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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkailleen tarjoaman, 

hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvan ja masennuksen ennaltaehkäisyyn tarkoitetun 

verkkointervention hyväksyttävyyttä, ohjelman käyttöä ja kokemuksia neuvoloiden asiakkaiden ja 

työntekijöiden näkökulmista. Verkko-ohjelmaa tarjottiin Tampereella kolmessa neuvolassa lasta 

odottaville ja alle 4-vuotiaiden lasten vanhemmille.  

Tutkimuksen aineisto koostui asiakkaiden taustatiedoista, joihin sisältyi positiivista mielenterveyttä 

mittaava SWEMWBS-mittari, asiakkaille ja työntekijöille lähetetyt sähköpostikyselyt sekä ohjelman 

keräämät lokitiedot. Lisäksi haastateltiin kaikki tutkimukseen osallistuneet terveydenhoitajat. 

Sähköisten kyselyiden vastauksista laskettiin frekvenssit ja terveydenhoitajille tehdyn 

puolistrukturoidun haastattelun tulokset määrällistettiin matriisin avulla. 

Tutkimus osoitti, että asiakkaat kokivat saavansa ohjelmasta kaipaamaansa tietoa. Lisäksi he pitivät 

verkko-interventiota ystävällisenä ja melko hyödyllisenä. Viive ohjelman tunnusten saamisen ja 

ohjelmaan kirjautumisen välillä oli yllättävän pitkä, keskimäärin 19 päivää ja työssäkäyvät asiakkaat 

käyttivät ohjelmaa hieman muita enemmän. Työntekijät pitivät ohjelman käyttöön tarjottua 

perehdytystä riittävänä, eivätkä he kokeneet tutkimusprosessia erityisen kuormittavana. Ohjelman 

teemat olivat työntekijöiden mielestä hyviä ja keskeisiä, ja ohjelma nähtiin hyvänä työkaluna itselle 

ja asiakkaalle. Vaikeaksi työntekijät kokivat ainoastaan ohjelman tarjoamisen muistamisen, ja he 

toivoivat asiasta muistuttamista. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että neuvoloiden kautta 

tarjottava Tunne taitosi vanhempana -verkko-ohjelma voi tukea neuvoloissa tehtävää työtä, tarjota 

tietoa ja lisätä hyvinvointiin liittyvien tuntemusten käsittelemistä. Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää 

ohjelman käyttöä ja sen vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä.   

Avainsanat: vanhemmuus, ongelmien ennaltaehkäisy, verkkointerventio, hyväksymis- ja 

omistautumisterapia. 

Feasibility study of web-based program to improve the wellbeing of the clients of 3 mothernity 

clinics.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Vanhemmuus ja hyvinvointi 

 
Ihan kiva illuusio oli se, että kolmannen lapsen tuleminen perheeseen sujuisi jo jotenkin rutiinilla ja vaivatta. Vaan 

kun ei suju. Ei ainakaan meillä. Jokaisen lapsen syntyminen on meidän perheessä heijastunut suuronnettomuutena 

parisuhteeseen. Vaikka kuinka on yritetty, niin krooninen väsymys, tolkuton vastuu, taistelu omasta ajasta ja jatkuva 

väärinymmärretyksi tuleminen on lopulta kääntynyt suoraksi sodanjulistukseksi puolisoa kohtaan. Juuri nyt naamani 

soveltuu siippani mielestä lähinnä tikkatauluksi mökille. (Aamulehti, Jouni Kantolan kolumni 6.6.2017) 

 

Jouni Kantola kuvaa kolumnissaan (Aamulehti, 6.6.2017) värikkäästi vanhemmuuteen siirtymiseen 

liittyviä kipukohtia: väsymystä, vastuuta, oman ajan kaipuuta ja tarvetta tulla ymmärretyksi. 

Muutoksen suuruus vanhemmuuteen siirtymisessä voi yllättää, sillä Jari Sinkkosen (2015; 45) sanoin 

”ensimmäisen lapsen tulo perheeseen muuttaa kaiken, eikä mikään tule enää koskaan entiselleen”.  

Vanhemmuuteen siirtymisestä tulisikin puhua jo ennen lapsen syntymää, ja on myös tärkeätä lisätä 

tulevien vanhempien tietoisuutta parisuhteen muuttumisesta (Deave, Johnson & Ingram, 2008).  

Vanhemmuuteen valmistautuessa tunteet voivat vaihdella riemusta järkytykseen, raskaus myös 

aktivoi muistoja ja mielikuvia omasta lapsuudesta (Punamäki, 2011). Joskus vanhemmuuteen 

päädytään kompromissin tuloksena. Kontula (2009) esittää, että nuoret naiset pyrkivät lisäämään 

hyvinvointiaan lapsia hankkimalla, kun taas nuoret miehet ovat hankkineet lapsia voidakseen jäädä 

heidän onnellisuuttaan edistäneeseen suhteeseen. Henkilökohtaisen onnellisuuden ja sen riittävyyden 

tarkkailu jatkuukin lapsen odotuksen, syntymän ja ensimmäisen elinvuoden voimavaroja kuluttavana 

aikana (Huttunen, 2001).     

Lasten hankinnalla on Väestöliiton tutkimuksen (Kontula, 2009) mukaan vaikutusta erityisesti alle 

30-vuotiaiden miesten parisuhdeonneen, joka laski noin 20 prosenttia. Sinkkosen (2014; 13) mukaan 

lapsuuden aikaisten kokemusten aktivoituminen voi miehillä lisätä depression riskiä, ja tämä tulisi 

huomioida myös perhe- ja isyysvalmennuksessa. Toisaalta vanhempien yhdessä kuluttama aika, 

vaikka se keskittyisikin lapsen hoitoon, voidaan kokea myös positiivisena parisuhdeaikana (Claxton 

& Perry-Jenkins, 2008). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, 2015) mukaan vanhemmuuden 

voimavarat vaikuttavat myös lapsen ja vanhemman välisen turvallisen kiintymyssuhteen 

kehittymiseen, jonka ongelmilla voi olla laaja-alaisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen 

hyvinvoinnille. 

Esikoistaan odottavien äitien tiedon ja tuen tarvetta on selvitetty muun muassa Urbaani vanhemmuus 

-hankkeen osana, jossa havaittiin, että sosiaalista tukea kaivataan ensisijaisesti omilta tukiverkostoilta 
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ja neuvolan terveydenhoitajilta (Haapio & Kastikainen, 2012). Verkkopalvelua pidettiin hyvänä 

sosiaalisen tuen lisänä, ja luotettavan ja asiallisen tiedon tarve oli suuri neuvolasta saadun tiedon 

lisäksi (Haapio & Kastikainen, 2012). Palvelujärjestelmästä tai lähipiiristä saadaan enemmän apua 

lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviin huoliin kuin vanhemmuuteen liittyviin huoliin (Halme & 

Perälä, 2014). Naiset kokevat saavansa tarvettaan vastaavaa tukea ja vahvistusta terveydenhuoltoalan 

ammattilaisilta, mutta avunsaanti on vaikeampaa, jos avuntarve koskee emotionaalista tai 

mielenterveyttä koskevaa asiaa (Watt, Sword, Krueger & Sheehan, 2002). Wattin ym. (2002) 

tutkimuksessa havaittiin, että vaikka kaikki äidit olivat sairaalasta pääsyn jälkeen olleet lapsensa 

vuoksi yhteydessä lääkäriin, alle 10 % yhteydenotoista koski äidin omia tarpeita. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen raportin (Halme, Vuorisalmi & Perälä, 2014) mukaan terveydenhuollon 

työntekijät kokevat tunne-elämään ja vanhempana toimimiseen liittyvien huolien puheeksi ottamisen 

vaikeaksi. Helpoimmaksi puheeksi ottaminen koettiin kuitenkin äitiys- ja lastenneuvoloissa ja 

kouluterveydenhuollossa (Halme ym., 2014). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lapsiperhekysely 2012:n (Halme & Perälä 2014) mukaan 

vanhemmuuteen ja perheeseen liittyviä huolia olivat erityisesti taloudelliseen tilanteeseen ja 

parisuhteeseen liittyvät asiat, maltin menettäminen ristiriitatilanteissa lapsen kanssa sekä 

riittämättömyyden tunteet vanhempana.   

1.2 Ongelmien ennaltaehkäisy 

Jo 1990-luvulla havaittiin tarve ennaltaehkäiseville interventio-ohjelmille, joilla voitaisiin edistää 

vanhempien coping-taitoja, vähentää heidän kokemaansa stressiä ja antaa tukea niille, joilla on 

vaikeuksia jo vanhemmuuteen siirtymisen alkuvaiheessa (Cowan ja Cowan, 1995). Ulkopuolelta 

annettavan tuen lisäksi on kiinnitetty huomiota äitien ”sisäiseen tukeen”, eli esimerkiksi tietoisuuteen 

itsestä ja omien tarpeiden havainnoimisesta (Snyder, Shapiro & Treleaven, 2012). 

Äitiys- ja lastenneuvoloilla on suuri rooli vanhemmuuteen siirtymisen tukena. Neuvolapalveluiden 

saatavuus ja kattavuus ovat omaa luokkaansa, kun lähes 900 lastenneuvolassa asioi vuosittain noin 

400 000 lasta ja arviolta 600 000 vanhempaa (THL 2015).  Julkisen sektorin lisäksi myös kolmas 

sektori tarjoaa tukea ja vertaisryhmiä lasta odottaville, synnytykseen valmistautuville sekä jo lapsen 

saaneille (liite 1). Tarjolla on vertaistukea ja neuvonta- ja puhelinpalveluja muun muassa vanhempana 

olon haasteisiin ja arjessa jaksamiseen, imetykseen sekä synnytysmasennuksesta irti pääsemiseen. 

Tukea ja tietoa on tarjolla myös isille, yksin lasta odottaville ja lasta ilman toista vanhempaa 
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kasvattaville sekä isien kanssa työskenteleville ammattilaisille. Myös monikko- ja 

sateenkaariperheille on tukea ja neuvoja tarjoavat yhdistykset (liite 1). 

Terveydenhoitajat ovat avainasemassa synnytyksen jälkeisen masennuksen ja tuentarpeen 

havaitsemisessa (Watt ym., 2002; THL, 2015), sillä apua tarvitsevat äidit eivät yleensä etsi 

proaktiivisesti apua (Dennis & Chung-Lee, 2006). Avun hakemisen esteitä voivat olla tunteiden 

esiintuomisen vaikeus, myyttien hyväksyminen, tiedon puute synnytyksen jälkeisestä masennuksesta 

tai läheisten ihmisten ymmärryksen puute, mutta myös terveydenhuollon ammattilaiset voivat olla 

haluttomia vastaamaan äidin emotionaalisiin tarpeisiin ja näin toimia avun hakemisen esteinä. 

(Dennis & Chung-Lee, 2006.) Äitiyteen liittyvästä stressistä ja mahdollisista selviytymisstrategioista 

tulisikin keskustella jo raskauden aikana (Dennis & Chung-Lee, 2006), sillä vaikeiden asioiden 

puheeksi ottaminen koettaan helpoimmaksi äitiys- ja lastenneuvoloissa (Halme ym., 2014). 

Äitiys- ja lastenneuvoloissa perheen tilannetta kartoitetaan muun muassa kyselylomakkeilla, joita 

käytetään kokemusten ja tuntemusten pohtimiseen sekä keskustelun virittämiseen (Tampereen 

kaupunki, 2016). Hyvinvointineuvolat tarjoavat ennaltaehkäisevästi myös moniammatillista 

Lapsiperheiden tiimipalvelua (Tampereen kaupunki, 2016). Masennusta pyritään neuvoloissa 

ehkäisemään antamalla perheelle tietoa masennuksesta, terveellisistä elämäntavoista sekä tarjoamalla 

perheelle psykososiaalista tukea perhevalmennuksen ja kotikäyntien avulla (THL, 2015). 

Neuvolatyön saatavuuden ja kattavuuden lisäksi sen olennainen osa on jatkuvuus. Neuvolan 

terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat yhteistyössä perheen kanssa raskausajasta aina lapsen kouluikään 

asti. Tampereella hyvinvointineuvolat tarjoavat ennaltaehkäisevästi myös Lapsiperheiden 

tiimipalvelu KEINUa, jonka tiimiin kuuluvat terveydenhoitaja, lääkäri, neuvolapsykologi, 

sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä sekä päivähoidon ja perheneuvolat edustajat. Perhe voi itse ottaa 

yhteyttä tiimin jäseneen tai työntekijät voivat ehdottaa perheelle tiimin palvelua. (Tampereen 

kaupunki 1.12.2016.)  

1.3 Teknologia-avusteiset menetelmät ongelmien ennaltaehkäisyssä 

 

Teknologia-avusteiset interventiot voidaan jakaa neljään kategoriaan. Tutkimuksissa suositellaan 

käytettäväksi jakoa internet-pohjaisiin interventioihin, verkossa tapahtuvaan ohjaukseen ja terapiaan, 

terapeuttisiin internetohjelmistoihin sekä muuhun verkkopohjaiseen toimintaan (Barak, Klein & 

Proudfoot, 2009). Barak kumppaneineen (2009) määrittelee verkkopohjaisen intervention pääasiassa 

omatoimisesti käytettäväksi ja käyttöä ohjaavaksi interventio-ohjelmaksi internetissä, jota käyttävät 

kuluttajat, jotka etsivät terveyteen ja mielenterveyteen liittyvää apua ja tukea. Verkko-ohjelma pyrkii 
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luomaan positiivista muutosta ja/tai lisäämään tietoa, tietoisuutta ja ymmärrystä tarjoamalla tutkittua 

terveyteen liittyvää tietoa yhdessä interaktiivisten verkkopohjaisten osien kanssa (Barak ym., 2009.) 

Tämän lisäksi internet-pohjaiset interventiot voidaan jakaa vielä kolmeen alatyyppiin; 

verkkopohjaisiin opetuksellisiin interventioihin, itseohjautuviin terapeuttisiin verkkointerventioihin 

sekä ihmisen tukemiin verkkopohjaisiin terapeuttisiin interventioihin (Barak ym., 2009).  

 

Opetuksellisille interventioille on tyypillistä, että ohjelma on suunnattu asiakkaille, jotka etsivät 

ratkaisua ja apua tiettyyn ongelmaan, ohjelma ei sisällä interaktiivisia osia eikä siitä muodostu 

strukturoitua hoito-ohjelmaa (Barak ym., 2009). Itseohjautuvat terapeuttiset interventiot sen sijaan 

tähtäävät positiiviseen muutokseen asiakkaan kognitiivisissa taidoissa, käytöksessä ja tunnetiloissa 

tarjoamalla johonkin tiettyyn psykoterapeuttiseen menetelmään perustuvaa tietoa ja hyödyntämällä 

esimerkiksi multimediaa sekä (osittain) automatisoituja palautteita (Barak ym., 2009).   

 

Osa itseohjautuvista verkko-ohjelmista on avoimesti saatavilla internetissä (Andersson, Carlbring, 

Ljótsson & Hedman, 2013) ja niillä voidaan saavuttaa kustannustehokkaalla tavalla laaja 

asiakaskunta, koska automatisoidun ohjelman tueksi ei tarvita terapeuttia. On kuitenkin todettu, että 

ohjauksen puuttuminen voi lisätä ohjelman keskeyttämisiä ja vähentää hoidon tuloksellisuutta 

(Baumeister, Reichler, Munzinger & Lin, 2014; Johansson & Andersson, 2012; Richards & 

Richardson, 2012). 

 

Suurin osa psykologisista verkko-ohjelmista maailmanlaajuisesti perustuu kognitiiviseen 

käyttäytymisterapiaan (KKT, engl. CBT), jonka soveltuvuutta verkkopohjaisena menetelmänä on 

tutkittu muun muassa masennuksen ja masennusoireiden, paniikkihäiriön, sosiaalisen fobian, 

posttraumaattisen stressioireyhtymän, yleistyneen ahdistushäiriön sekä pakko-oireisen häiriön 

hoitoon (Hedman, Ljótsson & Lindefors, 2012). Edellisten lisäksi kognitiiviseen 

käyttäytymisterapiaan pohjautuvien verkkointerventioiden vaikutusta on tutkittu apuna muun muassa 

krooniseen kipuun, tinnitukseen, ärtyvän suolen oireyhtymään, krooniseen väsymysoireyhtymään, 

seksuaalisiin häiriöihin, syömishäiriöihin, tupakoinnin lopettamiseen, peliriippuvuuteen, 

työperäiseen stressiin sekä lapsettomuuteen tai omaishoitajuuteen liittyvään stressiin, suruun ja 

lapsen menetykseen sekä vanhemmuuteen liittyviin ongelmiin (Hedman ym., 2012).  

 

Verkkopohjaisten interventioiden tehokkuutta on tutkittu viime vuosina paljon. Meta-analyyseissä ja 

katsauksissa (esim. Königbauer, Letsch, Doebler, Ebert & Baumeister 2017; Hedman, Ljótsson & 

Lindefors, 2012; Richards & Richardson, 2012; Andrews, Cuijpers, Crasce, McEnvoy & Titov 2010; 
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Griffiths, Farrer & Christensen 2010; Tumur, Kaltenthaler, Ferriter, Beverley & Parry 2007) on 

tarkasteltu verkkopohjaisia interventioita sinällään, tuetusti ja ilman tukea annettuna sekä verrattu 

niitä perinteisiin hoitomuotoihin. Verkkointerventioiden tulokset on tutkimuksissa havaittu yhtä 

hyviksi kuin kasvokkain tapahtuvan hoidon (mm. Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper & Hedman 

2014), lisäksi on viitteitä siitä, että verkkopohjaisten interventioiden tulokset ovat pysyvämpiä kuin 

kasvokkain tapahtuvilla interventioilla (Wagner, Horn & Maercker 2014).  

Lähes kaikki raskaana olevat naiset etsivät raskauteen liittyvää tietoa internetistä, ja syitä lisätiedon 

hakemiselle ovat muun muassa tyytymättömyys terveydenhuoltohenkilökunnalta saatuun tietoon ja 

kysymysten esittämiselle riittämättömäksi koettu aika vastaanotolla (Lagan, Sinclair & Kernohan, 

2010). Verkko-intervention soveltuvuutta on tutkittu muun muassa synnytyksen jälkeisen 

masennuksen vähentämiseen ja subjektiivisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä äitien vanhemmuutta 

koskevaan tyytyväisyyteen (Haga, Drozd, Brendryer & Slinning, 2013; Salonen, Pridham, Brown & 

Launonen, 2014). Verkkopohjaisen interventiotutkimuksen (Danaher ym., 2013) mukaan 

synnytyksen jälkeisiä masennusoireita voidaan vähentää verkkopohjaisella ohjelmalla. Myös 

vanhemmille ja perheille suunnattuja internet-pohjaisia interventioita tarkastelleessa meta-

analyysissä (Nieuwboer, Fukkink & Hermanns, 2013) todettiin, että osallistuminen lyhyeen internet-

pohjaiseen interventioon voi johtaa tiedon lisääntymisen ja asenteiden muutoksen lisäksi myös 

vanhemmuustaitojen lisääntymiseen, ja niiden myötä suotuisiin muutoksiin sekä vanhemmissa että 

lapsissa. 

Tyypillinen teknologia-avusteinen interventio koostuu moduuleista, kestää 10 viikkoa ja sisältää 

vuorovaikutusta ohjelman, ohjaajan ja vertaisten kanssa verkossa (Kelders, Kok, Ossebaard & Van 

Germert-Pijnen, 2012). Ohjelma sisältää jonkin verran muutokseen kannustavia elementtejä 

(esimerkiksi räätälöintiä, itsetarkkailua, muistutuksia ja ehdotuksia) ja noin 50 % osallistujista 

sitoutuu interventioon. Elämäntyyliin liittyvät interventiot ovat pidempiä, ne sisältävät vähemmän 

vuorovaikutusta eivätkä edellytä yhtä säännöllistä käyttöä kuin kroonista sairautta sairastaville tai 

mielenterveyden ongelmista kärsiville suunnatut interventiot (Kelders ym., 2012.) Kelders 

kollegoineen (2012) kiinnitti huomiota harjoitusten vähäiseen käyttöön interventioissa, mutta he 

päätyivät tulkitsemaan harjoittelun niin itsestään selväksi intervention osa-alueeksi, että se on jätetty 

tutkimuskuvauksista pois.   

Verkon välityksellä annettu kognitiivinen käyttäytymisterapia on meta-analyysissä todettu 

käyttökelpoiseksi hoitomuodoksi masennukseen ja ahdistusoireisiin (Arnberg, Linton, Hultcrantz, 

Heintz & Jonsson, 2014). Mielialaongelmien ennaltaehkäisyssä hyväksi on havaittu myös 
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hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuva tuettu verkkointerventio, jonka havaittiin edistävän 

hyvinvointia, vähentävän stressiä ja masennusoireita, lisäksi osallistujien tietoisuustaidot, itsetunto 

sekä tyytyväisyys elämään kasvoivat (Räsänen, Lappalainen, Muotka, Tolvanen & Lappalainen, 

2016). 

Norjassa on tutkittu verkko-intervention soveltuvuutta synnytyksen jälkeisen masennuksen 

vähentämiseen ja subjektiivisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimuksen perusteella yli kaksi 

kolmasosaa osallistujista piti ohjelmaa laadukkaana, käyttäjäystävällisenä interventiona ja oli valmis 

suosittelemaan sitä muillekin (Haga, Drozd, Brendryen & Slinning, 2013). Niin ikään 

verkkopohjaisen, alle 9 kuukauden ikäisten lasten masennusoireista kärsiville äideille suunnatun 

interventiotutkimuksen (Danaher ym. 2013) mukaan synnytyksen jälkeisiä masennusoireita voidaan 

vähentää verkkopohjaisella ohjelmalla, tutkimuksen osallistujat sitoutuivat ohjelman käyttöön hyvin 

ja pitivät sen käytettävyyttä hyvänä.   

Suomessa tehdyssä pitkittäistutkimuksessa (Salonen ym., 2014) on puolestaan selvitetty internet-

pohjaisen intervention vaikutusta äitien vanhemmuutta koskevaan tyytyväisyyteen, 

lapsikeskeisyyteen ja masennusoireisiin ensimmäisen synnytyksen jälkeisen vuoden aikana. 

Verkkopohjaisten interventioiden kehittämiseen tähtäävässä tutkimuksessa (Salonen ym., 2014) 

todettiin, että äideillä minäpystyvyys oli matalimmillaan lapsen päivärytmin ja unen kohdalla, ja 

tunteisiin liittyvissä taidoissa, jotka koskivat herkkyyttä lapsen antamille vihjeille ja käyttäytymiselle. 

Isien kohdalla matalin minäpystyvyys koski lapsen ravitsemussuosituksia, päiväryhmiä ja unta, 

normaalia kehitystä sekä lapsen antamia vihjeitä ja käyttäytymistä. Lisäksi isät kokivat matalaa 

minäpystyvyyttä siitä, miten saada lapsi nukahtamaan, kuinka huomioida lapsen tietoisuuden tila ja 

kuinka lohduttaa itkevää lasta. (Salonen ym., 2008.) Pilottitutkimus osoitti, että äidit kokivat 

intervention soveltuvan hyvin heidän tarpeisiinsa (Hannula, Salonen, Rekola & Tarkka, 2010).  

 

Myös vanhemmille ja perheille suunnattuja internet-pohjaisia interventioita tarkastelleessa meta-

analyysissä (Nieuwboer ym., 2013) todettiin, että osallistuminen lyhyeen internet-pohjaiseen 

interventioon voi johtaa tiedon lisääntymisen ja asenteiden muutoksen lisäksi myös 

vanhemmuustaitojen lisääntymiseen ja niiden myötä suotuisiin muutoksiin sekä vanhemmissa että 

lapsissa. Tiedon jakamisen lisäksi edellä mainitut tutkijat totesivat ohjelmien toimivan myös tukena 

ja valmentavana tekijänä. 

Tuorein malli vanhemmuuteen siirtymisen henkiselle tuelle lienee Helsinki Challenge -

tiedekilpailussa keväällä 2017 esitelty tietopaketti, jonka tavoitteena on ”normalisoida” 
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vanhemmuus. Helsingin, Jyväskylän, Uppsalan ja Warwickin yliopistojen tutkijoiden kehittämän 

tietopaketin tarkoituksena on toimia henkisenä äitiyspakkauksena perinteisen äitiyspakkauksen 

yhteydessä ja pyrkiä tarjoamaan lisävoimia tuoreille perheille käytännön vinkkien ja neuvojen avulla 

ja näin vahvistamaan vanhempien mielenterveyttä ja mielenterveystaitoja (Helsingin yliopisto 

20.2.2017). 

1.4 Tietoisuustaito-, arvo- ja hyväksyntäpohjaiset interventiot tuleville vanhemmille 

Kasvattajan tietoisuus omista tunteistaan auttaa lapsen tunne-elämän kehittymistä, koska lapsi oppii 

tunnistamaan tunteet, joita aikuiset peilaavat omissa tunteissaan (Puolimatka, 2011). Tunneälyn osa-

alueita ovat kyky elää kosketuksissa omiin tunteisiinsa, tunteiden välisten erojen tunnistaminen, 

tunteiden ilmaiseminen sanallisesti sekä tunteiden käyttäminen oman käyttäytymisen 

ymmärtämiseen ja ohjaamiseen (Puolimatka, 2011).     

Psykologisella joustavuudella voidaan ajatella olevan yhteyttä kasvattajan tietoisuuteen omista 

tunteistaan ja herkkyyteen havaita oman toimintansa vaikutuksia (esim. Hayes, Strosahl & Wilson, 

1999). Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä ja yhteydessä siihen 

liittyviin ajatuksiin ja tunteisiin ilman tarpeetonta vastustusta, sekä kykyä pitää kiinni tai muuttaa 

käytöstä tilanteen mukaisesti tavoitteen ja arvojen suuntaisesti (Hayes, Luoma, Bond, Masuda & 

Lillis, 2006). Muun muassa psykologisen joustavuuden väheneminen (Kashdan & Rottenberg, 2010) 

sekä murehtiminen ja asioiden vatvominen (Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008) on 

tutkimuksissa yhdistetty masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tunteiden ja ajatusten välttäminen eli 

kokemuksellinen välttäminen voi helpottaa ahdistunutta oloa lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä 

tähtäimellä se voimistaa ongelmaa (Hayes & Smith, 2008). 

Kokemuksellisella välttämisellä tarkoitetaan haluttomuutta kokea erityisesti negatiivisiksi miellettyjä 

tunteita, ajatuksia, fyysisiä tuntemuksia ja muistoja, sekä yrityksiä muuttaa tilanteita, jotka 

mahdollisesti johtaisivat epämiellyttäviin assosiaatioihin (Hayes ym., 1999).    Kokemuksellisen 

välttämisen on todettu olevan yhteydessä muun muassa vanhempien hyvinvointiin ja mukautumiseen 

(Greco ym., 2005). Vanhempien halu välttää taitamattomuuden tunteita voi heikentää heidän kykyään 

kehittää uusia vanhemmuuteen liittyviä taitoja (Coyne & Wilson, 2004). 

Hyväksymis- ja omistautumisterapialla (lyh. HOT, eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) 

pyritään lisäämään psykologista joustavuutta, jonka on todettu olevan yhteydessä hyvinvointiin, 

vähentyneisiin kliinisiin oireisiin sekä lisääntyneeseen arvo-pohjaiseen käyttäytymiseen (Ciarrochi, 

Bilich & Godsell, 2010). Hyväksynnällä tarkoitetaan tässä halukkuutta ottaa vastaan jokin asia tai 



 

 8 

tunne siinä hetkessä ja ilman vastustusta (Hayes & Smith, 2008). Hyväksymis- ja 

omistautumisterapiassa arvoja pidetään valintoina, joiden avulla voidaan valita elämän suuntia ja 

omistautua enemmän niihin liittyville teoille, jotka puolestaan johtavat parempaan elämään ja kykyyn 

elää ja toimia hyvinvoinnin puutteiden tai pahan olon kanssa (Hayes & Smith, 2008).      

Tietoisuustaitoharjoituksilla on osoitettu olevan vaikutusta raskauden aikaiseen ja sen jälkeiseen 

hyvinvointiin, kun raskaana olleiden naisten masennuksen, stressin ja ahdistuksen todettiin 

vähentyneen kliinisesti merkittävästi, lisäksi tietoisuustaidot ja itsemyötätunto lisääntyivät ajan 

myötä (Dunn, Hanieh, Roberts & Powrie, 2012). Tietoisuustaito-pohjaisella interventiolla voidaan 

myös vähentää merkittävästi raskaudenaikaista ahdistusta ja negatiivisia tunnetiloja (Vieten & Astin, 

2008; Duncan & Bardache, 2010). Tietoisuustaitoihin perustuva, ensimmäistä lastaan odottaville 

pariskunnille suunnattu ihmissuhdekoulutus puolestaan lisäsi miesten tietoisuustaitoja ja 

tyytyväisyyttä parisuhteeseen ja vähensi negatiivisia tunnetiloja, vaikka naisilla vastaavaa vaikutusta 

ei havaittu (Gambrel & Piercy, 2015). 

Verkon välityksellä annettu kognitiivinen käyttäytymisterapia on meta-analyysissä todettu 

käyttökelpoiseksi hoitomuodoksi masennukseen ja ahdistusoireisiin (Arnberg ym., 2014). 

Mielialaongelmien ennaltaehkäisyssä hyväksi on havaittu myös hyväksymis- ja 

omistautumisterapiaan perustuva tuettu verkkointerventio, jonka havaittiin edistävän hyvinvointia, 

vähentävän stressiä ja masennusoireita, lisäksi osallistujien tietoisuustaidot, itsetunto sekä 

tyytyväisyys elämään kasvoivat (Räsänen ym., 2016). 

Lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnattua hyväksymis- ja omistautumisterapiatutkimusta 

on toistaiseksi olemassa melko vähän (Murrell & Scherbarth, 2011).  On kuitenkin viitteitä siitä, että 

hyväksymis- ja omistautumisterapia yhdistettynä positiivisen vanhemmuuden ohjelmaan voi 

vaikuttaa positiivisesti lapsen toimintaan, elämänlaatuun sekä vanhempien mukautumiskykyyn CP-

vammaisten lasten perheissä (Whittingham, Sanders, McKinlay & Boyd, 2016). Myös autismikirjon 

lasten vanhemmat voivat saada apua hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, kun intervention 

havaittiin vähentävän vanhempien masennusta ja muutosta parempaan huomattiin myös 

kokemuksellisessa välttämisessä (Blackledge & Hayes, 2006). 

 

1.5 Tutkimuskysymykset 

Tutkittava ohjelma on opetuksellinen ja itseohjautuva verkkointerventio, jonka taustalla on ajatus 

laajalle asiakaskunnalle tarjottavasta hyvinvoinnin tukemisesta ja ongelmien ennaltaehkäisystä. Laaja 
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asiakaskunta tavoitetaan parhaiten neuvoloiden välityksellä. Neuvoloissa aikaa emotionaalisten ja 

vanhemmuuteen liittyvien huolien käsittelyyn jää vain vähän tapaamisten keskittyessä pääasiassa 

lapsen kasvuun ja kehitykseen. Suuressa osassa aiempia tutkimuksia osallistujat ovat kuuluneet 

erityisiin riskiryhmiin tai heillä on jo todettu masennus- tai ahdistusoireita. Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan Tunne taitosi vanhempana -ohjelman soveltuvuutta niin sanottujen ”tavallisten” 

perheiden hyvinvoinnin tukemiseen.  Vastaavaa laaja-alaista vanhemmuuteen ja hyvinvointiin 

kohdennettua verkkointerventiota ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Tämä pilottitutkimus kokoaa 

kokemukset ohjelmasta jatkotutkimuksen pohjaksi.   

Tunne taitosi vanhempana -verkkointervention tavoitteena on lasta odottavien ja tuoreiden 

vanhempien hyvinvoinnin tukeminen ja lievemmän oireilun ennaltaehkäisy sekä synnytyksen 

jälkeisen masennuksen oireilun lieventäminen. Tämä tutkimus on osa Tampereen kaupungin äitiys- 

ja lastenneuvoloiden Tunnetaitojen nettineuvola -kehityshanketta, ja sillä haluttiin selvittää äitiys- ja 

lastenneuvoloiden asiakkailleen tarjoaman verkkointervention hyväksyttävyyttä, ohjelman käyttöä ja 

kokemuksia neuvoloiden asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin työntekijöiden 

näkökulmasta ohjelman soveltuvuutta äitiys- ja lastenneuvoloiden työvälineeksi asiakkaiden 

hyvinvoinnin tukemiseen.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1) paljonko ohjelmaa käytetään käyttödatan perusteella,  

2) pitävätkö neuvoloiden asiakkaat ohjelmaa hyväksyttävänä ja käyttökelpoisena tapana edistää 

hyvinvointia, ja ovatko he tyytyväisiä ohjelmaan hyvinvoinnin tukijana, ja 

3) millaisia neuvolan työntekijöiden kokemukset ovat perehdyttämisestä, ohjelman käyttämisestä, 

hyväksyttävyydestä ja asiakkaiden ohjaamisesta ohjelman pariin.  

Edellä mainittujen tutkimuskysymysten lisäksi arvioitiin prosessiarviona neuvoloiden välisiä eroja 

ohjelman pariin ohjaamisessa. Sähköisten kyselyiden vastauksista laskettiin frekvenssit ja 

terveydenhoitajille tehdyn puolistrukturoidun haastattelun tulokset määrällistettiin matriisin avulla. 
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2 MENETELMÄN KUVAUS 

2.1 Tutkimuksen kulku ja tutkimushenkilöt 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Tampereen kaupungin kolmen äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat 

ja työntekijät. Työntekijät perehdytettiin ohjelman käyttöön ja hyväksymis- ja omistautumisterapian 

periaatteisiin ennen asiakkaiden rekrytoinnin aloittamista. Verkko-ohjelmasta ja siihen liittyvästä 

interventiotutkimuksesta tiedotettiin ja sitä tarjottiin neuvoloiden lasta odottaville asiakkaille sekä 

alle 4-vuotiaiden lasten vanhemmille työntekijän oman harkinnan mukaan. Tutkimukseen 

osallistuvilta edellytettiin 18 vuoden ikää, halukkuutta omatoimiseen työskentelyyn verkossa, 

sähköpostiosoitetta sekä internet-yhteyttä. Tutkimuksen kulku sekä työntekijöiden että asiakkaiden 

lukumäärät tutkimuksen eri vaiheissa on kuvattu taulukossa 1. 

TAULUKKO 1. Tutkimuksen kulku 

 

 

Nettineuvola-

perehdytys (n=11)

Suostumus osallistumisesta

(n=63)

Ohjelmaan rekisteröityneet

(n=39)

1 kk-käyttötutkimuskysely 

(n=16)

Asiakkaiden 

rekrytointi (n=11)

Keskeyttäneet (n=4)

Keskeytyksen syy:

- ajan puute     1

- tuntematon    3
Haastattelu (n=11) Ohjelman käytön aloittaneet

(n=35)

Ensivaikutelma-

kysely (n=10)

Työntekijät: Asiakkaat:

1. kysely (n=11)

Seurantakysely 

rekrytointivaiheen 

päättyessä (n=7)

Ensivaikutelmakysely n. 

viikon kuluttua käytön 

aloittamisesta (n=14)
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Ohjelman kehittämisessä oli mukana työntekijöitä kahdesta neuvolasta, ja tutkimukseen osallistui 

kolme neuvolaa ja 11 terveydenhoitajaa (Taulukko 1). Tutkimukseen osallistuminen oli äitiys- ja 

lastenneuvoloiden työntekijöille vapaaehtoista eikä siitä maksettu heille palkkiota. Terveydenhoitajat 

olivat tehneet neuvolatyötä 1–30 vuotta (keskiarvo 17,05, keskihajonta 10,57).   

Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaille esiteltiin neuvolakäynnillä tiedote, jossa kerrottiin 

tutkimuksesta, sen tarkoituksesta, kulusta, riskeistä ja hyödyistä, luottamuksellisuudesta ja 

vapaaehtoisuudesta. Suostumusasiakirjan täyttämisen yhteydessä asiakkaille annettiin 

tutkimustiedotteen lisäksi kirjautumiskoodi ja tutkimustunnus. Osallistujat käyttivät ilmaista Tunne 

taitosi vanhempana -verkko-ohjelmaa valitsemallaan laitteella ja selaimella. 

Tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden taustatiedot on koottu taulukkoon 2. Ohjelman käytön 

aloittaneet asiakkaat (n=35) olivat keskimäärin 30-vuotiaita naisia, joista tutkimushetkellä raskaana 

oli yli 70 %. Puolet heistä oli ensisynnyttäjiä (51,4 %). Osallistujat olivat pääosin korkeasti 

koulutettuja, yli 60 prosentilla oli korkeakoulutasoinen tutkinto. Alle 18-vuotiaita lapsia perheissä oli 

nollasta neljään. Kolmasosalla alle 4-vuotiaita lapsia oli yksi ja noin 6 prosentilla vastaajista kaksi. 

Asiakkaille noin kuukauden päästä ohjelman käytön aloittamisesta lähetettyyn 

käyttötutkimuskyselyyn vastanneista (n=16) yli 80 % oli raskaana ja yli puolet heistä oli töissä 

vastaushetkellä. Neljäsosalla vastanneista oli kotona alle 4- ja alle 18-vuotiaita lapsia, kun taas 

kaikista tutkimukseen osallistuneista lähes 40 %:lla oli alle 4-vuotiaita lapsia.     

Ohjelman käytön aloittaneilla raskausviikkojen määrä vaihteli kahdeksasta aina 40 viikkoon. 

Aloitushetkellä asiakkaista raskauden ensimmäisellä neljänneksellä oli kolme henkilöä ja toisella 

neljänneksellä viisi henkilöä. Kolmannella ja neljännellä raskausneljänneksellä oli molemmilla 

yhdeksän henkilöä. Positiivista mielenterveyttä kartoittavan SWEMWBS-kyselyn (n=34) 

raakapistemäärät vaihtelivat välillä [16, 34], keskiarvon ollessa 26,76 (4,47) ja taulukon mukaisesti 

painotettuina välillä [16,36, 32,55], jolloin keskiarvo oli 24,33 (3,96). Tämä viittaa siihen, että 

osallistujat raportoivat varsin suurta vaihtelua positiivisessa mielenterveydessä (Katso myös kohta 

”Mittarit”).  
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TAULUKKO 2. Tutkimukseen osallistuneiden ja käyttötutkimuskyselyyn vastanneiden asiakkaiden 

taustatiedot 
 

 

Ohjelman käytön  

aloittaneet asiakkaat (n=35)                       

 

 

Käyttötutkimuskyselyyn 

(1 kk) vastanneet (n=16) 

            

Ikä M (SD) 30,7 (4,3)  30,5 (4,2)  

Sukupuoli N (%)     

 Nainen 33 (94)  15 (94)  

 Mies 2 (6)  1 (6)  

Raskaana N (%)     

 Kyllä 26 (74)  13 (81)  

 Ei 9 (26)  3 (19)  

Kumppani raskaana N (%)     

 Kyllä 1 (3)    

Siviilisääty N (%)     

 Naimaton 3 (9)  2 (13)  

 Avoliitossa 14 (40)  6 (38)  

 Avioliitossa 18 (51)  8 (50)  

Lasten lukumäärä perheessä N (%)     

 Alle 18-vuotiaita lapsia 11 (31)  4 (25)  

 Alle 4-vuotiaita lapsia 13 (37)  4 (25)  

Työtilanne N (%)     

 Töissä 13 (37)  9 (56)  

 Äitiys-/isyysvapaalla tai 

vanhempainvapaalla 

9 (26)  5 (31)  

 Kotiäiti tai -isä 2 (6)    

 Sairauslomalla 2 (6)    

 Työtön 3 (9)  1 (6)  

 Opiskelija 3 (9)  1 (6)  

 Yrittäjä 2 (6)    

 Muu 1 (3)    

Koulutustaso N (%)     

 Peruskoulu 1 (3)    

 Ammattikoulu 7 (20)  3 (19)  

 Lukio 4 (11)  2 (13)  

 Ammattikorkeakoulu 15 (43)  6 (38)  

 Yliopisto 8 (23)  5 (31)  

Kotitalouden keskimääräiset 

yhteenlasketut tulot kuukaudessa 

(verojen jälkeen) N (%) 

    

 500 – 999 euroa 1 (3)    

 1 000 – 1 499 euroa 2 (6)  2 (13)  

 1 500 – 1 999 euroa 5 (14)    

 2 000 – 2 999 euroa 5 (14)  3 (19)  

 3 000 – 4 999 euroa 19 (54)  10 (63)  

 5 000 – 7 500 euroa 3 (9)  1 (6)  

Muu tuki tai hoito henkiseen 

hyvinvointiin N (%) 

    

 Kyllä* 6 (17)  1 (6)  

* Neuvolapsykologi tai psykoterapia 
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2.2 Intervention kuvaus 

Tunne taitosi vanhempana on Tampereen kaupungin neuvolapalveluille tuotettu verkko-ohjelma, 

jonka on kehittänyt Headsted Oy yhteistyössä Tampereen kaupungin, Suomen Mielenterveysseuran 

ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Interventio harjoituksineen pohjautuu hyväksymis- ja 

omistautumisterapeuttisiin menetelmiin. Ohjelman tekstisisältö koostuu erilaisten harjoitusten lisäksi 

taustoituksesta ja tiedosta. Tietoa ohjelma tarjoaa muun muassa synnytykseen valmentautumisesta, 

synnytyksestä, lapsen kehitysvaiheista ja niihin kuuluvista ilmiöistä sekä tunteista ja tarpeista. Siinä 

on myös tietoa unesta, sen häiriintymisestä ja niihin liittyvistä kokemuksista ja ratkaisuista. Tietoa 

tarjotaan myös parisuhteesta, roolien muuttumisesta, paineista ja mahdollisista ristiriidoista. Ohjelma 

sisältää myös linkkejä muille asiaan liittyville, esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja 

Väestöliiton sivustoille.  

Verkko-ohjelma edellyttää kirjautumisen ja sen 12 teemaa on jaoteltu neljään osioon. Ensimmäinen 

osio tarjoaa näkökulmia vanhemmuuteen ja arjen haasteisiin sekä tukea odotukseen, synnytykseen ja 

lapsen kehitykseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Tiedon lisäksi tukea annetaan kokemustarinoiden 

ja erilaisten harjoitusten muodossa, kuten esimerkiksi unen häiriintymiseen liittyvien ajatusten ja 

tuntemusten käsittelyyn. Lisäksi esitetään ajatuksia herättäviä kysymyksiä, joihin annetut vastaukset 

voi tallentaa.  

Toinen osio käsittelee sosiaalisia suhteita ja turvaverkkojen vahvistamista, ja toisaalta ulkoa päin 

tulevien paineiden käsittelyä. Harjoitusten ja kokemustarinoiden lisäksi ohjelman käyttäjää 

kehotetaan ottamaan esiteltyjä keinoja käyttöön omassa elämässään ja kirjaamaan omia tulevia 

toimintatavoitteitaan ylös. Ohjelma ohjaa myös kartoittamaan omia verkostoja ja pohtimaan, keneltä 

apua voisi erilaisiin asioihin tai tilanteisiin pyytää.  

Kolmannen osion aiheena on arjesta nauttimiseen ja itsestä huolehtimiseen liittyvien asioiden 

tunnistaminen ja niihin liittyvät harjoitukset. Kysymysten ja harjoitusten avulla harjoitellaan huomion 

kohdistamista ja läsnäoloa sekä kannustetaan ajattelemaan omia arvoja ohjaavana kompassina 

valintoja tehtäessä.  

Viimeinen osio esittää uusia näkökulmia voimakkaiden tunteiden ja ajatusten käsittelyyn. Osiossa 

pohditaan ja harjoitellaan taitoa suhtautua avoimesti erilaisiin tunteisiin ja ajatuksiin erilaisten 

harjoitusten avulla. Verkko-ohjelman etusivu koostuu otsikoista, joiden alta paljastuu valikko (Kuvat 

1 ja 2). Käyttäjän jo läpikäymät osa-alueet näkyvät valikossa vihreinä pallukoina.  
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KUVA 1. Kuvakaappaus Tunne taitosi -verkkointerventiosta: verkko-ohjelman tunteita ja ajatuksia 

käsittelevät osiot valikkoineen. 

Ohjelman käyttäjä voi arvioida tilannettaan kyselyjen avulla, tutustua kokemustarinoihin ja kuunnella 

tai lukea havainnollistavia harjoituksia (Kuva 3), lukea taustatietoa kustakin teemasta sekä jäsentää 

ajatuksiaan kirjoitustehtävien avulla. Eri teemoihin liittyvien luettavien tai kuunneltavien harjoitusten  
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KUVA 2. Kuvakaappaus: esimerkki kuunteluharjoituksesta verkko-ohjelmassa.  

lisäksi verkko-ohjelma sisältää henkilökohtaisen päiväkirjan, johon käyttäjä voi halutessaan tallentaa 

omia ajatuksiaan ja pohdintojaan.  

Tutkimukseen osallistuneet työntekijät perehdytettiin verkko-ohjelman käyttöön ja hyväksymis- ja 

omistautumisterapian menetelmiin kaikille yhteisessä noin 2,5 tuntia kestäneessä 

koulutustilaisuudessa. Perehdytys pidettiin tietokoneluokassa, jossa työntekijät tutustuivat ohjelman 

sisältöön pareittain.  

Työntekijöitä kehotettiin suosittelemaan verkko-ohjelmaa raskaana oleville ja alle 4-vuotiaiden lasten 

vanhemmille säännöllisesti käytettäväksi kokonaisuudeksi ja/tai oman tilanteen mukaan sisältöihin 

perehtyen. Työntekijöille annettiin ammattilaisille tarkoitettu esite (Liite 2), jota käytettiin apuna 

rooliharjoituksessa, jossa ohjelmaa esiteltiin toisen työntekijän esittämälle ”asiakkaalle”. 

Perehdytyksessä käytiin läpi myös ohjelman yhteyttä äitiys- ja lastenneuvoloissa käytössä oleviin 

KEINU-kyselylomakkeisiin1. Ohjelman tarjoaminen asiakkaille aloitettiin heti koulutustilaisuuden 

jälkeen. Neuvoloihin jaettiin ohjelmaa esitteleviä julisteita ja esitteitä, ja asiakkaita rekrytoitiin 

tutkimukseen vastaanottokäyntien ja perhevalmennustapaamisten yhteydessä.  

 

 

1 Perheen tilannetta kartoittavat kyselylomakkeet odotusajalle sekä lapsen ollessa 3–4 kk ja 15–18 kk 

ikäinen.  
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Verkko-ohjelman osa-alueiden suosituskesto oli kolme kuukautta (yksi osio viikossa), mutta 

osallistujia kannustettiin käyttämään ohjelmaa itselleen sopivimmalla tavalla. Työntekijöille tarjottiin 

tukea verkko-ohjelman käytössä tarvittaessa myös tutkimuksen aikana.  

2.3 Mittarit 

 

2.3.1 Asiakkaat 

SWEMWBS-mittari (engl. The Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale) (Tennant ym., 

2007; Haver, Akerjordet, Caputi, Furunes & Magee, 2015) on lyhyt 7-osioinen versio Warwickin ja 

Edinburghin yliopistoissa kehitetystä psykologista hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä 

mittaavasta 14-osioisesta WEMWBS-mittarista. Positiivisen mielenterveyden määritelmissä sen osa-

alueina pidetään henkilön psyykkisiä voimavaroja, vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään, 

toiveikkuutta, tyydytystä tuottavien sosiaalisien suhteiden olemassaoloa sekä myönteistä käsitystä 

omasta itsestä ja omista kehittymismahdollisuuksista (Luokkala, 2017). SWEMWBS-mittariin 

vastataan 5-portaisella Likert-asteikolla (1=En koskaan, 5=Koko ajan) ja jokaisesta vastauksesta voi 

saada 1–5 pistettä. Summamuuttujan raakapistemäärä saadaan laskemalla yhteen kaikista seitsemästä 

väitteestä saadut pisteet, jolloin kokonaissummaksi saadaan 7–35 pistettä. Raakapisteet 

summamuuttujasta painotetaan (Stewart-Brown ym., 2009).  

Ensivaikutelmakysely lähetettiin asiakkaille sähköisesti noin viikon päästä ohjelman käytön 

aloittamisesta. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan ohjelman kiinnostavuutta, helppokäyttöisyyttä, 

hyödyllisyyttä, selkeyttä, luotettavuutta ja ystävällisyyttä 5-portaisella Likert-asteikolla (0 = kuvaa 

erittäin huonosti, 4 = kuvaa erittäin hyvin). Ensivaikutelmakyselyssä pyydettiin myös sanallisesti 

kuvaamaan ohjelmasta mahdollisesti löytyneitä kiinnostavia tai osuvia aiheita sekä kertomaan 

kehitysideoita ja toiveita ohjelman sisällöstä. 

 

Ensimmäisen kuukauden sähköinen käyttötutkimuskysely lähetettiin asiakkaille noin kuukauden 

kuluttua ohjelman käytön aloittamisesta. Kyselyssä pyydettiin asiakasta kuvaamaan uudelleen jo 

ensivaikutelmakyselyssä esitettyjen väittämien osuvuutta. Avoimilla kysymyksillä pyydettiin 

kertomaan, jos ohjelmassa oli jotakin erityisen hyödyllistä, hyödytöntä tai epäselvää.    

 

Ohjelman käyttöaktiivisuutta tarkasteltiin käyttäjien vierailupäivien perusteella. Käyttäjäkohtainen 

vierailupäivien lukumäärä saatiin laskemalla verkkoalustan tallentamasta käyttölokista, kuinka 

monen erillisen vuorokauden aikana käyttäjä vieraili ohjelmassa. Yksittäiseksi vierailuksi laskettiin 
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vähintään ohjelman pääsivulla käynti. Lisäksi kerättiin asiakkaiden ohjelmaan tallentamien 

vastausten sisältämät merkkimäärät kiinnostuksenkohteiden selvittämiseksi.   

2.3.2 Työntekijät 

 

Terveydenhoitajat täyttivät ensimmäisen kyselyn verkko-ohjelman koulutustilaisuuden päätteeksi 

(n=11), ennen asiakkaiden rekrytoinnin aloittamista. Kuusi väittämää sisältäneeseen kyselyyn 

vastattiin 5-portaisella asteikolla (0 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). Väittämät koskivat 

koulutuksen hyödyllisyyttä, ohjelman tutustumiseen varattua aikaa ja ohjelman kiinnostavuutta. 

Lisäksi kysyttiin ohjelman hyödyllisyydestä omille asiakkaille, ohjelman esittelemisen helppoudesta 

sekä työntekijän uskosta omaa osaamistaan kohtaan ohjelman käytön tukemisessa. Kyselyn lopussa 

pyydettiin avoimella kysymyksellä kehittämisehdotuksia ja palautetta. 

 

Sähköinen ensivaikutelmakysely (Liite 3) lähetettiin työntekijöille noin viikon päästä ohjelman 

käyttöönotosta. Kyselyssä kysyttiin tyytyväisyydestä verkko-ohjelmaa ja sen käyttöön annettua 

perehdytystä kohtaan (0=En lainkaan, 4=Erittäin tyytyväinen), arviota ohjelman hyödystä omassa 

työssä (0=Ei lainkaan, 4=Erittäin paljon) sekä ohjelman ja tutkimuksen kuormittavuutta (0=Kevyeltä, 

4=Kuormittavalta). Edellä mainituista laskettiin keskiarvot. Lisäksi kysyttiin kahden 

vastausvaihtoehdon kysymyksillä (0=Ei, 1=Kyllä) odotuksista verkkointervention käytöstä 

asiakkaille koituvista mahdollisista hyödyistä ja vastauksista laskettiin frekvenssit. Avoimilla 

kysymyksillä pyydettiin tarkennuksia annettuihin vastauksiin ja mahdollisia kehitysideoita. 

 

Terveydenhoitajat (n=11) haastateltiin noin 12 viikkoa ohjelman käyttöönoton jälkeen 

rekrytointijakson päättyessä. Puolistrukturoidussa haastattelussa (Liite 4) työntekijöitä pyydettiin 

arvioimaan ohjelmaa, ohjelman perehdyttämistä ja käyttöön annettua tukea sekä tutkimusprosessia 

kokonaisuudessaan. Haastatteluun varattiin aikaa 15–30 minuuttia ja se nauhoitettiin. Haastattelija 

tapasi terveydenhoitajat ensimmäistä kertaa haastattelussa. Puolistrukturoitua haastattelurunkoa 

käytettiin apuna, kun haastattelut purettiin matriisiin ja määrällistettiin. Tutkija kuunteli haastattelut 

kerran kokonaan ja muistiinpanojen perusteella osittain toisen kerran.  

Sähköinen seurantakysely lähetettiin terveydenhoitajille noin neljä kuukautta koulutustilaisuuden 

jälkeen. Kysely oli pääosin sama kuin ensivaikutelmakysely (Liite 4), mutta odotusten sijaan kysyttiin 

työntekijöiden asiakkailtaan saamasta palautteesta ja avoimilla kysymyksillä ohjelman 

hyödyntämisestä omassa työssä ja arviota siitä, kuinka monelle asiakkaalle työntekijä on ohjelmaa 

suositellut. Vastausvaihtoehtojen asteikot olivat samat kuin ensivaikutelmakyselyssä.  
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2.3.3 Tulosten analyysimenetelmät 

Ohjelman käyttöä kuvattiin laskemalla määrät tutkimusluvan allekirjoittaneista, ohjelmaan 

rekisteröityneistä, ohjelman käytön aloittaneista ja ohjelman keskeyttäneistä. Lisäksi laskettiin 

ensivaikutelmakyselyyn ja ensimmäisen kuukauden käyttötutkimuskyselyyn vastanneiden 

määrät. Kaikkien ohjelmaa käyttäneiden osalta tutkittiin riippumattomien otosten t-testillä, onko 

ohjelman käyttömäärässä eroja eri ikäisten käyttäjien, eli alle 30-vuotiaiden ja sitä vanhempien,  sekä 

työssä käyvien ja ei-työssä käyvien välillä. Levenen testin mukaan otosten jakaumat (varianssit) 

olivat samanlaiset, joten parametrisen analyysin käyttö katsottiin perustelluksi.  

Asiakkaiden raportoimaa ohjelman hyväksyttävyyttä kuvattiin laskemalla keskiarvot 

ensivaikutelmakyselyssä ja ensimmäisen kuukauden käyttötutkimuskyselyssä esitettyjen väittämien 

vastauksille (Ohjelma on: kiinnostava, helppokäyttöinen, hyödyllinen, selkeä, luotettava, 

ystävällinen, asteikolla 0=Kuvaa erittäin huonosti, 4=Kuvaa erittäin hyvin). Lisäksi laskettiin 

prosenttiosuudet ensimmäisen kuukauden käyttötutkimuskyselyssä väittämiin myöntävästi 

vastanneista (Mielialani on kohentunut, Olen lähentynyt kumppanini kanssa, Olen oppinut uusia 

keinoja käsitellä ajatuksia ja tunteita, Unen laatu on parantunut, Stressi on vähentynyt, Huolet 

vaivaavat vähemmän) sekä niistä, jotka eivät kokeneet saaneensa hyötyä ohjelmasta. Asiakkaiden 

kokemuksia ohjelmasta kuvattiin myös esittämällä esimerkkejä sanallisista vastauksista sekä 

laskemalla osuus vastaajista (hlö/kyselyyn vastanneet), jotka olivat maininneet saman asian. 

Terveydenhoitajien kokemuksia kuvattiin laskemalla vastausten lukumäärät ja prosenttiosuudet sekä 

analysoimalla haastatteluiden nauhoituksista matriisiin kerättyjä teemoja. Lisäksi kerättiin 

esimerkkejä terveydenhoitajien haastattelussa antamista vastauksista.  

3 TULOKSET 

3.1 Asiakkaat ja ohjelman käyttö 

Tutkimuksessa oli mukana 63 asiakasta kolmesta neuvolasta ja ohjelmaan heistä rekisteröityi 62 % 

(n=39). Rekisteröitymisen jälkeen yksi tutkimushenkilö keskeytti osallistumisen ajan puutteeseen 

vedoten ja kolme osallistujaa jätti tuntemattomasta syystä aloittamatta ohjelman käytön 

tarkastelujakson aikana. Rekisteröityneistä noin 40 % (n=15) aloitti ohjelman käytön omatoimisesti 

(muistuttamatta). Ohjelman käyttö katsottiin aloitetuksi, kun asiakas (n=35) oli täyttänyt sähköisen 

taustatietolomakkeen. 45:lle (71 %) lähetettiin muistutusviesti ohjelmaan rekisteröitymisestä, ja 

heistä 44 % (n=20) rekisteröityi ohjelmaan.  
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Rekisteröitymisaika ohjelmaan vaihteli 0–86 päivän välillä tunnuksien saamisesta, ja vain noin 

kolmasosa (n=12) ohjelmaan rekisteröityneistä asiakkaista rekisteröityi ensimmäisen viikon aikana. 

Yli 40 % (n=16) osallistujista rekisteröityi vasta neljännellä viikolla tai myöhemmin tunnusten 

saamisesta. Keskimäärin rekisteröitymiseen meni 19 päivää (ka 18,8). Ohjelmaan rekisteröitymisen 

ajankohta on kuvattu kuvassa 4. 

 

KUVA 4. Viive asiakkaiden ohjelmaan rekisteröitymisessä 

Ohjelmassa vierailtujen kertojen määrä kerättiin käyttödatasta niin, että yhden päivän aikana 

tapahtunut käynti/käynnit laskettiin yhdeksi käyttökerraksi. Käyttödatan mukaan 47 % (n=16) 

käyttäjistä (n=35) vieraili sivustolla kaksi kertaa tai useammin.  

 

Myöhemmin tarkasteltiin ohjelman parissa käytetyn ajan määrää (n=47). Lähes 30 % (n=13) 

tutkituista käytti ohjelmaa yli tunnin, ja 4 % (n=2) yli kaksi tuntia, kun käytössä sallittiin enintään 20 

minuuttia kestänyt tauko. Tuon tauon ajateltiin riittävän kunkin tehtävän pohdintaan.  Noin 20 % 

(n=10) kulutti ohjelman parissa aikaa puolesta tunnista tuntiin ja lähes sama osuus (n=9) tutkitusta 

käytti ohjelmaa alle 10 minuutin ajan.  

 

Verrattaessa ohjelmaa kerran käyttäneitä ja sitä kaksi tai useamman kerran käyttäneitä asiakkaita, 

heidän taustatiedoissaan löytyi vain yksi melko selkeä eroavaisuus. Ohjelmaa enemmän käyttäneistä 

yli puolet (n=9) olivat työssäkäyviä, kun taas ohjelmaa vain kerran käyttäneistä vain noin viidesosa 

(n=4) kävi töissä kyselyä tehtäessä (Taulukko 3). Tutkimustulos antaa näin viitteitä siitä, että 

erityisesti työssä käyvät voivat kokea ohjelman oman hyvinvointinsa kannalta kiinnostavaksi. Kaksi 
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TAULUKKO 3. Ohjelman käytön aloittaneiden ja ohjelmaa enemmän käyttäneiden asiakkaiden 

taustatiedot 
 

 

  Ohjelmaa kerran 

           käyttäneet (n=19) 

 

 

Ohjelmaa useammin 

(2–6 kertaa) 

käyttäneet (n=16) 

 

                

Ikä M (SD) 31,4 (4,5)  29,8 (3,9)      

Sukupuoli N (%)         

 Nainen 19 (100)  14 (88)      

 Mies   2 (13)      

Raskaana N (%)         

 Kyllä 14 (74)  12 (75)      

 Ei 5 (26)  4 (25)      

Kumppani raskaana N (%)         

 Kyllä   1 (6)      

Siviilisääty N (%)         

 Naimaton 1 (5)  2 (13)      

 Avoliitossa 9 (47)  5 (31)      

 Avioliitossa 9 (47)  9 (56)      

Lasten lukumäärä perheessä N (%)         

 Alle 18-vuotiaita lapsia 7 (37)  4 (25)      

 Alle 4-vuotiaita lapsia 7 (37)  6 (38)      

Työtilanne N (%)         

 Töissä 4 (21)  9 (56)      

 Äitiys-/isyysvapaalla tai 

vanhempainvapaalla 

6 (32)  3 (19)      

 Kotiäiti tai -isä   2 (13)       

 Sairauslomalla 1 (5)  1 (6)      

 Työtön 3 (16)        

 Opiskelija 2 (11)  1 (6)      

 Yrittäjä 2 (11)        

 Muu 1 (5)        

Koulutustaso N (%)         

 Peruskoulu 1 (5)        

 Ammattikoulu 3 (16)  4 (25)      

 Lukio 3 (16)  1 (6)      

 Ammattikorkeakoulu 8 (42)  7 (44)      

 Yliopisto 4 (21)  4 (25)      

Kotitalouden keskimääräiset 

yhteenlasketut tulot kuukaudessa 

(verojen jälkeen) N (%) 

        

 500 – 900 euroa 1 (5)        

 1 000 – 1 499 euroa 2 (11)        

 1 500 – 1 999 euroa 3 (16)  2 (13)      

 2 000 – 2 999 euroa 1 (5)  4 (25)      

 3 000 – 4 999 euroa 11 (58)  8 (50)      

 5 000 – 7 500 euroa 1 (5)  2 (13)      

Muu tuki tai hoito henkiseen 

hyvinvointiin N (%) 

        

 Kyllä 5 (26)  2 (13)      
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kertaa tai sitä useammin ohjelmaa käyttäneissä ei ollut mukana lainkaan osallistujia kahdesta 

matalimmasta tulotasoluokasta. Muun henkisen hyvinvoinnin tuen saaminen oli kaksi kertaa 

yleisempää vain kerran ohjelmaa käyttäneiden joukossa (n=5). Erot ohjelmaa kerran tai useammin 

käyttäneiden välillä olivat pieniä tai olemattomia sukupuolessa, raskaudentilassa, siviilisäädyssä, 

lasten lukumäärässä ja koulutustasossa.  

 

Kaikkien ohjelman aloittaneiden osalta ohjelman käyttömäärää (n=34) tarkasteltiin ensin alle 30-

vuotiaiden sekä 30-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmissä. Ryhmiä verrattiin kahden 

riippumattoman otoksen t-testillä (Taulukko 4). Alle 30-vuotiaiden ohjelman käytön keskiarvo 0,59 

poikkesi vain vähän 30-vuotiaiden ja sitä vanhempien käyttömäärän kesiarvosta 0,35. Ero ei 

osoittautunut riippumattomien otosten kaksisuuntaisella t-testillä merkitseväksi. Voidaan siis todeta, 

että iällä ei ollut vaikutusta ohjelman käytön määrään.  

 

Kaikkien ohjelman käytön aloittaneiden osalta tutkittiin myös, oliko työssäkäynnillä yhteyttä 

ohjelman käyttömäärään. Työssä käyneiden ohjelman käyttömäärien keskiarvo 2,23 poikkesi muiden 

ohjelmaa käyttäneiden (äitiyslomalla tai vanhempainvapaalla, kotiäiti/-isä, sairauslomalla, työtön, 

opiskelija, yrittäjä, muu) keskiarvosta 1,50, mutta tämäkään ero ei osoittautunut riippumattomien 

otosten t-testillä merkitseväksi (Taulukko 4). Näin myöskään elämäntilanteella ei näyttäisi olevan 

selkeää yhteyttä ohjelman käytön määrään.  

 

TAULUKKO 4. Vertailu ohjelmaa kerran ja useamman kerran käyttäneiden sekä työssä olevien ja 

muiden käyttäjien välillä: keskiarvot, keskihajonnat, luottamusvälit, testisuure ja p-arvot. 

 
Vierailut 

sivustolla 

N M (SD) 

 

 

[95 % CI] t(32) p  

  

Ikä < 30 

 

17 

 

0,59 (0,51) 

 

 

 

[-0,59, 0,11] 

 

 

-1,372 

 

 

.180 
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Työssä 

 

Muut 
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17 

 

13 
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0,35 (0,49) 

 

2,23 (1,24) 

 

1,50 (1.19) 

 

 

 

 

 

[-1,59, 0,13] 

 

 

 

-1,736 .092  
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3.1.1 Tyytyväisyys ohjelmaan ja ohjelman hyväksyttävyys hyvinvoinnin tukemiseen 

 

Asiakkaille sähköisesti lähetettyyn ensivaikutelmakyselyyn vastasi 14 (40 %) henkilöä. Ohjelmaa 

kuvaaviin väittämiin vastattiin kyselyssä asteikolla 0–4 (0=Erittäin huonosti, 4=Erittäin hyvin) ja 

vastauksille laskettiin keskiarvot (Taulukko 5). Ensimmäisen kuukauden käytön jälkeen lähetetyssä 

kyselyssä pyydettiin arvioimaan annettujen väitteiden kuvaavuutta ohjelmasta samoilla väitteillä kuin 

ensivaikutelmakyselyssäkin (n = 16). Ohjelmaa pidettiin kuukauden käytön jälkeen luotettavampana 

(ka 3,1) ja jonkin verran ystävällisempänä (ka 3,3) kuin ensivaikutelmakyselyssä ja edelleen melko 

hyödyllisenä ja kiinnostavana (ka 2,8).  

 

TAULUKKO 5. Asiakkaiden ensivaikutelmien ja yhden kuukauden käytön jälkeen kerättyjen 

mielipiteiden keskiarvot: väittämä kuvaa ohjelmaa asteikolla 0 = erittäin huonosti, 4 = erittäin hyvin. 

Ohjelma on: Ensivaikutelmakysely  

M (n=14) 

1. kuukauden kysely  

M (n=16) 

Kiinnostava 3,1 2,8 

Ystävällinen 3,1 3,3 

Hyödyllinen 2,8 2,8 

Helppokäyttöinen 2,7 2,7 

Selkeä 2,7 2,6 

Luotettava 2,7 3,1 

 

Ensivaikutelmakyselyyn vastanneista asiakkaista kaksi kertoi lukeneensa ja/tai keskustelleensa 

ohjelman aihealueista kumppaninsa kanssa. Tiedusteltaessa ohjelmassa esiin tulleita kiinnostavia 

asioita vastauksissa nousivat esiin erityisesti raskaus ja synnytys. Lisäksi kiinnostavina pidettiin 

kokemustarinoita sekä voimavaroja, unta ja synnytyspelkoa käsitteleviä osioita.  Kaksi asiakkaista 

raportoi tallentamisen unohtamisesta ja toivoivat siitä muistuttamista. Vastauksissa toivottiin myös 

ohjelman selkeämpää käytettävyyttä sekä enemmän tietoa äidissä ja isässä tapahtuvista muutoksista.  

 

Sanallisissa vastauksissa ohjelman ensivaikutelmaa pidettiin hyvänä (5 vastaajaa/14), 

mielenkiintoisena (4/14) ja monipuolisena (2/14). Ohjelman rakennetta pidettiin myös hyvänä: 

Ohjelma on melko selkeä ja helppokäyttöinen. On hyvä, että se on lajiteltu eri teemoihin, joita voi täyttää 

mielensä mukaan haluamassaan tahdissa. 

 

Osa asiakkaista löysi ohjelmasta heti itselleen ajankohtaista asiaa: 

Aloitin heti uniosuudesta, koska nukkumiseen liittyvät asiat ovat nyt pinnalla pienen vauvan kanssa. 

Lisäksi ohjelman sisällön koettiin tarjoavan kaivattua tietoa: 
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Kaikki synnytykseen liittyvä [kiinnostuksen kohteena]. Se pelottaa ja jännittää ensikertalaista ja tietoa on 

vähän. 

 

Noin kuukauden kuluttua ohjelman käytön aloittamisesta lähetetyn kyselyn vastaajista 31 % (n=16) 

koki oppineensa uusia keinoja käsitellä ajatuksiaan ja tunteitaan ja kaikki olivat valmiita 

suosittelemaan ohjelmaa muillekin. Pieni osa vastaajista (13 %) koki huolten vaivaavan vähemmän 

ja mielialansa kohentuneen, kun taas 44 % vastaajista ei kokenut saaneensa hyötyä ohjelman käytöstä. 

Vastausten perusteella ohjelmaa voidaan pitää helppokäyttöisenä, koska yksikään vastaajista ei 

kaivannut lisätukea tai opastusta ohjelman käytössä. 

 

Avoimilla kysymyksillä pyydettiin tarkentamaan edellä annettuja vastauksia. Ohjelman antamista 

hyödyistä mainittiin vastauksissa erityisesti ohjaaminen omien ajatusten ajattelemiseen ja 

kohtaamiseen sekä ohjelmasta saatu tieto. Lisäksi ohjelmaa pidettiin hyväksyttävänä apuna myös 

tulevaisuudessa: 

Ohjelmasta on saanut hyvin lisätietoja tulevasta vanhemmuudesta ja tulevasta, esim. lapsen kehityksestä 

ja omien tunteiden käsittelystä mm. uhmaikäisen lapsen kanssa. Näihin asioihin tulen palaamaan, kun 

asia on ajankohtainen. 

 

Myös tässä kyselyssä kaksi vastaajista oli käyttänyt ohjelmaa yhdessä kumppaninsa kanssa. 

Ohjelmaa pidettiin hyvänä tietolähteenä ja vastauksissa tuotiin esiin myös havaintoja ohjelman 

vaikutuksesta tietoisuustaitoihin: 

Tähän mennessä mielenkiintoisin ajatusleikki oli puolison 10 vuotishääpäivänä/yhdessäolo päivänä 

pitämä puhe, samantyylisillä mielikuvaharjoituksilla oppii itsestä paljon. Kun laittaa sanat ns. toisen 

suuhun tulee paljastettua itsestään jotain uutta ja ehkä omista toiveistaankin. 

 

Hyödyllisinä osioina pidettiin edelleen synnytystä ja pelkoja koskevia osioita. Ohjelman nähtiin 

auttavan pelkojen käsittelemisessä:  

Synnytys- ja parisuhdeosio olivat hyödyllisiä, esim. synnytysosio auttoi käsittelemään omia tuntemuksia 

tulevaa synnytystä varten. Helpotti hieman pelkoja. 

 

Asiakkaiden antama kritiikki koski ohjelman sekavaksi koettua käyttöliittymää, ja intervention 

sisältöön kaivattiin myös isän näkökulmaa. Lisäksi esiin tuli kokemus käyttäjän aliarvioimisesta: 

Tähän mennessä kohdat "lue" / "kokemuksia" ovat olleet mielestäni liian kliseisiä, itselleni tuli hieman 

tyhmänä pidetty olo. 

 

Tutkimustulosten perusteella ohjelmaa voidaan pitää asiakkaiden hyväksymänä keinona 

hyvinvoinnin tukemisessa, koska he pitivät ohjelmaa luotettavana ja hyödyllisenäkin tietolähteenä. 

Lisäksi asiakkaat olivat valmiita suosittelemaan ohjelmaa myös muille. 
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3.2 Työntekijät 

 

3.2.1 Tyytyväisyys perehdyttämiseen ja ohjelmaan, ohjelman hyväksyttävyys ja kokemus 

asiakkaiden ohjaamisesta ohjelman pariin   

Ennen rekrytoinnin aloittamista tehdyn kyselyn tulosten (n=14) perusteella ohjelmaa pidettiin 

asteikolla 0–4 erittäin kiinnostavana (ka 3,9) ja koulutusta erittäin hyödyllisenä (ka 3,8). Ohjelmasta 

uskottiin olevan asiakkaille hyötyä (ka 3,6), sen esittelemisen oletettiin olevan helppoa (ka 3,4) ja 

omiin kykyihin ohjelman käytön ohjaamisessa suhtauduttiin luottavaisesti (ka 3,1). 

Koulutustilaisuudessa ohjelmaan tutustumiseen varattu aika sen sijaan koettiin hieman lyhyeksi (ka 

2,7). Myös ohjelman visuaalista ilmettä pidettiin hyvänä. 

Työntekijöiltä kysyttiin ensivaikutelmia sähköisellä kyselyllä noin viikon päästä koulutustilaisuuden 

järjestämisestä ja heistä 10 vastasi kyselyyn.  Tutkimukseen osallistumisen ja ohjelman käytön 

kuormittavuudesta kysyttäessä vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 0–4 (0=Kevyeltä, 

4=Kuormittavalta). Vain yksi terveydenhoitaja koki tutkimukseen osallistumisen ja ohjelman käytön 

melko kuormittaviksi, mutta yleisesti ottaen ne koettiin kevyiksi (ka 1,6).  

Verkko-ohjelmaan kokonaisuudessaan oltiin tyytyväisiä (ka 3,2, skaalan ollessa 0=En lainkaan, 

4=Erittäin tyytyväinen) ja perehdytykseenkin melko tyytyväisiä (ka 2,9). Omassa työssä ohjelmasta 

arvioitiin olevan hyötyä jonkin verran (ka 2,6). Kysyttäessä ohjelman tulevasta käytöstä asteikolla 1–

6 (1=Päivittäin, 2=Monta kertaa viikossa, 3=Kerran viikossa, 4=Noin kerran kuussa, 5=Kerran tai 

pari, 6=En ollenkaan) terveydenhoitajat arvioivat käyttävänsä ohjelmaa noin kerran viikossa. Suuri 

osa terveydenhoitajista koki, että vanhemmat voivat saada ohjelmasta apua huolten sekä tunteiden ja 

ajatusten käsittelyyn. Lisäksi lähes kaikki vastanneet kokivat, että ohjelma antaa lisää työkaluja 

vanhemmille. Ohjelmassa nähtiin myös muita hyötyjä, joita on kuvattu taulukossa 4.  
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KUVA 5. Terveydenhoitajien odotukset ohjelman hyödyistä asiakkaille.   

60 % vastanneista terveydenhoitajista piti ohjelmaa hyödyllisenä lisämateriaalina omassa työssään ja 

yksi heistä piti sitä nykyaikaisena työkaluna, joka sisältää hyviä asioita muun muassa perhesuhteiden 

parantamiseen ja itsensä löytämiseen.  

3.2.2 Haastattelu 

Tutkimukseen osallistuneet työntekijät (n=11) haastateltiin asiakkaiden rekrytointivaiheen 

päättyessä. Haastattelemalla kerättiin tietoa verkko-ohjelmasta, ohjelmaan perehdyttämisestä sekä 

ohjelman käyttöön tarjotusta tuesta. Lähes kaikki (91 %) haastatellut olivat tyytyväisiä verkko-

ohjelmaan, ja yleisimpiä perusteluita tyytyväisyydelle olivat ohjelman hyvät ja keskeiset teemat (64 

%) sekä ohjelman kokeminen työkaluna itselle ja/tai asiakkaalle (64 %). Pieni osa (18 %) piti 

ohjelmaa sekavana, ja osaa (18 %) huolestutti mahdollisesti tarvittavan jatkohoidon toteutuminen. 

Kaikki työntekijät aikoivat jatkaa ainakin jossain määrin ohjelman hyödyntämistä työssään. 

Suurin osa (82 %) työntekijöistä oli tyytyväisiä ohjelman käytössä tarjottuun tukeen ja kaikki pitivät 

asiakkaiden ohjaamista ohjelman pariin helppona. Vaikeinta tutkimukseen osallistumisessa oli 

ohjelman tarjoamisen muistaminen, jonka mainitsi 91 % haastatelluista. Ohjelman tarjoamisen 

haasteena oli myös ajankäyttö vastaanotolla, jonka koki vaikeaksi 27 % haastatelluista. 64 % 
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Ohjelma voi antaa keinoja olla enemmän läsnä

Asiakkaiden mieliala voi kohentua ohjelman avulla
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haastatelluista koki, että ohjelma tavoitti ne asiakasryhmät, joille siitä oli eniten hyötyä. Tuki- ja 

apukäytäntöjen kehittämisessä nousi esiin erityisesti ohjelman tarjoamisesta muistuttaminen. 

Työntekijöiden arvioidessa prosessia kokonaisuutena, esiin nousi asiakkaiden myönteinen 

suhtautuminen ohjelmaa kohtaan. Ohjelman uskottiin muun muassa normalisoivan asioiden 

pohtimista ja kumoavan myyttejä: 

”No emmä siinä huonoja puolia näe. Hyviä puolia mää näen, että ne teemat on ihan keskeiset, ja sitten 

että on antaa sellasille pohtijoille jotaki tekemistä, elikkä tota siinä on ihan konkreettiset ne harjotukset, 

niin mä luulen että se lohduttaa monia ihmisiä kovasti, että on otettu tämmönen oikeen virallinen työkalu, 

elikkä se antaa myös sen viestin, että muutkin ihmiset pohtii näitä asioita ja että tämmösien harjotuksien 

tekeminen on ihan ”fine”.” 

Ohjelmaa pidettiin myös selkeänä nykyaikaisena välineenä, josta on hyötyä myös siinä tapauksessa, 

että asiakas kokee henkilökohtaisten ajatustensa ja tunteidensa puheeksi ottamisen vaikeaksi: 

”Ja vaikka me tässä puhutaan, mutta ei meillä ei vaan niinkun riitä aika kaikkeen ja ihmiset ei oo aina 

sillain vastaanottavalla tuulella. Ja jos hoitajat vaihtuu, on outo terkka, sä et puhu senkään vertaa, että 

tota saa työstää ja saa miettiä yhessä sitten niinku omassa rauhassaan. Toi on loistava. Tämän päivän 

vanhempien tarpeisiin.” 

Puheeksi ottamisen vaikeus tuli haastattelussa esiin myös vallan näkökulmasta: 

”Me ollaan kuitenkin viranomaisia tässä, niin ihmiset vähän tässä haistelee että mitä täällä voi puhua.” 

Ohjelman tulevaa käyttöä koskevissa toiveissa ohjelmalle toivottiin näkyvyyttä kaupungin internet-

sivuilla, jotta asiakkaat voisivat tutustua siihen myös itsenäisesti. Myös ohjelman jatkokehittämistä 

ja päivittämistä pidettiin tärkeänä. Ohjelman tarjoamisen parasta ajankohtaa mietittiin 

neuvolakäyntien sisällön kannalta:  

”Toi alkuraskaus on aika semmonen tiivis. Ensimmäinen käynti on hyvin tiivis. Mä antaisin sen 

mielelläni siinä heti eka käynnillä kylläkin… Seuraava on 26 viikolla, siinä kerkiäis, mut mielellään 

antais sen aikasemmin….   Ja siinä 26 viikolla olis hyvä hetki sitten palata siihen, et ootko käyny ja mitä 

mieltä oot.” 

 

 

3.2.3 Seurantakysely   

 

Työntekijöille lähetettyyn sähköiseen seurantakyselyyn vastasi 7 työntekijää (60 %). Ohjelmaa ei 

asteikolla 0–4 edelleenkään pidetty kuormittavana (keskiarvo 1,6) ja siihen oltiin yhtä tyytyväisiä 

kuin ensivaikutelmakyselyssäkin (3,1). Myös ohjelman käyttöön tarjottuun tukeen oltiin tyytyväisiä 

(2,9). Asiakkaita työntekijät olivat vastausten perusteella ohjanneet ohjelman pariin muutaman kerran 

kuukaudessa ja hyöty omassa työssä koettiin kohtalaiseksi (2,4). Kaikki kyselyyn vastanneet 

työntekijät olivat valmiita suosittelemaan ohjelmaa muillekin neuvolapalveluissa työskenteleville. 
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Kriittistä palautetta sai osakseen kyselyn liian aikaisena pidetty ajankohta, koska palautetta 

asiakkailta ei vielä ehditty saada.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että neuvoloiden työntekijät olivat tyytyväisiä saamaansa 

perehdytykseen ja pitivät ohjelmaa hyvänä ja hyväksyttävänä tapana tukea asiakkaidensa 

hyvinvointia. Ohjelman tarjoamista asiakkaille muun toiminnan ohella ei tutkimuksessa pidetty 

erityisen kuormittavana.   

 

3.2.4 Erot neuvoloiden välillä 

 

Tutkimuksessa oli mukana työntekijöitä kolmesta neuvolasta, 3–5 työntekijää kustakin yksiköstä. 

Yhden yksikön työntekijöillä neuvolatyövuosia oli keskimäärin 26 vuotta, muissakin keskimäärin 14 

vuotta. Alle kaksi vuotta neuvolatyötä tehneitä oli vain muutama. Tutkimuslupia eri yksiköissä 

kerättiin 12–30. Eri yksiköiden tutkimukseen mukaan lähteneistä asiakkaista ohjelmaan rekisteröityi 

50–76 %.  

 

Ensivaikutelmakyselyssä (n=10) tyytyväisyys ohjelmaa kohtaan vaihteli neuvoloiden välillä melko 

tyytyväisestä (keskiarvo 2,8) erittäin tyytyväiseen (4,0). Tyytyväisimmän neuvolan työntekijät myös 

kertoivat käyttävänsä ohjelmaa enemmän (muutaman kerran kuukaudessa) kuin tyytyväisten ja 

melko tyytyväisten neuvoloiden työntekijät (kerran tai pari). Lisäksi tyytyväisimmän neuvolan 

työntekijät odottivat hyötyvänsä ohjelmasta työssään (3,5) hieman enemmän kuin muissa neuvoloissa 

(2,3 ja 2,4).   

 

Haastatteluissa yhden neuvolan työntekijöistä osa koki ohjelman sekavaksi ja esiin nousi myös huoli 

mahdollisesti tarvittavan jatkohoidon toteutumisesta. Myös lievä epävarmuus ohjelman käytön 

jatkamisesta tuli esiin edellä mainitussa neuvolassa. Muita selkeitä eroja neuvoloiden välillä ei 

havaittu.  

 

Seurantakyselyssä (n=7) neuvolakohtaiset vastaajamäärät jäivät hyvin pieneksi. Tyytyväisyys 

ohjelmaa kohtaan oli hieman noussut, kun työntekijät olivat nyt erittäin tyytyväisiä (4,0) ohjelmaan 

yhdessä neuvolassa ja tyytyväisiä kahdessa neuvolassa (3,0). Erot ohjelman käytön määrissä olivat 

tasoittuneet ja kaikissa neuvoloissa ohjelmaa käytettiin nyt muutaman kerran kuukaudessa. Työssä 

koettu hyöty ohjelmasta pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin ensivaikutelmakyselyssä.  
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4 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasta odottavien ja tuoreiden vanhempien hyvinvoinnin 

tukemiseen ja lievemmän oireilun ennaltaehkäisyyn sekä synnytyksen jälkeisen masennuksen 

oireilun lieventämiseen tarkoitetun verkkointervention käyttöä, hyväksyttävyyttä ja kokemuksia 

äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmista.  

 

Verkkointerventiota tarjottiin neuvoloiden kautta poikkeuksellisen laajalle joukolle, kun 

kohderyhmänä olivat niin sanotut tavalliset perheet, jotka eivät kuuluneet erityisiin riskiryhmiin, 

kuten useissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Dunn ym., 2012; Danaher ym., 2013; Clarke ym., 

2005). Noin 56 % tutkimukseen mukaan lähteneistä asiakkaista aloitti ohjelman käytön. Määrä vastaa 

melko hyvin tyypillisen teknologia-avusteisen interventioon sitoutuvien määrää (Kelders ym., 2012).  

 

Viive tunnusten saamisen ja ohjelmaan rekisteröitymisen välillä oli yllättävän pitkä, ja käyttödatan 

perusteella vain noin puolet käyttäjistä vieraili sivustolla kaksi kertaa tai useammin. Viivettä ja 

käyntimääriä saattaa selittää laajalle asiakaskunnalle tarjottu hyvinvointiin liittyvä interventio, joka 

ei edellytä yhtä säännöllistä käyttöä kuin esimerkiksi mielenterveyden ongelmista kärsiville 

suunnatut interventiot (Kelders ym., 2012). Toisaalta interventio-ohjelmien käytön määrällä ja 

tiheydellä on todettu yhteys niistä saatuihin hyötyihin (Mattila ym., 2016). Ohjelmaa enemmän 

käyttäneiden taustatiedoissa korostui työssäkäyvien määrä. Tätä voidaan pitää viitteenä siitä, että 

erityisesti työssä käyvät vanhemmat etsivät tukea ja tietoa heille tarjotusta verkkointerventiosta.   

 

Asiakkaat ottivat verkkointervention kiinnostuneina vastaan ja kokemus ohjelman ystävällisyydestä 

ja luotettavuudesta nousi hyvältä tasolta hieman paremmaksi ensimmäisen kuukauden aikana. 

Synnytystä, unta ja synnytyspelkoja koskevia osa-alueita pidettiin hyvinä, ja ne voivat vastata 

erityisesti esikoistaan odottavien tiedontarpeeseen (Lagan ym., 2010; Haapio & Kastikainen, 2012). 

Myös voimavaroja koskevaa osiota pidettiin hyvänä. Voimavaroja, samoin kuin tietoisuutta itsestä ja 

omien tarpeiden havainnoimista, voidaan puolestaan pitää äidin ”sisäisenä tukena” (Snyder ym., 

2012) ja tiedon lisääntyminen ja asenteiden muuttuminen voivat puolestaan johtaa suotuisiin 

muutoksiin sekä vanhemmissa että lapsissa (Nieuwboer ym., 2013). Ohjelman käytettävyys jakoi 

asiakkaiden mielipiteitä, vaikka ohjelmaa pidettiin yleisesti melko helppokäyttöisenä. Ohjelman 

puutteena pidettiin isän näkökulman puuttumista.  
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Työntekijät suhtautuivat ohjelmaan ennen asiakkaiden rekrytoinnin aloittamista kiinnostuneesti, 

uskoivat sen hyödyllisyyteen ja myös omiin kykyihinsä ohjelman esittelijöinä. Ohjelmaa voidaan 

pitää työntekijöiden näkökulmasta helppokäyttöisenä, koska lyhyttä perehdyttämistä ohjelman 

käyttöön pidettiin riittävänä eikä lisätukea ohjelman käyttöön liittyvissä asioissa kaivattu. Suurin osa 

työntekijöistä koki, että ohjelma tavoitti asiakasryhmät, joille siitä olisi eniten hyötyä. Asiakkaiden 

myönteinen suhtautuminen ohjelmaa kohtaan tuli esiin työntekijöiden haastatteluissa. Lisäksi 

ohjelman nähtiin normalisoivan asioiden pohtimista ja edistävän asiakkaiden omatoimista 

työskentelyä hyvinvointinsa hyväksi.  Tutkimukseen osallistumista ja ohjelman esittelemistä 

asiakkaille ei pidetty erityisen kuormittavana, vaikka ohjelman tarjoamisen muistaminen muun työn 

ohessa tuotti vaikeuksia lähes kaikille. Jatkossa tärkeänä pidettiin ohjelman kehittämistä ja sen 

ajantasaisena pitämistä. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on epäilty raskausajan soveltuvuutta intervention ajankohdaksi, kun 

pariskunnille suunnattu interventio raskausaikana ei auttanut ylläpitämään tyytyväisyyttä 

vanhemmuuteen siirryttäessä (Trillingsgaard, Baucon, Heyman & Elklit, 2012) eikä mobiilipohjaista 

raskaana oleville suunnatun hyvinvointi-intervention sisältöä pidetty niin relevanttina, että sen 

käyttöä olisi haluttu jatkaa (Muuraiskangas, Mattila, Kyttälä, Koreasalo & Lappalainen, 2016). Tämä 

tutkimus antaa kuitenkin viitteitä siitä, että Tunne taitosi vanhempana -verkko-ohjelman sisältö voi 

tarjota neuvoloiden asiakkaita kiinnostavaa ja heidän elämäntilanteeseensa liittyvää tietoa 

pohdintojen tueksi. Tästä syystä ohjelmaa pidettiin tervetulleena tukena neuvolatyölle sekä 

asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta.    

 

Tämän tutkimuksen etuina voidaan pitää ensinnäkin sen harvinaisen laajaa kohderyhmää ja 

ennaltaehkäisevää näkökulmaa niin sanottujen tavallisten lasta odottavien ja pienten lasten 

vanhempien parissa. Toiseksi ohjelman tarjoajien eli terveydenhoitajien olennaisen tärkeä rooli 

ohjelman levittämisessä huomioitiin myös. Kolmantena etuna voidaan pitää terveydenhoitajien 

vakaata koulutustasoa, sillä pariskunnille suunnattuja interventioita käsittelevässä kirjallisuudessa 

interventioiden tarjoajien taito- ja koulutustaso jää usein huomiotta (Cowan & Cowan, 1995). 

 

Tutkimustuloksiin liittyy myös rajoituksia. Ensinnäkin otoskoko jäi asiakkaiden osalta hyvin pieneksi 

ja toiseksi seuranta-aika oli kovin lyhyt. Tutkimuksen laaja kohderyhmä yhdessä pienen otoskoon 

kanssa vaikuttavat tulosten yleistettävyyteen. Jatkotutkimuksia tarvitaankin erityisesti asiakkaiden 

osalta, että saatuja tuloksia voitaisiin yleistää laajemmin. Terveydenhoitajien osalta otos oli 

kattavampi, ja tulokset viittaavat siihen, että työntekijöiden näkökulmasta ohjelmaa pidetään 
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käyttökelpoisena työkaluna. Kolmanneksi erot neuvoloiden välillä olivat melko pieniä ja osaltaan 

niihin voi vaikuttaa se, että osa kahden neuvolan työntekijöistä osallistui ohjelman suunnittelun (esim. 

Marks, Mirvis, Hackett & Grady, 1986). Neljäntenä rajoituksena voidaan pitää sitä, että 

tutkimuksessa ei arvioitu intervention vaikuttavuutta, jolloin asiakkaille koituvista hyödyistä ei tämän 

tutkimuksen perusteella voida vetää johtopäätöksiä.  Lisäksi tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet 

oli laadittu tutkimuksen ohjausryhmän käytännöllisistä lähtökohdista käsin, jolloin saatujen 

vastausten tulkinta oli joiltain osin vaikeaa.  

 

Asiakkaiden osalta voidaan karkeasti arvioida, että noin 25 % ohjelman käytön aloittaneista käytti 

ohjelmaa vähintään kaksi kertaa. Tilastokeskuksen (11.4.2017) mukaan vuonna 2016 Suomessa oli 

21 853 uutta äitiä (ensisynnyttäjät). Jos pelkästään heistä noin 25 % käyttää Tunne taitosi 

vanhempana -ohjelmaa toistuvasti, saavuttaa neuvoloiden kautta tarjottava interventio lähes 5 500 

perhettä vuosittain. Lisäksi tulevat perheet, joissa on jo lapsia; Kelan tilaston mukaan näitä perheitä 

oli noin 97 000 vuonna 2015 (Tilastokeskus 11.4.2017). Suomessa neuvoloilla on erityisen tärkeä 

asema vanhempien tietoisuuden lisäämisessä sekä pohdintojen ja pelkojen normalisoimisessa. Tästä 

syystä neuvoloita voidaan pitää parhaana ja kattavimpana paikkana hyvinvointi-intervention pariin 

ohjaamisessa.  

 

Jatkossa Tunne taitosi vanhempana -verkkointervention kehittämisessä tulisi vielä panostaa ohjelman 

käytöstä muistuttamiseen ja varsinkin alussa ohjelman käytön seuraamiseen, koska ohjelmaan alun 

perin rekisteröityneistä alle puolet (n. 40 %) aloitti ohjelman käytön omatoimisesti. Olisikin 

pohdittava, miten ohjelman käyttöä saataisiin lisättyä.  Jos ohjelmaa ei käytetä riittävän aktiivisesti, 

ei siitä ole myöskään hyötyä, ja muistuttamisella ja ohjelman käytöllä on yhteys sen tuloksellisuuteen 

(Clarke ym., 2005). Säännöllistä muistuttamista kaipaavat sekä asiakkaat että työntekijät, koska tässä 

tutkimuksessa vaikeimmaksi koettiin juuri ohjelman tarjoamisen muistaminen. Jatkotutkimuksissa 

tulisi selvittää intervention tuloksellisuutta pidemmällä aikavälillä ja psykologisia mittareita apuna 

käyttäen. Tutkimuksessa asiakkaalta nousi esiin myös isälle suunnatun osion tarve. Lasten hankinnan 

onkin osoitettu laskevan erityisesti nuorten miesten parisuhdeonnea (Kontula, 2009) ja myös 

työntekijöiden haastatteluissa sivuttiin lasta odottavien ja pienten lasten isien epävarmuutta ja 

puheeksi ottamisen vaikeutta. Näistä syistä isille osoitetun osion lisääminen ohjelmaan voi olla 

suositeltavaa.   

 

Tämän tutkimuksen avulla saatiin kerättyä jatkotutkimuksen pohjaksi laaja-alaisesti uutta tietoa sekä 

neuvoloiden työntekijöiden odotuksista ja kokemuksista että asiakkaiden käyttäytymisestä ja 
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kokemuksista uudentyyppisestä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvasta ja tietoa 

sisältävästä verkkointerventiosta. Ohjelmaa pidettiin hyvänä tietolähteenä ja apuna omien ajatusten 

käsittelyssä. Työntekijät puolestaan olivat tyytyväisiä verkko-ohjelmaan kokonaisuudessaan ja 

pitivät sen teemoja hyvinä ja keskeisinä. Lisäksi ohjelmaa pidettiin käyttökelpoisena työkaluna itselle 

ja asiakkaalle. Suurin osa työntekijöistä koki ohjelman tarjoamisen muistamisen kuitenkin vaikeaksi. 

Ohjelman käytöstä tulisikin muistuttaa sekä työntekijöitä että asiakkaita.      
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LIITTEET 

LIITE 1: Kolmannen sektorin tarjoamia tukipalveluita 

 
Palveluntarjoaja Yhteystieto Aihe-alueet Kohderyhmä 

Aktiivinen synnytys 

ry 
www.aktiivinensynnytys.fi 

Tietoa ja toimintaa; 

raskaus, synnytys ja 

vauvan hoito 

Lasta odottavat 

Ensi- ja turvakotien 

liitto 
www.ensijaturvakotien-liitto.fi 

 

Psyykkiset tai 

sosiaaliset ongelmat, 

laaja-alaiset oppimis-

vaikeudet, kulttuuriin 

liittyvät 

erityiskysymykset 

 

Vanhemmat, myös 

tavallista nuoremmat tai 

iäkkäämmät vanhemmat 

Imetyksen tuki ry www.imetys.fi 

Vertaistuki ja 

imetysmyönteisen 

asenteen edistäminen 

yhteiskunnassa 

Lapsen syntymään 

valmistautuville ja 

imettäville äideille 

Mannerheimin 

lastensuojeluliitto 
www.mll.fi 

 

Tukea, toimintaa ja 

tietoa mm. lapsen 

kehityksestä, unesta ja 

leikistä 

 

Lapsiperheet 

Miessakit ry 
www.miessakit.fi 

www.perheaikaa.fi 

Neuvonta- ja 

tukipalveluita, 

vertaistukea 

Isät ja isien kanssa 

työskentelevät ammattilaiset 

Sateenkaariperheet ry www.sateenkaariperheet.fi 

 

Perhevalmennusta, 

koulutusta, leirejä, 

neuvontaa, tapaamisia 

ja ryhmiä 

 

Lapsiperheet, joissa yksi tai 

useampi vanhemmista 

kuuluu seksuaali- tai 

sukupuolivähemmistöön 

Suomen 

monikkoperheet ry 

www.suomenmonikko-

perheet.fi 

Perhevalmennusta 

monikko-

vanhemmuuteen 

Kaksosia tai kolmosia 

odottaville 

Väestöliitto 
www.vaestoliitto.fi 

www.perheaikaa.fi 

 

Vanhemmuus, 

parisuhde, 

seksuaalisuus, 

vertaistukea 

 

Sinkut, parit, pojat, lasta 

suunnittelevat, odottavat ja 

lapsiperheiden vanhemmat 

Yhden Vanhemman 

Perheiden Liitto ry 

(YVPL ry) 

www.yvpl.fi 
Vertaistukiryhmät ja 

perheleirit 

Yksin lasta odottaville ja 

lasta ilman toista vanhempaa 

kasvattaville 

Äidit irti synnytys-

masennuksesta 

(ÄIMÄ ry) 

www.aima.fi 
Vertaistuki ja 

tiedotustoiminta 

 

Synnytysmasennuksesta ja 

lapsivuode-psykoosista 

kärsiville, puolisolle ja 

läheisille 

 

http://www.aktiivinensynnytys.fi/
http://www.mll.fi/
http://www.perheaikaa.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/
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LIITE 2: Tunne taitosi vanhempana -esite ammattilaisille: 
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LIITE 3: Sähköinen ensivaikutelmakysely neuvolatyöntekijöille 

PILOTOINNIN ALUSSA TÄYTETTÄVÄ KYSELY 

 

Tervetuloa täyttämään Tunnetaidot-tutkimuksen kyselyä!  

 

Olet mukana Tunnetaidot-tutkimuksessa. Tällä kyselyllä kerätään kokemuksiasi ohjelman käytöstä 

työssäsi neuvolapalveluiden asiakkaiden parissa. Vastaamiseen menee 10-15 minuuttia. Kyselyyn 

vastaaminen on turvallista ja kerätty aineisto käsitellään luottamuksellisesti ilman tunnistetietojasi. 

 

Jos sinulla on kysyttävää tästä kyselystä tai tarvitset opastusta kyselyn täyttämisessä, ota yhteyttä 

tutkimuksesta vastaavaan henkilöön: Xxxxx Xxxxxx, xxx@xxxxxx.xx, 000 000 0000  

 

Huomaathan painaa viimeisellä sivulla ”Lähetä” -painiketta lähettääksesi vastaukset. Kiitos 

osallistumisestasi kyselyyn! 

 

Kuinka tyytyväinen olet verkko-ohjelmaan kokonaisuudessaan? (Vastausvaihtoehdot asteikolla 1-5: 

En lainkaan – Erittäin tyytyväinen) 

 

Kuinka tyytyväinen olet saamaasi perehdytykseen ohjelman käyttöä koskien? (Vastausvaihtoehdot 

asteikolla 1-5: En lainkaan – Erittäin tyytyväinen) 

 

Kuinka paljon arvioit ohjelmasta olevan hyötyä omassa työssäsi? (Vastausvaihtoehdot asteikolla 1-

5: Ei lainkaan – Erittäin paljon) 
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Kuinka kevyeltä tai kuormittavalta ohjelman käyttö ja tutkimukseen osallistuminen tuntuvat? 

(Vastausvaihtoehdot asteikolla 1-5: Kevyeltä – Kuormittavalta) 

 

Kuinka usein uskoisit käyttäväsi ohjelmaa itse tai asiakkaiden kanssa? 

1. Monta kertaa viikossa 

2. Kerran viikossa 

3. Noin kerran kuussa 

4. Kerran tai pari 

5. En ollenkaan 

 

Millaisia odotuksia sinulla on ohjelmalle?  

[ ] Ohjelma antaa minulle lisää työkaluja, joita tarjota asiakkaille 

[ ] Asiakkaiden mieliala voi kohentua ohjelman avulla 

[ ] Asiakkaat voivat saada apua huolten käsittelyyn 

[ ] Asiakkaat voivat saada apua stressin ja kuormituksen käsittelyyn 

[ ] Asiakkaiden uniongelmat voivat helpottua ohjelman avulla 

[ ] Ohjelma voi auttaa parantamaan suhteita läheisiin ihmisiin 

[ ] Ohjelma voi auttaa kehittämään suhdetta kumppaniin läheisemmäksi 

[ ] Ohjelma voi antaa keinoja olla läsnä enemmän 

[ ] Asiakkaiden tunteiden ja ajatusten käsittelytaidot voivat kehittyä 

[ ] Muuta, mitä? _____________________________________ 

[ ] En usko asiakkaideni hyötyvän ohjelmasta 

 

Tuntuvatko jotkin ohjelman osiot erityisen oleelliselta juuri sinun kohtaamiesi asiakkaiden tilanteet 

ja tarpeet huomioon ottaen? Mitkä ja millä tavoin? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Tuntuuko ohjelman pariin ohjaaminen sinusta helpolta? Miten sitä voitaisiin helpottaa entisestään? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Uskotko, että ohjelma olisi hyödyllinen lisämateriaali omaan työhösi pysyvänä työkaluna? Miksi / 

miksi et? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Oletko jo ohjannut asiakkaita ohjelman pariin tai onko sinulla jo mielessä asiakkaita, joille haluaisit 

ohjelmaa suositella? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Vapaa sana: kehitysideoita, hyvää ja huonoa, muuta mieleen tulevaa? 

 

___________________________________________________________________ 
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LIITE 4: Neuvolatyöntekijöiden haastattelu 

NEUVOLATYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTELU 

 

Haastattelun arvioitu kesto on 15-30 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan, jotta muistiinpanojen 

tallentamisessa mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet voidaan tarkistaa. Nauhoitus poistetaan tietojen 

tallentamisen jälkeen. Kaikki kysymykset ovat avoimia kysymyksiä. Haastattelija voi pyytää 

tarkentamaan esiin nousevia teemoja ja esittää jatkokysymyksiä. 

 

1. Ohjelman arviointi 

 

Oletko tyytyväinen verkko-ohjelmaan kokonaisuudessaan?  

 

Onko verkko-ohjelmasta ollut sinulle hyötyä? Millaista? 

 

Koetko, että asiakkaasi ovat hyötyneet ohjelmasta? Miten? 

 

Oletko tunnistanut ohjelmassa puutteita tai heikkouksia? Millaisia? 

 

Aiotko jatkaa ohjelman hyödyntämistä työssäsi? 

 

2. Ohjelmaan perehdyttämisen ja käyttöön tarjotun tuen arviointi 

 

Onko sinun ollut helppo ohjata asiakkaita ohjelman pariin? 

 

Tunnetko ohjelman tavoittaneen ne asiakasryhmät, joille siitä sinun mielestäsi on eniten hyötyä tai 

arvoa? 

 

Kuinka tyytyväinen olet saamaasi tukeen ohjelman käytössä?  

 

Miten kehittäisit ohjelman käyttöönottoon liittyviä tuki- ja apukäytäntöjä? 

 

Millaiset asiat ovat tuntuneet vaikeilta ohjelman käytössä? 

 

3. Prosessin arviointi kokonaisuutena 

 

Kuinka kuormittavaksi olet kokenut ohjelman käytön ja pilottiin osallistumisen? 

 

Tuntuiko jokin pilottiin tai ohjelmaan sisältynyt tekijä ylimääräiseltä ajankululta? 

 

Mitä hyviä tai huonoja puolia tunnistat ohjelman käyttöönotossa perehdytyksestä aina asiakkaiden 

ohjelman pariin ohjaamiseen? 

 

Vapaa palaute ohjelmasta, pilotista tai ohjelman tulevaa käyttöä koskien. 
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