
niin paha. Mut sit kun mä olin synnyttänyt, 
se koko ajan tarkkaili mun tietoja. Ja sit kun 
mä en ollut ehtinyt vielä edes soittaa sille, 
että “hei, mä oon nyt synnyttänyt ja mun 
pitäis varata se ensimmäinen aika”, niin 
se soitti mulle, että “hei, mä oon nähnyt, 
että sä oot synnyttänyt ja millos mä voisin 
tulla käymään teillä siellä kotona”. Niinku 
ensimmäinen neuvolakäynti. Sanoin, että 
“ihan sama millon tuut, mutta mä en oo 
kotona vielä”. Että se niinku tokana päivänä 
soitti, kun mä olin synnyttänyt. Neljä 
päivää me jouduttiin olla siellä sairaalassa 
seurannassa. Ei se kivaa ollut, mutta sen 
jälkeen kun se tuli meille käymään ja se näki, 
että meillä on ihan normaali koti ja se näki, 
miten mä oon sen vauvan kaa, niin ei se 
ollut enää.. Sen jälkeen, nyt se on ollut tosi 
hyvä, tosi mukava. Sekin sanoi, että se ei ollut 
uskaltanut kysyä multa kaikkia kysymyksiä 
mun taustasta ja jotain semmoista. Se 
ensinnäkin luuli, että mä olin ollut pelkästään 
jonkun huume- ja alkoholiongelman takia 
siellä (nuorisokodissa), mut kun useammat 
on. Että kun nuorisokotiin usein mennään sen 
takia, kun on itsellä joku tosi iso ongelma. 
Mut kun ei se aina niin ole. 

 
Sit ne (neuvolasta) sanoi koko ajan sitä, 
että mulla on oikeus perhetyöhön, ja jos on 
lastensuojelun asiakkuus lapsilla, niin sitten 
sitä on helpompi saada. Kun sain sitten tietää, 
niin sanoin, että “laissa on määrätty, ettei 
tartte olla lastensuojeluasiakkuutta ja silti saa 

neuvolasta perhetyötä”. Niin sitten oltiinkin 
ihan yllättyneitä, että “ahaa, onko näin”. Että 
koko ajan sitä lastensuojelua tyrkytettiin. Ei 
edelleenkään ole asiakkuutta eikä tule.

 
Olivian mukaan häntä ei tuettu äitiysneuvolassa 
vanhemmuuteen oikeastaan mitenkään. 
Kokemus neuvolasta liittyi yksinomaan sikiön 
seurantaan sekä jatkuvaan päihdeongelman 
selvittelyyn. Olivian mielestä on hyvä, 
että huolenaiheista kysytään, mutta on 
perusteetonta jatkaa testauksia ja kyselyitä 
kuukausien ajan ilman minkäänlaista näyttöä. 
Hän ei mennyt neuvolan perhevalmennukseen, 
koska oli kuullut, että siellä valmistaudutaan 
lähinnä synnytykseen, eikä valmennuksesta saa 
tukea itse vanhemmuuteen ja lapsiarkeen. 
Olivian kokemus oli, että neuvolassa 
ei kiinnitetty lainkaan huomiota äidin 
hyvinvointiin.
 

Mä luulen, ja se lääkärikin luuli, että mä 
synnytän etuajassa just sen takia, että mulla 
oli niin paljon stressiä siitä kaikesta. Ja mä 
olin siellä vielä niissä ilokaasuissa, että “älkää 
tuoko niitä sossuja tänne”. Mä en oikeen 
muista sitä juttuu, mutta se kätilö sanoi, että 
“mikä sossuepidempia sulla on täällä”.

Vasta vauva-arjen alettua Olivia koki, että 
hän sai oikeanlaista tukea ja kannustusta 
neuvolasta. Kun äiti puolen vuoden kuluttua 
synnytyksestä aloitti opiskelut isän jäädessä 
kotiin hoitamaan vauvaa, terveydenhoitaja tuki 
Oliviaa tulevaisuuden suunnitelmissa ja antoi 
perheelle käytännöllisiä neuvoja koulu- ja 
vauva-arjen yhdistämiseen.

Se asenne oli täysin eri kun ne (neuvolassa) 
ei nähneet, millainen mä voin olla 
vanhempana. Mä voin olla ihan hyväkin. Niin 
raskausaikana se oli vaan sitä, että pitää koko 
ajan suurennuslasin alla ja videokamerat 
meidän kotiin, siltä musta tuntu. Mut sit 
synnytyksen jälkeen, kun ne on nähneet, 
että vauva kasvaa hyvin, vauva nauraa ja on 
iloinen, ja että mekin jaksetaan, niin paljon 
enemmän positiivista palautetta ja tukemista. 

 
Äiti olisi tarvinnut eniten tukea neuvolasta 
raskausajan alkuvaiheessa. Olivian mielestä 
terveydenhoitaja ei vain epäillyt hänen 
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kyvykkyyttä äitinä, vaan yritti lannistaa 
häntä entisestään. Äidin mukaan neuvolan 
puolelta tulevan tuen ei olisi tarvinnut olla 
kovinkaan erityistä; pelkästään negatiivisten 
asioiden poisjättäminen ja Olivian tai edes 
jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden sanaan 
uskominen olisivat olleet iso apu. Neuvolasta 
valettiin äidille niin suurta epätoivoa, että 
loppuvaiheessa raskautta Olivia oli itsekin 
uskoa epäonnistuvansa. Onneksi jälkihuollon 
ohjaaja kannusti nuorta äitiä jaksamaan ja antoi 
sellaista kannustusta, ettei Olivialta mennyt 
toivo tulevaan vanhemmuuteen.

Kyl mulla on jäänyt trauma. Tukea olisi 
kyllä kaivannut odotusaikana ihan alussa, 
kun kaikki oli ihan uutta. Silloin mulla tuli 
heti se, että musta tuntui, että mua vastaan 
hyökättiin. Mulla ei ollut oikeutta saada lasta, 
koska olin jälkihuollossa, ja se tarkoittaa 
suoraan sitä, että mä en pysty hallitsee mun 
elämää enkä kenenkään toisenkaan elämää. 
Ja toinen oli silloin ihan loppuvaiheessa, kun 
tiesin, että vauva tulee ja sanoin sille mun 
jälkihuollon työntekijällekin, että “musta 
tuntuu, kun kaikki on sanoneet mulle sitä 
koko ajan, että mä en pysty siihen tai mä 
oon jotenkin huono, ja että mä epäonnistun, 
niin musta rupesi oikeesti tuntuu siltä”. Se sit 
oli taas, että “mitä sä sanot tolleen, kyl mä 
näen susta, että sä pärjäät ja oot parempi”. 
Että silloin mä oisin sitä tukea tarvinnut 
neuvolasta. Tsemppiä eikä sitä, että “kohta se 
tulee, etkä sä pysty”. 

Jälkihuollon ohjaaja oli ollut isossa roolissa 
pitämässä Olivian puolia läpi raskausajan 
niin äitiysneuvolassa kuin synnytyssairaalassa. 
Mukana tukemassa olivat puoliso ja omat 
vanhemmat. Merkittävin voimavara oli 
kuitenkin suuri ystäväryhmä muita odottavia 
äitejä. Ryhmä oli saanut alkunsa Facebookissa. 
Juuri ystävien kautta Olivia oli kuullut, 
että hänellä on oikeus vaihtaa neuvolan 
terveydenhoitajaa. Yhä tänäkin päivänä samat 
äidit ja lapset kokoontuvat yhteen säännöllisin 
väliajoin. Odotusaikana Olivia kävi myös 
ensisynnyttäjien ryhmässä, jonne hän sai 
lähetteen pelkopolin kautta. Ryhmästä jäi 
hänelle positiivinen kokemus.
 

Sit mulla on pari ystävää, joilla on 

samanikäisiä lapsia, niiltä sitten sain 
vertaistukea. Tai no, pari, meitä on kolkyt! 
Me tavataan sit kerran viikossa tai kahdessa, 
kaikki 30 muksua ja 30 äitiä. Pidetään 
yhteissynttäreitä. Se on tosi hyvä!

 
Olivia kehui neuvolaa siitä, että siellä otettiin 
vähävaraiset huomioon. Heidän neuvolassa oli 
kierrätyspiste, josta pystyi ottaa vauvanvaatteita. 
Olivian perhe ei tarvinnut vaatteita, mutta äiti 
oli useasti vienyt pieniksi jääneitä vaatteita 
pisteeseen. Hänen mielestään vastaava palvelu 
saisi olla käytössä muissakin neuvoloissa. 
Lisäksi Olivia kertoi, että neuvola jakaa 
vähävaraisille MLL:n lahjakortteja joulun alla. 
Hän oli mielissään siitä, että neuvola auttaa 
toimeentulotuella sinnitteleviä perheitä myös jo 
raskausaikana, jolloin täytyy tehdä hankintoja 
sekä äidille että tulevalle vauvalle. Neuvolasta 
ohjataan vähävaraisia sosiaalitoimeen, josta 
perheet saavat apua suurempien hankintojen 
tekoon. Olivia oli itse aikanaan saanut 
jälkihuollon kautta taloudellista tukea 
lastenvaunujen ja -sängyn hankintaan. 
 

Kyl ne tietää siellä neuvolassa, ketkä on 
vähävaraisia, kun ne kysyvät, ketkä saa 
toimeentulotukea. “Teillä on vähän tiukkaa, 
voitte ottaa tästä.” Kyl nuo auttaa. Just kun 
raskausaikanakin pitää hankkia tavaroita 
itselleen ja tulevalle vauvalle. Ja silloin 
ei oikein saa vielä mitään lapsilisää tai 
äitiystukea, toimeentulotuki on sama mitä 
ennenkin, ei sen enempää.

 
Olivia koki lastensuojelun jälkihuollon palvelut 
omalta osaltaan erittäin onnistuneiksi. Hänen 
mukaansa jälkihuollon ohjaaja tuki häntä 
parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjaaja 
oli ollut hyvin saavutettavissa, ja tälle oli 
voinut soittaa ja kertoa mieltä askarruttavista 
asioista. Sittemmin Olivialle on ehdotettu, 
ettei hän enää tarvitsisi ohjaajaa, sillä hän 
pärjää oikein hyvin ilmankin. Jälkihuollosta 
puhuessa hän kuitenkin kritisoi tähän liittyvää 
hallinnollista byrokratiaa, jossa nuori ei kuulu 
jälkihuollon piiriin, jos hän ei ole ollut puolta 
vuotta sijoitettuna ennen täysi-ikäistymistä. 
Olivian mielestä tämä tuntui kohtuuttomalta. 
Huolimatta siitä, että nuorella on todella 
huono elämäntilanne, häneltä evätään oikeus 
taloudelliseen ja henkiseen jälkihuoltoon,  
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jos tämä on ollut sijoitettuna vain reilut viisi 
kuukautta.
 
Haastattelua tehtäessä Olivia oli aloittamassa 
neuvolakäynnit toisen vauvan kanssa. Tuleva 
neuvolakokemus ahdisti äitiä jo valmiiksi, 
mutta onneksi nykyisen terveydenhoitajan 
kanssa oli saavutettu luottamuksellinen suhde. 
Neuvolaa ei sovi vaihtaa, sillä eri paikassa 
Olivia joutuisi vanhojen merkintöjen vuoksi 
uuden syynnin kohteeksi. Olivia uskoi, 
että nyt kun hänen kuvansa on tuttujen 
neuvolatyöntekijöiden silmissä normalisoitunut, 
hän voi saada ihan hyvääkin tukea. Hänen 
mielestään neuvolan tuki riippuu täysin 
terveydenhoitajasta ja siitä, mitkä asiat 
tämä kokee tärkeiksi. Olivia pohti, että tällä 
raskauskerralla hän voisi jo uskaltaa jutella 
tuntemuksistaan terveydenhoitajan kanssa.
 

Esimerkiksi mulle on tärkeetä, että mä saan 
imettää mun vauvaa. Nyt mun työntekijä 
sanoi, ettei siinä ole mitään järkeä, kun se 
täyttää yhden vuoden, mut sekin on ihan 
väärää tietoa. Ja mua se ärsyttää. Se sanoo 
mulle, että mä oon väärässä, vaikka se on 
väärässä. Sille on toiset asiat tärkeitä, mitkä ei 
oikeasti ole tärkeitä. Ja sit joskus se syyllistää 
mua ja mun miestä siitä. Kun lääkäriltä 
kysyy, niin se on taas eri mieltä. Monet 
terveydenhoitajat tulkitsee niitä asioita eri 
tavalla.
 
“Mä oon väsynyt”. Nyt mä sen uskaltaisin 
sanoa, mut en ois uskaltanut silloin, kun 
vauva oli pieni. Mut en mä silloin ollut. Oisin 
tietty voinut sanoa omalle äidille, se olisi 
toki auttanut. Mut en neuvolassa. Nyt kun 
on uus tulossa, niin ehkä uskallankin sanoa, 
jos on rankkaa. Saa sit nähdä, millainen 
neuvolakokemus tästä tulee..

Alisan tarina
Alisa on yli parikymppinen, työssäkäyvä 
perheenäiti, jolla on kaksi lasta: ensimmäisellä 
luokalla oleva poika ja alle kouluikäinen 
tyttö. Äidin oma lapsuus ja nuoruus kuluivat 
lastensuojelulaitoksessa, jossa hän eli 
kymmenen vuotta. Ollessaan 17-vuotias 
Alisa rupesi odottamaan esikoistaan. 
Esitettyyn aikajanaan nähden (kts. Kuva 6) 
nuoren äidin raskaus alkoi jo sijaishuollon 
itsenäistymisasunnosta, jälkihuollon alkaessa 
vasta lastenneuvolan jälkeen. Alisa kuvasi 
odotusaikaa raskaaksi. Hän olisi kaivannut apua 
raskauden alussa, varsinkin äitiysneuvolasta, 
josta hän ei saanut toivomaansa tukea nuoresta 
iästään johtuen.
 

Sieltä ei oikein tullut sellaista oikeanlaista 
tukea johtuen siitä, että mä olin teiniäiti. 
Ensimmäinen äitiysneuvola mihin mä menin, 
niin siellä kysyttiin, että “oliko tämä vahinko, 
oletko ihan varma, että haluat pitää tämän? 
Oletko ihan varma, ettet halua keskeyttää?” 
Mä sanoin, että jos mä olisin halunnut 
keskeyttää, niin en mä ois ottanut yhteyttä 
tänne. Siitä tuli epämukava olo.

 
Alisa äiti koki, että neuvolassa annettiin vain 
kirjoja käteen, vaikka nuori äiti tarvitsi tietoa 
käytännön asioista, kuten synnytyksestä 
ja fyysisistä muutoksista. Hän luki ja etsi 
tietoa netistä, mutta asiat, kuten istukan 
synnyttäminen ja maidonnousu tulivat 
yllätyksinä. Lisäksi Alisa jäi kaipaamaan 
vertaistukea saman ikäisiltä äideiltä. Neuvolan 
tarjoaman synnytysvalmennuksen Alisa ja 
tämän puoliso jättivät kesken. 

Käytiin (synnytysvalmennus)ryhmässä pari 
kertaa [pojan] isän kanssa. Eka oli joku 
sellai tutustuminen, ja sit siellä oli korkeasti 
koulutettuja ihmisiä ja meillä kummallakaan 
ei ollu ammattiakaan. Oltiin vaan köyhiä 
opiskelijoita ja alaikäisiä, niin tuli sellai olo, 

Kuva 6. Materiaalia haastatteluiden tueksi
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että me ei oikein sovita tähän joukkoon. Mut 
sit me mentiin sinne synnytysvalmennukseen 
sairaalaan. Siellä joku isi pyörtyi ennen kuin 
edes päästiin synnytyssaliin. Me todettiin, 
että ehkä me ei mennä tonne, rupes ahdistaa 
itseekin niin paljon. Lähdettiin siitä sitten.

Synnytyksestä puhuttaessa Alisa toivoi, että hän 
olisi paremmin tiedostanut mahdolliset riskit 
ja asiat, joita olisi voinut tarkkailla. Synnytys ei 
sujunut täysin ongelmitta, ja poika avustettiin 
imukupilla ulos. Lisäksi Alisa hämmästyi, kun 
vastasyntynyt lapsi laitettiin äidin rinnalle 
ilman siistimistä. Hän oli saanut tv-ohjelmista 
käsityksen, että napanuora leikataan ja vauva 
pestään ennen kuin tämä annetaan äidin syliin. 
Alkushokin vuoksi Alisa ei heti tuntenut vauvaa 
omakseen, mutta tunneside kasvoi nopeasti.
 

Tunsin syyllisyyttä, että ajattelin niin omasta 
lapsesta. Että se haisee, on ruma ja turvonnut. 
Ei tullut sellaista “ah, tää on mun lapsi”, 
sellaista odotettua fiilistä, vaan järkytyin 
itsekin, miksi tunnen tällai. Se ei tuntunut heti 
omalta, vaikka olin odottanut sitä niin kauan. 
-- Mut en mä siinä sairaalassa sit nukkunut, 
mä vaan katselin, kun se turvotus laskee. Niin 
tulihan siitä illalla söpö, aina vaan söpömpi ja 
söpömpi.

 
Alisa nimesi odotusajan tärkeimmiksi 
voimavaroiksi oman äitinsä ja lapsen isänäidin, 
joiden lisäksi tukea antoivat puoliso ja 
ystävät. Tätä vastoin nuorisokoti, jossa Alisa 
asui raskaaksi tullessaan, ei tarjonnut tukea. 
Laitoksen ohjaajat ajattelivat, ettei nuori 
ollut valmis tulemaan äidiksi ja kehottivat 
tätä keskeyttämään raskauden. Alisa pitäytyi 
päätöksessään saada oma lapsi, valmistautui 
äitiyteen ja lupasi muuttaa ensikotiin. 
Näistä huolimatta ohjaajat tekivät Alisasta 
ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, mikä 
tuntui nuoresta suoranaiselta kiusanteolta.
 

Siis joo, mulla oli vähän railakkaampi 
nuoruus, mutta kyl mä sitten rauhoituinkin. 
Kyl mä siinä itsekin ajattelin, että 
pystynkö mä muuttumaan vai en. Kyl mä 
sit päätin muuttuu. Ja se (lapsenteko) 
on minun päätös. -- Ne (nuorisokodin 
ohjaajat) teki syntymättömästä lapsesta 
lastensuojeluilmoituksen, vaikka mä olin 

muuttamassa ensikotiin. Että mut niinkun 
pakotettiin sinne, mua uhkailtiin, mikä ei 
ollut kauhean kiva. Se oli tosi stressaava se 
odotusaika, kun sanottiin, että jos mä en 
mene ensikotiin, multa otetaan lapsi pois heti, 
kun se syntyy. -- Siinä tuli sit tosi epätoivottu 
olo, kun ohjaajilla oli kauhea kiire päästä 
musta eroon. Tehdään lastensuojeluilmoitus, 
uhkaillaan ja heitetään tonne noin. 

 
Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen vuoksi 
Alisa koki odotusajan erittäin stressaavaksi. 
Neuvolan puolella ilmoituksen tekeminen 
ei näkynyt juurikaan millään tavalla, 
mutta ensikodissa ohjaajat katsoivat Alisan 
perään tarkemmin. Synnytyksen jälkeen 
Alisaa tarkkailtiin, miten tämä toimii äitinä. 
Lastensuojeluilmoituksesta ja sen aiheuttamasta 
seurannasta tuli Alisalle hirvittävä 
suorituspaine. Loppujen lopuksi nuoripari hoiti 
perhearjen niin hyvin, että ohjaajat antoivat 
lausunnon siitä, ettei perheen kohdalla ole 
syytä huoleen, ja perhe pääsi poikkeuksellisesti 
muuttamaan omilleen jo etukäteen vauvan 
ollessa vasta muutaman kuukauden ikäinen. 
 

Ainut, mikä mulla siitä (ilmoituksesta) tuli, 
oli kauhea stressi, paniikki ja huoli. Kun itse 
on asunut kymmenen vuotta (laitoksessa), 
niin enhän mä nyt halua sitä samaa 
omalle lapselle. Just se paniikki.. Ni sit tuli 
semmoinen, että mun täytyy suorittaa.. Se 
oli suorittamista, arjessa selviytymistä. Ja 
näyttämistä.. Kyllä mä sitten menin ja näytin, 
että I can do this!

 
Alisa muutti yksin ensikotiin toiselle 
paikkakunnalle puoli vuotta ennen lapsen 
syntymää, mikä oli nuorelle iso muutos 
tuntemattomaan. Isä sai muuttaa perässä pari 
viikkoa ennen pojan syntymää, mikä helpotti 
äidin oloa suuresti. Alisan mukaan ensikodin 
ohjaajat olivat erittäin mukavia, ja he osasivat 
kohdata nuoren äidin. Alisa tapasi ensikodissa 
myös muita teiniäitejä, mutta olisi kaivannut 
vertaistukea jo aiemmassa vaiheessa, raskauden 
alussa. Keskusteluja muiden ensikodin äitien 
kanssa hän luonnehti vertaistuen sijasta enempi 
kauhutarinoiksi synnytyksestä. Ensikodissa oli 
myös vauvaryhmiä, kuten muskari, jossa Alisa 
kävi vauvansa kanssa vain muutaman kerran, 
sillä ryhmä oli tarkoitettu noin 2-6 kuukautisille 
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vauvoille, eikä se sopinut pienen vauvan 
päivärytmiin. Välillä joku hoiti Alisan vauvaa 
hetken, jolloin äiti pääsi viettämään omaa aikaa 
tai ompelemaan.
 

Kyl ne ohjaajatkin olis auttanut mua kattoo 
lasta, jos mä olisin halunnut. Mut en mä 
halunnut mennä yksin pesee pyykkii. Mä 
en antanut niiden hoitaa mun lasta kun mä 
asennoiduin siihen, että muutan pois. Eihän 
mulla sit oo ketään kuka kattoo mun lasta, 
kun mä meen pesee pyykkiä. Sit mulla oli 
vauva rintarepussa ja pesin pyykit. Totta kai 
ohjaajat sai vähän jeesaa. Ja ne välillä omikin 
mun lasta, kun mä tein ruokaa. 

 
Ensikotiin muuton myötä myös äitiys- ja 
lastenneuvola vaihtui. Uudesta neuvolasta 
Alisalla oli myönteinen kokemus. Lapsen 
synnyttyä terveydenhoitajat tulivat katsomaan 
tuoretta äitiä ensikotiin, jossa vauvalle tehtiin 
ensimmäiset neuvolatarkastukset.

Mun mielestä se oli tosi hyvä, koska mäkin 
olin niin uupunut synnytyksestä. Ei tarvinnut 
lähtee kävelee ja se helpotti tosi paljon. Ja sit 
kun oli mukava hoitaja.

Alisa koki, että neuvolassa keskusteltiin 
perheen tuen tarpeista suhteellisen heikosti. 
Aluksi asiaan vaikutti ensikodissa asuminen, 
sillä terveydenhoitajilla oli tieto siitä, että 
nuori perhe saa tukea ensikodista. Omilleen 
muuttamisen jälkeen Alisa olisi kuitenkin 
kaivannut apua omaan jaksamiseen. 
 

Tukea oisin kaivannut, mut ei ne tarjonnut 
semmoista. Tai en mäkään sitä osannut hakee 
tai tiedostaa kun tuli se putki päälle - mä 
vaan suoritan ja hoidan mun lapsen, keskityn 
siihen. Kunhan lapsella on vaan kaikki hyvin. 
Ei sitä muuten käsittänyt, omaa hyvinvointia.

 

Työntekijöiden 
näkemykset
Neuvolan terveydenhoitajien 
näkökulma
 
Vantaalla neuvolan terveydenhoitajat tekevät 
yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolaa. Työpäivät 
vaihtelevat asiakkaiden mukaan, jotka 
määräytyvät suoraan puhelinpalvelun kautta. 
Päivässä on keskimäärin viidestä kahdeksaan 
asiakasta. Alkuraskauden käynteihin kuuluu 
tunnin aikoja, kun taas loppuraskauden 
käynnit ovat lyhyitä, puolen tunnin aikoja. 
Työtä tehdään rutiinilla, valtakunnallisen 
terveystarkastusohjelman mukaan. Raskaana 
olevan naisen ensikäynti kestää puolitoista 
tuntia. Ensimmäistä aikaa varatessaan asiakas 
ohjataan etukäteen Vantaan nettineuvolaan 
itse täyttämään ja tulostamaan esitieto- ja 
päihdelomakkeet.
 
Neuvolatyön haasteena ovat asiakkaat ja 
heidän haastavat elämäntilanteet. Yli puolet 
neuvolan asiakkaista ovat maahanmuuttajia, 
ja useat kantaväestöön kuuluvat perheet ovat 
haastavissa tilanteissa. Perheiden tilanteet 
muuttuvat vuosi vuodelta vaikeammiksi. 
Kolmas sektori ei vedä tarpeeksi asiakkaita, 
mikä asettaa neuvolalle haasteita. 

Neuvola ei kuitenkaan ole se paikka, minkä 
pitäisi kannatella näitä perheitä, vaan me 
tehdään ennaltaehkäisevää työtä ja normaalit 
terveystarkastukset. Sitten ne kannattelijat on 
erikseen.

Terveydenhoitajat ovat havainneet 
asiakasperheillä ylisukupolvista huono-
osaisuutta, mikä ilmenee esimerkiksi päihteiden 
käytössä. Ongelma usein pahenee aste asteelta 
seuraavan sukupolven siirtyessä yhä kovempiin 
kamoihin, alkoholista ja tupakasta huumeisiin. 
Normaaliksi koettu arki tahtoo periytyä 
sukupolvelta toiselle.

On menetetty kokonainen sukupolvi sille. Ne 
ei oo missään, ne ei oo töissä, ne ei opiskele, 
niillä ei ole yhtään mitään. Ne on jääneet 
just siitä, kun omat vanhemmat on jääneet 
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työttömiksi, ja kun ei kotoa saada sellaista 
kannustusta. Niillä ei ole käsitystä realismista, 
että menisin töihin ja elätän perheen. 
Oletetaan, että raha tulee jostain.

Terveydenhoitajat ovat työssään törmänneet 
lastensuojelun ylisukupolvisuuteen. 
Asiakkaiden joukossa on perheitä, joilla 
lastensuojeluasiakkuuden tarve on siirtynyt 
vanhemmalta lapselle. Lastensuojelun taustalla 
on usein vanhempien vaikeudet, kuten 
mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö. 
Osa sijaishuollosta aikuistuneista vanhemmista 
kertoo itse avoimesti taustastaan. Joissain 
tapauksissa sijaishuollosta aikuistuneet nuoret 
ovat uudelleen aikuisiällä luoneet suhteet 
omiin vanhempiinsa. Lastensuojeluperheiden 
kohdalla läheiset välit vanhempien kanssa 
ajoittain vaikeuttavat terveydenhoitajien 
työskentelyä asiakasperheen kanssa, sillä 
nuorempi sukupolvi pitää vanhempien 
mielipiteitä terveydenhoitajien kertomia 
asioita tärkeämpinä. Vanhemmalla 
sukupolvella saattaa olla negatiivinen vaikutus 
perheen tilanteeseen, mistä syystä joissain 
tapauksissa perhettä on jouduttu pyytämään 
pysymään erossa isovanhemmista lapsen 
huostaanottotarpeen välttämiseksi.  

Asiakasperheiden vaikeuksista mainittiin 
eritoten mielenterveysongelmat, jotka 
tuovat lisähaasteen neuvolatyöhön. 
Alkoholi- ja päihdeongelmaiset perheet 
ovat haastavia, mutta heille on tukikeinoja. 
Mielenterveysongelmaisille ei tätä vastoin löydy 
apua samalla tavalla. 

Se on hirveän suuri potti, joka on ihan 
muutamassa vuodessa räjähtänyt käsiin. 
Että kaikkihan on masentuneita ja syövät 
lääkkeitä.

Lisäksi vanhemmuutta ja vastuunottamista 
heikentävät nykyään parisuhteiden 
lyhytikäisyys. Asiakkaina on ajoittain myös 
naisia, jotka ovat tulleet vahingossa raskaaksi, 
osa puutteellisen ehkäisyn vuoksi. 

Lapsia tehdään yhden, toisen ja kolmannen 
kanssa, ja siinä on uusi puoliso melkein joka 
neuvolakäynnillä.

Neuvolatyötä vaikeuttaa asiakkaiden 
valinnanvapaus mitä tulee asioiden 
puheeksi ottamiseen, mikä vaikuttaa suuresti 
terveydenhoitajan mahdollisuuksiin tunnistaa 
tuen tarpeita ja tarjota tarvittavaa apua.

Me ollaan ihan sen varassa, mitä ne kertoo.

Asiakkaat saattavat kertoa eri asioita eri tahoille. 
Toisaalta moni asiakas haluaa pitää neuvolan 
tarkoituksellisesti puhtaana; olipa perheellä 
sitten millainen tilanne taustalla, he haluavat, 
että edes neuvolassa keskustellaan kivoista 
asioista. Ongelmia tuo myös tietosuoja, minkä 
vuoksi terveydenhoitajat jäävät pimentoon 
perheen moninaisista tilanteista, kuten taustalla 
olevasta lastensuojeluasiakkuudesta, ellei 
perhe itse mainitse asiasta. Terveydenhoitajalta 
saatetaan lastensuojelun toimesta vaatia 
lastensuojelulausuntoa, mikä lopulta valottaa 
perheen tilannetta. Lausunnon antamisen 
jälkeen terveydenhoitaja ei saa lastensuojelun 
puolelta tietoonsa asioita, joilla olisi suuri 
merkitys työn toteuttamisen ja asiakasperheestä 
huolehtimisen kannalta.
 Perheiden erityisiä tarpeita pyritään 
tunnistamaan neuvolassa jo ensikäynnistä 
lähtien, jolloin terveydenhoitaja yrittää päästä 
selville, missä mennään. Asiakkaat eivät aina 
tuo pyydettyjä esitieto- ja päihdelomakkeita 
tullessaan, ja lomakkeisiin vastataan 
vaihtelevasti. Ensimmäistä lastaan odottava 
perhe täyttää myös voimavarakyselyn, joka 
käydään läpi yhdessä terveydenhoitajan kanssa. 
Lomakkeessa kysytään esimerkiksi vanhemman 
omista lapsuuden kokemuksista. Yleisesti ottaen 
vastaanotolla näkee usein tilanteita, joissa 
asiakas on kiistänyt lomakkeessa ongelman, 
jonka terveydenhoitaja kuitenkin vaistoaa 
perheestä. Toisinaan terveydenhoitajan voi olla 
vaikeaa tietää, miten huolenaiheiden suhteen 
tulisi edetä. Useimmiten perheiden moninaiset 
ongelmat paljastuvat joko raskausaikana tai 
viimeistään lapsen synnyttyä, vaikka osassa 
tapauksista ongelmiin olisi tullut kiinnittää 
huomiota jo aiemmin. Terveydenhoitajat 
kartoittavat perheiden tilanteita usein 
keskustelun kautta, jossa avoimuus ja luottamus 
käyvät käsi kädessä. Mitä pidempään perhe 
on tuntenut terveydenhoitajan, sitä paremmin 
asiakas luottaa terveydenhoitajaan ja kertoo 
tälle tuen tarpeistaan. Asiakassuhteiden kestot 
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kuitenkin vaihtelevat useista vuosista yhteen 
kuukauteen. Ne perheet, joilla on haastavia 
tilanteita, myös useimmiten vaihtavat tiheästi 
paikkakuntaa tai aluetta.

Neuvola tukee perheitä vanhemmuudessa eri 
tavoin. Esimerkiksi tupakointiin, mielenterveys- 
ja parisuhdeongelmiin kiinnitetään huomiota. 
Toisaalta terveydenhuollon näkökulmasta 
terveydenhoitajien työaika on mitoitettu 
niin, etteivät he itse kykene tukemaan 
perheitä vaikeimmissa tapauksissa, jolloin 
tehtäväksi jää perheen ohjaaminen tarvittavan 
tuen piiriin. Neuvolassa työskentelee 
oma perheohjaaja, mutta perhe voi 
saada apua myös neuvolapsykologilta, 
pienemmän kynnyksen perheterapeutilta 
sekä viime kädessä perhekuntoutuksesta tai 
tukiasuntotoiminnasta. Lisätukea tarvitsevat 
perheet voidaan jo raskausaikana lähettää 
perheneuvolan ja lastensuojelun yhteiseen, 
terapeuttiseen vauvaperhetyöhön, kun taas 
haastavammissa tilanteissa nuori äiti tai perhe 
voidaan ohjata ensikotiin. Nuorille äideille 
on ryhmiä ja valmennuksia, esimerkiksi 
Tyttöjen Talolla. Parisuhteen merkityksestä 
puhutaan neuvolassa paljon, sillä se on 
keskeinen vanhemmuutta tukeva tekijä. 
Parisuhdeongelmien selvittämiseksi perhe 
voidaan ohjata perheohjaajan, -neuvolan ja 
neuvolapsykologin lisäksi perheterapiaan, 
varhaisen vuorovaikutuksen terapiaan tai 
parisuhdekurssille. Toisinaan asiakkaat ovat 
kuitenkin niin nopeita liikkeissään, että 
tilanteesta ollaan siirrytty jo seuraavaan, ennen 
kuin neuvolassa ollaan edes ehditty tarjota 
tukea.

Ihan kamalimpia on ne, kun ollaan puhuttu 
siinä tunti kaikkea muuta ja äiti siinä ovella 
sanoo, että he ovat muuten eronneet.

Yhteistyötahot lähettävät aktiivisesti 
neuvolaan postia omista palveluistaan. 
Toisinaan terveydenhoitajien tietoon tulee 
uusia palveluita yhteistyökumppaneiden, 
kuten puhe- ja toimintaterapian, psykologien, 
perheneuvolan, lastensuojelun ja päiväkotien 
keskinäisissä palavereissa, joita pidetään 
vähintään kerran vuodessa. Neuvolassa 
ei työskentele ketään, joka koordinoisi eri 
palveluiden palettia, mikä hankaloittaa työtä, 

sillä terveydenhoitajien tulee itse pysyä kartalla 
palvelutarjonnasta ohjatessaan asiakkaita 
eteenpäin. Työsarkaa helpottaisi tehtävään 
nimetty henkilö, joka hoitaisi suhteita eri 
palveluntarjoajiin ja osoittaisi oikean tahon, 
jonka puoleen kääntyä kussakin tilanteessa. 

Kyl me varmaan täällä joka kerta pähkäillään, 
että mitä asiakkaan kanssa tehtäisiin. Satoja 
keskusteluja käyty tämän pöydän ääressä 
siitä, mihinkä tämä asiakas laitettaisiin, jolla 
on tämmöinen.

Joihinkin paikkoihin terveydenhoitaja 
tekee asiakkaalle lähetteen, kun taas toisiin 
paikkoihin asiakkaan tulee soittaa itse. 
Asiakkaan luvalla perheohjaaja voi olla 
yhteydessä perheeseen päin, mikä on hyvä 
tilanteissa, joissa asiakas ehkä itse jättäisi 
soittamatta. Toisinaan perheet saattavat hylätä 
heille ehdotetut ratkaisut. Usein perheet, joita 
juuri toivoisi perhevalmennuksiin osallistuvan, 
kieltäytyvät niistä.

Sijaishuollosta aikuistuneiden vanhempien 
tukemiseen neuvolassa voisi edesauttaa 
tietoisuuden lisääminen. Lastensuojelun 
sijais- ja jälkihuollon palvelut ovat neuvolassa 
tuttuja enimmäkseen asiakkaiden kautta. 
Terveydenhoitajat toivovat enemmän 
yhteistyötä lastensuojelun kanssa tai edes 
tietoa siitä, onko perhe lastensuojelun asiakas 
ja ovatko neuvolan antamat tiedot johtaneet 
mihinkään.

Kun jonkun verran on sitä, että lapset lähtee 
huostaan tai tulee sijaisvanhempien kanssa 
käymään tai jotain tällaista, mut nekin on 
nopeatempoisia juttuja. Saatetaan nähdä 
vauva kerran tai kaksi, ja sitten menee viisi 
vuotta ennen kuin kuullaan mitään.

Terveydenhoitajien mukaan työskentely 
lastensuojelun kanssa on toistaiseksi ollut 
yksipuolista sanelua. Neuvolasta lähetetään 
lastensuojelun puolelle tietoa, lausuntoja 
ja näkemyksiä, mutta vastavuoroisesti 
lastensuojelusta ei tiedoteta mitään. 
Neuvolan ja lastensuojelun läheisestä 
yhteistyön tarpeesta on puhuttu jo vuosia. 
Terveydenhoitajien mielestä neuvola voisi 
paremmin tukea perheitä, mikäli tietojenvaihto 
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olisi avoimempaa - neuvolasta nähtäisiin, mitä 
perheelle kuuluu lastensuojelun puolella ja 
toisinpäin.

Kuitenkin me tehdään kaikki sen perheen 
eteen töitä, niin se on hullua, että yksi taho 
on sellainen, joka saa statuksen, ettei tartte 
luovuttaa mitään tietoja ja ne pidetään kaikki 
omana lukkojen takana.

Tietosuojan vuoksi perheiden tilanteet 
tulevat neuvolalle usein yllätyksenä. 
Tietämättömyys perheestä aiheuttaa suurta 
huolta terveydenhoitajalle, joka ei tiedä, saako 
perhe lastensuojelulta apua vai ei. Kunnassa on 
myös linjattu, ettei neuvolan ja lastensuojelun 
tulisi tehdä päällekkäistä perhetyötä. Perheeltä 
itseltään voisi kysyä, saisiko lastensuojelu ja 
neuvola olla yhteydessä keskenään.

Pahimmillaan on ollut sillä tavalla, että 
ollaan oltu siinä uskossa, että äiti on 
päihdepalveluiden ja lastensuojelun piirissä, 
mutta ne on loppuneet kuukausi sitten ja 
äiti onkin repsahtanut juomaan ja vauva on 
jätetty kotiin.

 
Lastensuojelusta ohjeistetaan neuvolaa 
tekemään lastensuojeluilmoituksia matalalla 
kynnyksellä, mitä pidettiin hankalana asiana. 

Mikä on se matala kynnys tehdä se, että se 
tavallaan lähtisi siitä eteenpäin - että siitä 
myös tapahtuisi jotain.

Toisinaan terveydenhoitajat soittavat ja 
kysyvät konsultaatiota lastensuojelun 
työntekijöiltä. Lastensuojeluilmoituksiin 
liittyviä, lastensuojelutyöntekijöiden 
ja terveydenhoitajan keskinäisiä 
verkostopalavereita pidettiin hyvinä, sillä ne 
helpottavat asiakassuhteen jatkamista myös 
neuvolan puolella. Kyseisiä palavereita ei tällä 
hetkellä juuri pidetä, sillä lastensuojelulla on 
valtava kuormitus ja resurssipula, mistä syystä 
siellä hoidetaan vain akuutit ja sijoitukseen 
menevät lapset. Ajoittain terveydenhoitajan 
vastaanotolle tulee asiakkaan saattajana 
työntekijä perhekuntoutuksen tai muun 
sosiaalipalvelun puolelta. Tilanteet tulevat 
usein yllätyksinä, mikä on pulmallista rajallisen 
vastaanottoajan suhteen. 

Uusiin käytänteisiin ja työtapoihin liittyen 
neuvolan mallista puuttuu terveydenhoitajien 
mukaan suunnitelmallisuus.

Ensin ruvetaan tekemään ja sitten tulee 
ohjeet.

Käyttöönottosuunnitelmien uupuessa 
terveydenhoitajat joutuvat usein tekemään 
turhaa työtä, ja asioita opitaan kantapään 
kautta. Käytännöt tulisi etukäteen suunnitella 
harkiten, jotta terveydenhoitajille voitaisiin 
antaa selkeät ohjeet. Neuvolatyötä tehdään 
usein muistin varassa, olemassa olevien 
ohjeiden ollessa hyvin sekavia. Aika ajoin 
muuttuvista ohjeista informoidaan huonosti, 
ja monesti työntekijät saavat asioita tietoonsa 
vasta sanomalehdestä. Terveydenhoitajien 
mukaan yleinen systemaattisuus puuttuu, sillä 
valtakunnallisista terveystarkastusohjelmista 
huolimatta kuntien omat toimintatavat ja 
byrokratia tekevät implementoinneista 
epäjohdonmukaisia.
 Kaikissa neuvoloissa tulisi 
lähtökohtaisesti olla samat työtavat. Toisaalta 
yksittäisessä neuvolassa saattaa olla omia, 
hyväksi koettuja käytänteitä. Yleisellä tasolla 
äitiys- ja lastenneuvolalla on molemmilla 
omat kehittämistyöryhmät, joiden kautta 
neuvolatyötä suunnitellaan ja kehitetään. Tällä 
hetkellä kehitystyön alla on perhevalmennus, 
jota päivitetään uuteen. Neuvolassa odotetaan 
innolla uusia sähköisiä järjestelmiä, kuten 
Apottia. Nykyisten äitiysneuvolakorttien 
kanssa on ongelmallista se, että asiakkaat 
eivät halua niissä näkyvien tietojen, kuten 
keskenmenojen tai aborttien, näkyvän uusille 
puolisoille. Tuleva järjestelmä myös tiedottaa, 
mikäli lastensuojeluilmoituksen tekoon liittyvät 
kriteerit täyttyvät. Alkuperäisestä tavoitteesta 
poiketen Apotista ei odoteta valtakunnallisesti 
yhdistävää tietojärjestelmää. Sote-uudistuksesta 
terveydenhoitajat tiesivät hyvin vähän, mutta 
epäilivät, että paljon puhuttu valinnanvapaus 
tulee vaikeuttamaan neuvolatyötä. 

Tulokset
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Neuvolatoimen osastonhoitajan 
näkemys
 
Vantaan neuvolat on jaettu kolmeen 
vastuualueeseen, joihin kuuluu yhteensä 
yksitoista neuvolaa. Yhdistetyn äitiys- ja 
lastenneuvolan pyrkimyksenä on, että 
terveydenhoitajat voisivat hoitaa tuttua 
asiakasta aina raskauden alusta kouluikään 
saakka. Neuvolan osastonhoitajan vastuulla 
on alueensa neuvoloiden ja työntekijöiden 
lisäksi neuvolan kehittäminen osana 
kehittämisryhmää. Lasten- ja äitiysneuvolan 
erillisissä kehittämisryhmissä on mukana 
terveydenhoitajia jokaiselta alueelta tuomassa 
näkökulmaa ja ääntä neuvoloiden arjesta. 
Myös perheohjauksen kehittämisellä on oma 
työryhmänsä. Kehittämisryhmät ovat läheisessä 
vuoropuhelussa työntekijöiden ja johtoryhmän 
kanssa.
 
Neuvolan kehittämiskohteet nousevat työstä 
ja lainsäädännöstä. Kun THL:stä tulee uusia 
ohjeita ja asetuksia, kehittämisryhmän 
tehtävänä on käyttöönoton ja koulutusten 
suunnittelu. Muutoksista ilmoitetaan 
avoimesti, joten usein terveydenhoitajat 
tietävät tulevasta jo uutisten kautta ennen 
varsinaisten ohjeistusten laatimista. 
Yhtenäisyyden luomiseksi pääkaupunkiseudulla 
tehdään seudullista yhteistyötä, vaikkakin 
kunnilla ja kaupungeilla saattaa olla omia 
terveystarkastusohjelmia, joiden mukaan asiat 
tehdään toisinaan eri aikaan tai materiaalit 
jaetaan eri tavoin. Kehittämistyöryhmä 
kokoontuu säännöllisesti noin neljää kertaa 
vuodessa, terveystarkastusohjelmaan liittyvien 
muutosten yhteydessä useammin. Kokousten 
lisäksi järjestetään työpajoja, jolloin ideoinnin 
kohteena on valittu teema, kuten media 
tai leikin vaikutus. Sisäisestä koulutuksesta 
huolehditaan hyvin, ja uusien asetusten 
käyttöönottoja voidaan tarvittaessa tehdä 
nopeallakin aikataululla. Viimeisimpänä 
uutena asiana on ollut kaikkia työntekijöitä 
koskeva, tyttöjen ympärileikkauksiin liittyvä 
koulutus. Neuvolapalveluihin tulee harvemmin 
muutoksia vuosittain. Edelliset suuret 
muutokset vuosina 2009-2012 liittyivät Vantaan 
organisaatiomuutokseen sekä asetuksiin, 
joilla haettiin valtakunnallista yhtenäisyyttä. 

Seuraava uudistus tulee olemaan sote, 
minkä vaikutuksista ei vielä tiedetä. Huoli 
sote-uudistuksen valinnanvapaudesta liittyy 
neuvoloissa palveluiden pirstaloitumiseen. 
Siihen, kuinka polut pystytään turvaamaan 
huoliperheiden kannalta myös erilaisten 
yksityisten palveluntuottajien kohdalla. 
Vanhemmilla saattaa olla jaksamisongelmia 
tai kasvatuspulmia. Nykyisellään neuvolalla 
on suhteellisen selkeät polut, joita pitkin 
perheet ohjataan yhteistyökumppaneiden 
luokse. Perheiltä saattaa uupua omat 
voimavarat palveluiden etsimiseen ja niihin 
hakeutumiseen.
 

Jos tää menee nyt puff ja jokainen saa valita 
sieltä jokaisen erikseen, niin sithän se on 
sekamelska, eikä perheelle enää niin selkeä. 
Koska ei perhe aina jaksa siinä vaiheessa itse 
hirveästi ruveta hakemaan sitä palvelua. Just 
neuvolan perheohjaus on meillä hyvä, koska 
pystyvät siinä rinnalla kulkemaan ja viemään 
sinne palveluun ja näyttää, että “hei, nyt 
mennään yhdessä sinne avoimeen päiväkotiin 
ja sieltä sä löydät vertaiskumppaneita”.

 
Uudistuksen kynnyksellä universaaleja 
palveluita ja neuvolan työntekijöitä tarvitaan 
enenevässä määrin. Ennaltaehkäisevänä 
palveluna neuvolan pitäisi entistä enemmän 
tavoittaa niitä perheitä, joita voitaisiin auttaa 
hyvin pienillä asioilla. Vanhemmuutta 
tulisi tukea mahdollisimman paljon. 
Ennaltaehkäisevä työ on paitsi inhimillistä, 
myös kannattavaa ja tehokasta.
 
Vantaalla ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 
kuuluu terveyspalveluihin, mitä kautta 
neuvola tekee yhteistyötä perhepalveluiden, 
psykososiaalisten palveluiden, psykologien, 
lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen 
kanssa. Toisaalta eri tahot ovat omissa 
laatikoissaan. Neuvolan palvelupalettiin 
kuuluu monia yhteistyötahoja. Neuvolan 
perheohjaus on yksi tärkeimmistä työpareista. 
Perheohjaajat työskentelevät neuvolassa 
yhdessä terveydenhoitajien ja lääkärien 
kanssa. Perheohjaaja tukee perheitä ja 
toimii myös palveluneuvojana. Myös 
lastensuojelun kanssa tehdään yhteistyötä. 
Toisinaan neuvolassa saatetaan soittaa 
ja pyytää lastensuojelusta konsultaatiota 
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tai arviointia ilman, että ajateltaisiin, että 
perheellä on lastensuojeluasiakkuuden tarve. 
Parisuhdeongelmissa ja kasvatuksellisissa 
pulmissa perhe ohjataan perheneuvolaan. 
Perhepalveluiden lisäksi läheisiä 
yhteistyökumppaneita ovat neuvoloittain 
nimetyt psykologit ja moniarviotiimi. Perheelle 
kootaan tiimi, kun taustalla on monia 
ongelmia, joiden päästä ei saada kiinni. 
Yhdessä perheen kanssa moniarviotiimi 
suunnittelee sopivan polun perheen 
tukemiseksi. Tiimissä on eri ammattiryhmien 
edustajia, kuten psykologi, perheneuvolan 
perheterapeutti, perheohjaaja ja tarvittaessa 
myös terveydenhoitaja. Kuten moniarviotiimin 
kanssa, asioiden vireille laittamisesta sovitaan 
aina yhdessä perheen kanssa. Poikkeuksena 
ovat lastensuojelutoimenpiteet ja niistäkin 
ilmoitetaan perheelle. Muita mahdollisia 
palveluita ovat avoin päiväkoti, kotipalvelu ja 
kolmannen sektorin puolelta Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ja seurakunnan kerhot. 
Kotipalveluiden osalta on otettu käyttöön 
palveluseteli, jolla palvelun voi hankkia myös 
yksityiseltä puolelta, koska kotipalvelu on 
suuren tarpeen vuoksi hyvin kuormittunut. 
Neuvola tekee yhteistyötä myös päihde- 
ja perhekuntoutusyksiköiden kanssa. 
Perhekuntoutusta on paitsi julkisella ja 
yksityisellä puolella, myös avoimena ryhmänä, 
josta nuori perhe voi saada vertaistukea 
muilta ensikodissa asuneilta vanhemmilta. 
Päihdeasiakkaat ohjataan erikoissairaanhoidon 
Halpoli-klinikalle.
 
Osastonhoitaja keskustelee usein 
terveydenhoitajien kanssa neuvoloiden 
huoliperheistä ja lastensuojeluilmoituksista. 
Tilanteissa näkyy lastensuojelun ja huono-
osaisuuden ylisukupolvisuus. Asiakkaina 
saattaa olla nuoria, ensimmäisen lapsen 
saaneita vanhempia, joilla on monenlaisia 
huolia, uupumusta tai sitoutumisvaikeuksia. 
Ongelmien takaa löytyy useimmiten 
vanhempien omat perhetaustat. Usein 
vanhemmuuden taidot puuttuvat, koska 
vanhemmuus on ollut hukassa myös 
vanhemman omassa lapsuudenkodissa. Toinen 
seikka on omien vanhempien päihteiden 
käyttö, mikä ei anna oikeanlaista mallia 
vanhemmuudesta. Uudet äidit eivät halua 
toistaa samoja malleja omille lapsilleen, mutta 

tarvitsevat tukea perhearkeen. Päihteiden 
lisäksi ylisukupolvisuuteen vaikuttavat 
mielenterveysasiat. Osastonhoitajan mukaan 
sijoitettuna olleet tarvitsevat yleensä enemmän 
tukea ja opastusta vanhemmuuteen. Vantaalla 
ei tällä hetkellä ole Vahvuutta vanhemmuuteen 
-ryhmiä, mutta vastaava, jo raskauden 
alkuaikana lähtevä ryhmätoiminta olisi hyvä 
formaatti nuorten äitien ja isien tukemiseen 
vanhemmuuteen kasvamisessa.
 
Keinoja tuen tarpeiden tunnistamiseen täytyisi 
olla vielä enemmän, sillä neuvolatoiminnan 
vapaaehtoisuus asettaa haasteita. Neuvolassa ei 
nähdä perheiden muiden tahojen asiakkuuksia 
tietosuojan vuoksi, mikä on hankala asia 
kaikille viranomaisille. Jos asiakas itse tunnistaa 
ja kertoo ongelmistaan, terveydenhoitaja 
pääsee heti tukemaan perhettä tilanteen 
vaativalla tavalla, missä työntekijät ovat hyvin 
ammattitaitoisia. Terveydenhoitaja miettii 
yhdessä vanhempien kanssa, mitä voimavaroja 
perheellä on, ja riittääkö, jos he käyvät 
neuvolassa vähän tiheämmin.
 Neuvolassa on myös käytössä erilaisia 
testejä, kuten päihde- ja masennustestit. 
Tiettyjen pisteiden täytyttyä testi indikoi 
tietystä pulmasta, jolloin asia on helppo ottaa 
puheeksi vanhemman kanssa. Toisaalta kukin 
vastaa testeihin omantuntonsa mukaan. Tuen 
tarpeiden tunnistaminen ylipäänsä edellyttää 
tutustumista ja luottamussuhteen syntymistä. 
Vauvan odotus on usein päihteidenkäyttäjälle 
jopa intervention hetki, jolloin hän odottaa 
saavansa apua.

Usein asiakas tietää ja ymmärtää, että 
siinä vaiheessa kun vauvaakin odottaa, se 
on kaikkien etu ja hyvä asia, että kertoo 
rehellisesti. Ja me voidaan miettiä sitä polkua, 
miten tuetaan ja autetaan. Se on kuitenkin 
positiivista.

Toisaalta terveydenhoitajat toimivat pelkästään 
asiakkaalta saatujen tietojen varassa. Siitä 
huolimatta, että taustalla on isojakin huolia, 
terveydenhoitajan tulee pääsääntöisesti voida 
luottaa asiakkaan sanaan. Tulevan tai olevan 
lapsen kehitykseen, turvalliseen ympäristöön ja 
vanhempien omaan jaksamiseen kiinnitetään 
kuitenkin huomiota. 

Tulokset
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Neuvolatyön suurin haaste on ongelmien ja 
erityisen tuen tarpeiden kasautuminen samoille 
asiakasperheille. Sen lisäksi, että vanhemmilla 
on moninaisia ongelmia, heiltä saattaa 
puuttua verkostot tai kokemustieto hyvästä 
vanhemmuudesta. Myös perheen ystävien 
verkosto voi koostua muista epäonnisista.

Ylisukupolvisuus on pulma. 

Toinen suuri haaste terveydenhoitajien työssä 
on resurssipula, johon vastataan muun muassa 
terveystarkastusohjelmien muutoksilla. 
Jakamalla resursseja vain tarpeenmukaisesti 
neuvola pyrkii antamaan minimimäärän 
resursseja perheille, joilla on kaikki hyvin, mikä 
vapauttaa resursseja niitä eritoten tarvitseville 
perheille.  Kaikki eivät tarvitse kaikkea, joten 
hädänalaisille lisäaikaa antamalla voidaan 
pysäyttää ylisukupolvisuus edes joidenkin 
perheiden kohdalla. “Se on se tavoite, mihin 
pyritään, ei se, että haluttaisiin huonontaa 
neuvolapalveluita.” Resurssien jakamisesta 
huolimatta Vantaa on kasvava kaupunki, ja 
neuvolat tulevat tarvitsemaan runsaasti lisää 
työntekijöitä nopealla aikavälillä. Nykyisin 
perheen hoitosuhde voi joskus katketa 
siihen, että työntekijää joudutaan vaihtamaan 
erinäisistä resurssitilanteista johtuen.
 
Ihanteellisessa tilanteessa sijaishuollossa 
kasvaneita vanhempia tuettaisiin parhaiten 
hyvin varhaisessa vaiheessa - mieluummin 
jo ennen kuin raskaustesti näyttää plussaa. 
Usein käy niin, että raskaus tulee yllätyksenä. 
Vanhemmuuden tukeminen tulisi alkaa heti 
ensimmäisestä neuvolakäynnistä ja jatkua läpi 
raskauden. Silloin, kun raskaus alkaa tulla 
todeksi ja vauva alkaa liikkua, on tärkeää, 
että vanhemmille annetaan aikaa pysähtyä ja 
käydä läpi omia lapsuuden kokemuksiaan. 
Vanhemmuuden mallit voivat olla huonoja, 
mutta asiakas voi miettiä ajatuksia siitä, mitä 
oma tuleva vanhemmuus voisi olla.
 

Kaikkien asiakkaiden kanssa pitäisi lähteä 
silloin ihan alussa tekee sukupuuta, että “hei, 
mistä sä tulet, mikä on se sun sukupuu, mitkä 
on ne sun sisarukset, vanhemmat, mummot 
ja papat.” Sehän avaa ihan hirveästi sitä, 
mikä on se tulevan äidin ja isän kokemus ja 
historia, ja mikä on heidän välinen suhde. 

“Ootteko olleet aikaisemmin parisuhteessa, 
onko ihan uutta, ja ootteko olleet kauan”. 
Tavallaan ihan perusasioita, mut siihen pitäisi 
panostaa enemmän kun se pohja, tulokulma 
on vähän semmoinen erilainen. 

 
Sijaishuollosta aikuistuneille vanhemmille 
voisi sopia Vahvuutta vanhemmuuteen tai 
muu ryhmätoiminta, mutta ihanteellisessa 
tilanteessa heille tulisi antaa myös enemmän 
yksilötapaamisia terveydenhoitajan kanssa. 
Isompien pulmien kohdalla syvällisempää 
tukea voisi antaa psykologi, perhe- tai 
pariterapeutti. 

Semmoisen perustason pystyy antamaan 
ihan terveydenhoitajakin keskustelemalla ja 
sukuhistoriaa läpikäymällä. Pystyisi, jos olisi 
aikaa.

Myös neuvolan Varhaisen Vuorovaikutuksen 
käyntejä ja keskusteluja voitaisiin kehittää, ja 
niille tulisi antaa aikaa eritoten vanhempien 
kanssa, joilla on erilainen tausta. Sijoituksessa 
eläneiden vanhempien omat vanhemmat 
saattavat olla päihteiden käyttäjiä tai 
mielenterveyskuntoutujia, jotka eivät ehkä 
koskaan pysty ottamaan vastuuta lapsenlapsista. 
Näitä perheitä tulisi tukea selkeästi enemmän 
raskausaikana.

Perhekuntoutuksen ohjaajan 
näkemys
 
Lastensuojelussa on tänä päivänä hyvä suunta, 
sillä se painottuu ennaltaehkäisevään ja 
varhaiseen työhön. Palveluita tulisi ehdottaa 
perheille yhä aikaisemmassa vaiheessa, sillä 
monesti perheet tulevat perhekuntoutuksen 
asiakkaiksi liian myöhään. Yleisesti ottaen 
lastensuojeluperheet ovat erilaisia, ja lapset 
ovat suurella ikähaitarilla. Yksi suurimmista 
syistä lastensuojelulle on ylisukupolvisuus. 
Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat 
ylisukupolvisuuden oireita, jotka siirtyvät 
sukupolvelta toiselle. 

Meillä on paljon ihmisiä, jotka tipahtaa väliin.

Perhekuntoutuksessa näkee asiakasperheitä, 
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jotka olisivat aikaisemmin olleet oikeutettuja 
vammaispalveluihin, mutta tiukentuneen lain 
takia ovat nyt jääneet huomiotta. Kierre jatkuu 
sukupolvelta toiselle, eivätkä perheet osaa 
vaatia tarvittavia tutkimuksia ja kuntoutuksia. 
Toisinaan tilanteet ehtivät kehittyä hyvin 
pitkälle, vaikka niihin olisi pitänyt puuttua 
jo varhain. Varsinkin teini-ikäisten lasten 
kohdalla huomaa ongelmien kasaantumisen, 
kun kognitiivisiin ja motorisiin seikkoihin 
ei ole osattu tarttua jo perheneuvolassa. Tai 
sitten vanhemmat eivät ole huolehtineet 
tutkimuksissa käymisistä, mikä on aiheuttanut 
lastensuojeluilmoituksen tekemisen.
 
Ylisukupolvisuudesta puhutaan nykyään paljon 
enemmän, vaikka lastensuojelun asiakkuuksien 
ja ongelmien ketjuttuneisuus on tiedostettu 
jo aiemmin. Ylisukupolvisuus ilmenee  
lastensuojelutyössä viimeistään siinä vaiheessa, 
kun keskustellaan vanhemman kanssa 
tämän omasta taustasta ja menneisyydestä. 
Ylisukupolvisuus ei välttämättä aina 
tarkoita lastensuojeluasiakkuutta, mutta 
vanhemmilla saattaa olla omia lapsuuden 
traumoja, kaltoinkohteluita tai vanhempien 
päihdeongelmia, mitkä eivät välttämättä ole 
aiemmin yltäneet lastensuojelun piiriin.

Kyllä se sillai näkyy, että jos ei ole lusikalla 
saanut, niin ei voi kauhalla antaa.

Vanhempien omat lapsuuden kokemukset 
saattavat näkyä vuorovaikutussuhteessa, 
kiintymyssuhteen luomisessa, lapsen 
näkökulmaan asettumisessa sekä perheen 
arjessa ja tukiverkostossa. Osa vanhemmista 
tiedostaa asian itse, kun taas osa kokee, että 
heillä on ollut lapsena kaikki hyvin, eivätkä näe 
ongelmia omassa perhetilanteessa. Ohjaajan 
mukaan osa vanhemmista on itsekin avun 
tarpeessa ja heissä näkyy vaille jäämistä.

He saattavat ekaa kertaa olla siinä tilanteessa, 
että joku kuuntelee ja yrittää ymmärtää. 
Ihana, jos pystytään antaa heillekin hoivaa, 
vaikka lapset ovat pääasia.

 
Yksi tämänhetkinen keino ylisukupolvisuuden 
torjumiseen on yhteistyö biologisten perheiden 
kanssa. Vaikka lapsi olisi sijoitettu, työhön 
otetaan mukaan koko perhe. Se, että lapsi saa 

tuntea omat juurensa ja taustansa ja olla omien 
vanhempiensa lapsi, kantaa pitkälle. Eritoten 
pitkäjänteinen työ lasten kanssa ehkäisee 
ylisukupolvisuutta.

Lastensuojelussa on ruvettu laskemaan 
hintalappua näille asioille. Sen inhimillisen 
hinnan ohella on laskettu ja ruvettu 
näyttämään toteen sitä, että pitkäjänteinen 
työ auttaa monessa sukupolvessa.

Ylisukupolvisuuden katkaiseminen ei 
kuitenkaan ole helppoa. Vaikka lapsi ei enää 
asuisi samassa ympäristössä vanhemman 
kanssa, ylisukupolvisuus kumpuaa geeneistä 
tai varhaisista vaiheista. On tutkittu, että 
varhaisen vaiheen merkitys on erityisen suuri. 
Vauvan ensimmäiset kuukaudet määrittävät 
lapsen elämää ja myöhempiä ihmissuhteita, 
mistä syystä eritoten varhaisiin hetkiin tulisi 
panostaa. Asioihin tulisi tarttua jo silloin, kun 
mitään huolta ei olekaan. Ohjaaja ideoi, että 
ihmissuhdetaidoista, kuten kiintymyssuhteista ja 
elämän tärkeimmistä kohdista voitaisiin opettaa 
jo koulussa. Monia vanhempia herättelee 
tieto siitä, miten tunneside lapseen syntyy. 
Sosiaalisuus ja vuorovaikutus opitaan toisilta, 
mikä ei välttämättä ole selkeää jokaiselle. 
Sijaishuollosta itsenäistyneet nuoret ovat 
pohtineet, että elämässä ja vanhemmuudessa 
tärkeistä asioista tulisi keskustella jo teini-iässä, 
paljon ennen neuvolaa. Jälkihuolto tai jokin 
muu taho voisi tukea sijaishuollossa asuvia 
nuoria tässä tärkeässä kohdassa. 
 
SOS-Lapsikylän tiivis, kotona tehtävä 
perhekuntoutus on varhainen tukimuoto. 
Perhekuntoutus on ilmoituksenvarainen, 
mutta työtä tehdään asiakkaan luvalla. 
Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on omat 
perhekuntoutusyksiköt, joten useimmiten 
asiakasperheet tulevat muista pikkukunnista. 
SOS-Lapsikylän Etelä-Suomen yksiköllä 
on kotiin tehtävässä perhekuntoutuksessa 
enimmillään kolme perhettä, mutta tuloillaan 
on laitosmuotoinen, ympärivuorokautinen 
neljän perheen perhekuntoutusyksikkö. Tämä 
vähentää kotiin tehtävää perhekuntoutusta, 
vaikka se on kuntoutuksen tärkein osuus. 
Laitoksessa oleminen on enempi tilanteen 
pysäytys: “Ei ole autuaaksi tekevä, että perhe 
tulee tänne ja sitten he lähtevät valaistuneena.” 

Tulokset
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Perhekuntoutus on arjessa mukana olemista, 
asioiden hoitamista ja yhteydenpitoa 
viranomaisverkostoihin. Esimerkiksi perheen 
teinille saatetaan jo aamusta laittaa viestiä, jotta 
tarkistetaan, että tämä on lähtenyt kouluun. 

Pääidea on se, että perhe tekee itse, me 
ollaan heidän puolella. He tietää parhaiten 
sen heidän oman elämänsä. Ollaan siinä 
rinnalla, yhdessä mietitään.

Asiakasperheet eivät aina alkuun luota 
lastensuojeluun tai viranomaisiin. 
Perhekuntoutuksessa luottamuksellista suhdetta 
lähdetään muodostamaan äärimmäisen 
avoimuuden ja kunnioituksen kautta. Asiakas 
kohdataan arvostavasti ja kunnioittaen, 
avoimesti keskustellen. Kohtaamisilla on 
suuri painoarvo, sillä epäluottamusta on 
vaikea muuttaa luottamukseksi. Myös 
työntekijöiden vaihtuvuus heikentää 
luottamusta. Luottamuksellinen suhde syntyy 
paitsi kokemuksesta ja empaattisuudesta, myös 
siitä, että toinen antaa jotain itsestään. Se on 
aikaa vievä prosessi. Kun suhde on päässyt 
muodostumaan, asiakas pystyy osoittamaan 
omia ajatuksia, puhumaan synkemmistäkin 
asioista ja perheen tuen tarpeista hyvin 
kokonaisvaltaisesti. Asiakkaalla on 
luottamuksessa se ristiriita, että kuntoutuksen 
lisäksi työhön kuuluu kontrollipuoli. Työntekijät 
ovat kuitenkin kaikissa toimissaan avoimia. 
Asiakkaan sanaan uskotaan, ja jos jokin 
jää epäselväksi, siitä kysytään. Ainuttakaan 
puhelua ei soiteta, etteikö perhe tietäisi siitä. 
Tämä ei ole aina selkeää muille tahoille. 

Joudutaan tekee valistustyötä siinäkin, että 
se ei auta, että me viranomaiset keskenään 
jutellaan. Otetaan asiakas siihen mukaan.

Usein yhteistyöverkostot ottavat lastensuojeluun 
yhteyttä perheen ohi, koska asioista pelätään 
puhua suoraan asianosaisten kanssa. Tämä 
on kuitenkin turhaa, sillä perheet ovat usein 
otettuja avoimuudesta. Jos pelko taas on oikea 
ja vanhempi provosoituu väkivaltaiseksi siitä, 
että asioista puhutaan suoraan, niin sittenhän 
kodin olosuhteet eivät välttämättä ole sopivia 
lapsellekaan elää. Vaikeista asioista puhuminen 
kuuluu työhön niin neuvolassa, päiväkodissa 
kuin koulussakin. Ratkaisevaa on se, miten 

asian esittää.
 
Lastensuojelutyölle asetetaan toisinaan 
ulkopuolelta tulevia tavoitteita ja aikapaineita, 
minkä ohjaaja näki haasteellisena. Aika 
määrittelee lastensuojeluasiakkuuksien 
keston, luonteen ja vaikuttavuuden. Helpointa 
olisi, jos aikaa olisi määrättömästi. Aikaa 
tarvitaan tutustumiseen ja luottamuksellisen 
suhteen luomiseen: “Minkäänlaista muutosta 
tai etenemistä ei tapahdu, jos perhe ei koe 
olevansa turvassa.” Lisäksi on tutkittu, että 
pidempikestoinen työskentely perheen kanssa 
- vuoden tai pari, kaksi kertaa viikossa - on 
paljon vaikuttavampaa kuin se, että perheen 
kanssa ollaan tekemisissä lyhyemmän aikaa 
kellon ympäri. Esimerkiksi perhekuntoutus 
voi harventuessaan muuttua perhetyöksi ja 
siitä edelleen työskentelyksi ammatillisen 
tukihenkilön kanssa. Ajan antaminen kantaa 
paljon pidemmälle, mikä antaa vastinetta myös 
taloudelliselle panokselle.

Sitä ei aina muisteta, kuinka kallista 
huostaanotto on, ja miten pitkään sillä rahalla 
voisi työskennellä tällä tavalla kevyemmin ja 
vaikuttavammin.

Perhekuntoutuksen asiakkaissa on suhteellisen 
vähän neuvolaikäsiä lapsia. SOS-Lapsikylä on 
jonkin verran markkinoinut perhekuntoutuksen, 
perhetyön ja avohuollon palveluita 
neuvoloiden suuntaan. Perhekuntoutus 
ei tee suoranaista yhteistyötä neuvolan 
kanssa, mutta sellaista on mahdollista 
järjestää tarpeen vaatiessa ja vanhempien 
pyynnöstä. Kuitenkin se, että vanhemmat 
käyvät neuvolassa, on perhekuntoutukselle 
tärkeä viesti. Erilaisten tukien saamiseksi 
raskauden aikana on tiettyjä rakenteita, 
jolloin käyntejä on säännöllisemmin, mutta 
yleensä vanhemmat käyvät neuvolassa, koska 
ovat hyvin kiinnostuneita lapsen kasvusta ja 
kehityksestä. Pääasiallisesti lastensuojelun 
ja neuvoloiden välinen yhteistyö liittyy 
lastensuojeluilmoituksiin. Ilmoituksia tulisi 
tehdä yhdessä perheiden kanssa - ei sen takia, 
että lastensuojelu saisi asiakkaita, vaan siksi, 
että neuvolalla on mitä varhaisin mahdollisuus 
edesauttaa oikean ratkaisun toteuttamista. 
Lastensuojeluilmoitus tulisi tehdä aina lapsen 
ja perheen edun mukaisesti, ei työntekijän 
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takia. Lastensuojelun ja muiden tahojen välistä 
yhteistyötä ja sen muotoja olisi hyvä miettiä 
ja kehittää. Eri tahojen tulisi jakaa keskenään 
tietoa työskentelytavoista. Lastensuojelu saa 
yhteistyöverkostosta paljon palautetta siitä, ettei 
se jaa tietoja asiakasperheistä. Lastensuojelun 
työntekijät eivät yleensä itsekään pyydä 
tietoja muualta, sillä työtä tehdään aina 
suoraan vanhempien kanssa ja heidän 
kauttaan. Ohjaajan mielestä myös neuvolassa 
voitaisiin suoraan kysyä vanhemmilta, onko 
perhe lastensuojelussa. Siitäkin huolimatta, 
että perhe kuuluisi lastensuojelun piiriin, 
kaikkien tahojen tulisi kantaa vastuu perheen 
auttamisesta. Esimerkiksi se, että lapsi on 
perhekuntoutuksessa, ei ole oikeutus sille, ettei 
päiväkodin tarvitse tehdä parastaan lapsen 
auttamiseksi.
 
Perhekuntoutuksen ohjaaja näki neuvolan 
erittäin merkittävänä tahona sijaishuollosta 
aikuistuneiden vanhempien tukemisessa. 
Lastensuojelun puolella on kova luotto 
neuvolajärjestelmään. Palvelun laadun 
nähdään kuitenkin vaihtelevan. On 
erittäin olennaista, että neuvolassa on 
tietämystä ylisukupolvisuudesta ja siitä, 
miten lastensuojelutausta saattaa vaikuttaa 
vanhemmuuteen. Neuvolan rooli on 
äärimmäisen tärkeä myös siksi, että siinä 
vaiheessa, kun sijaishuollosta aikuistunut 
vanhempi perustaa perhettä, neuvola saattaa 
olla tämän ainut kontakti. Parhaimmassa 
tapauksessa sijais- ja jälkihuollon palvelut 
ovat loppuneet vanhemman kohdalla jo 
aikapäiviä sitten. Vanhempien omista taustoista 
olisi hyvä keskustella neuvolassa kaikkien 
kanssa. Ihmisellä on toki oikeus päättää, mitä 
hän haluaa kertoa, mutta aina voi kysyä. 
Sijaishuoltotausta ei kuitenkaan saa leimata 
ihmistä.

Siitä ei ole mitään hyötyä, että 
lastensuojelutaustan paljastuttua kaivetaan 
eri paperit esiin ja ruvetaan niiden mukaan 
toimimaan.

Yhtä lailla lapsen elämän tärkeiden kohtien 
esille tuominen ja vanhemmuuden taitojen 
oppiminen ovat tärkeitä kaikille vanhemmille, 
kuten myös lähiverkoston kartoittaminen ja 
sen yhdessä pohtiminen. Vanhemmalta voisi 

tiedustella, onko jotain sellaista, mitä pitäisi 
ottaa huomioon hänen tausta huomioiden, 
ja mitä vanhempi itse tarvitsee tai haluaa. 
Toisaalta vanhempien voi olla vaikea esittää 
toiveita tai tarpeita, jos kukaan ei ole koskaan 
aikaisemmin kysynyt sellaisia. Vanhemmalle 
olisikin hyvä antaa vaihtoehtoja ja aikaa pohtia 
ja palata asiaan. 

Raskaudenaikaisia käyntejä on onneksi 
vähän enemmän, joissa toivottavasti päästään 
muuhunkin kuin mahan mittaamiseen ja 
painosta keskustelemiseen.

Neuvola voisi parhaiten tukea sijaishuollosta 
aikuistuneita vanhempia luottamuksellisen 
suhteen kautta, minkä muodostamiseen tulisi 
antaa aikaa. Kohtaamisen tulisi olla avoin, 
ennakkoluuloton ja yksilöllinen, niin kuin ketä 
tahansa muutakin kohtaan. Neuvolapalveluita 
voitaisiin myös tuoda enemmän ihmisten 
ulottuville. Se, ettei työntekijöihin saa 
mitenkään yhteyttä tai ettei neuvolakäynnin 
varaaminen suju ilman valtavaa säätämistä, 
nostaa kynnystä aivan valtavasti.

Perhehoidon työntekijöiden 
näkökulma
 
Tämän päivän lastensuojeluperheillä on 
monenlaista huono-osaisuutta ja kasaantuneita 
ongelmia. Sijaishuoltoon tulevilla lapsilla ja 
nuorilla on usein takanaan pitkiä lastensuojelun 
prosesseja, kuten monenlaisia sijoituksia, 
kotiin palaamisia ja avohuollon tukitoimia. 
Lastensuojelun piiriin harvemmin tupsahtaa 
tyhjästä perheitä, ja usein heitä on yritetty 
auttaa jo hyvän aikaa. Suurimman huolen 
herättävät pienemmät lapset, jotka ovat 
kiertäneet sijaispaikasta toiseen, välissä olleet 
kotona ja sitten taas huostassa. Ylisukupolviset 
lastensuojeluperheet ovat usein edustettuna 
sijaishuollon tapauksissa. 

Elämä on ihan katkonaista. Paljon on ehtinyt 
pienille ihmisille tapahtua.

Ylisukupolvisuus on ilmiö, joka näyttäytyy 
monella tasolla. Lastensuojelun asiakkuutta voi 
olla kolmessakin polvessa. Mitä pidemmälle 

Tulokset
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mennään, seuraava sukupolvi on aina 
jossain määrin haastavampi, sillä pulmat 
kulminoituvat ja kasvavat. Vanhemmilta saattaa 
uupua vahvat tukiverkostot, yhteiskuntaan 
integroituminen ja luottamus viranomaisiin. 
Jos lastensuojeluasiakkuus on menossa jo 
kolmannessa polvessa, perheen auttaminen 
tulisi tapahtua hyvin monella portaalla, sillä 
heidän voimaannuttaminen saattaa olla 
erityisen haastavaa. Toisaalta vanhempien 
omat lastensuojelutaustat jäävät useimmiten 
piiloon. Hyvin harva vanhemmista puhuu 
avoimesti omista lapsuuden kokemuksista tai 
myöntää, että samanlaista oli itselläkin. Yleensä 
vanhemmat eivät kerro omien vanhempiensa 
tuen tarpeista, mutta heidän puheista saattaa 
käydä ilmi, että verkostot ovat olleet kaoottisia, 
ja lapsuudessa on ollut kaikenlaista huolta 
ja hätää. Yhä aikuisenakin vanhemmat ovat 
usein tarvitsevia, jos he ovat jääneet monista 
asioista paitsi omassa lapsuudessaan. Tämä 
näkyy lastensuojelutyössä siten, että koko 
perhe lapsista vanhempiin tarvitsee hoivan ja 
huolenpidon kokemuksia. Vanhemmat saattavat 
esimerkiksi olla hyvin pettyneitä, jos he eivät 
itse pääse lasten mukana retkelle. 
 
Ylisukupolvisuuteen on herätty vasta viime 
vuosina. Periytyvyys on valtavan suurta, ja 
useat sukupolvet ovat kulkeneet kierteenä 
lastensuojelun läpi. Toistaiseksi ilmiön äärellä 
vasta ollaan ja tuskastellaan, eikä ongelmaa 
ole vielä kunnolla nostettu kehittämiskohteeksi 
julkisella puolella. SOS-Lapsikylän Ylitse-
hanke on ensimmäisiä voimallisia yrityksiä 
asiaan puuttumiseksi. Varsinkin jälkihuollossa 
ja itsenäistymisen kynnyksellä olevien nuorten 
kohdalla kokee tuskastumista tulevasta. 
Nuoren tehdessä paluuta vanhaan verkostoon 
ja pohtiessa omaa taustaansa, herää kysymys, 
minne hän menee ja minkä päälle työtä 
ollaan rakennettu. Hyppy sijoituksesta 
jälkihuoltoon on iso muutos monelle nuorelle, 
kun alkuun ihanalta tuntunut vapaus muuttuu 
vastuuksi. Harva 18-vuotias on tarpeeksi 
pätevä pärjäämään omillaan. Äärimmäisen 
ohut tukiverkosto hankaloittaa asiaa. SOS-
Lapsikylän kehittämistyössä pohditaan, 
minkälaisin palveluin nuoret voitaisiin 
saattaa itsenäiseen elämään. Nykyisellään 
lapsikylän Rytmi-toiminnassa nuoret voivat 
harjoitella peruselämisen taitoja esimerkiksi 

vuorokausirytmin puuttuessa. Jälkihuollon 
lisäksi jatkuvan kehittämistyön kohteena on 
yhteisöllinen sijaisperhetoiminta. Ylipäätään 
SOS-Lapsikylän toiminta on muuttunut 
valtavasti muutaman vuoden sisällä. Nykyään 
SOS-Lapsikylä tuottaa leiritoimintaa ja muita 
avohuollon ja varhaisen tuen palveluita, 
joilla pyritään avaamaan järjestön toimintaa 
myös lapsikyläkotien ulkopuolelle. 
Avohuollon palveluihin kuuluu monenlaista 
perhetoimintaa ja tukiperhetyötä. Kylän 
yhteydessä on myös perhekahvila ja tilat 
vertaisryhmäkokoontumisille.
 
Yksi suurimmista haasteista on se, että 
lastensuojelutyö tulee aina askeleen jäljessä. 
Perheiden tilanteisiin olisi tullut puuttua jo 
peruspalveluissa ja varhaisessa vaiheessa. 
Lisäksi haasteena on lastensuojelun huono 
mediakuva. Perheet harvemmin uskaltautuvat 
hakea apua silloin, kun heitä voitaisiin tukea 
varsin pienillä toimenpiteillä. 

Lastensuojeluun liittyy jotain kovin 
pelottavaa, mitä media ruokkii omilla 
jutuillaan.

Kolmantena haasteena työhön liittyvät raha- ja 
resurssipula. Alalta puuttuu päteviä toimijoita ja 
työntekijöitä, kun entistä pienempi työporukka 
yrittää tehdä entistä enemmän työtehtäviä. 
Joissain kunnissa on riittävästi ammatillisesti 
päteviä työntekijöitä, kun taas jotkut alueet ovat 
pudonneet kierteeseen, jonka työkaaoksessa ja 
niukoilla resursseilla pystytään tarjoamaan vain 
hätäapua. Työmäärää vähentämällä asiakkaille 
voitaisiin nopeasti luoda parempia ja 
jouhevampia palveluketjuja. Myös asiakkaiden 
epäluuloisuus, vastustus ja salailu tekevät 
työstä hankalaa. Avohuollossa joutuu tekemään 
paljon nollatyötä, mikä ei johda mihinkään. 
Lähtökohtaisesti asiakkaat vastustavat 
palveluita, vaikka ne voisivat auttaa. Monilla on 
se harhakuvitelma, että lastensuojelukynnyksen 
ylityttyä lapset ovat huostassa jo seuraavana 
päivänä. Toisinaan avohuollon kenttä ja 
perheiden haasteet ovat niin moninaiset, 
että työntekijän on miltei mahdoton tietää ja 
ymmärtää kaikkea. 

Välillä tulee sellainen fiilis, että olen yksin 
maailmassa auttamassa tätä perhettä. Ei 
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ole muita toimijoita, jotka aidosti tukisi, 
että tehdään yhdessä perheen kanssa, vaan 
joutuu itse epätoivoisesti kiskomaan niitä 
naruja, jos lähtisi ja olisko tää palvelu.

Puheissa mennään sitä kohden, että kaikki 
palvelut ja toimijat psykiatreista neuvoloihin 
ja kouluihin ovat yhdessä tekemässä, mutta 
käytäntö on hyvin toisenlainen. Perheet ovat 
eri palveluissa ja lapset tulevat kohdatuksi 
koulussa. Paljon on tarttumapintaa, 
missä voitaisiin tehdä enemmän asioita. 
Lisäksi työlle asettaa raja-aitoja varsinkin 
kuntapuolella jylläävä byrokratiaviidakko ja 
lastensuojelupalvelujen kilpailutus. Toisinaan 
lapselle paras paikka ei mene kilpailutuksessa 
läpi, ja palvelu hankitaan toisaalta. Tiukkojen 
kilpailutusehtojen tarkoitus on hyvä, 
mutta on kyseenalaista, tuottavatko ehdot 
aidosti hyvinvointia vai pitäisikö perheen 
lastensuojelulla pystyä tekemään jotain 
ihan muuta. Kuntien kamppaillessa kentällä 
odotellaan mielenkiinnolla sote-yhdistymistä, 
vaikka “paletti on aivan taivaan sekaisin 
päättäjillä saakka.” Sote-uudistus koskee 
kaikkia toimijoita, mutta kellään ei ole vielä 
tietoa, miten suurta tuntematonta kohden tulisi 
valmistautua. 
 
SOS-Lapsikylän yhteistyötahot muodostavat 
perheen ympärille moninaisen verkostopaletin. 
Kunnan lisäksi yhteistyötä tehdään päiväkodin, 
lastenpsykiatrian ja nuorisotoimen kanssa. 
Työssä pyritään jatkuvasti verkostoitumaan 
muiden järjestöjen ja palveluntuottajien 
kanssa, sillä mutkaton yhteistyö toimii aina 
lapsen parhaaksi. Mitä paremmat välit, sitä 
paremmin asioista pystytään keskustelemaan 
matalalla kynnyksellä. Lapsilla saattaa olla 
erilaisia kuntoutustarpeita ja somaattisia 
sairauksia, joten lapsen eheyttämiseksi tehdään 
työtä monien eri hoitotahojen, verkostojen ja 
tukikuvioiden kanssa.

Joidenkin lasten kohdalla ajattelen, että 
he ovat kuin legohahmoja, joita kasataan 
takaisin yhteen erilaisilla palveluilla.

Kuntien oman toiminnan lisäksi lastensuojelun 
kentällä on useita palveluntuottajia. SOS-
Lapsikylän kyläyhteisö on kuitenkin 
ainutlaatuinen. Laitosmaailmasta poiketen 

lapsikylän sijaisperhetoiminnassa on jatkuvasti 
samat aikuiset, eikä työtä tehdä vuoroissa.

Tää on niin kuin koti, täällä on ne 
vanhemmat ja täällä eletään sitä arkea.

 
Sijaishuolto tarjoaa valmiuksia vanhemmuuteen 
perhekohtaisesti, vaikka kaikki sijoituksessa 
olevat lapset saavat hyvän hoidon ja 
huolenpidon. Se, että lapsi saa korjaavia 
kokemuksia ja eheytyy menneisyyden huonosta 
kohtelusta, on toki parasta mahdollista 
valmistautumista. Toisaalta sijaishuolto 
ei aina valmista tulevaisuuteen parhaalla 
mahdollisella tavalla, sillä sijaisperheet 
saattavat elää hetkessä. Täysi-ikäistymisestä 
alkavan jälkihuollon jälkeen nuoret on usein 
tungettava raakileina maailmalle, vaikka 
hyvin harva syntymävanhempien luona asuva 
lapsikaan lähtee vielä 18-vuotiaana mihinkään. 
Perheessä kuin perheessä vanhempi jatkuvasti 
mallintaa omalla toiminnallaan sitä, mitä 
elämä on. Nuoruusvaiheessa vanhempien 
tulisi enemmän valmentaa lapsia itsenäiseen 
elämään, kuten pesukoneen käyttämiseen, 
laskujen maksamiseen, kaupassa käyntiin ja 
ruuan tekoon. Sijaisperheessä monet tällaiset 
asiat saattavat hämärtyä, sillä arki sujuu hyvin 
jouhevasti. Asiaan ollaan nyt havahduttu, 
ja sijaisvanhempia ohjeistetaan ottamaan 
lapsia enemmän mukaan normaaleihin arjen 
tilanteisiin. Sijaisperheessä olevat lapset ja 
nuoret tottuvat siihen, että kotona on aina joku 
odottamassa, mistä syystä nuorten voi olla 
hyvin vaikeaa tottua yksinoloon ja itsenäiseen 
asumiseen. Tavallisissa perheissä lapsia ja 
nuoria pyritään myös valmistamaan siihen, että 
he käyvät koulut ja hankkivat ammatin, mutta 
sijaishuollossa elämää ei aina suunnitella - 
se vaan tapahtuu tässä ja nyt, ja koulusta on 
saatettu erota ennen kuin ollaan edes mietitty, 
mitä seuraavaksi tapahtuu. Tai sitten luotetaan 
siihen, että pysytään aina yhdessä tyttö- tai 
poikaystävän kanssa. Nuorille viikko on paljon 
pidempi aika kuin aikuiselle. Aikajatkumo 
hankalasti hallittavissa, mutta se kehittyy 
pikkuhiljaa.

Nuoret vanhemmat ovat lastensuojelun ja 
sijaishuollon perheissä yliedustettuina. Monet 
sijoituksessa olleet nuoret haaveilevat oman 
perheen perustamisesta jo varhain. He lähtevät 
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toteuttamaan haavekuvaa hyvin nopeasti teini-
iässä ja itsenäisyyden kynnyksellä.
Toisaalta osalta puuttuu käsitys siitä, mitä 
vanhemmuus vaatii. Moni 15-16-vuotias 
sanoo haluavansa oman lapsen itseään varten: 
“Ja siinähän se lähtee ihan heti pieleen. Sä 
oot sitä lasta varten.” Vanhemmuutta voi 
olla vaikea tarjota vauvalle, jos omakin 
kasvuprosessi on kovin kesken. Nuorilla saattaa 
olla mielikuva pienestä ja aina suloisesta 
vauvasta. Usein lapsen tarvitsevuus realisoituu 
vasta tämän synnyttyä. Myös tämä osaltaan 
aiheuttaa lastensuojelun ylisukupolvisuutta. 
Vanhemmuudesta tulisi keskustella enemmän. 
Kääntöpuolena ovat myös ne nuoret, joiden 
vanhemmuuteen valmistautuminen on jo 
entuudestaan negatiivista. Eräs nuori oli 
saanut vanhemmiltaan hyvin kielteisen 
mallin hallitsemattomasta perhekuvioon 
ajautumisesta, kun aikuisena lapsia vaan 
lähtee tulemaan. Vanhemmuuden mallit voivat 
heijastua tuleviin perhesuhteisiin tai sitten 
niitä tule ollenkaan. Lisäksi nuorille sattuu 
yllätysraskauksia. Eräälle tytölle asianlaita 
oli paljastunut vasta synnytyksen alettua, ja 
jälkikäteen nuori hoiti lasta yksin täysin edes 
kykenemättä ymmärtämään tapahtunutta. 
 
Työntekijöillä oli kokemuksia neuvolan 
kanssa työskentelystä sekä lastensuojelutyön 
että omakohtaisten kokemusten kautta. 
Työntekijöiden mukaan neuvolassa on paljon 
menneen maailman tuulia. Järjestelmää pitäisi 
päivittää tähän päivään, sillä niin vanhemmuus, 
perheet kuin heidän tarpeensa ovat nykyään 
erilaisia.

Neuvola on oma saarekkeensa, joka elää 
omaa elämäänsä välittämättä yhtään mitään 
ympäröivästä yhteiskunnasta. Suomalainen 
ylpeys, joka on jo lähtökohtaisesti niin hieno, 
ettei sitä voi kukaan koskaan kritisoida, 
koska missään maailmassa ei ole yhtä ihanaa 
järjestelmää.

Neuvolassa puuttuu toisinaan rohkeus 
tarttua asioihin. Esimerkkinä on tapauksia, 
joissa neuvolassa oltiin havaittu hyvin paljon 
huolenaiheita nuorissa vanhemmissa, joilla 
oli lisäksi ylisukupolvista lastensuojelua 
taustalla. Perheiden valtavista haasteita 
huolimatta neuvolassa oltiin liian pitkään 

mietitty asioita ennen kuin niistä uskallettiin 
soittaa konsultoivalle lastensuojelutyöntekijälle. 
Perheitä olisi pystytty parhaiten auttamaan, jos 
lastensuojelu olisi päässyt prosesseihin mukaan 
jo kuukausia aikaisemmin. Ilmoitukset ovat 
haastavia yhä tänäkin päivänä. Ennakollisten 
lastensuojeluilmoitusten tekeminen on 
ehdotonta, mutta mututuntuma koetaan hyvin 
hankalaksi. Asenteen lastensuojelua kohtaan 
tulisi ensin muuttua neuvolassa ja muissa 
yhteistyöverkostoissa, sillä vasta sen jälkeen 
asenne voi muuttua asiakkaiden keskuudessa. 
Lisäksi työntekijöillä oli kokemus siitä, että 
neuvolassa on ajoittain vaikeuksia kohdata 
nuoria ja tarvitsevia vanhempia. Erästä nuorta 
äitiä ei oltu pystytty millään tavalla tukemaan, 
sillä huolien käsittelemisen ja kohtaamisen 
sijasta neuvolassa oltiin vain kyseenalaistettu, 
pitääkö äiti lapsen ja miten tämä selviytyy. 
Toisessa esimerkissä aiemmin huumeiden 
käytön takia sijoituksessa ollut nuori oli 
raitistunut ja sittemmin tullut raskaaksi, 
mutta taustansa vuoksi äitiä oltiin kohdeltu 
neuvolassa kuin roskaa. 

Peli oli menetetty jo ensimmäisessä 
kohtaamisessa, koska se asenne paistoi niin 
selkeästi. Äiti oli ihan paniikissa.

Neuvolan toisinaan pysähtyneestä 
ilmapiiristä huolimatta palvelun laatu on 
kiinni siellä työskentelevistä ihmisistä. 
Osalla neuvolatyöntekijöistä on loistava 
into päällä ja heidän kanssaan pystyy 
käymään hyvää vuoropuhelua. Niin sosiaali- 
kuin terveyspuolella työ lähtee ihmisen 
kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Samoin 
kuin aikuisella on vastuu vuorovaikutuksesta 
lapseen ja nuoreen, työntekijällä on aina vastuu 
asiakkaaseen.
 
Neuvolassa sijaishuollosta aikuistuneiden 
vanhempien kohtaamisen tulisi olla 
lähtökohtaisesti empaattinen. Ensikohtaaminen 
on tärkeä. Se, miten toinen vastaanotetaan, 
määrittää koko tilanteen. Vanhempia ei saisi 
etukäteen leimata tai lannistaa, vaan heidän 
tuen tarpeita tulisi selvittää yksilöllisesti. 
Kysyttäisiin, mitä ajatuksia oma tausta herättää 
ja vaikuttaako se omaan vanhemmuuteen. 

Sillä tavalla ymmärtäen lähteä ja kysellä 
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peloista ja ajatuksista, ehkä omasta 
lapsuudesta, onko siinä jotain, mitä voi 
miettiä, herättääkö huolia, ajatuksia.
Samat asiat pätevät miltei kaikkiin 
vanhempiin. 

Asioista puhuminen edellyttää sitä, että 
ihminen tulee kohdatuksi ja hänellä tulee olo, 
että toinen ottaa asiat vastaan eikä leimaa. 
Vanhemman ja työntekijän yhteinen tavoite 
on se, että lapsi syntyy ja perhe saa sitä, mitä 
tarvitsee. Neuvola valmentaa usein käytännön 
asioihin, mutta panosta tarvittaisiin myös 
henkiseen puoleen. Esimerkiksi neuvolan 
perhevalmennuksessa voitaisiin parisuhteen 
lisäksi keskustella vanhempien omasta 
lapsuudesta, teemana vanhemmuuteen 
valmistautuminen oman lapsuuden kautta. 
Keskustelussa voitaisiin käsitellä laajasti eri 
asioita, kuten miten vanhempaa on kasvatettu 
ja kohdeltu lapsena, ja minkälaisia arvoja ja 
tunteita lapsuudenkodissa on sallittu. Lisäksi 
puhuttaisiin siitä, mitkä asiat pelottavat, 
mitä haluaa ja ei halua viedä mukanaan 
omaan perheeseen. Jos keskustelussa herää 
jollain vanhemmalla ylisuuria pelkoja, hänet 
voitaisiin ohjata esimerkiksi psykologin 
juttusille. Henkinen valmistautuminen on 
ehdottoman tärkeää. Vanhemmuudesta 
yhdessä keskusteleminen hyödyttäisi jokaista 
vanhempaa. Lähtökohtaisesti vanhemmuus 
pelottaa kaikkia, mutta lastensuojeluperheissä 
voimavarojen hyödyntäminen voi tehdä 
tiukempaa, varsinkin jos kohtaamiset 
neuvolassa ovat olleet kurjia. Monilla omat 
lapsuuden kokemukset tai lastensuojelutausta 
kaatuu ymmärryksen tasolle vasta, kun oma 
lapsi syntyy. Vaikka omaa taustaa olisi käsitelty 
ennen vanhemmuutta, lapsuuden kauheudet 
ymmärtää vasta itse vanhemmaksi tullessa, 
oma ihana, suloinen lapsi sylissä. Trauma 
toistuu lapsen kasvaessa, kun vanhempi palaa 
muistoissa omaan lapsuuteen ja siihen, kuinka 
häntä ollaan kohdeltu kullakin ikäkaudella.

Jälkihuollon ohjaajan näkemys
 
Asumisharjoittelu alkaa yleensä sijaishuollon 
loppupuolella, jolloin nuori täyttää 18 vuotta 
ja siirtyy jälkihuollon puolelle. Samalla kun 
nuoren sijaishuollon työntekijät vaihtuvat 

jälkihuollon työntekijöiksi, eri tahot tekevät 
tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Jälkihuollon 
asumisharjoittelussa nuori opettelee omillaan 
olemisen taitoja, kuten talouden hallintaa ja 
raha-asioiden hoitamista, mitkä saattaisivat 
kylmiltään tuntua liian suurelta muutokselta 
yhdellä kertaa. Raha-asioiden lisäksi 
ohjaaja avustaa asumisharjoittelussa olevia 
nuoria kouluyhteyksien, sukuloimisten ja 
muiden järjestelyjen kanssa. Nuoret asuvat 
harjoittelussa yksin, mutta samalla lähellä 
ohjaajaa, joka on nuorten käytettävissä 
useimmiten kellon ympäri.
 Espoon SOS-Lapsikylän 
asumisharjoittelu on tällä hetkellä hiipumassa, 
koska Espoon kaupunki on aloittanut oman 
jälkihuollon asumisharjoitteluyksikön. 
Toisinaan kunta ostaa SOS-Lapsikylältä 
jälkihuollon ohjauspalveluita nuorille. 
Hankalaksi asian tekee se, että kaupunki 
maksaa vain kasvotusten tapahtuvista 
ohjauksista, vaikka nykyään nuorten kanssa 
pidetään paljolti yhteyttä puhelimitse 
vuorovaikutussuhteen synnyttyä. Nopea 
viestittely tekee yhteydenotosta ja ohjauksesta 
helpompaa. Nuorten elämässä pysyminen 
vaatii kuitenkin työtä. Jälkihuollon ohjaaja 
tapaa ohjattavia nuoria kerran viikossa yhteisen 
aterian merkeissä. Ympärivuorokautisen 
palvelun ja tutun ohjaajan lisäksi nuoret pitävät 
jälkihuollossa tärkeänä konkreettisia asioita, 
kuten lapsikylältä saatuja lahjoja.
 
Tämän päivän huostaanotot ja lastensuojelun 
interventiot tulevat toisinaan liian myöhäisessä 
vaiheessa, mikä harvoin palvelee lapsen etua.

Se on nykyään enempi vanhemman suojelua 
kuin lastensuojelua.

Ohjaaja kertoi hänen kohdalleen tulleesta 
nuoresta, joka oli sijoitettu vasta teini-iässä, 
vaikka nuori itse olisi halunnut huostaan jo 
aikaisemmin. Toisinaan vanhemmilla on liian 
suuri valta, ja viranomaiset uskovat enemmän 
heitä kuin lasta. Lasten ja nuorten sanalle tulisi 
antaa enemmän painoarvoa.

Aina oon sitä mieltä, että meidän täytyy 
kuunnella noita nuoria. Ei he koskaan 
hirveästi keksi tarinaa, aina siellä on joku 
totuuden siemen.

Tulokset
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Sijaishuollossa eläneet tytöt useimmiten 
perustavat perheen jo nuoremmalla iällä. 
Perheen rakentamisella nuoret ehkä 
korvaavat perhettä, jota heillä itsellään ei ole. 
Jälkihuolto ei suoranaisesti tarjoa valmiuksia 
vanhemmuuteen, mutta vanhemmuus 
edellyttää samoja jälkihuollossa harjoiteltavia 
taitoja, kuten omillaan toimeen tulemista. 
Osalla jälkihuollon nuorista on ollut jo 
asumisharjoittelun aikana omia lapsia. 
Jälkihuollon ohjaaja oli huomannut työssään 
sijaishuollon ylisukupolvisuutta, mistä hän 
mainitsi kaksi tapausta. Eräässä tapauksessa 
jälkihuollossa oli ollut sijoitettu nuori, 
jonka oma äiti oli aikanaan huostaanotettu. 
Kokemustensa kautta nuori koki perheen 
perustamisen erittäin itsekkääksi, eikä edes 
suunnitellut hankkivansa lapsia. Toisessa 
tapauksessa jälkihuollon ohjauksessa ollut 
nuori oli tullut vahingossa raskaaksi, mikä 
paljastui sen verran myöhään, ettei sitä voitu 
nuoren toiveesta keskeyttää. Ohjaaja oli ollut 
nuoren tukena läpi raskausajan ja vauvan 
synnyttyä. Alkuun vanhemmuuden tukeminen 
vaati paljon työtä niin jälkihuollon, neuvolan 
kuin sosiaalitoimen puolelta, mutta sittemmin 
perhe pärjäsi hyvin itsekseen.
 

Kun lähdetään siitä, että nuori istui siinä 
samalla sohvalla kun sä, ja hän sanoi, että 
kun “mua ei oo kukaan koskaan halunnut 
tähän maailmaan”, ja sitten sä saat tavallaan 
oman lapsen ja sekin tulee vähän väärää 
kautta, ei suunnitellusti. Mutta kaikkien 
vaikeuksien jälkeen näyttää tosi hyvältä nyt.

 
Heikko taloustilanne hankaloittaa kuntia 
tarttumasta lastensuojelun ylisukupolvisuuteen 
ennaltaehkäisevästi. Ylisukupolvisia kierteitä 
yritetään ehkäistä toimenpiteillä, kuten 
ympärivuorokautisella perhekuntoutuksella, 
mutta usein tilanne on jo niin kärjistynyt, että 
työ on enää huostaanottotarpeen arviointia. 
Siitä huolimatta, että perhekuntoutus ja 
perheen tuen tarpeiden arviointi tehtäisiin 
jo hyvissä ajoin, pohdittavaksi jää, kuka 
pystyy tarjoamaan vaaditut palvelut, ovatko 
ne tarpeeksi hyviä ja ottaako perhe niitä 
vastaan. Ohjaaja harmitteli sitä, ettei vanha 
kodinhoitaja-järjestelmä ole enää toiminnassa. 
Aikaisemmin oli kodinhoitajia, jotka helpottivat 
vanhempien työtä kodin arkisissa askareissa, 

kuten siivoamisessa, pyykinpesussa ja 
ruuanlaitossa - asioissa, joissa vanhemmat 
tarvitsevat apua, kun ovat väsyneitä. 
Hyvinvointi muodostuu pienistä asioista, 
arjesta. Levänneenä vanhemmat jaksavat taas 
paremmin. Haastavampaa on, jos vanhemmat 
eivät kestä itse arkea. Heillä saattaa olla välitön 
hätä, kuten alkoholismi, jolloin perusasiat 
ja lapsenhoito jäävät toissijaisiksi. Nykyään 
ongelma saattaa olla myös se, että äiti katsoo 
koko päivän sarjoja ja isää pelaa videopelejä. 
Kodinhoitaja-järjestelmään viitaten, 
jälkihuollon ohjaaja pitää asiakastyötä ja 
arkeen menemistä arvokkaana. Nuorten parissa 
tehtävässä lastensuojelutyössä ohjaaja piti 
haasteellisena sopivan etäisyyden löytämistä.
 

Niinkuin Yrjö Engeström sanoi, kehittyvän 
työn tutkimus lähtee sieltä, kun sä teet 
sitä työtä. Siellähän sä huomaat, mitä ne 
tarvii. -- Mut tämä on taas mun käsitys. Voin 
olla ihan väärässä, ja pitäisi istua ja piirtää 
verkostokarttaa. -- Nykyään puhutaan, että 
äiti voi olla vaan väsynyt. Kun on pieniä 
(lapsia). Sen tietää, että kun sä nukut 
huonosti, sä et jaksa yhtään. Kun kaksi päivää 
käy pesemässä kodinhoitaja, ihan vaan apua 
arkeen, kaverina sitä pyörittää. Että se äiti saa 
levätä, se voi olla se apu siinä. Eikä se tarvitse 
sen enempää. -- Mä pyörin kuin väkkärä 
tuolla nuorten mukana. Oon muorina heille 
ja käyn yöllä tyynyjä asentelemassa tuolla 
asunnossa. Ja vähän juttelemassa, kun on 
turvaton olo ja kuumetta saattaa olla ja 
muuta. Mutta sehän on sitä. 

 
Jälkihuollon työtä tehdään kokonaistyöajalla, 
mutta joskus tunteja kertyy huomattavasti 
enemmän, joskus vähemmän. Työhön liittyy 
palkkauksen paradoksi, jossa kunnat eivät 
käytännössä katsoen maksa palkkaa hyvin 
tehdystä työstä. Palkkaus muodostuu tehdyistä 
työtunneista, vaikka jälkihuollon ohjaajan 
tehtävänä on toimia taustalla ja olla nuoren 
käytettävissä silloin, kun on tarve. Jos nuori ei 
tarvitse tukea ja pärjää elämässä, ohjaaja on 
onnistunut työssään, mutta hänelle ei kerry 
tunteja.

Mut sit jos nuori tarvii minua ihan hirveästi 
- silloinhan mä oon epäonnistunut työssäni - 
silloin se näyttäytyy kunnalla, että minä teen 
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hirveästi töitä.
 
Jälkihuollon puoli ei juurikaan tee yhteistyötä 
äitiys- ja lastenneuvolan kanssa, sillä 
useimmiten nuori vanhempi hoitaa asian 
itse. Ohjaaja kuitenkin muisteli erästä 
tapausta, jossa hänellä oli merkittävä rooli 
nuoren elämän käännekohdassa. Neuvola 
oli nuoren äidin pyynnöstä kutsunut 
ohjaajan mukaan perhetyöhön liittyvään 
palaveriin. Lähiverkoston puuttumisen lisäksi 
nuorella oli huono luottamus viranomaisiin, 
mutta jälkihuollon ohjaajalla oli paitsi 
luottamuksellinen vuorovaikutussuhde 
nuoreen, myös erinomainen tieto ja tuntemus 
nuoren äidin elämästä. SOS-Lapsikylä oli 
nuorelle tuttu, mutta neuvola hankki perhetyön 
palvelun toisaalta. Nuori ei hyväksynyt tarjottua 
perhetyötä ja se hiipui pois. Lopulta perheen 
tilanne kärjistyi puolison väkivaltaiseen 
käytökseen, jolloin äiti pyysi ohjaajalta 
apua. Jälkihuolto joutui tekemään asiasta 
lastensuojeluilmoituksen ja vauva sijoitettiin 
kiireellisesti. Väliaikainen kriisisijoitus 
kuitenkin auttoi tilanteen tasaamisessa ja vauva 
pääsi takaisin äidin luo. Tapaukseen viitaten 
jälkihuollon ja neuvolan yhteistyötä voitaisiin 
tarvittaessa lisätä, jos nuori vanhempi itse 
niin haluaa. Sijaishuollosta aikuistuneiden 
vanhempien tuen tarpeet ovat kuitenkin 
hyvin yksilöllisiä. Vanhemmat ei välttämättä 
tarvitse ulkopuolista tukea, mikäli he saavat 
riittävästi apua omasta lähipiiristä. Vaikka 
toinen vanhemmista on sijaishuollosta, toisella 
saattaa olla hyvä perhetausta ja suku vahvasti 
tukemassa. Läheisverkosto on erityisen tärkeä.
 
Jälkihuollon ohjaaja kehui Suomen neuvolaa 
pistämättömän hyväksi järjestelmäksi. Tuen 
saantiin toki vaikuttavat paitsi työntekijä ja 
paikkakunta, myös kunkin perheen yksilölliset, 
neuvolaan liittyvät odotukset. Neuvolan rooli 
sijaishuollosta aikuistuneiden vanhempien 
tukemisessa pohjautuu pitkälti perheen 
ja työntekijän vuorovaikutussuhteeseen. 
Luottamuksen synnyttyä perhe voi kertoa 
vaikeuksista, joihin tulisi yhdessä hakea 
ratkaisuja, joita neuvola toivottavasti pystyy 
tarjoamaan. Ammattitaitoon liittyvät myös 
ne kysymykset, joilla tilannetta lähdetään 
kartoittamaan. Ihmisten kanssa tehtävässä 
työssä osalla on persoonaa tulla avaintekijöiksi 

lyhyessäkin ajassa, kun taas osa tulee aina 
olemaan pelkkiä työntekijöitä. 

Jos se neuvolantäti ei saa selville, että siellä 
perheessä on joku ongelma, niin eihän 
se osaa silloin miettiä sitä eteenpäin, eikä 
mikään tee sitä polkua, että sen lapsiperheen 
hyvinvointi toteutuisi.

Sijaishuoltotaustastaan vanhemmat eivät 
luultavasti halua kertoa neuvolassa eikä sitä 
voida heiltä olettaakaan. Neuvolatyöntekijöiden 
tulisi olla herkällä korvalla. Sijaishuollosta 
aikuistuneita vanhempia ohjaaja suosittelee 
paitsi hyödyntämään kaikki neuvolan palvelut, 
myös kertomaan ongelmista, mikäli sellaisia 
on. Lastensuojeluakaan ei tulisi turhaan pelätä, 
sillä se on iloinen asia. Lasta ei lähtökohtaisesti 
ole tarkoitus viedä pois, vaan perheille 
yritetään järjestää apua. Yhteistyötä tehdään 
mahdollisimman pitkään. 

Unelmien neuvolan 
yhteissuunnittelu
 

Olivian unelma
Olivialle unelmien neuvola rakentuu 
ensisijaisesti luottamukselle. Hänen mielestään 
terveydenhoitajan tulee ottaa huolestuttavat 
asiat puheeksi, mutta osoittaa luottamusta 
äitiä kohtaan. Työntekijän asenteellisuus 
rikkoo avoimen ja rakentavan ilmapiirin. Myös 
perheen kokonaistilanne tulee ottaa huomioon, 
sillä siitä huolimatta, että toinen vanhemmista 
voi huonosti, toinen voi tasapainottaa 
tilannetta. Perheellä voi olla omia sisäisiä 
vahvuuksia, kuten toimiva parisuhde, mikä 
antaa voimia vanhemmuuteen.
 

Mutkittelevasta mulla tulee vaan mieleen 
se, kun ne sanoi mulle, että “olisi hyvä, että 
tehtäisiin lastensuojeluasiakkuutta” ja ei voida 
suoraan sanoa, että “hei, meiltä muuten saa 
tukea ihan ilmankin, eikä tartte pelätä mitään, 
että sossut vie sun lapsen”. -- Mun olisi 
pitänyt saada sieltä apua niinkuin ihan kuka 
muukin vaan. Suora ja rehellinen puhe!
 

Tulokset



60

Vanhempien tuen tarvetta tulisi kartoittaa 
avoimesti kyselemällä ja keskustelemalla. 
Olivian tapauksessa terveydenhoitaja oli 
tehnyt omat johtopäätöksensä ja ennakollisen 
lastensuojeluilmoituksen ilman, että keskusteli 
häntä huolestuttavista asioista odottavan äidin 
kanssa. 

Ja ihan ensinnäkin, siihen rehelliseen 
vastaukseen tarvitsee luottamuksellisen 
ilmapiirin. Ja semmoinen että.. En mä olis 
enää vastannut rehellisesti sen alun jälkeen 
mitä mulla oli. Eikä varmaan kukaan 
muukaan. Jos demonisoidaan semmoista 
pientä ongelmaa tai jos on vaikka masennus, 
niin monet ei uskalla sanoa sitä sen takia, että 
“uuu, lastensuojelu tulee”. -- Mut se on mun 
mielestä hyvä, jos on edes pienikin huoli, 
niin sit keskustellaan, mut siitäkin ois voinut 
keskustella mun kanssa ennen kun tehtäis se 
lastensuojeluilmoitus esimerkiksi. Että “ootko 
sä huomannut itse tällaista tai tunnistanut 
itsestä tällaista” eikä sillai, että mulle 
soitetaan, että “nyt tulee tällainen palaveri, 
ja sinne tulee tää, tää ja tää, tervetuloa”. 
Se tehtiin täysin mun selän takana. Ja se ei 
herättänyt sitä mun luottamusta, sen takia mä 
en sanonut siellä enää mitään. 

Olivian mukaan neuvolassa tulisi olla 
yhtenäinen linjaus siitä, millaisista merkeistä 

työntekijän tulisi huolestua. Toiset tarttuvat 
asioihin liiankin herkästi, kun taas toiset eivät 
havaitse selviäkään merkkejä. Tuen tarpeen 
arvioimiseksi terveydenhoitajat voisivat 
neuvolakäyntien aikana normaalisti tarkkailla 
tilannetta ja seurata, tuleeko asiakas neuvolaan 
ajallaan vai peruuko hän käyntejä eri syihin 
vedoten. Olivia kertoi tuttavansa raskausajasta, 
jolloin neuvolassa ei oltu huomattu kyseisen 
äidin tarvitsevan apua siitäkään huolimatta, 
että tämä oli käynyt neuvolassa vahvasti 
humaltuneena.

Terveydenhoitajan ennakkoasenteiden takia 
Olivian odotusaika ja kokemus neuvolasta 
ottivat väärän suunnan jo alkumetreillä. 
Olivian mielestä tilanteelta olisi ehkä 
vältytty, jos neuvolassa oltaisiin ymmärretty, 
mitä lastensuojeluasiakkuus ja jälkihuolto 
tarkoittavat. Terveydenhoitajille tulisi antaa 
parempaa informaatiota ja valmiuksia kohdata 
sijaishuollosta aikuistuneet vanhemmat, 
jotta heidätkin otettaisiin neuvolassa vastaan 
luottavaisin mielin. Olivia koki, ettei hän 
saanut neuvolasta tasavertaista palvelua, 
eikä hän kuulemansa perusteella ole ainoa. 
Olivia myös pohti, olisiko hänen puolisonsa 
ulkomaalaistaustaisuus voinut vaikuttaa 
negatiivisesti palvelun laatuun.

“Hän (terveydenhoitaja) on normaali ja 

Kuva 7. Materiaalia ideointitehtävää varten
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mä en oo normaali”, just sen mun taustan 
takia. Niille ennakkoasenteille tulisi tehdä 
jotain. Niille työntekijöille voisi antaa jotain 
koulutusta tai semmoista infoa. Niillä olisi 
yhteinen hetki, jossa heille kerrottaisiin, mitä 
se lastensuojeluasiakkuus tarkoittaa taustalla 
tai mitä on jälkihuolto. Ei tulisi sellaista aitaa, 
mikä erottaa. -- Ja semmoinen, että niille 
(terveydenhoitajille) voi kertoa, että niiden ei 
tarvitse olla ilkeitä. Niiden ei tarvitse ajatella, 
että meistä ei oo mihinkään. Ne voi ottaa 
meidät ihan ihmisinä. Vaikka olisikin jotain 
ongelmaa, silti meistä voi tulla ihan hyviä 
tyyppejä, jos saadaan mahdollisuus.

 
Olivian unelmien neuvolassa saa konkreettisia 
neuvoja vauva-arkeen. Perhe oli saanut ohjeita 
vauvan kylvetykseen synnytyssairaalassa, mutta 
itse käytännön puoli oli jäänyt vaillinaiseksi. 
Kotona perhe oli yrittänyt muistella ohjeita 
Olivian oman äidin auttaessa puhelimen 
välityksellä. Esimerkiksi tämän kaltaisissa 
asioissa neuvolassa voitaisiin tarvittaessa 
antaa konkreettisia ja käytännöllisiä neuvoja. 
Silloin, kun asiat ovat ajankohtaista. Pohdimme 
asiaa yhdessä Olivian kanssa ja kysyin, mitä 
mieltä hän olisi, jos terveydenhoitajalta 
voisi saada vastauksen mieltä askarruttavaan 
asiaan Whatsappin välityksellä. Olivia piti 
ajatuksesta ja hänen mukaansa olisi erittäin 
hyvä, jos omaan terveydenhoitajan saisi 
tarvittaessa yhteyden ongelmatilanteessa. 
Hän koki puhelinvaihteen kautta soittamisen 
aikaavieväksi ja toisinaan tehottomaksi. 
Nykyisin neuvolassa voi laittaa työntekijälle 
viestiä sähköisen asioinnin kautta, mutta tästä 
Olivialla ei ollut kokemusta, eikä hän tiennyt, 
miten viesteihin saa vastauksen. 

Nopea viestiminen olisi tosi tärkeää! Joskus 
saa soitella ja jonotella koko päivän sinne. Ja 
jos ei ole päivytysneuvolapäivää, niin sinne 
ei voi mennä. Ja sit pitää lähteä jonnekin 
[kaupunkiin] tuolta [toisen paikkakunnan] 
takaa - en mene.

 
Neuvojen lisäksi neuvolassa tulisi tukea ja 
kannustaa vanhemmaksi kasvamisessa. Olivian 
omaa kyvykkyyttä pärjätä lapsen kanssa 
epäiltiin siinä määrin, ettei terveydenhoitaja 
koskaan edes puhutellut Oliviaa äitinä. Olivia 
sai neuvolasta mielikuvan, että hänet ja 

hänen tuleva lapsensa nähtiin yhteiskunnan 
taakkana. Terveydenhoitajan negatiivisuuden 
takia Olivia ei saanut mahdollisuutta kasvaa 
vanhemmaksi. Stressaavan odotusajan vuoksi 
hänet olisi voitu edes ohjata psykologille, 
sillä neuvolapsykologille pääsyn eväsi 
terveydenhoitajan tekemä päihdeseuranta-
merkintä. Yhteydenottokynnystä sairaalan 
psykologille taas nosti se, että Olivian olisi 
täytynyt kertoa, miksi hän ei voi käydä 
neuvolan psykologilla. Ylipäänsä Olivia 
kummasteli sitä, miksi häntä ei päästetty 
neuvolapsykologin juttusille. Siitä huolimatta, 
että vanhempi olisi aidosti päihdeongelmainen, 
hänellä voi yhtä lailla olla huono olo ja tarve 
keskustella toisen kanssa. 
 
Olivian mielestä äitiysneuvola voisi auttaa 
samanhenkisiä vanhempia perustamaan 
ystäväryhmiä esimerkiksi Facebookin kautta. 
Varsinkin yksinäisiä ja ujoja äitejä sekä isiä 
olisi hyvä saattaa yhteen ja kannustaa omien 
tukiryhmien alkuun laittamisessa. 

Neuvolassakin voisi olla joku sellainen 
niiden omille asiakkaille, ja jos ne haluaisi 
mainostaa, että niillä olisi tällainen 
ryhmä. “Jos haluaa liittyä tähän, teiltä 
tulee samanikäiset vauvat ja saattaa olla 
samanikäiset lapset jo entuudestaan, ja asutte 
lähellä ja näin.” Mun mielestä olisi tosi hyvä.

 
Olivia ei ollut saanut neuvolasta suosituksia 
vertaistukiryhmistä tai muista palveluista. Hän 
oli odotusaikana kysynyt terveydenhoitajalta 
mahdollisista järjestöistä monikulttuurisille 
perheille, mutta tämän mukaan sellaisia ei 
ollut. Itse nettihakuja tehtyään Olivia löysi 
erilaisia yhdistyksiä, mutta terveydenhoitajan 
puheista hän päätteli, ettei niistä ole mihinkään. 
Mainitsin Olivialle julkisella sektorilla olevasta 
käytännöstä, jonka mukaan työntekijät 
eivät ehkä saisi suositella ulkopuolisista, 
yksittäisistä palveluista. Olivian mielestä 
neuvolatyöntekijöiden tulisi antaa vinkkejä 
muista palveluista tai edes kertoa, että sellaisia 
on, jotta asiakas voisi itse googlettaa. Olivia 
pohti, onko olemassa chatia tai vastaavaa 
kanavaa, josta vanhemmat voisivat kysyä 
apua. Kerroin, että olin tutkimuksia tehdessäni 
törmännyt muun muassa Väestöliiton 
nettichatiin ja vanhempainpuhelimeen. 
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Olivia ihmetteli, miksei perheitä tiedoteta 
näistä asioista. Mainitsin nähneeni neuvolan 
ilmoitustauluilla erilaisia esitteitä ja mainoksia 
muistakin palveluista. Olivia kertoi, ettei 
hänellä ollut neuvolassa käydessään aikaa 
lukea ilmoitustauluja ja koki, etteivät ne olleet 
riittävä väline asioiden tiedottamiseen.

 

Alisan unelma
Alisalle neuvola edustaa eritoten tukea. Hänen 
unelmien neuvolassa otetaan huomioon paitsi 
vauva, myös vanhemmat. Alisa koki, että oli 
itse äitinä jäänyt huomiotta, mitä piti huonona.

Täytyyhän äitiäkin huomioida, koska äitihän 
on se, joka sitä lasta hoitaa. Jos ei vanhemmat 
voi hyvin, niin sit ei lapsikaan.

Unelmien neuvolassa puhuttaisiin fyysisten 
muutosten lisäksi henkisestä puolesta. 
Siitä, mitä raskaus henkisesti aiheuttaa. 
Esimerkiksi se, ettei Alisa tuntenut heti 
lasta omakseen, aiheutti tuoreelle äidille 
pitkään syyllisyydentunteita. Synnytykseen ja 
vanhemmuuteen liittyvistä tärkeistä asioista 
voitaisiin keskustella jo etukäteen.

Se on tunnemyllerrystä. Että saisi apua ja 
tukea vähän henkiseenkin puoleen. Ne 
voisi siellä kertoa asioista kysymättäkin. 
Synnytyksestäkin. Kun jos en mä tiedä niistä 
asioista, niin enhän mä osaa kysyäkään.

 
Alisan mielestä neuvolan tulisi paremmin 
johdattaa vanhemmuudessa. Alisa ei katsonut 
hyvällä sitä, että nuorisokoti “läähätti 
perheen niskaan” esikoista odottaessa, 
mutta neuvola olisi tätä vastoin voinut 
enemmän kiinnittää huomiota perheeseen ja 
tukea vanhemmuudessa. Raskauden myötä 
vanhemmat kulkevat kohti uutta elämää ja 
kasvavat yhdessä lapsen kanssa.

Yhdessä kasvetaan ja opitaan. Niinkuin 
[pojan] kanssa. Se on kuitenkin mulle 
se ensimmäinen lapsi. [Tytön] kaa oli 
helpompaa, kun tiesi miten asiat menee ja 
osasi odottaa, mitä tuleman pitää.

 
Neuvolassa voitaisiin myös antaa virtaa 

väsymykseen, esimerkiksi tarjoamalla 
vanhemmille kivaa tekemistä ja vertaistukea. 
Varsinkin toisen lapsen kanssa Alisa koki 
olleensa hyvin yksinäinen, sillä hän oli ollut 
enimmäkseen kotona eikä hänellä ollut 
energiaa harrastaa mitään. Naapurustossakaan 
ei asunut samanoloisia lapsiperheitä. 

Voisi vaikka mennä kahvilaan ja saada uusia 
ystäviä. Kyllä se olisi antanut virtaa, kun olisi 
voinut tavata uusia, samassa tilanteessa olevia 
ihmisiä.

 
Alisa piti positiivisuutta erittäin tärkeänä, 
sillä työntekijöiden hyväntuulisuus tarttuu 
myös vanhempiin. Alisa kertoi, että alkuun 
lastenneuvolakäynnit esikoisen kanssa olivat 
kuumottavia, sillä lapsi kasvoi neuvolan 
kasvukäyrien alapuolella. Nuorelta äidiltä 
tiedusteltiin, eikö hän hoida ja syötä lastaan 
oikein. Kun lääkäritutkimuksista varmistui, että 
pojalla on kaikki hyvin, terveydenhoitajien 
asenteet muuttuivat positiivisemmiksi. Alisaa 
jäi kuitenkin harmittamaan se, että häntä oltiin 
vähätelty asiasta. Neuvolassa katseltiin vain 
käyriä, vaikka lapset ovat yksilöllisiä.
 
Alisan mielestä neuvolan tulisi kannustaa 
ja tarvittaessa työntää perhe tuen ja 
avun piiriin. Alisa olisi eniten kaivannut 
neuvolasta vertaistukea ja kattavammin tietoa 
synnytyksestä ja kaikesta raskauteen liittyvästä. 
Lisäksi neuvolan tulisi jatkua lapsuudessa 
mukana apuna ja tukena.

Mä itse haluan aina tietää kaiken! Pakko 
saada tietää, mitä mä teen, minne mä meen 
ja mitä siellä tapahtuu. Mä haluun vaan 
tietää, koska se elämä muuttuu kokonaan.

Neuvolatyöntekijöiden unelma
Terveydenhoitajat olivat yhtä mieltä siitä, että 
unelmien neuvolassa olisi riittävästi aikaa 
ja resursseja työn tekemiseen. Nykyisellään 
neuvolatyölle mitoitetut resurssit eivät vastaa 
neuvolan työtehtäviin, sillä asiakkaina on 
keskimääräistä enemmän moniongelmaisia 
perheitä. Asiakkaiden määrän ja tehtävien 
luonteen perusteella neuvolan työtilanne on 
kunnan kuormittavin. Tilanne vaikeutuu vuosi 
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vuodelta.

Burnout-lomalla on välillä pitänyt käydä 
ihan sen takia, että sitä jaksaa sitten taas olla 
täällä.

Työ on vääristänyt kuvaa siitä, mikä on 
normaalia, sillä suurin osa asiakasperheistä 
kamppailee hyvin vaikeissa elämäntilanteissa. 
Kiire ja tiukka työtahti heikentävät 
mahdollisuuksia perheiden auttamiseksi. 
Terveydenhoitajat haluaisivat antaa kullekin 
asiakkaalle tarpeeksi aikaa, minkä vuoksi 
asiakkaiden määrää ei tulisi sanella ennalta. 
Neuvolan vastaanottoajat kutakin käyntiä 
kohden ovat kuitenkin tarkkaan ennalta 
määriteltyjä. Aikataulutus ei ota huomioon 
tilanteita, jolloin asiakkaalla ilmenee ongelma. 
Puhelinpalvelu ja systeemi eivät anna myöten, 
vaikka terveydenhoitajalla olisi jo etukäteen 
tiedossa, että asiakas tarvitsee pidemmän ajan. 
Tämän lisäksi asiakkaat saapuvat välillä ilman 
ajanvarausta, vaikka neuvolassa ei ole erillistä 
päivystysaikaa. Toisinaan vastaanottoaika 
menee yliajalle, mikä laittaa koko loppupäivän 
aikataulut sekaisin, koska terveydenhoitajan 
täytyy hoitaa “perheellä oleva pommi.” 
Työnteon lomassa jää harvoin ylimääräistä 
aikaa kirjaamiselle ja työn suunnittelulle.
 Työ neuvolassa on terveydenhoitajien 
mukaan henkisesti hyvin raskasta. 
Asiakastyötä tehdään omalla persoonalla. 
Perheiden tilanteet ovat usein koskettavia ja 
terveydenhoitajat pohtivat asioita herkästi 
myös vapaa-ajallaan. Parhaiten työssä 
auttaa jaksamaan neuvolan oma vertaistuki 
eli työkaverit. Terveydenhoitajilla on sekä 
omia tiimipalavereita että aluekohtaisia 
toimintayksikkökokouksia, mutta pelkästään 
ruokatauoilla keskustellaan paljon työhön 
liittyvistä huolenaiheista. Terveydenhoitajien 
mielestä työn kuormittavuutta ei aina 
ymmärretä, ja työnantajan tulisi paremmin 
kiinnittää huomiota työntekijöiden 
jaksamiseen. Työhyvinvointiin lukeutuva 
kuukausittainen työnohjaus nähtiin enemmän 
työtä ahdistavana kuin voimaannuttavana 
tekijänä. Terveydenhoitajat ovat ehdottaneet 
työnohjauksen oheen hyvinvointia lisääviä 
asioita, kuten ohjattua liikuntaa, mutta 
toistaiseksi ehdotukset on torjuttu. 

Meidän hyvinvointiin pitäisi kiinnittää entistä 
enemmän huomiota, että me jaksetaan tässä 
valtavassa muutosten paineessa olla. Mut ei 
sitä pidetä täällä tärkeänä.

Luottamus ja avoimuus
Yhteisiä ajatuksia Luottamus ja avoimuus 
-teemaan olivat yhteistyökumppaneiden 
mukaan saaminen heti alusta alkaen, avoin 
keskustelu ja ajan antaminen asiakkaalle. 
Neuvolalla voisi olla nimetyt henkilöt 
sekä lastensuojelun että sosiaalipuolen 
tahoilta, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä 
terveydenhoitajien kanssa - jos ei neuvolan 
tiloissa, niin ainakin puhelinsoiton päässä, 
sillä pelkkä lähete ei riitä kokonaistilanteen 
kuvaamiseen. Lisäksi terveydenhoitajat 
voisivat tehdä kotikäyntejä yhdessä 
perheohjaajan tai tarvittaessa lastensuojelun 
kanssa. Perheen ja terveydenhoitajan välinen 
avoin luottamus nähtiin erityisen tärkeänä. 
Toisaalta luottamusta on vaikea rakentaa 
yksipuolisesti, joten myös asiakkaiden tulisi 
voida luottaa terveydenhoitajaan. Yhtälailla 
terveydenhoitajien tulee olla rehellisiä siinä, 
mitä he aikovat asian suhteen tehdä. Tilannetta 
ja ratkaisua tulisi pohtia yhdessä perheen 
kanssa. Väkisin tuputtamisen sijaan tukea 
voisi tarjota positiivisessa mielessä - “mun 
mielestä sä hyötyisit tällaisesta, miltä se susta 
itsestä kuulostaisi?” Ennen kaikkea neuvolassa 
tulisi olla riittävästi aikaa keskusteluihin 
perheen kanssa. Ilman aikaa, hyvää työtä 
ei voida mitenkään toteuttaa. Nykyiset 
resurssit henkilöstömäärän ja työaikojen 
osalta eivät tarjoa minkäänlaista joustovaraa, 
mitä terveydenhoitajat pitävät suurimpana 
ongelmana.
 
Keinot tuen tarpeen kartoittamiseksi
Yksi terveydenhoitajista toivoi, että neuvolassa 
voitaisiin nähdä koneelta asiakkaan tausta, 
kuten aiemmat vankila-tuomiot, sosiaaliset 
ongelmat, huostaanotot, päihteidenkäytöt 
ja psyykkiset sairaudet. Tietojen avulla 
terveydenhoitaja osaisi paremmin vastata 
asiakkaan tarpeisiin.

Niin monta kertaa on käynyt, että äidillä 
ei ole mitään - on ihan perusterve ja kaikki 
kunnossa - ja sitten vuosien saatossa käy ilmi 
vaikka mitä. On ollut mielenterveysongelmia, 
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on ollut suljetulla, aikaisempia lapsia 
huostaanotettuna ja kaikkea muuta. Kun ois 
faktana siinä näkyvissä, ei ois mitään tyhmää 
tilannetta ja välttäisi aika monta vuotta, että 
pitäisi itse yrittää miettiä, mistä tässä on kyse.

Toinen terveydenhoitaja kertoi jakavansa 
lomakkeita tuen tarpeen kartoittamiseksi 
vain niitä tarvitseville perheille oman 
asiantuntemuksensa mukaan, sillä monet 
asiakkaat pitävät lomakkeita täysin turhina. 
Terveydenhoitaja kysyy asiakkailtaan usein 
suoraan, mitä nämä tarvitsevat ja missä kohtaa 
hän voi tarjota apua.

Perheet, jotka ovat kokeneet kovia, pitävät 
siitä, että heiltä kysytään suoraan, eikä jonkun 
lomakkeen avulla yritetä urkkia niitä tietoja. 
Ne kertovat asiat suoraan, jos he kokevat, 

että se on sellainen asia, mikä täytyy kertoa, 
ja siitä mä aina lähden.

Kolmas terveydenhoitaja lähti ratkomaan 
teemaa taktiikalla, jota hän itsekin käyttää. 
Asiakkaalta kysellään ensin kuulumisia, 
“mitä sulle kuuluu?”, minkä jälkeen jatketaan 
avoimilla, tarkentavilla kysymyksillä. Nämä 
antavat asiakkaalle vapauden tuoda esille 
asioita, joista tämä haluaa kertoa. “Toisaalta 
on myös tilanteita, jolloin ei uskalla edes kysyä 
mitä kuuluu, sillä siihen kaatuu koko työpäivä”, 
huomautti toinen terveydenhoitaja. Neljäs 
terveydenhoitaja ideoi, että vastaanotolla 
voisi tuen tarpeista keskusteltaessa olla 
suoraan yhteydessä sosiaalitoimeen yhdessä 
vanhemman kanssa. Tämän tavoitteena olisi 
yhteinen päämäärä perheen tukemiseksi. 
 

Kuva 8. Yhteissuunnittelun teemat



65

Jälkihuollon asiakkaista yleisesti ottaen, 
ei heillä ole välttämättä yhtään mitään 
(tuen tarpeita), heillähän on aika hyvä se 
jälkihuolto olemassa ja sieltä kautta niitä 
keinoja, niin mikä se meidän neuvolan rooli 
on siinä. Täytyy lähteä siitä, mitä se ihminen 
tarvitsee, ja sitten tarjota sitä eikä mitään 
päällekkäisiä palveluita.

Vanhemmuuden tukeminen
Nykyisellään neuvolassa toimivan 
perheohjaajan kautta vanhempien on 
mahdollista laittaa lapsi avoimeen päiväkotiin, 
kun taas äiti itse voi mennä kielikerhoon tai 
nuorten äitien ryhmään. Tällaisia matalan 
kynnyksen ratkaisuja pidettiin toimivina. 
Yleensä neuvolakäynnillä kysellään ja 
keskustellaan asioista laajasti, mutta 
toisinaan asiakkaat muistavat vain valikoituja 
asioita. Perhevalmennuksesta puhuttaessa 
terveydenhoitajat kertoivat, että osa asiakkaista 
toivoo nettivalmennusta, kun taas osa haluaa 
ohjausta kädestä pitäen, mitä neuvola myös 
tarjoaa. Perhevalmennuksessa käydään läpi 
vanhemmuuteen kasvua, synnytystä ja vauvan 
hoitoa. Toisaalta ryhmätilanteessa pidettiin 
ongelmallisena sitä, että valmennus on 
usein terveydenhoitajien yksinpuhelua, sillä 
vanhemmat eivät aina uskalla kysyä tai ovat 
liian jännittyneitä. Yksi terveydenhoitajista 
arveli, että vanhemmat keskittyvät 
synnyttämiseen ja siitä selviämiseen, minkä 
vuoksi muut asiat, kuten vanhemmuus ja 
imettäminen, jäävät heillä valmennuksessa 
vähemmälle huomiolle. Näihin asioihin 
voisi ehkä palata myöhemmässä vaiheessa 
valmennusta. Terveydenhoitajat kertoivat, että 
varsinkin nuoret vanhemmat saattavat toivoa 
nettivalmennusta. Nuorten ajatusmaailmaa 
pidettiin yleisesti ottaen hyvin erilaisena. 
Vastavuoroisesti nuori äiti saattaa pitää 
terveydenhoitajan ajatuksia tyystin 
vanhanaikaisina. 
 Ennen kaikkea terveydenhoitajalla tulisi 
olla riittävästi aikaa asiakkaan kuuntelemiseen 
ja asioihin perehtymiseen. Terveydenhoitaja 
saattaa tiedustella vanhemmalta itseltään, 
mitä tämä haluaa neuvolapalveluista. 
Tarvittaessa asiakkaalle tulisi voida varata 
ylimääräistä aikaa. Ennakkoluulottomuutta 
pidettiin tärkeänä, eikä vanhemman tausta 
saisi vaikuttaa perheen kohtaamiseen. 

Vanhemmuuden tukemisen lähtökohtana 
on erityisesti perheen omien vahvuuksien 
vahvistaminen.

Välitön apu ongelmatilanteissa
Neuvolakäynneillä opastetaan asioita aina 
vauvan kynsien leikkaamisesta imetykseen 
ja pukemiseen, mutta harvemmin 
vastaanottoaika riittää ylimääräiseen. 
Ongelmatilanteissa käännytään usein 
perheohjaajan ja kotipalvelun puoleen. 
Yksi terveydenhoitaja oli sitä mieltä, että 
vanhempien ongelmat ovat harvoin akuutteja 
tai sitten he eivät osaa kertoa, mitä toivovat. 
Toinen terveydenhoitaja jatkoi, että usein 
työ lähtee ongelman selvittämisestä ja siihen 
vastaamisesta, esimerkiksi ajan varaamisesta 
perheohjaajalle. Kolmas terveydenhoitaja 
piti tärkeänä sitä, että asiakkaan ohjaaminen 
yhteistyökumppanin luokse tehdään saattaen 
vaihtaen. Terveydenhoitajan tulisi ottaa 
yhdessä asiakkaan kanssa yhteyttä seuraavaan 
tahoon, koska asiakkaalla itsellään ei 
välttämättä ole voimavaroja tämän tekemiseen. 
Neljäs terveydenhoitaja ehdotti sähköistä 
viestintää, esimerkiksi Facebook-sivujen 
hyödyntämistä, nettineuvolaa ja nopeaa 
viestittelyä, jossa asiakas voi laittaa viestejä 
omalle terveydenhoitajalle. Lisäksi hän ehdotti 
pikaneuvolaa, esimerkiksi tunnin aikaa, jolloin 
asiakas voi tulla neuvolaan ilman ajanvarausta 
rokotusten tai muun akuutin kysymyksen 
kanssa. Toinen terveydenhoitaja vahvisti, että 
päivystysajalle on nykyään tarvetta ja asiasta on 
puhuttu paljon.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Yksi terveydenhoitajista aloitti teemasta 
keskustelun pohtimalla, mikä on neuvolan 
perustehtävä. Myös asiakkaiden itse tulisi etsiä 
heille sopivia palveluita, oli se sitten tiedon 
hakemista Facebook-ryhmistä tai kyselemistä 
muilta hiekkalaatikon vanhemmilta. Neuvolan 
työkenttä on niin laaja, ettei terveydenhoitajien 
ole mahdollista pysyä perässä kaikista 
ulkopuolisista palveluista ja kolmannen 
sektorin ryhmistä. Yleisesti ottaen yhteistyötä 
toivottiin enemmän muiden toimijoiden, 
kuten lastensuojelun kanssa. Ehdotettuja 
yhteistyömuotoja olivat jo aiemmin mainittu, 
asiakkaan saattaen siirtäminen neuvolasta 
toisen tahon luokse, yhteiset Facebook-sivut ja 
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erilaiset kerhot. Myös nykyisellään neuvolassa 
toimii kerran viikossa vauvakerho, jossa käy 
toisinaan yhteistyökumppaneita esittäytymässä, 
mitä kautta vanhemmat saavat lisätietoa eri 
palveluista. Yksi terveydenhoitaja mainitsi 
lisäkoulutukset. Neuvolassa voisi esimerkiksi 
toimia yleinen foorumi yhteistyötahojen ja 
kuvioiden läpikäymiseen. Nykyisin neuvolan 
perheohjaaja käy läpi yhteistyötahoja ja 
laittaa alueen perheille sopivia esitteitä 
ilmoitustauluille. Lisäksi terveydenhoitajat 
pitivät Katarina Purren ehdotusta tavattavissa 
olevasta, entisestä sijoitetusta ja nykyisestä 
vanhemmasta hyvänä ideana. Tällainen 
kokemusasiantuntija voisi toimia sekä 
terveydenhoitajan työparina että vanhemman 
vertaistukena. 
 
Teemoista yleisesti keskusteltaessa 
terveydenhoitajat kertoivat, että äitien 
nimeämät haasteet näyttäytyvät neuvolatyössä 
jossain määrin. Neuvolan tarkoitus ja 
asiakkaiden odotukset eivät välttämättä 
aina kohtaa. Toisaalta neuvolan työkenttä 
on muuttunut ja laajentunut valtavasti. Työ 
on yhä hektisempää ja siihen on vuosien 
saatossa lisätty aina vain uusia kerroksia. 
Terveydenhoitajien työlle tulisi tehdä työn 
vaativuuden arviointi ja selvitys siitä, mikä on 
neuvolan perustehtävä.

Neuvola on matalan kynnyksen paikka ja 
tää tavoittaa kaikki lapsiperheet ja tänne on 
helppo aina tulla ja täällä on helppo tietoa 
jakaa, mutta kuitenkin niin, että näitä ideoita 
mitä tässä on käyty, niitä ei tällä resurssi- 
eikä aikamäärällä saada täällä toteutettua 
ollenkaan.

Neuvolassa toivotaan päättäjiltä paitsi 
tarvittavia lisäkäsiä ja aikaa työn 
toteuttamiseen, myös lisää palkkaa. 

Me ollaan ammattitaitoista porukkaa, mutta 
just se asiakkaiden ja ulkopuolisten ajatus 
siitä, mitä tämä neuvola on, on jotain ihan 
muuta kuin se nykyään todellisuudessa on. 
Teemme tärkeää työtä, mutta ei se aina näy.

Lastensuojelutyöntekijöiden 
unelma
Ensikontakti neuvolassa & tuen tarpeen 
arviointi
Perheen tukeminen positiivisella ja luottamusta 
herättävällä tavalla lähtee neuvolassa jo 
ensikohtaamisesta lähtien, minkä tulisi olla 
empaattinen ja ennakkoluuloton. Nuorille ja 
ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tuleville 
asiakkaille tulisi ensinnäkin selvittää, 
mikä on neuvolan tarkoitus ja miksi siellä 
käydään. Neuvola on vanhempaa varten. 
Terveydenhoitaja voisi kertoa, mitä välineitä ja 
valmiuksia neuvolassa tarjotaan odotukseen ja 
vanhemmuuteen. Sitten lähdettäisiin yhdessä 
miettimään, mitä palveluita vanhempi itse 
toivoo ja tarvitsee. Jokaista vanhempaa tulisi 
haastatella tämän taustasta ja perheestä, aidosti 
ihmiseen tutustumalla. Oli tausta mikä tahansa, 
terveydenhoitajan tulisi yhdessä vanhemman 
kanssa keskustella siitä, miten vanhemmuuden 
vahvistuminen varmistetaan.

Sen, että on ollut huostaanotettuna, ei tulisi 
luoda mielikuvaa, että ihmisestä ei voi tulla 
hyvää vanhempaa.

Lastensuojelutyöntekijöiden mukaan 
terveydenhuollon prosesseissa seurataan 
valitettavan usein tarkkoja kaavioita. Ihmisille 
tehdään diagnostisia haastatteluita, joissa 
huolen käyrät heräävät heti, jos keskustelu 
ajautuu syrjäpoluille. Neuvolassa tulisi 
panostaa erityisesti vuorovaikutustaitojen 
opetteluun. Yksi keino luottamusta herättävään 
tuen tarpeiden arviointiin on henkisen 
puolen ja vanhemmuuteen valmistautumisen 
läpikäyminen. Omasta lapsuudesta ja sen 
herättämistä tuntemuksista keskusteleminen 
sekä henkisestä vanhemmuuteen 
valmistautumisesta keskusteleminen 
voitaisiin liittää osaksi neuvolakäyntejä ja 
perhevalmennusta. 

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
Jos terveydenhoitaja näkee ennakollisen 
lastensuojeluilmoituksen tarpeelliseksi, häneltä 
vaaditaan kohtaamista ja työtä perheen kanssa. 
Ilmoitus tulisi tehdä yhteisymmärryksessä 
vanhempien kanssa eikä missään nimessä 
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perheen tietämättä. Ilmoituksen tekeminen 
edellyttää työntekijältä minä-lähtöistä 
keskustelua ja asian pohjustamista: “Mikä on 
se minun huoli, miksi minä ajattelen, että tämä 
tarvitsisi tehdä.” Vanhemmalle tulisi kertoa, 
että huoli voi myös olla turha, mutta koska 
se on olemassa, työntekijällä on vastuu viedä 
asia eteenpäin. Lastensuojeluilmoitus ei ole 
perhettä vastaan, vaan heidän tueksi tehty 
toimenpide. Tavoitteena ei ole viedä lasta, vaan 
tarjota sellaista tukea, että vanhemmuus voi 
onnistua. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 
muodostuu pitkälti vuorovaikutuksesta, 
puheesta ja uskon luomisesta. Siitä, ettei 
lastensuojelu ole paha, eikä se leimaa 
vanhempaa epäonnistuneeksi. Minäpuhe 
on myös siinä mielessä tarpeellinen, että 
sitä on vaikeaa tuottaa, jos perustepohja 
puuttuu. Huolenaihe tulisi aina perustella 
itselleen, sillä ilman oikeaa syytä, peruste 
ilmoituksen tekemiselle saattaa olla väärä. 
Monesti ennakolliset lastensuojeluilmoitukset 
tehdään sitä varten, että huoli saadaan 
siirrettyä jonnekkin muualle, ja neuvolassa 
voidaan keskittyä mittaamiseen ja muihin 
terveydenhuollon proseduureihin.  
 Lastensuojeluilmoitusta tehdessä 
terveydenhoitajalla ei välttämättä ole 
tiedossa se, mikä perheen tilanteessa viestii 
lastensuojelun tarpeesta. Huolenaiheista tulisi 
aina keskustella perheen kanssa, sillä selän 
takana toimiminen ja ilmoituksen tekeminen 
saavat aikaiseksi vain negatiivisen reaktion 
- luottamus vanhempaan on menetetty, 
eikä hän enää hae apua tai kerro tuen 
tarpeista. Luottamuksen ylläpitäminen on 
täysin mahdollista, jos vanhemmat tietävät 
ja ymmärtävät, miksi lastensuojeluilmoitus 
tehdään. Ilmoitus ei myöskään automaattisesti 
tee perheelle lastensuojeluasiakkuutta, vaan 
sen myötä aletaan vasta selvittämään, onko 
perheellä tuen tarpeita, joihin voitaisiin 
tarjota apua. Nämä voivat olla pieniäkin 
tukitoimenpiteitä.
 
Stressaava odotusaika
Vanhempia voitaisiin tukea ja kannustaa eri 
palveluiden piiriin esimerkiksi liittämällä 
perhevalmennukseen kertoja, jolloin kunnan 
eri palveluntarjoajat käyvät esittäytymässä 
ja kertomassa itsestään. Mukana olisi 
myös työntekijöitä ennaltaehkäisevän ja 

lastensuojelun puolelta paitsi kertomassa, 
kuinka he voisivat auttaa, myös riisumassa 
aseista antamalla lastensuojelulle kasvot. 
Tietoisuuden lisääminen ei olisi pahitteeksi 
peruspalvelujenkaan kohdalla. Neuvolassa 
ei aina kerrota, että “perus karvalakkimallin” 
sijasta vanhempi voi tarpeen mukaan käydä 
psykologilla. Palveluohjausta ja asiakkaan 
kuulemista tulisi lisätä. Paras tuki on 
sellainen, minkä vanhempi itsekin on valmis 
allekirjoittamaan. Tukemisen tulisi lähteä 
vanhempien voimavarojen etsimisestä, sillä 
vahvuuksia rakentamalla kannustetaan ja 
luodaan uskoa hyvään vanhemmuuteen. 
Pelkistä huolista keskustelemalla tehdään 
itseään toteuttavia ennusteita, koska vanhempi 
itsekin rupeaa uskomaan siihen, että hän 
epäonnistuu. 
 Neuvolan synnytys- ja perhe-
valmennuksissa tulisi paremmin miettiä 
ryhmäkokoonpanoja. Sekä nuorille että 
vähän vanhemmille äideille ja isille tulisi 
olla omat ryhmänsä, sillä eri porukoissa 
käydään erilaisia keskusteluita. Ihmisen ei 
tarvitse olla kovinkaan erilainen tuntiessaan 
oloaan yksinäiseksi muiden joukossa, kuten 
esimerkiksi yksin lastaan odottavat kokevat 
suurta ulkopuolisuutta pariskuntien ryhmässä.
 Neuvolassa voitaisiin lisätä 
vuorovaikutusharjoitteita. Esimerkiksi ensi- 
ja turvakodissa tulevat vanhemmat tekevät 
harjoituksia, joissa mietitään mahassa 
kasvavaa lasta. Miltä se tuntuu, kuka se on 
ja miltä se näyttää. Erilaisia merkityksiä 
antamalla sikiövauva henkilöityy ja tulee 
tärkeäksi jo raskauden aikana, mikä edesauttaa 
vanhemmuuteen kasvamista ja esimerkiksi 
päihdevanhempien raittiina pysymistä. Myös 
faktoja olisi hyvä tuoda esiin. Esimerkiksi tietoa 
siitä, että stressitaso vaikuttaa sikiöön ja se 
aistii erilaisia asioita. Odotusaikana neuvolasta 
saa nykyisellään kirjan, jossa on tietoa sikiön 
kehityksestä. 

Kirjan toinen puoli on äidille ja toinen 
isälle, ja siinä on selitetty, mitä kullakin 
raskausviikolla tapahtuu. “Äiti tuntee tässä 
kohtaa ensimmäiset potkut, ja tässä vaiheessa 
isän tulisi kasata lastensänky.” Tosin isäkin 
varmasti miettii muitakin asioita kuin pelkkää 
sängyn kasaamista. 

Tulokset
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Vanhempi ei pysty itse kirjoittamaan ajatuksia 
nykyiseen kirjaan, mutta päiväkirjatyylinen 
menetelmä voisi olla hyvä tapa valmistautua 
henkisesti vanhemmuuteen. Neuvolassa 
jaettavassa odotuspäiväkirjassa voisi olla 
tukikysymyksiä tai sitten aatoksia kirjoitettaisiin 
tulevalle lapselle. Päiväkirjaa ja sen herättämiä 
ajatuksia voitaisiin käydä läpi neuvolassa. 
 
Tuen piiriin ohjaaminen
Neuvolan ja lastensuojelun keskinäistä 
työskentelyä voitaisiin lisätä yhteisten 
kohtaamisten kautta, jolloin tahot ja työntekijät 
voisivat tutustua toinen toisiinsa ja rakentaa 
luottamusta. Neuvolalla ja lastensuojelulla voisi 
olla yhteistä ryhmätoimintaa, kuten jatkuva 
keskusteluväylä tai asiakasohjauspalvelu, mitä 
kautta tahot tekisivät konsultoivaa yhteistyötä ja 
kehittämistä. 

Ei pelkästään numero, johon voi soittaa, 
vaan että selkeästi tultaisiin tutuksi toisten 
toimintatapojen tasolla.

Vanhemmuudessa selviytyminen
Perheen palvelun piiriin ohjaaminen 
tulisi lähteä liikkeelle ennen kaikkea 
positiivisuudesta ja avoimuudesta, minä-
muotoista-ajatusta unohtamatta.

“Minulle on herännyt ajatus, että te voisitte 
hyötyä tällaisesta.” Eikä niin, että menkää 
tuonne, te hyödytte. Että se on minun ajatus, 
te voitte kumota sen. Se jättää sen väylän 
auki.

Palveluista tehdään normaalimpia, kun 
niitä tarjotaan kaikille. Jaettuun materiaalin 
voisi kiinnittää huomiota; se voisi puhutella 
kohtaavasti ja tuoda jotain uutta. Myös 
perheen neuvolaprosessin aikana tapahtuvat 
kohtaamiset muiden yhteistyötahojen kanssa 
tekisivät palveluntarjoajien lähestymisestä 
helpompaa, kun esimerkiksi pelottava 
lastensuojelutyöntekijäkin osoittautuu 
ihmiseksi. 

Kaikessa vanhemmuudessa olisi hyvä lisätä 
yleistä, elämänmakuista puhetta. Vanhemmille 
voisi kertoa, että tunteista on lupa puhua. 
Myös ärsyyntymisen tunteet ovat normaaleja, 
vanhemmuuteen kuuluvia asioita ja ne 

kertovat kiintymyksestä lapseen. Sijaishuollosta 
aikuistuneen vanhemman verkostot saattavat 
olla hatarat, eikä hänellä ole omaa äitiä tai 
ystäviä antamassa elämäntäyteisiä kommentteja 
ja neuvoja vanhemmuudesta.

Neuvolassa voisi olla huumorilla höystettyä 
perhevalmennusta, mikä ei liity pelkästään 
sijaishuollosta aikuistuneisiin vanhempiin, 
vaikka heillä on se pärjäämisen ajatus 
ja näyttämisen halu keskimääräistä 
voimakkaampi. Siihen vanhemmuuteen 
kuuluu muutenkin sitä, että tätä mä en 
myönnä.

Sitä ei edes tajua, miten monta tuntia 
vanhempi joutuu tekemään työtä, että pääsee 
inhimillisen näköisenä ulos, itse sekä lapsi. Jos 
ei ole ketään, joka kertoo, niin mistä sä tiedät 
ja opit sen. Tulee sellai olo, että ne kaikki 
muut on parempia. Ei varmasti tuo naapurin 
Liisa koe tällaista.

Niin sijaishuollosta aikuistuneille kuin 
kaikille muillekin äideille ja isille tulisi löytää 
kohtaamispaikkoja, missä vanhemmat voisivat 
purkaa tunteitaan ja saada ymmärrystä 
osakseen. Toisinaan perhekerhot ja vastaavat 
saattavat olla vertaistuen kannalta huonoja 
paikkoja:

Siellä on vanhemmat ja aivan täydellisesti 
puetut lapset. Eihän siellä kukaan tuu 
sanomaan, että “vitsi, mä oon tätä myöten 
täynnä vanhemmuutta, haluun just 
huomenna töihin.” 

Hyvänä foorumina voisivat toimia 
astetta rennommat vertaisryhmät ja 
kokemusasiantuntijat, jotka kertovat, ettei 
kaikesta tarvitse potea huonoa omaatuntoa. 
Sekään ei tee ihmisestä huonoa vanhempaa, 
jos lapsen päänympärys ei osu oikeaan 
käyrään. Neuvolassa voitaisiin tarkemmin 
kertoa mittaamisten tarkoituksesta: “Ei ole syytä 
hätääntyä, me seurataan ja autetaan.”
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Päätelmät
Tutkimuskysymyksiin 
vastaaminen

Millaisia kokemuksia, toiveita ja tarpeita 
sijaishuollosta aikuistuneilla vanhemmilla 
on neuvolapalveluihin liittyen?

Äitien kokemukset
Sijaishuollosta kasvaneiden äitien kertomuksista 
löytyi monia yhtäläisyyksiä (kts. Kuva 9). 
Molemmat naiset olivat lähteneet perustamaan 
perhettä jo nuorena, Alisa täysi-ikäistymisen 
kynnyksellä ja Olivia sen jälkeen. Odotettu 
raskaus osoittautui stressaavaksi ja raskaaksi 
ajanjaksoksi, johon vaikutti äitien kohtaama 
kiusa ja väärinkohtelu. Olivia luonnehti 
kokemusta äitiysneuvolasta traumaattiseksi. 
Äitien ensikohtaamiset neuvolassa olivat olleet 
negatiivissävytteisiä, sillä heidän kyvykkyyttä 
oltiin epäilty. Alisalla kyseinen olettamus 
johtui hänen nuoresta iästä, kun taas Olivia oli 
avoimesti kertonut kuuluvansa lastensuojelun 
jälkihuollon palveluihin, mistä syystä hänet 
leimattiin negatiivisesti. 
 Äitiysneuvola epäonnistui 
vanhemmuuden tukemisessa molempien 
äitien kohdalla. Ennakkoasenteiden vuoksi 
palvelukokemus oli jopa heikentävä. 
Terveydenhoitajilla oli vaikeuksia kohdata 

erilaiset äidit, eikä työntekijöiden käytös 
herättänyt asianmukaista luottamusta. 
Olivialla neuvolasta tullut kohtelu oli perin 
musertavaa, kun taas Alisa tuli syrjityksi eritoten 
nuorisokodin toimesta. Äiti koki raskauden 
myötä olleensa hyvin epätoivottu nuorisokodin 
ohjaajien silmissä, kun taas Olivialla 
lastensuojelun jälkihuolto tarjosi parasta 
mahdollista tukea ohjaajan puolustaessa ja 
kannustaessa häntä neuvolassa. Molempien 
syntyvistä lapsista tehtiin ennakollinen 
lastensuojeluilmoitus. Olivialla ilmoituksen 
teki salaa neuvolan terveydenhoitaja, kun taas 
Alisalla sen tekivät nuorisokodin ohjaajat. 
Kummassakaan tapauksessa ilmoitusta ei 
tehty yhteisymmärryksessä vanhempien 
kanssa. Molemmille perheille ennakollinen 
lastensuojeluilmoitus aiheutti suunnattoman 
määrän stressiä ja huolta.
 Odotusaika oli erityisen koetteleva, sillä 
vanhemmat tunsivat olevansa suurennuslasin 
alla. Perheet kokivat uhkailua ja kiristystä. 
Olivian perheelle tyrkytettiin lastensuojelua, 
kun taas Alisa pakotettiin muuttamaan 
ensikotiin syntyvän vauvan pois viemisen 
uhalla. Synnytyslääkäri epäili, että Olivian 
lapsi syntyi etuajassa nimenomaan stressin 
vuoksi. Lasten synnyttyä vanhemmilla oli suuria 
paineita näyttää suoriutuvansa perhearjesta. 
Äidit tekivät parhaansa selviytyäkseen 
vanhemmuudessa, jossa lastensuojelun palvelut 
nähtiin epäonnistumisena. Molemmilla tuntui 
olevan vahva halu pärjätä omillaan. Kokemus 
oli, että neuvolassa ei huomioida äitiä juuri 
lainkaan.

Kuva 9. Sijaishuollosta aikuistuneiden äitien kokemukset
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Neuvolan tarjoamat tukimuodot, kuten 
synnytysvalmennus, ajautuivat karille 
molempien perheiden kohdalla. Olivia ei 
mennyt valmennukseen lainkaan, koska oli 
kuullut, että siellä keskitytään vanhemmuuden 
ja vauva-arjen tukemisen sijasta pelkästään 
synnytykseen valmistautumiseen. Alisa 
puolisoineen kävi vain muutaman kerran 
synnytysvalmennuksessa, sillä nuoripari tunsi 
olonsa ulkopuolisiksi itseään iäkkäämpien ja 
työssäkäyvien pariskuntien joukossa. 
 Olivia ja Alisa selvisivät 
vastoinkäymisten yli päättäväisellä asenteella 
ja läheisten tukemana. Olivialle ystäväpiiri oli 
ollut merkittävin voimavara, kun taas Alisa jäi 
kovasti kaipaamaan vertaistukea. Molemmilla 
perheillä oli isovanhempia mukana tukemassa. 
Lastensuojeluasiakkuuden uhka ja stressi 
hälvenivät pikkuhiljaa lasten synnyttyä, kun 
äidit pääsivät näyttämään kykynsä vanhempina. 
Äitiysneuvolaan verrattuna perheet saivat 
enemmän tukea ja positiivista palautetta 
lastenneuvolan puolelta, mutta myös siellä oli 
omat haasteensa. Olivialla oli näkemyseroja 
terveydenhoitajan kanssa, joka syyllisti äitiä 
vääränlaisesta imetystavasta. Alisaa taasen 
kyseenalaistettiin siitä, eikö hän syötä lastaan 
oikein, kun tämä ei kasva käyrien mukaan. 
Äiti koki, ettei lastenneuvolassa keskusteltu 
riittävästi tuen tarpeista, eikä hänelle osattu 
tarjota apua arjessa jaksamiseen. 

Vanhempien toiveet ja tarpeet
Sijaishuollossa kasvaneiden äitien tuen tarve 
oli suurin erityisesti raskauden alussa, jolloin 
vanhemmat olisivat kaivanneet neuvolasta 
luottamusta, positiivista kannustusta ja tukea 
vanhemmuuteen kasvamisessa. Olivia toivoi, 
että häntä olisi puhuteltu äitinä ja hänen 
raskautensa oltaisiin nähty myönteisenä asiana. 
Alisan kokemus äitiysneuvolasta meni vikaan 
jo ensitapaamisesta lähtien, kun nuoren äidin 
raskauden katsottiin olevan pelkkä vahinko, 
ja terveydenhoitaja ehdotti Alisalle raskauden 
keskeyttämistä. Työntekijöiden negatiivisia 
asenteita tulisi murtaa, jotta kaikki perheet 
tulisivat kohdatuksi neuvolassa tasavertaisesti.
 Avainasemassa perheiden tuen tarpeiden 
kartoittamisessa on neuvolan luottamuksellinen 
ja avoin ilmapiiri. Mahdollisiin riskitekijöihin 
tulisi voida puuttua jo varhain, mutta niistä 
tulisi keskustella yhdessä perheen kanssa. 

Neuvolatyöntekijöiden tulisi muistaa 
kohdata perhe kokonaisuutena myös lapsen 
isä huomioiden, sillä perheellä voi olla 
omia sisäisiä vahvuuksia ja vanhemmuutta 
voimaannuttavia tekijöitä. Sekä tulevan 
äidin että isän henkinen valmistautuminen 
jo raskauden alusta lähtien voi vahvistaa 
vanhemmuutta ja yhdessäoloa, sillä nainen 
rupeaa valmistautumaan äitiyteen jo 
odotusaikana, kun taas miehelle vanhemmuus 
iskostuu vahvemmin vasta lapsen synnyttyä.
 Neuvolassa tulisi panostaa 
käytännönläheiseen ja oikea-aikaiseen 
neuvontaan. Odotusaikana äidit haluavat 
tietoa asioista, kuten raskauden aiheuttamista 
fyysisistä muutoksista ja synnytyksestä, 
mutta myös raskauteen ja vanhemmuuteen 
liittyvästä tunnemyllerryksestä. Synnytyksen 
jälkeen vanhemmat kaipaavat opastusta vauva-
arkeen. Tulevia äitejä ja isejä tulisi valmentaa 
vanhemmuuteen hyvin laajalla skaalalla, 
ja heidän hyvinvointiinsa tulisi panostaa 
enemmän. Terveydenhoitajien tulisi tarjota 
perheille tukea myös silloin, kun vanhemmat 
itse eivät ymmärrä pyytää sitä. Äidin 
hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeää myös 
synnytyksen jälkeen, sillä silloin tuen tarve on 
erityisen ajankohtainen. Myös ydinperheissä 
kasvaneilla vanhemmilla oli samanlaisia 
tarpeita ja toiveita neuvolapalveluiden suhteen.
 Sijaishuollosta aikuistuneiden 
vanhempien mahdollisuuksia vertaistukeen 
tulisi lisätä, mitä varten voisivat toimia 
ammatillisesti fasilitoidut Facebook-ryhmät. 
Tukiverkoston merkitys on suuri myös siksi, että 
vanhemmuudessa täytyy opetella monia taitoja, 
mitä helpottaa läheisten ihmisten jakama 
kokemustieto. Sijaishuollossa kasvaneella 
vanhemmalla ei välttämättä ole ketään läheistä 
ihmistä jakamassa arkisia neuvoja ja tarinoita 
vanhemmuudesta. Perheille voitaisiin tarjota 
erilaisia kanavia ja kohtaamispaikkoja myös 
yhdessä tekemiselle ja harrastamiselle.
 Esteetöntä, perheen etua palvelevaa 
eri tahojen välistä yhteistyötä tulisi kasvattaa. 
Neuvolatyöntekijöiden tulisi vahvemmin 
tiedottaa perheille hyödyllisistä palveluista. 
Myös neuvolan omien peruspalveluiden 
avaaminen lisäisi vanhempien tietoisuutta 
palveluista, joihin he voivat tarvittaessa 
hakeutua. Neuvolapalvelut voitaisiin 
tuoda paremmin ihmisten ulottuville 
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terveydenhoitajan ja perheen välistä nopeaa 
viestittelyä helpottamalla.

Lastensuojelutyöntekijöiden mukaan 
sijaishuolto valmistaa nuoria itsenäiseen 
elämään ja omaan vanhemmuuteen hyvin 
eri tavoin. Sijais- ja jälkihuollon päätyttyä 
osalla nuorista ei ole mitään muuta minne 
palata kuin samat lähtökuopat ja löyhät 
tukiverkostot. Mielikuva vanhemmuudesta 
saattaa olla epärealistinen, ja lapsen hoidon 
vaativuuden ymmärtää vasta vauvan synnyttyä. 
Osalle raskaus tulee yllätyksenä. Puutteelliset 
vanhemmuuden mallit voivat heijastua 
sijaishuollossa eläneiden omissa perhesuhteissa 
tai sitten niitä ei tule ollenkaan, sillä osalla on 
negatiivisia kuvitelmia perheen perustamisesta. 
Vanhemmuudesta ja sen vastuista tulisi 
keskustella enemmän sijaishuollossa olevien 
nuorten kanssa jo ennen perheen perustamista. 
Monelle lastensuojelun kautta kasvaneelle 
vanhemmalle nousee omat lapsuuden 
traumat pintaan oman lapsen syntyessä ja 
kasvaessa, kun vanhempi joutuu vastakkain 
omien lapsuuden kokemustensa kanssa. 
Raskauden edetessä vanhemmalle tulisi antaa 
aikaa pysähtyä ja pohtia omia lapsuuden 
kokemuksiaan sekä haaveita siitä, mitä hän 
haluaa omasta, tulevasta vanhemmuudesta.

Miten sijaishuollosta aikuistuneet 
vanhemmat ja muut lisätukea tarvitsevat 
perheet huomioidaan neuvolassa?

Perheen tuen tarpeiden tunnistaminen
Ensimmäisestä käynnistä lähtien 
terveydenhoitaja pyrkii määrittämään raskaana 
olevan naisen ja perheen palvelutarpeen, mikä 
edellyttää molemminpuoleista tutustumista ja 
luottamuksellisen suhteen muodostamista. Sen 
lisäksi, että sikiön ja lapsen turvallinen kehitys 
ja kasvuympäristö sekä äidin ja isän jaksaminen 
huomioidaan, terveydenhoitaja tarkkailee 
huolenaiheita, kuten vanhempien tupakointia, 
mielenterveys- ja parisuhdeongelmia. Tuen 
tarpeita kartoitetaan keskustelun lisäksi 
erilaisilla lomakkeilla. Lisätukea tarvitseva 
perhe voi olla haastava tunnistaa, jos vanhempi 
itse ei kerro huolenaiheistaan. Eräs äiti oli sitä 
mieltä, että neuvolassa vain kerätään tietoja, 

mutta havaittuihin huolenaiheisiin ei osata 
reagoida. Toisaalta työntekijän voi olla hankala 
toimia tilanteen edellyttämällä tavalla, jos 
asiakas itse ei tunnista tai myönnä ongelmaa. 
Aallon tutkijan mukaan neuvolan tulevassa 
tietojärjestelmässä asiakasta pyydetään 
täyttämään tekstiviestikysely, jonka punainen 
indikaattori kertoo, että asiakkaan tulisi mennä 
neuvolakäynnille. Järjestelmään on kuitenkin 
vaikea luottaa, kun siinä ei olla tekemisissä 
ihmisten kanssa. 

Tuen tarjoaminen
Neuvolapalveluiden laatu, tarjonta ja 
resurssit saattavat vaihdella tapauskohtaisesti, 
neuvoloittain ja työntekijästä riippuen. 
Neuvolan palvelupolku tuntuu olevan hyvin 
samanlainen kaikille asiakasperheille, mikä 
voi hankaloittaa erityisten käyttäjäryhmien 
tukemista. Terveydenhoitajien työaika 
ja tehtävät on määritelty painottumaan 
normaalien terveystarkastusten toteuttamiseen. 
Neuvolassa tehdään ennaltaehkäisevää 
työtä, mutta suuresti avun tarpeessa olevat 
perheet pyritään ohjaamaan eteenpäin. 
Palvelupalettiin kuuluvat neuvolan oma 
perheohjaaja, erilaiset ryhmät ja valmennukset, 
parisuhdekurssit, kotipalvelu, avoin päiväkoti, 
neuvolapsykologi, perheterapeutti, varhaisen 
vuorovaikutuksen terapia, perheneuvola ja 
moniarviotiimi. Toisinaan neuvola saattaa 
pyytää konsultaatiota lastensuojelusta. 
Vaihtoehtoina ovat myös perheneuvolan 
ja lastensuojelun yhteinen terapeuttinen 
vauvaperhetyö, ensikoti, tukiasuntotoiminta, 
päihde- ja perhekuntoutusyksiköt sekä Halpoli-
klinikka. Eri palveluita, kuten perhekuntoutusta 
ja kotipalveluita, saa myös yksityiseltä puolelta. 
Kolmannen sektorin puolelta palveluita ovat 
esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto 
ja seurakunnan kerhot. Toisaalta neuvola on 
ajoittain pulassa huoliperheiden kanssa, sillä 
asiakkaille ei aina riitä paikkoja järjestökentän 
ollessa ylikuormitettu. Neuvolan omaan 
resurssipulaan on vastattu siten, että resursseja 
jaetaan vain tarpeen mukaan hädänalaiset 
perheet erityisesti huomioiden, millä 
tavoitellaan myös ylisukupolvisten kierteiden 
ehkäisemistä.
 Sijaishuollosta aikuistuneiden äitien 
ja lastensuojelutyöntekijöiden kertomusten 
perusteella tuen tarpeessa olevien vanhempien 
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kohtaaminen ei aina onnistu toivotulla tavalla. 
Osalla vanhemmista on ollut hyvin kurjia ja 
leimaavia kokemuksia, ja heitä on saatettu 
kyseenalaistaa ja halveksia neuvolassa. Osa 
terveydenhoitajista on kuitenkin hyvin taitavia 
ja heillä on innostusta tukea perheitä.

Miten neuvolapalvelut voivat parhaiten 
tukea sijaishuollosta itsenäistyneitä 
vanhempia?

Neuvolan rooli sijaishuollosta aikuistuneiden 
vanhempien tukemisessa on erittäin merkittävä. 
Sijais- ja jälkihuollon palveluiden loppuessa 
neuvola saattaa jopa olla tulevan vanhemman 
ainoa, tukea tarjoava taho. Vanhempien 
avun tarpeet ovat kuitenkin yksilöllisiä; osa 
voi tarvita suuresti tukea vanhemmuuteen 
kasvamisessa, kun taas osalla tarpeet voivat 
olla hyvin vähäisiä, jos perheellä on vahva 
läheisverkosto. 
Perheen tukeminen lähtee 
ennakkoluulottomasta kohtaamisesta 
ja vanhemman ja työntekijän 
molemminpuolisesta luottamuksesta. 
Luottamuksellisen suhteen synnyttäminen 
on erityisen tärkeää myös siksi, että osalla 
sijaishuollossa olleilla vanhemmilla on huono 
luottamus viranomaisiin. Luottamuksen 
rakentaminen vaatii aikaa ja työskentelyä 
perheen kanssa. Terveydenhoitajan tulisi 
voida keskustella perheen kanssa vaikeistakin 
puheenaiheista. Useimmiten sijaishuollosta 
aikuistuneet vanhemmat arvostavat avoimuutta.
 Menetelmiä perheiden tuen tarpeen 
kartoittamiseksi tulisi kehittää. Jokaisen perheen 
kohdalla olisi hyvä kartoittaa tukiverkostoa ja 
keskustella vanhempien omista lähtökohdista, 
kuten sukupuusta ja lapsuuden kokemuksista. 
Jos vanhempi kertoo eläneensä sijaishuollossa, 
tausta ei saisi mitenkään leimata tai luoda 
kuvitelmaa, etteikö hänestä voisi tulla hyvää 
vanhempaa. Eriarvoinen kohtelu saattaa 
horjuttaa vanhemman voimavaroja, jotka voivat 
olla jo entuudestaan ohuet. Mikäli tuen tarpeita 
ilmenee, ratkaisuja tulisi pohtia yhdessä 
vanhempien kanssa. Lähtökohtana tulisi olla 
perheen omien vahvuuksien löytäminen ja 
vahvistaminen. Perhettä parhaiten palveleva 
tuki on sellainen, josta he itsekin uskovat 

hyötyvänsä. Sijaishuollosta aikuistuneilla 
vanhemmilla on usein vahva tahto pärjätä 
omillaan, mutta heitä voisi kannustaa eri 
palveluiden piiriin positiivisella ja avoimella 
asenteella. Vanhemmille tulisi tarjota 
samanlaisia palveluita kuin kenelle tahansa 
muulle, mikä madaltaa osallistumiskynnystä.
 Terveydenhoitajien työskentelyä 
sijaishuollosta aikuistuneiden vanhempien 
kanssa auttaisi tietoisuus lastensuojelun 
ylisukupolvisuudesta ja ymmärrys siitä, 
miten lastensuojelutausta voi vaikuttaa 
vanhemmuuteen. Tietoisuutta voisi myös 
kasvattaa kokemusasiantuntija, joka voisi 
samalla toimia vanhemman vertaistukena. 

Neuvolan ja lastensuojelun välinen yhteistyö
Lastensuojelu ja neuvola tekevät harvoin 
tiivistä yhteistyötä. Neuvolan puolelta 
yhteistyö nähtiin nykyisellään yksipuolisena; 
terveydenhoitajia pyydetään ajoittain antamaan 
lausuntoja lastensuojelun puolelle, mutta 
tietosuojan vuoksi lastensuojelun työntekijät 
eivät voi vastavuoroisesti jakaa tietoa perheen 
lastensuojeluasiakkuudesta, neuvolan antamiin 
lausuntoihin pohjautuvista toimenpiteistä 
tai niiden vaikuttavuudesta. Tietämättömyys 
aiheuttaa neuvolan puolella usein päänvaivaa. 
Kunta on myös linjannut, ettei asiakkaalle tulisi 
tarjota perhetyötä neuvolassa, mikäli perhe saa 
vastaavaa palvelua lastensuojelun puolelta. 
Lastensuojelun puolelta yhteistyön nähtiin 
keskittyvän lastensuojeluilmoituksiin, joissa 
neuvola on keskeisessä asemassa tunnistamassa 
perheiden varhaisia tuen tarpeita ja ottamassa 
lastensuojelua prosesseihin mukaan. Toisaalta 
lastensuojeluilmoitusten teko on haasteellista, 
ja perheiden ongelmiin reagoidaan usein 
liian myöhään. Lastensuojelutyössä päästään 
harvemmin auttamaan perheitä varhaisessa 
vaiheessa, jolloin tukitoimenpiteet olisivat 
pieniä. Toisaalta lastensuojeluilmoituksia 
tehdään myös sitä varten, että huoli saadaan 
siirrettyä muualle, mikä ei välttämättä ole 
lapsen ja perheen edun mukaista.
 Neuvolan ja lastensuojelun välisen 
yhteistyön lisääminen edesauttaisi perheiden 
tukemista. Eri tahojen tulisi vähintään 
jakaa tietoa yleisistä toimintatavoistaan. 
Keskinäistä toimintaa voitaisiin lisätä yhteisten 
kohtaamisten kautta, mikä edistäisi eri 
osapuolten ja työntekijöiden tutustumista 
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Kuvat 10. Neuvolapalveluiden kehittämiskohteet

Tulokset

toinen toisiinsa. Myös perhekohtaista 
yhteistyötä voitaisiin kehittää. Huolimatta 
siitä, että perheellä on lastensuojeluasiakkuus, 
kaikkien tahojen tulisi tehdä oma osansa 
perheen eteen, sillä myös peruspalveluissa on 
paljon tarttumapintaa. Mitä enemmän perhettä 
autetaan, sitä vaikuttavampaa se on.

Neuvolapalveluiden kehittäminen
Uusien ratkaisumallien toteuttaminen 
on terveydenhoitajien mukaan erittäin 
haasteellista nykyisillä resursseilla. Neuvolassa 
tulisi lisätä työaika- ja henkilöstöresursseja, 
sillä kiire ja tiukka työtahti heikentävät 
terveydenhoitajien mahdollisuuksia auttaa 
perheitä. Neuvolakentällä ei ole vähään 
aikaan tapahtunut suuria muutoksia. Sote-
uudistuksesta tiedetään hyvin vähän, 
mutta tulevan valinnanvapauden nähdään 
vaikeuttavan neuvolatyötä, sillä se voi 
johtaa palveluiden pirstaloitumiseen. Jos 
nykyiset selkeät palvelupolut hajoavat, 
huoliperheiden tukeminen vaikeutuu.  
Uudet, sähköiset järjestelmät tulevat 
kuitenkin tarpeeseen. Aallon tutkijan mukaan 
sosiaali- ja terveyspuolen tietojärjestelmien 
digitalisoinnin ja uudistuksen on tarkoitus 
tukea asiakaslähtöisten palveluiden tuottamista, 
mutta kehitystyössä ovat osittain vastakkain 
asiakkaiden tarpeet, alan muutosvastaisuus 
ja olettamukset asiakkaiden tarpeista. Osa 
terveydenhoitajista mieltää neuvolatyön 
yhä vain numeerisena mittaamisena, kun 
taas osalle työ merkitsee asiakasperheiden 
asiaan paneutumista ja sosiaalista tukemista. 
Nykyisellään terveyspalveluiden, kuten 

neuvolan ja synnytyssairaalan, tietojärjestelmät 
eivät toimi yhteen, mikä heikentää asiakkaan 
saamaa palvelua. Uuden järjestelmän myötä 
asiaan toivotaan muutosta, mutta haasteena 
tulee yhä olemaan eri tietojärjestelmien vyyhti, 
mikä voi horjuttaa sosiaali- ja terveysalalle 
kaavaillun verkottuneen yhteistyön luomista. 
Tulevaisuudessa palveluneuvontaa on kuitenkin 
määrä helpottaa palveluohjauksella. 

Ongelman määrittely ja 
suunnittelua ohjaavat tekijät
 
Käyttäjätiedon järjestämiseen ja analysointiin 
käytin samankaltaisuuskaaviota. Ryhmittelyn 
avulla määrittelin kuusi neuvolapalveluita 
koskevaa kehittämiskohdetta (kts. Kuva 10), 
joista kustakin muodostin suunnittelua ohjaavia 
tekijöitä.
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 1 Aika- ja resurssipula

Aika- ja resurssipula koskettaa sekä 
neuvolan että lastensuojelun palveluita. 
Neuvolan hoitohenkilökunnalla ei ole 
riittävästi aikaa asiakkaille, mikä heikentää 
vuorovaikutussuhteiden luomista ja edellytyksiä 
tukea perheitä tarpeenmukaisesti. Joissakin 
neuvoloissa työ on henkisesti kuormittavaa, 
eikä työaika riitä rutiininomaisten työtehtävien 
hoitamiseen. Myös kankea ajanvaraus- ja 
puhelinpalvelujärjestelmä tekevät palveluista 
huonosti saavutettavia, sillä järjestelmä ei 
anna myöten perheiden erilaisiin tarpeisiin tai 
yllättäviin ongelmatilanteisiin.

Suunnittelua ohjaavat tekijät:
 
Runsaat voimavarat
•	 Riittävästi aikaa kunkin perheen tarpeisiin.
•	 Neuvolatyöntekijöiden työhyvinvointiin 

panostaminen. 
Työntekijöiden tyytyväisyys heijastuu   
myös asiakkaiden tyytyväisyyteen.

•	 Palvelu nopeammin saatavilla. 
Neuvolan ja hoitohenkilökunnan tulisi olla 
helposti ja nopeasti lähestyttävissä, sillä 
tuen vaikuttavuus on suorassa yhteydessä 
sen oikea-aikaisuuden kanssa.

       
   2 Vuorovaikutustaitojen      
   riittämättömyys

Osalla neuvolatyöntekijöistä on 
vaikeuksia kohdata erilaisia vanhempia 
avoimesti ja empaattisesti. Huono 
ensikohtaaminen vaikeuttaa luottamuksellisen 
vuorovaikutussuhteen muodostumista ja 
vaikuttaa kauaskantoisesti vanhemman 
palvelukokemukseen. Eriarvoisuuden 
kokemukset ja perhettä koskevien päätösten 
tekeminen ilman vanhempien mukaanottoa 
vesittävät perheen aidon auttamisen ja 
heikentävät luottamusta. Huonosti pohjustettu 
ennakollinen lastensuojeluilmoitus saattaa 
vaikuttaa negatiivisesti perheen odotusaikaan ja 
vanhemmuuteen kasvuun.

Empaattiset vuorovaikutustaidot
•	 Ennakkoluuloton ja tasa-arvoinen palvelu 

kaikille. 
•	 Tuen tarve aina ensikohtaamisesta lähtien.

Vanhempia tulisi tukea raskauden 
alkuvaiheesta lähtien.

•	 Positiivinen tuki ja kannustus. 
Myönteinen asenne luo uskoa hyvään 
vanhemmuuteen. 

•	 Luottamuksen rakentaminen. 
Perheiden kanssa työskentely vaatii 
ennen kaikkea luottamuksellista 
vuorovaikutussuhdetta, minkä syntymiseen 
vaikuttavat kohtaamisten luonne, 
terveydenhoitajan toiminta ja perheelle 
annettu aika.

 
 
   3 Vaillinaiset keinot tuen     
   tarpeiden selvittämiseen

Tukea tarvitsevat perheet ovat toisinaan 
hankalasti tunnistettavissa, mikä osittain johtuu 
neuvolan riittämättömistä menetelmistä. 
Mikäli luottamuksellista ilmapiiriä ei 
ole syntynyt, vanhempi ei uskalla kertoa 
huolistaan terveydenhoitajalle tai lomakkeille. 
Kaikki eivät edes halua puhua ongelmistaan 
neuvolassa. Osa työntekijöistä empii puuttua 
perheiden tilanteisiin ja arkailee keskustella 
huolenaiheista suoraan vanhempien kanssa. Jos 
perhettä itseään ei oteta mukaan keskusteluun 
ja heitä koskevaan päätöksentekoon, 
tukitoimenpiteet saattavat olla vääränlaisia, 
liian vähäisiä tai ylenpalttisia. 
 
Kuunteleva keskustelu toiveiden 
ja tarpeiden selvittämiseen
•	 Avoin keskustelu ja perheeseen aidosti 

tutustuminen. 
Perheiden yksilöllisiä tuen tarpeita 
tulisi kartoittaa enemmän keskustelun 
ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta 
lomakkeista mittaamisen ja analysoinnin 
sijasta. Mieltä askarruttavista asioista tulisi 
voida kysyä suoraan. Myös kotikäynnit ja 
perheen arkeen meneminen ovat hyviä 
tapoja selvittää, mitä asiakas tarvitsee.

•	 Lapsuuden kokemusten peilaaminen omaan 
vanhemmuuteen. 
Vanhempien kanssa tulisi keskustella 
heidän sukupuusta, historiasta ja lapsuuden 
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kokemuksista, jotka saattavat avata asioita, 
joissa perhettä voitaisiin tukea.

•	 Päätöksenteko yhdessä perheen kanssa. 
Vanhemmat useimmiten arvostavat 
avoimuutta. Perheillä on erilaisia yksilöllisiä 
tuen tarpeita, joten vanhemmat usein 
tietävät, mitkä ratkaisut palvelevat parhaiten 
heidän perhettä. Vuorovaikutteisen 
ja luottamuksellisen ilmapiirin avulla 
vanhemmat voivat itsekin löytää heille 
sopivan palvelun äärelle.

 
  4 Palvelujärjestelmä ei vastaa  
  muuttuneisiin asiakastarpeisiin

Palvelujärjestelmän lukkiutuneet käytännöt 
eivät aina jousta perheiden yksilöllisiin 
tarpeisiin. Haasteita tuovat myös 
ikäpolvien eriävät näkökulmat. Perinteisten 
terveystarkastusten oheen vanhemmat 
kaipaavat tukea ja opastusta vanhemmuuteen 
sekä sen henkiseen puoleen. Avun tarve voi 
olla hyvin pienikin. Vanhempia ei aina kyetä 
tukemaan siinä hetkessä, jolloin välitön 
empatia auttaisi enemmän kuin asian eteenpäin 
ohjaaminen.
 Ryhmävalmennuksella voitaisiin tukea 
monia vanhempia. Valmennusta tulisi kuitenkin 
mainostaa paremmin, koska osalle sen tarkoitus 
ja hyödyt jäävät epäselviksi. Myös ryhmien 
kokoonpanot voivat olla liian moninaisia, 
mistä syystä osa vanhemmista tuntee olonsa 
ulkopuoliseksi, eivätkä he saa vertaistukea. 
Tällaisessa ryhmässä vanhempien voi olla 
vaikea kysyä tai keskustella omista asioista.
 
Perheiden yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaaminen
•	 Vanhemmuuteen ja siihen kasvamisen 

tukeminen.
Perheet odottavat laajasti tietoa ja tukea 
neuvolan taholta valmistautuessaan 
tuntemattomaan vanhemmuuden 
maailmaan. Työntekijöiden toivotaan 
kertovan niistäkin asioista, joita vanhempi 
ei itse osaa kysyä tai tiedostaa. Myös 
neuvojen ajankohtaisuus ja kertaaminen 
ovat olennaisia.

•	 Koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen.
Perheenjäsenten hyvinvointiin ja 
jaksamiseen tulisi panostaa äitiä ja isää 

myöten, mikä vahvistaa perheen omia 
sisäisiä voimavaroja. 

•	 Kohdennetun vertaistuen lisääminen. 
Esimerkiksi perhevalmennuksissa 
voitaisiin paremmin suunnitella ryhmien 
kokoonpanoja ja samanoloisten perheiden 
yhteensaattamista.

•	 Nykyperheiden tarpeet. 
Julkisella sektorilla tulisi tehdä laajempi 
selvitys tämän päivän perheistä ja siitä, 
millaisia tarpeita heillä on.

 

   5 Neuvolan ja lastensuojelun     
   välinen kuilu

Neuvolan ja lastensuojelun välillä vaikuttaa 
olevan kuilu keskinäisen ymmärryksen, tiedon 
ja toimintatapojen suhteen, mikä heikentää 
perheiden auttamista. Kumpikin taho kokee 
toisinaan olevansa yksin tukemassa perheitä. 
Lastensuojeluilmoitusten tekeminen nähdään 
haastavana molemmin puolin. Ilmoituksia 
tehdään toisinaan väärin perustein perheen 
etua katsomatta. Toisaalta ilmoituksia jää 
myös tekemättä tarpeesta huolimatta, 
mistä syystä perheiden huolestuttaviin 
tilanteisiin puututaan liian myöhään. Perheet 
itse näkevät lastensuojeluilmoituksen ja 
lastensuojelupalvelut pelottavina asioina. 
Neuvolan ja muiden tahojen asenteet 
lastensuojelua kohtaan saattavat lisätä perheen 
pelkoa.
 
Monialainen yhteistyö
•	 Yhteistyömuotojen kehittäminen. 

Neuvolan ja lastensuojelun tulisi tulla 
tutuiksi toistensa toimintatapojen osalta 
ja rakentaa keskinäistä luottamusta, jotta 
perheiden eteen tehtävää yhteistyötä 
voidaan lisätä. Yhteisymmärrystä tulisi 
kasvattaa myös lastensuojeluilmoitusten 
osalta.

•	 Tehostettu tuki perheen hyväksi. 
Ei riitä, että vain yksi taho auttaa perheitä, 
jotka tarvitsevat tukea monella tasolla.

•	 Lastensuojelun imago positiivisemmaksi. 
Julkisella sektorilla tulisi pohtia, 
kuinka lastensuojelua voitaisiin viestiä 
myönteisellä tavalla. Tietämättömyyden 
takia lastensuojelu yhdistetään usein lapsen 
huostaanottoon.

Tulokset
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Kuva 11. Palvelutarjontaa raskaana oleville vanhemmille ja vauva- ja lapsiperheille

Imetystukiryhmät

Perhekahvilat, vauvaryhmät, 
erilaiset kerhot ja vertaisryhmät sekä 

perheharrastukset, kuten vauvauinnit ja -muskarit

Mannerheimin lastensuojeluliitton perhekummit, 
kylämummit- ja vaarit, Vahvuutta Vanhemmuuteen 

-perheryhmät sekä vanhempainnetti ja -puhelin 

Tyttöjen Talon ryhmätoiminta ja seurakunnan kerhot 
Kotipalvelut lastenhoitoa ja kotiapua varten

Facebookin Nuoret Äidit -ryhmät ja 
mobiilisovellukset, kuten Momzie

Väestöliiton perheaikaa.fi nettipalvelut 
pienten lasten vanhemmille

Kolmas sektori

Synnytys- ja perhedoulat

Yksityiset äitiys- ja lastenneuvolat

Erilaiset valmennukset, kuten synnytys- 
ja imetysvalmennus, perhe- ja 

vanhempainvalmennus 

Perhekuntoutus

Perheharrastukset

Kotipalvelut

Yksityinen sektori

Vauvamatkalla.fi - opas odottajalle, valmennusvideoita ja 
virtuaalinen tutustuminen synnytyssairaalaan

Nyyttiryhmä ensisynnyttäjille 

Kunnan kotipalvelu ja
avoin päiväkoti 

Neuvolapalvelut & 
yhteistyökumppanit 

Neuvolan perheohjaaja
Varhaisen vuorovaikutuksen terapia
Neuvolapsykologi ja perheterapeutti

Erilaiset ryhmät ja valmennukset
Lastensuojelun konsultaatio
Perheneuvola ja perhekoutsi
Terapeuttinen vauvaperhetyö

Parisuhdekurssit

Julkinen sektori

  Ensikoti ja tuki-
asuntotoiminta

Halpoli-klinikka ja 
päihde- ja perhe-
 kuntoutusyksiköt

  Naistalo.fi - tietoa ja ohjeita 
   raskauteen, synnytykseen ja imetykseen

   6 Sekava palveluviidakko

Haastatteluiden, neuvolan ilmoitustaulujen 
ja nettihakujen perusteella kokosin listan 
erilaisista palveluista ja ryhmistä, jotka 
tukevat perheitä vanhemmuudessa ja lapsen 
kasvatustyössä. Äitiys- ja lastenneuvolan lisäksi 
julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin 
palvelut muodostavat palveluiden verkoston, 
joka parhaimmassa tapauksessa tukee perhettä 
monin eri tavoin. Tarjolla on esimerkiksi 
oppaita, nettipalveluita, perhekahviloita, 
harrastuskerhoja, tuki- ja valmennusryhmiä, 
perhekummeja ja -koutseja. Osa palveluista 
on maksuttomia tai muutoin huokeita, osa 
maksullisia. Terveydenhoitajien on vaikea 
pysyä kartalla koko palvelutarjonnasta, kun 
taas perheiden voi olla haastavaa löytää 
sopivia palveluita (kts. Kuva 11). Väsyneenä 
vanhemmat eivät aina jaksa etsiä tai hakeutua 
palveluiden piiriin.

Looginen palvelukartta
•	 Palvelutarjonnan selkeyttäminen. 

Neuvolassa tulisi lisätä palveluohjausta, 
yleistä palveluista viestimistä ja niiden 
piiriin kannustamista. Myös palveluihin 
liittyvään jaettavaan materiaaliin voisi 
kiinnittää enemmän huomiota.

•	 Palveluiden löytämisen helpottaminen.
Neuvolan tulisi ponnekkaammin 
kannustaa perheitä palveluiden luokse, 
mutta vanhemmille tulisi myös tarjota 
helppokäyttöinen kanava perheiden 
yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien palveluiden 
etsimiseen omin avuin.

•	 Matalan kynnyksen palvelut. 
Tietoisuuden lisääminen ja se, että palvelut 
soveltuvat kaikille tekevät niistä helpommin 
lähestyttäviä ja madaltaa perheiden 
kynnystä hakeutua palveluiden piiriin. 
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Ratkaisuehdotukset

Ratkaisun kehittely
Kehittämiskohteet ja suunnittelua ohjaavat 
tekijät mielessä pitäen kehitin erilaisia 
ratkaisuehdotuksia, joista koostin kuusi 
ehdotusta yhdeksi skenaarioksi (kts. Kuvat 12, 
13, 14, 15, 16 ja 17). Käyttäjien kokemuksiin 
ja toiveisiin peilaten unelmien neuvola pitäisi 
sisällään ehdotettuja toimintatapoja.

1 Ensimmäinen kohtaaminen teekupposen ja keskustelun kera

Ensimmäinen neuvolakäynti tapahtuu rennon ja tasavertaisen kohtaamisen kautta vapautuneessa ympäristössä, jossa tulevat 
vanhemmat ja terveydenhoitaja tutustuvat toinen toisiinsa. Keskustelun lomassa terveydenhoitaja täyttää perheen esitietoja.

Kuva 12. Skenaario unelmien neuvolasta

Tulokset
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2 Neuvolan tervetuliaispaketti tuleville vanhemmille

Ensikäynnin yhteydessä perhe saa esitteitä neuvolan toiminnasta, perhevalmennuksesta sekä vauva- ja lapsiperheitä koskevasta 
palvelutarjonnasta. Neuvolan nettisivuilla on myös testi, jonka avulla vanhemmat voivat helposti etsiä heille sopivia 
palveluita. Lisäksi tuleva äiti ja isä saavat odotuspäiväkirjat, joihin vanhemmat voivat kirjoittaa omia ajatuksia ja tuntemuksia 
vanhemmuuteen kasvamisesta.

3 Perheen tuen tarpeiden selvittäminen keskustelujen lomassa

Perheiden tuen tarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen painottuvat avoimeen ja luottavaiseen keskusteluun. 
Alkuvaiheessa raskautta terveydenhoitaja keskustelee tulevan äidin ja isän kanssa heidän perhetaustoista ja lapsuuden 
kokemuksista sekä ajatuksista, joita ne herättävät omaan tulevaan vanhemmuuteen liittyen. Vuorovaikutuksellinen suhde jatkuu 
koko neuvola-ajan perheen kuulumisia, toiveita ja tarpeita kysellen. 

Kuvat 13 ja 14. Skenaario unelmien neuvolasta
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5 Palveluntarjoajat mukana neuvolan perhevalmennuksessa

4 Kohdennettujen vertaistukiryhmien alkuunsaattaminen

Neuvola auttaa samanikäisiä ja samassa tilanteessa olevia vanhempia löytämään toinen toisensa. Sopivien vertaistukiryhmien 
muodostamiseksi terveydenhoitaja suosittelee vanhempia liittymään heitä varta vasten perustettuun Facebook-ryhmään sekä 
järjestää perheille ensimmäisiä tapaamisia ja mahdollisuuksia tutustua toisiinsa.

Neuvolan perhevalmennuksessa on kertoja, jolloin alueen olennaiset palveluntarjoajat esittäytyvät perheille ja ottavat osaa 
valmennustoimintaan. Esimerkiksi lastensuojelun työntekijä voisi omalla kerrallaan esitellä kunnan avointa perhetoimintaa sekä 
vetää varhaisen vuorovaikutuksen harjoituksen.

Kuvat 15 ja 16. Skenaario unelmien neuvolasta

Tulokset
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Vanhempi voi tarvittaessa laittaa omalle terveydenhoitajalle tai perheohjaajalle viestiä nettineuvolan kautta. Työntekijöillä on 
päivittäinen hetki kalenterissa, jolloin he vastaavat vanhempien viesteihin. Lisäksi neuvolassa on arkisin päivystysaika, jolloin 
yksi tai kaksi terveydenhoitajaa ja perheohjaaja ovat tavattavissa ilman ajanvarausta.

Kuva 17. Skenaario unelmien neuvolasta

6 Neuvola ja oma terveydenhoitaja helpommin tavoitettavissa

Käyttäjäpalaute
Käyttäjät olivat sitä mieltä, että skenaario 
kiteyttää hyvin ajatuksen unelmien neuvolasta, 
mutta eritoten ehdotus 6 (Neuvola ja oma 
terveydenhoitaja helpommin tavoitettavissa) 
nähtiin perheiden kannalta arvokkaana 
palveluna.
 
Sijaishuollossa aikuistunut äiti
Sijaishuollossa elänyt vanhempi piti 
eniten ehdotuksesta 6 (Neuvola ja 
oma terveydenhoitaja helpommin 
tavoitettavissa), sillä takaisinsoitto keskitetystä 
puhelinnumerosta ei aina osu samalle päivälle. 

Nopea chat-palvelu tiettyyn kellonaikaan 
omalle terveydenhoitajalle on toimiessaan 
erinomainen ratkaisu.

Ehdotuksesta 4 (Kohdennettujen 
vertaistukiryhmien alkuunsaattaminen) 
vanhempi oli kahden vaiheilla, sillä nykyään 

lähes jokainen odottava äiti löytää itse 
tiensä vauva-aiheisiin Facebook-ryhmiin, 
joiden sisältä hän voi valikoida pieniä, 
kohdennettuja ryhmiä. Toisaalta esimerkiksi 
maahanmuuttajataustaiset perheet eivät 
välttämättä osaa etsiä ryhmiä oikeilla nimillä, 
joten heille neuvonta olisi hyödyllinen.

Jos odottavalla äidillä on neuvolan mielestä 
huolestuttavaa taustaa, mitä esimerkiksi 
jälkihuoltonuorella nähdään usein olevan, 
rehelliset kysymykset ja vähemmän 
tuomitseva vastaanotto ovat erittäin tärkeässä 
asemassa. Kontaktimahdollisuus - äidin 
niin halutessa - tuttuun sosiaalityöntekijään 
voi olla suuressa asemassa mukavan 
ja luottamuksellisen neuvolailmapiirin 
rakentamisessa.

 
Ydinperheistä aikuistuneet äidit 
Äidit pitivät ratkaisuehdotuksista ja siitä, miten 
ne tukivat toinen toisiaan. Heidän mielestään 
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olisi hienoa, jos neuvolapalveluilla olisi 
resursseja toteutua ehdotetulla tavalla. Ehdotus 
1 (Ensimmäinen kohtaaminen teekupposen 
ja keskustelun kera) on toisen äidin mukaan 
erityisen tärkeä, sillä rento keskustelu rakentaa 
luottamusta asiakkaan ja työntekijän välille. 
Hänen mielestään neuvolassa ei nykyisellään 
ole riittävästi resursseja ajan antamiseen ja 
luottamuksen muodostamiseen. Toisaalta toisen 
äidin mukaan ehdotus toteutuu neuvolassa 
jo jossain määrin, kun terveydenhoitaja 
tapaa ainakin kerran molemmat tulevat 
vanhemmat. Nykyisestä poiketen kohtaaminen 
voisi kuitenkin olla rauhoitettu sen sijaan, 
että keskustelu on sidottu neuvolakäyntiin 
varattuun aikaan. Vaihtoehtoisesti äiti ehdotti, 
että keskustelu voitaisiin vanhemman 
toiveesta käydä jo alun alkaen psykiatrisen 
sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi vanhemman 
ja terveydenhoitajan henkilökohtaisempi 
keskustelu voitaisiin pitää vasta parin kolmen 
tavallisen neuvolakäynnin jälkeen, jolloin 
henkilöt ovat jo ehtineet tutustua toinen 
toisiinsa ja asioista on luontevampi jutella. 

Rauhallinen ja syvällinen keskustelu ilman 
kiirettä luo hyvän luottamussuhteen jatkoa 
ajatellen ja antaa neuvolan henkilökunnalle 
yleiskuvan perheen tilanteesta. Tässä 
kohtaa voi myös tulla esiin jatkotuen tarve 
esimerkiksi psykiatrisella sairaanhoitajalle 
tai lastenpsykiatrian polille, jos on omassa 
lapsuudessa traumaattisia kokemuksia tai 
ahdistuksia erityisesti huostaanotetuilla. 

Toinen vastaava käynti tulisi olla synnytyksen 
jälkeen, jolloin terveydenhoitaja voisi 
kartoittaa perheen tilannetta, vanhempien 
vointia ja esille nousseita kysymyksiä.

Ehdotus 3 (Perheen tuen tarpeiden 
selvittäminen keskustelujen lomassa) on toisen 
äidin mielestä olennainen.

Voisiko neuvoloille korostaa, että jos jotain 
haasteita nousee esiin keskusteluissa, 
niin niistä olisi tärkeää keskustella 
avoimesti asiakkaiden kanssa ja yrittää 
löytää yhdessä ratkaisut. Eikä vain kerätä 
tietoa potilastietoihin tai keskustella 
asiakkaan ongelmista työryhmissä. 
Oma terkkarini ainakaan ei ole kyennyt 

empaattiseen keskusteluun kanssani, vaan 
esimerkiksi hermostui, kun itkin hänelle 
imetyshaasteitani.

Molemmat äidit olivat sitä mieltä, että 
vanhempia tulisi tukea erityisesti myös lapsen 
syntymän jälkeen.

Perheelle tulisi jakaa tietoa lapsiperheille 
suunnatusta tarjonnasta, eri 
palveluntarjoajista ja väylistä, mitä kautta saa 
apua, jos tarvitsee löytää toisia vanhempia.

Toinen äiti piti eniten ehdotuksesta 4 
(Kohdennettujen vertaistukiryhmien 
alkuunsaattaminen), sillä on tärkeää, että 
neuvolassa saatetaan yhteen samanlaisten 
haasteiden edessä olevia ihmisiä, jotta he voivat 
keskustella keskenään ja saada vertaistukea. 
Omia tukiryhmiä tulisi tarjota myös esimerkiksi 
sateenkaari- ja monikkoperheille. 

Myös ehdotus 5 (Palveluntarjoajat mukana 
neuvolan perhevalmennuksessa) on äitien 
mielestä hyvä idea.

Esimerkiksi sosiaalihuollon mukaanotto 
synnytysvalmennukseen tai perheneuvontaan 
voisi madaltaa kynnystä ottaa sinne yhteyttä. 
Tai jos "joutuu heidän asiakkaaksi", niin 
etukäteen saatu tieto voisi lieventää pelkoja ja 
negatiivisia ajatuksia sosiaalihuoltoon liittyen.

Toisaalta toinen äiti pohti, että resurssointia 
ajatellen voi olla riittävä, jos neuvolan oma 
henkilökunta esittelee eri tahojen toimintaa ja 
palveluita. 

Ehdotus 6 (Neuvola ja oma terveydenhoitaja 
helpommin tavoitettavissa) nähtiin maan 
laajuisena palveluna sen sijaan, että joka 
neuvolalla on oma järjestelmänsä. Joissain 
neuvoloissa terveydenhoitajan saa kiinni 
päiväsaikaan soittamalla tai tietyn kellonajan 
sisällä. 

Voisi kyllä olla joku valtakunnallinen numero 
tai viestijuttu, mistä tarvittaessa yhdistettäisiin 
omalle neuvolatädille akuuteissa asioissa ja 
olisi ihan 8-18 käytössä.

Tärkeää kuitenkin, että olisi koko päivän 

Tulokset
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tavoitettavissa. Ei ne asiat välttämättä juuri 
tiettynä kellonaikana tule esille tai lapsille 
satu jotain tapaturmaa juuri klo 12. Tosi hyvä 
idea ja apu tuoreille vanhemmille. Ja etenkin 
ensimmäisen lapsen kanssa se, että on tosi 
matala kynnys kysyä, jos joku askarruttaa 
myös ilman soittamista. Tätä voisi kyllä 
kehittää!

 
Lastensuojelun työntekijät
Työntekijöiden näkökulmasta ja kokemuksesta 
nuorten vanhempien kanssa varsinkin 
ehdotukset 3 (Perheen tuen tarpeiden 
selvittäminen keskustelujen lomassa), 
5 (Palveluntarjoajat mukana neuvolan 
perhevalmennuksessa) ja 6 (Neuvola ja oma 
terveydenhoitaja helpommin tavoitettavissa) 
olivat varteenotettavia. Neuvolatyön 
tulisi rakentua vuorovaikutukseen ja 
luottamuksellisen suhteen luomiseen. 

Kun suhde on luotu ja olemassa, niin tulevan 
vanhemman on helpompi ottaa yhteyttä 
tuttuun ihmiseen. Vain vuorovaikutuksessa 
työntekijälle voi syntyä riittävä kuva perheen 
tilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista 
palveluista. Tämä vaatii luonnollisesti aikaa 
ja resursointia, mutta on kuitenkin pitkässä 
juoksussa myös taloudellisesti kannattavaa.

Konseptiehdotus
Käyttäjien toiveiden perusteella kehitin 
eteenpäin ajatusta, jossa neuvola olisi nopeasti 
ja helposti tavoitettavissa sähköisiä kanavia 
hyödyntämällä. Aihe on ajankohtainen, sillä 
digitalisaation myötä neuvolapalveluille on 
avautunut uusia tukimuotoja asiakastyölle. 
 

Jo yhden viestin laittaminen voi helpottaa 
oloa, kun tietää, että kohta joku asiantuntija 
lukee sen ja vastaa huoleen.
(Kahden lapsen äiti)

Käyttäjien akuutteihin tarpeisiin voisi 
vastata valtakunnallinen Nettineuvola. 
Luonnostelemani konseptiehdotus keskittää 
kaikki vauva- ja lapsiperheitä hyödyttävät 
digitaaliset ratkaisut samaan paikkaan. 
Raskaana olevan naisen ensikäynnillä 
terveydenhoitaja voisi esitellä perheen 
käytössä olevaa Nettineuvolaa. Luonnokseen 

(kts. Kuva 18) on kuvattu Nettineuvolan 
mobiiliapplikaatio, mutta yhtä lailla palvelu 
toimisi tietokoneella ja tabletilla. Ensimmäisellä 
kerralla Nettineuvolaa avatessaan vanhempi 
kirjautuu verkkopankkitunnuksilla, jotta 
järjestelmä tunnistaa asiakkaan tiedot, 
kuten paikkakunnan, neuvolan ja perheelle 
nimetyt työntekijät. Tämä auttaa palveluiden 
kohdentamisessa ja viestien ohjaamisessa.

Nettineuvola sisältää kuusi osiota: 
Ajankohtaista, Meidän Perhe, Ajanvaraus, 
Neuvolachat, Perheiden Palvelut sekä 
Tietoa ja oppaita. Ensimmäisenä näkyvä 
Ajankohtaista -osio ilmoittaa neuvolaan 
liittyvistä kalenterimerkinnöistä, kuten perheen 
ajanvarauksista ja neuvolan valmennuksista. 
Tämän lisäksi perhe saa tietoa neuvolan 
uutisista sekä alueen vauva- ja lapsiperheiden 
tapahtumista. 
 Meidän Perhe -osiossa vanhemmat 
pystyvät seuraamaan perheen sähköiseen 
neuvolakorttiin merkittyjä tietoja, lasten ja 
vanhempien terveystietoja sekä niihin liittyviä 
suosituksia. 
 Ajanvaraus -osiossa vanhempi voi 
varata aikoja neuvolan terveydenhoitajalle 
ja lääkärille. Tämän lisäksi hän voi varata 
ajan muuhun perheelle oikeutettuun 
neuvolapalveluun, kuten perheohjaajalle tai 
neuvolapsykologille. 
 Neuvolachat on Whatsapp-tyylinen 
kanava, johon vanhempi voi laittaa viestiä 
kaikessa raskauteen, vanhemmuuteen, 
vauvan ja lapsen hoitoon liittyvissä 
kysymyksissä. Chatin kautta vanhempi 
saa vastauksen reaaliajassa. Aluksi viesti 
ohjautuu valtakunnalliseen yksikköön, josta 
vanhemmalle vastaavat neuvolan terveys- ja 
sosiaalihuollon ammattilaiset. Mikäli tilanne 
edellyttää jatkotoimenpiteitä perheen neuvolan 
suunnalta, sovitaan viestin ohjaamisesta 
edelleen asiakkaan omalle terveydenhoitajalle 
tai perheohjaajalle. Vanhempi saa chatin kautta 
joko välittömän avun tai vähintään tukea 
ensihätään. 
 Perheiden Palvelut -osio koostaa 
palveluita, kursseja, ryhmiä, harrastuksia 
ja tapahtumia sekä tuleville että oleville 
vanhemmille. Vanhempi voi selata palveluita 
joko kategorioittain tai sanahaulla. 
Päällimmäisenä perheelle näytetään lähiseudun 
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Kuva 18. Nettineuvola

tarjontaa, mutta hän voi halutessaan myös 
laajentaa hakua muillekin paikkakunnille. 
Lisäksi vanhempi voi tehdä testin, jonka 
vastausten avulla Nettineuvola ehdottaa 
perheen tarpeisiin sopivia palveluita. Testin 
tekeminen ja ehdotukset jäävät pelkästään 
perheen omaan käyttöön, joten vanhempi voi 
vastata kysymyksiin totuudenmukaisesti hyviä 
palveluvinkkejä saadakseen. 
 Tietoa ja oppaita -osio käsittää erilaisia 
linkkejä ja oppaita sekä neuvolan omiin 
ohjeistuksiin ja nettikursseihin että muiden 
tahojen nettioppaisiin ja -palveluihin, kuten 
digitaaliseen äitiyspakkaukseen.

Sovellus palvelee kaikkia äitiys- ja 
lastenneuvolan asiakasperheitä. Varsinkin 
nuoret vanhemmat saattavat kokea 
Neuvolachatin omakseen, kun taas osa 
vanhemmista käyttäisi palvelua enimmäkseen 
nettiajanvaraukseen ja perheen terveystietojen 
tarkasteluun. Sovellus on kuitenkin tarkoitettu 
ainoastaan neuvolatyön tueksi, eikä sen 
tavoitteena ole vähentää tarpeenmukaista, 
sosiaalista kanssakäymistä. Päinvastoin 
Nettineuvola toimii parhaiten vasta silloin, 
kun perheelle on rakentunut luottamus 
neuvolapalveluihin, mitä varten tarvitaan 
fyysisiä kohtaamisia ja vuorovaikutusta 
terveydenhoitajien kanssa.

Tulokset
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4 Pohdinta
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Tässä opinnäytetyössä tutkin, kuinka 
neuvolapalvelut vastaavat sijoituksessa 
olleiden äitien tuen tarpeisiin lastensuojelun 
ylisukupolvisuuden ehkäisemiseksi. 
Käyttäjätutkimuksessa sovellettiin erilaisia 
ihmiskeskeisiä menetelmiä. Näkökulmia 
haettiin 17 ihmiseltä: sijaishuollosta 
aikuistuneilta äideiltä, ydinperheessä 
eläneiltä vanhemmilta, tutkijalta sekä 
neuvolan ja lastensuojelun työntekijöiltä. 
Uuden käyttäjätiedon myötä tutkimus tarjoaa 
ratkaisumalleja unelmien neuvolaa varten, 
jossa kaikki perheet saavat tarpeenmukaista 
tukea vanhemmuuteen kasvamisessa ja 
perhearjessa.
 
Tulokset vahvistavat aiempia havaintoja. 
Lastensuojelun ja huono-osaisuuden 
ylisukupolvisuus on erityisen huolestuttava 
yhteiskunnallinen haaste (myös Ala-Honkola 
2016; Heino ym. 2016; Hiitola 2008; Paananen 
ym. 2012; Reinikainen 2009). Mitä aiemmin 
ja tehokkaammin ylisukupolvisuuteen ja 
perheiden moninaisiin ongelmiin voidaan 
puuttua, sitä vaikuttavammin kierteitä voidaan 
katkaista (myös Ristolainen ym. 2013). 
Sijaishuollosta aikuistuneet vanhemmat 
ovat usein nuoria. He haluavat välttää 
omien vanhempien tekemät virheet, mutta 
tarvitsevat tukea ja kannustusta aina neuvolan 
ensikäynnistä lähtien. (myös Ala-Honkola 
2016; Pursi & Savisalo 2016b; Reinikainen 
2009; Särkiö 2002.) Äitiys- ja lastenneuvolan 
rooli on erityisen tärkeä vanhemmuuden 
tukemisessa ja ylisukupolvisten kierteiden 
katkaisemisessa, sillä neuvola on 
ennaltaehkäisevä, matalan kynnyksen palvelu, 
jossa terveydenhoitajat ovat eturintamassa 
työskentelemässä perheiden kanssa (myös 
Honkanen 2008; Klemetti & Hakulinen-
Viitanen 2013; Ristolainen ym. 2013). Toisaalta 
neuvolapalvelun laatu vaihtelee alueittain, ja 
aika- ja henkilöstöpula heikentävät erityistä 
tukea tarvitsevien perheiden tukemista (myös 
Ristolainen ym. 2013). Neuvolapalveluissa on 
kuitenkin paljon potentiaalia. Terveydenhoitajat 
voivat joko itse välittömällä toiminnallaan 
tai laajaa palvelupalettia ja yhteistyöverkkoa 
hyödyntämällä auttaa ja opastaa perheitä. 
Neuvolaa ja lapsiperheitä ympäröivä valtava 
palvelutarjonta on samalla sekä haaste että 
mahdollisuus. Palveluita on olemassa hyvin 

erilaisiin tarpeisiin, mutta palveluiden kirjo on 
vaikeasti hahmotettavissa sekä perheiden että 
työntekijöiden keskuudessa (myös Luhtanen 
2016; Hyvärinen 2015; Hyvärinen ym. 2014). 
Sijaishuollossa kasvaneille vanhemmille tulisi 
tarjota yhdenvertaisia, perheitä leimaamattomia 
palveluita (myös Honkanen 2008).
 
Grönroosin (2009, 121-122) mukaan asiakkaan 
kokema palvelun laatu määräytyy seitsemän 
kriteerin mukaan, jotka ovat ammattimaisuus 
ja taidot, asenteet ja käyttäytyminen, 
lähestyttävyys ja joustavuus, luotettavuus, 
palvelun normalisointi, palvelumaisema sekä 
maine ja uskottavuus. Tutkimuksen perusteella 
neuvolapalvelut eivät aina onnistu täyttämään 
vaadittuja kriteerejä. Varsinkin sijaishuollossa 
eläneiden äitien raskausaikaiset kokemukset 
olivat negatiivissävytteisiä, mutta myös osa 
ydinperheissä kasvaneista vanhemmista 
oli tyytymättömiä neuvolapalveluihin. 
Grönroosin seitsemän kriteerin kautta asiaa 
tarkastellen: 1) neuvolatyöntekijät eivät aina 
kykene vastaamaan perheiden tarpeisiin. 
Eritoten sijaishuollosta aikuistuneet äidit eivät 
saaneet neuvolasta tukea vanhemmuuteen 
tai siihen kasvamiseen. 2) Kyseisiä äitejä ei 
myöskään kohdeltu neuvolassa tasa-arvoisesti 
ja empaattisesti. 3) Neuvolapalvelut eivät aina 
mukaudu perheiden yksilöllisiin toiveisiin 
ja tarpeisiin. 4) Sijaishuollossa kasvaneilla 
äideillä oli hankaluuksia luottaa siihen, että 
terveydenhoitaja toimisi perheen etujen 
mukaisesti. 5) Työntekijöiden on toisinaan 
vaikea hallita palvelutilanteita. Osa äideistä 
koki, ettei neuvolassa osata antaa apua 
silloin, kun perhe sitä eniten tarvitsee. 6) Osa 
vanhemmista mielsi neuvolatilan ja lomakkeet 
luotaantyöntävinä. 7) Terveydenhoitajien ei 
nähty aina toimivan vastuullisesti.
 Opinnäytetyössä esitetyt ratkaisut ovat 
suhteellisen pieniä, mutta merkityksellisiä 
asioita. Osa ehdotuksista toteutuu jo jossain 
muodossa osassa neuvoloista, mutta on 
tärkeää, että hyvästä palvelusta ja sen 
tuottamisesta saavat nauttia kaikki perheet ja 
neuvolatyöntekijät asuinpaikasta riippumatta. 
Perheiden tukeminen lähtee pienten, 
perustavanlaatuisten asioiden toteutumisesta. 
Neuvolatyön kantava voima on eritoten 
vanhemman ja työntekijän keskinäinen lämmin 
ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde.
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Kuva 19. Konseptiehdotus

 Käyttäjien kommenttien perusteella 
perheiden tarpeisiin voisi lisäksi vastata 
digitaalinen väline. Luonnostelemani 
Nettineuvola-sovellus yhdistää kaikki neuvolan 
asioinnit, kuten ajanvarauksen, viestittelyn 
ja perheen terveystiedot, saman sivuston alle 
(kts. Kuva 19). Vanhempi voisi sovelluksella 
esimerkiksi selata ja etsiä raskaana oleville 
äideille ja perheille tarkoitettuja palveluita, 
vertaisryhmiä ja toimintaa sekä löytää tietoa 
neuvolan ja muiden tahojen hyödyllisistä 
nettioppaista, -kursseista ja -palveluista. 
Toteutuessaan vastaavan sähköisen palvelun 
tulisi toimia ainoastaan työskentelyä tukevana 
välineenä perheen ja terveydenhoitajan 
välillä, koska neuvolapalvelun ytimessä 
on yhä vuorovaikutukseen, keskusteluun 
ja kohtaamisiin perustuva asiakastyö. 
Nettineuvola toimisi vain yhtenä osana 
ratkaisua, jossa neuvolapalvelut tuodaan 
lähemmäksi perheiden arkea. Digitalisaatio on 

tätä päivää, mutta asioiden sähköistäminen ja 
sovellusten luominen eivät ratkaise kaikkea. 
Sähköiset palvelut parhaimmassa tapauksessa 
lisäävät kasvotusten tapahtuvia käyntejä 
niitä eniten tarvitseville perheille, mutta 
samalla niiden haittapuolena on sosiaalisen 
kanssakäymisen vähentyminen muiden 
asiakkaiden osalta. Joillakin neuvoloilla 
osa palveluista on nykyään pelkästään 
nettivideoina. Aallon tutkijan mukaan 
sähköinen opastus voi olla jopa terveydellinen 
riskitekijä, jos asiakkaiden yksilölliset tarpeet 
eivät tule muuta kautta huomioiduksi. 
Esimerkiksi imetyksen opetteluun video on 
riittämätön. Erinäiset tahot tarjoavat laadukkaita 
maksullisia valmennuksia perheiden tarpeisiin, 
mutta vastaavia yksilöityjä palveluita ei 
välttämättä saa julkisella puolella, mikä sotii 
sote-uudistuksen tasa-arvoisia periaatteita 
vastaan. Neuvolapalveluiden kohdalla 
digitaaliset apuvälineet ovat kuitenkin odotettu 
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lisä, koska nykyisellään neuvolalta uupuu 
sähköiset järjestelmät myös hyvin olennaisista 
toiminnoista. Merkittävää on, että palvelujen 
suunnitteluun otetaan mukaan niitä käyttävät 
ihmiset.

Opinnäytetyö toi vastauksia 
tutkimuskysymyksiin, mutta tulosten 
yleistettävyydessä tulee huomioida osallistujien, 
eritoten sijaishuollossa aikuistuneiden äitien 
lukumäärä. Kahden henkilön otanta oli 
riittävä määrä tämän laadullisen tutkimuksen 
puitteisiin, sillä sijaishuollosta aikuistuneiden 
äitien kokemuksia vahvistivat muut 
tutkimukset ja vertailuryhmän eli ydinperheissä 
kasvaneiden äitien kertomukset. Jatkon 
kannalta on kuitenkin olennaista osallistaa 
useampia sijaishuollossa eläneitä vanhempia 
perusteellisemman tulkinnan aikaansaamiseksi. 
Kyselyistä huolimatta tutkimukseen ei ottanut 
osaa ainuttakaan sijaishuollossa kasvanutta 
isää, vaikka heidän näkökulmansa saaminen 
on erittäin toivottavaa. Myös kaikki haastatellut 
työntekijät olivat naispuolisia. Huomionarvoista 
on myös se, että sijaishuollosta aikuistuneiden 
äitien kokemukset olivat masentavia, vaikka 
haastattelemani henkilöt olivat selviytyneet 
loistavasti perhearjessa. Jatkotutkimuksissa 
tulisi kuulla myös vanhempia, jotka eivät 
ole pärjänneet elämässään yhtä hyvin, sillä 
he voivat olla yksi eniten tuen tarpeessa 
olevista käyttäjäryhmistä. Huono-osaisten 
vanhempien haasteet ja tarpeet voivat 
poiketa suuresti haastattelemieni äitien 
kokemuksista. Ratkaisumallien tulisi palvella 
näitä äärimmäisiä käyttäjiä, jotta palvelut voivat 
soveltua erilaisille perheille.
 Tutkimuksen tulokset ja 
ratkaisuehdotukset ovat vain pintaraapaisu 
siitä, mitä pidempikestoisella 
palvelumuotoiluprosessilla voitaisiin saada 
aikaiseksi. Muotoiluajattelun mukaan 
ottaminen prosesseihin voisi parantaa julkisen 
sektorin mahdollisuuksia tuottaa systemaattisia 
palveluita yhdessä tekemisen kautta oppimalla. 
Palvelumuotoilua voitaisiin hyödyntää neuvolan 
kehittämistyöryhmissä, minkä johdosta käyttäjät 
saisivat enemmän sananvaltaa vaikuttaa 
heitä koskevien palveluiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen. Palvelumuotoilun menetelmin 
voitaisiin järjestää yhteissuunnittelutyöpajoja 
sijaishuollossa kasvaneille vanhemmille ja 

terveydenhoitajille. Käyttäjien ja työntekijöiden 
yhteen saattaminen on suositeltavaa, sillä sen 
avulla voidaan paitsi tuottaa uusia ideoita, 
myös vähentää sosiaalista välimatkaa ja 
kasvattaa keskinäistä ymmärrystä ja empatiaa.
 
Tutkimuksen perusteella yksi neuvolan 
merkittävimmistä haasteista on resurssien ja 
ajan puute, mikä ajoittain estää vaadittavan 
luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen 
rakentamisen (myös Honkanen 2008; 
Ristolainen ym. 2013). Grönroosin (2009, 
255-256) mukaan palveluiden strateginen 
noidankehä saa alkunsa huonosta 
johtamistavasta ja lyhytkatseisuudesta. Hän 
käyttää oppikirjaesimerkkinä sairaaloita, 
jotka taloudellisten vaikeuksien vuoksi 
näennäisesti tehostavat työntekijöiden 
ajankäyttöä asiakkaiden kanssa tapahtuvaa 
sosiaalista kanssakäymistä vähentämällä. 
Asiakkaat toivovat parempaa palvelua, mutta 
johdon määräykset estävät työntekijöitä 
suorittamasta työtään tarpeeksi hyvin, mikä 
huonontaa sisäistä ilmapiiriä ja laskee 
asiakkaiden kokemaa palvelun laatua. 
Sairaalalta karkaavat sekä asiakkaat että hyvät 
työntekijät, kun hoitohenkilökunnalla ei ole 
resursseja johdon mahdottomilta tuntuvien 
lupausten täyttämiseen. Esimerkki kuvastaa 
hyvin neuvolapalveluiden nykyisiä haasteita. 
Toisaalta opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, 
ettei ongelma rajoitu pelkästään neuvolan 
työaika- ja henkilöstöresursseihin. Haasteena 
on myös työntekijöiden kyvyttömyys kohdata 
erilaisia asiakkaita. Neuvolakäyntien lyhyys 
ja perheiden muuttuneet tarpeet vaativat 
työntekijältä erinomaisia sosiaalisia taitoja 
samalla sekä suoriutua terveydenhuollon 
työtehtävistä että tarvittaessa tukea vanhempaa 
onnistuneesti siinä pienessä hetkessä. Osalla 
neuvolatyöntekijöistä on parantamisen varaa 
vuorovaikutustaidoissa, sillä vanhemmat, 
jotka ovat eläneet oman lapsuutensa 
lastensuojelupalveluiden piirissä, kohtaavat 
neuvolassa ennakkoluuloja (myös Pursi & 
Savisalo 2016b). Kun Olivia kertoi omasta 
lastensuojelutaustastaan äitiysneuvolassa, 
palvelujärjestelmä kääntyi raskaana olevaa 
äitiä vastaan, sillä tämän ei nähty kykenevän 
hyvään vanhemmuuteen. Äitiyden tukemisen 
sijasta terveydenhoitajan kielteiset asenteet 
ja epäluuloisuus aiheuttivat vahinkoa äidin 
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hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Koko perheen 
hyvinvoinnin tukeminen lähtee vanhempien 
hyvinvoinnin tukemisesta. Jos vanhemman 
alkujaan iloinen odotus saa kielteisen leiman, 
voi vain pohtia, millaisen äiti- ja isä-identiteetin 
lannistavat palvelukohtaamiset luovat tuleville 
vanhemmille. Pelkkiin huoliin keskittymällä 
luodaan itsensä toteuttavia ennustuksia, sillä 
ihmisillä on taipumus toimia juuri siten kuin 
heidän oletetaan toimivan. Jos negatiivisuus 
ruokkii negatiivisuutta, positiivisuus luo 
positiivisuutta. Usko omiin kykyihin ja 
mahdollisuuksiin sekä toivo paremmasta 
tulevaisuudesta vaikuttavat ratkaisevasti 
siihen, kuinka ihminen toimii elämässään. 
Sijaishuollossa kasvaneet äidit ja isät sekä 
muut lisätukea tarvitsevat vanhemmat tulisi 
kohdata myönteisen ja kannustavan ilmapiirin 
vallitessa. Tukea on se, että ihminen tulee 
kohdatuksi kuten kuka tahansa muu. Toki 
terveydenhoitajan tulee kiinnittää huomiota 
huolestuttaviin seikkoihin ja toimia tilanteen 
vaatimalla tavalla, mutta kohtaamisia tulisi 
ennen kaikkea sävyttää luottamus ja rehellisyys, 
jotta perhe saadaan heitä koskevaan 
yhteistyöhön mukaan.
 
Vanhemman oma sijaishuoltotausta ei 
itsessään tarkoita sitä, että ihminen itse 
olisi ongelmatapaus, sillä suuri osa lapsista 
otetaan huostaan vanhempien ongelmien 
vuoksi. Lastensuojelupalvelut pyrkivät 
tarjoamaan kasvavalle lapselle ja nuorelle 
avaimet tasapainoiseen tulevaisuuteen, 
ja moni heistä pärjää hyvin elämässään. 
Haastattelemani sijaishuollosta aikuistuneet 
äidit olivat säteileviä, älykkäitä ja vahvoja, 
elämäniloisia naisia. Yleinen tietoisuuden 
lisääminen ja näkökulmien muuttaminen 
nousi potentiaaliseksi ratkaisuksi moneen 
tutkimuksessa ilmenneeseen ongelmaan. 
Suosituksena on, että perheiden kanssa 
työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille sekä muille tahoille välitetään 
tietoa lastensuojelun ylisukupolvisuudesta 
ja keinoista sen ehkäisemiseksi. Kampanja 
voisi sisältää sijaishuollosta aikuistuneiden 
vanhempien selviytymistarinoita ja 
henkilökuvauksia, jotka tekisivät ihmisistä 
tutumpia. Kertauksena voisi myös toimia 
yleiset käytännön vinkit erilaisten ihmisten 
kohtaamiseen. Lisäksi tietoa tulisi viedä 

päättäjille. Perheitä tulisi voida auttaa 
ennakoivasti mahdollisimman monella 
portaalla, sillä jatkuva resurssien leikkaaminen 
tulee näkymään yhä vaikeammin 
ratkaistavissa ylisukupolvisissa kierteissä. 
Ylisukupolvisuutta ehkäistään parhaiten 
koko perhettä koskevalla pitkäjänteisellä 
työllä, mikä auttaa kauaskantoisesti monessa 
sukupolvessa. Ympäristön ja yhteiskunnan 
asenteita ja toimintakulttuuria tulisi muuttaa 
kohti yhteisöllistä välittämistä ja suvaitsevaista 
ilmapiiriä. Muutos lähtee ihmisistä.

Ennen tätä tutkimusta minulla oli kokemusta 
palvelumuotoilusta lastensuojelutyössä 
ainoastaan Ugandan maaperältä. Olin erittäin 
iloinen voidessani jatkaa jatkaa minulle tärkeän 
aiheen käsittelyä opinnäytetyön merkeissä. 
Suomalainen lastensuojelu ja neuvolapalvelut 
olivat kumpikin minulle uusia aluevaltauksia, 
mikä teki tutkijan rooliin hyppäämisestä 
erityisen kiinnostavaa. Näen palvelumuotoilulla 
paljon potentiaalia osana yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemista, sillä ihmiskeskeisten 
menetelmien avulla voidaan luoda ihmisten 
arkea ja elämää helpottavia ratkaisuja. 
Muotoilija hakee aiheita sieltä, missä muotoilua 
tarvitaan. Varsinkin julkisella sektorilla ja 
hyvinvointipalveluiden kehittämisessä on 
valtava tarve muotoiluajattelulle ja ihmisten 
näköisille palveluille, sillä nykyiset järjestelmät 
eivät vastaa ihmisten muuttuneisiin tarpeisiin. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus avaa 
mahdollisuuksia parantaa järjestelmiä, mikäli 
ihmisten ääni saadaan kuuluviin. Muotoilijana 
toivon voivani osallistua tämän haasteen 
ratkaisemiseen.
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Liite 1 Työpajamateriaali terveydenhoitajien yhteissuunnitteluun

Unelmien neuvolassa on ..

Miten (sijaishuollosta aikuistuneita) 
vanhempia voitaisiin tukea 

ihanteellisessa tilanteessa?

Unelmien neuvola



1 Luottamus ja avoimuus

Mut se on mun mielestä hyvä, jos on edes pienikin huoli, niin sit keskustellaan. Mut siitäkin 
ois voinut keskustella mun kanssa, ennen kun tehtäis se lastensuojeluilmoitus esimerkiksi. 
Se tehtiin täysin mun selän takana, ja se ei herättänyt sitä mun luottamusta. Sen takia mä en 
sanonut siellä enää mitään. (Sijaishuollosta aikuistunut äiti)

Mulla oli silloin yhdessä vaiheessa vähän vaikea hetki, sellainen baby blues. Itkin siellä 
neuvolassa ja hän hermostui mulle. Siitä tuli äärimmäisen negatiivinen fiilis, kun sen olisi 
kuulunut tukea ja auttaa siinä hetkessä. Hoidettiin enää vaan ne pakolliset siellä. (Äiti 2)

2 Keinot tuen tarpeen kartoittamiseksi

Saatiin joku perheiden voimavarakysely, mikä piti palauttaa seuraavalla kerralla, mutta ei 
kukaan edes kysellyt sen perään. Että ellei itse tuo esille ongelmia, niin ei siellä neuvolassa 
kyllä hirveästi kysellä. (Äiti 1)

Odotusaika oli tosi stressaavaa, kun neuvolasta tehtiin lastensuojeluilmoitus sen takia, että 
mulla on mun taustaa elikkä mä oon ollut huostaanotettu. Mä toin sen esille silloin alussa 
ihan muuten vaan. En ajatellut, että sillä olisi ollut mitään.. Mutta heillä heräsi sitten huoli, 
että mä en ole hyvä vanhempi tai voi olla. Se terveydenhoitaja ei tiennyt, mitä tarkoittaa 
jälkihuolto. (Sijaishuollosta aikuistunut äiti)
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3 Vanhemmuuden tukeminen
Mulle ei ikinä kukaan koskaan sanonut silloin raskausaikana, että “susta tulee äiti. Sulle tulee 
ihana lapsi ja susta tulee hyvä äiti.” Sellaisen mä olisin halunnut kuulla sieltä neuvolasta 
esimerkiksi.. Että ei mulla oikein ollut siinä tilaakaan kasvaa vanhemmaksi, siinä ennen kun 
se lapsi syntyi sen takia. (Sijaishuollosta aikuistunut äiti)

Me ei saatu tukea vanhemmuutteen sieltä, ei odotusaikana, kun puuttui se meidän asiaan 
paneutuminen. Kyllä kohtaamisista huomaa, milloin siinä on tilaa jutella muista kuin 
sydänäänistä. Mut ei meillä ollut. Työtahtia on varmaan kiristetty. (Äiti 2)

Nykyään säästösyistä koko valmennus pelkästään netissä: siellä on videot, miten synnytys 
etenee ja panoraamakuvaa synnytyssalista. Oma kokemus on, että tavoite ei ole oikea. 
Edelleen on tarve saada hoitaja langan päähän ja tässä on nyt normiäitikin pulassa. “Menet 
sinne nettiin ja valmennat itse itsesi”, ne sanovat. (Äiti 3)

4 Välitön apu ongelmatilanteissa

Nopea viestiminen olisi tosi tärkeää! Joskus saa soitella ja jonotella koko päivän sinne, 
ja jos ei ole päivytysneuvolapäivää, niin sinne ei voi mennä. Ja sit pitää lähteä jonnekin 
[kaupunkiin] tuolta [toisen paikkakunnan] takaa - en mene. (Sijaishuollosta aikuistunut äiti)

Neuvolakäynnillä ei osata antaa tukea siinä pienessä hetkessä. Tarjotaan se joku ryhmä, mut 
ei osata kohdata sitä erikoistarvetta. Vaatiiko se sitten kykyä, aikaa vai persoonallisuutta, en 
tiedä. (Äiti 2)

Neuvola-aikana tuli joitain valmennuksia, joihin ei ollut mahdollisuutta esittää kysymyksiä, 
koska lapsi ei ollut vielä edes syntynyt. Esimerkiksi imetyksen opastus, mielestäni tällaiset 
valmennukset voisi enempi kohdistaa siihen, kun lapsi on syntynyt. Äiti tarvitsee apua ja 
tukea ensimmäisiin tunteihin ja päiviin. (Äiti 1)
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5 Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Tai sit en tiiä, olisko sellaista nettisivua tai chattiä, missä voi kysellä. Onko semmoisia? 
Esimerkiksi tollaisista voisi siellä neuvolassa infota meitä vanhempia. Ei mulla ole ikinä aikaa 
lukee niitä ilmoitustauluja, kun oon siellä lapsen kanssa. (Sijaishuollosta aikuistunut äiti)

Niille työntekijöille voisi antaa jotain koulutusta tai semmoista infoa. Niillä olisi yhteinen 
hetki, jossa heille kerrottaisiin, mitä se lastensuojeluasiakkuus tarkoittaa taustalla tai mitä 
on jälkihuolto. Vaikka olisikin jotain ongelmaa, silti meistä voi tulla ihan hyviä tyyppejä, jos 
saadaan mahdollisuus. (Sijaishuollosta aikuistunut äiti)

Mitkä ideat olisi mahdollista toteuttaa 
jo tänä päivänä? 

(Millaisia resursseja neuvolalla on käytössä?) 

Neuvola tänään
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Liite 2 Työpajamateriaali lastensuojelutyöntekijöiden yhteissuunnitteluun

2 Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Miten lastensuojelun toimenpiteet voitaisiin viestiä perheelle 
myönteisellä ja "vähemmän äidin stressitasoja nostattavalla" tavalla?

1 Ensikontakti neuvolassa

Miten perhettä voitaisiin tukea positiivisella ja 
luottamusta herättävällä tavalla jo ensi kohtaamisesta lähtien?

*) Tuen tarpeen arviointi

Miten neuvolassa voitaisiin sekä herättää luottamusta 
että arvioida perheen tuen tarpeita?
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3 Stressaava odotusaika

Miten vanhempia voitaisiin tukea parhaalla
mahdollisella tavalla raskausaikana (ja sen jälkeen)?

*) Tuen piiriin ohjaaminen

Miten neuvola ja lastensuojelu voisivat yhdessä 
työskennellä perhettä parhaiten palvelevalla tavalla?

4 Vanhemmuudessa selviytyminen

Olettaen, että monilla sijaishuollosta aikuistuneilla on vahva halu pärjätä 
omillaan - Miten perheille tarjottavista palveluista tai tukimuodoista 
voitaisiin tehdä houkuttelevampia?




