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Lastenneurologisten sairauksien kirjo on laaja 
– todella harvinaisista aineenvaihduntasairauksista 
tunnetumpaan epilepsiaan – ja niiden vaikutukset 
potilaiden ja heidän perheidensä elämässä moninai-
set. Epilepsiaa Suomessa sairastaa noin 5 000 lasta, 
harvinaisimpia sairauksia vain muutama.

Parhaimmillaan neurologinen sairaus paranee 
tai pysyy hallinnassa hoidon, kuntoutuksen ja 
lääkityksen avulla, eikä haittaa lapsen kasvua ja 
kehitystä. Pahimmillaan neurologinen sairaus on 
elämänmittainen seuralainen, joka aiheuttaa vai-
kea-asteisen vammautumisen tai jopa ennenaikai-
sen menehtymisen. Vaikeammat tapaukset vaativat 
usein moniammatillista kuntoutusta ja hoitoa.

Lastenneurologian hoitotyön toiset valtakun-
nalliset koulutuspäivät pidettiin Oulussa 6.–7. 
helmikuuta. Paikalle saapui 68 osallistujaa. Kou-
lutuspäivien järjestelyistä vastasi LANE eli Lasten-
neurologian hoitajien yhdistys.

Merkittävän panoksen päivien järjestelyihin an-
taa aina koulutuspaikkakunnan lastenneurologinen 
yksikkö, tässä tapauksessa Oulun yliopistollisen 
sairaalan (OYS) vastaava osasto. Päivien teemana 
olivat asiakaslähtöiset toimintatavat ja ympäristön 
merkitys lastenneurologian hoitotyössä. 

”Syöttäjä kysyy, lapsi vastaa” oli puheterapeutti 
Helena Törölän esitys pienen vauvan syömisen 
haasteista ja riskeistä. Vauvan vihjeitä, eleitä ja 
ilmeitä aktiivisesti seuraamalla voimme tehdä ha-
vaintoja vauvan syömisen valmiuksista ja löytää 
keinoja auttaa tilanteissa, joissa syöminen ei ole 
itsestään selvää.

Syömiskehityksen vaiheiden ja riskitekijöiden 
(neurologiset sairaudet, keskosuus, päihdealtistus, 
SGA, BPD) tunteminen on tärkeää vanhempia 
ohjattaessa.

Toimiva ympäristö tärkeä

Esteetön ja ergonominen ympäristö tukee lapsen 
osallisuutta ja toimijuutta kaikissa toimintaympä-
ristöissä. Ympäristön merkityksestä sairaan lapsen 
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hoitotyössä sairaalassa kertoi apulaisosastonhoitaja 
Mervi Taipaleenmäki.

Lastenneurologian vuodeosaston saneeratuissa 
tiloissa OYS:ssa on voitu jo suunnitteluvaihees-
sa huomioida monia neurologisesti sairaan lapsen 
hoidossa ja kuntoutuksessa tärkeitä asioita. Koke-
neen henkilökunnan panos ja aktiivinen yhteistyö 
rakentavan organisaation kanssa on ollut ensiarvoi-
sen tärkeää. 

Kodin ja päivähoidon tilojen pitää olla paikkoja, 
joissa lapsi voi toteuttaa itseään, leikkiä, liikkua, 
tutkia, kokea ja ilmaista itseään – olla aktiivinen 
osallistuja ja toimija. Toiminnallisuus voi olla mo-
nen mutkan ja muutostyön sekä neuvottelujen ja 
anomisten takana. Joskus riittää tilojen raivaami-
nen ja kynnysten poistaminen, joskus tarvitaan 
kokonainen rakennuksen lisäsiipi. Näissä haasteissa 
perheitä auttavat kuntoutusohjaajat Merja Luuki-
nen ja Helena Rahja.

Lapsen kasvaessa koulu on iso osa lapsen arki-
päivää. Tervaväylän koulussa esteettömyys ja toi-
minnallisuus on huomioitu kaikissa tiloissa kertoi 
sairaanhoitaja Annikki Vanhala. Uusia tiloja ra-
kennettaessa jo tiedettiin ja huomioitiin käyttäjien 
tarpeet. Kuntouttava arki on johtavana ajatuksena 
koulu-, kuntoutus- ja oppilaskotitoiminnassa. 

Yhteinen kieli, yhtenevä näkemys

Ammattilaiset tarvitsevat yhteisen kielen kuvatta-
essa neurologisesti sairaan lapsen toimintakykyä ja 
kuntoutusta. TtT, yliopettaja Arja Veijolan mukaan 
ICF-viitekehys mahdollistaa toiminnallisen tervey-
dentilan kuvaamisen kansainvälisesti yhtenäisellä ja 
sovitulla kielellä.

Vanhempien esille tuomien arjen asioiden kuu-
leminen ja huomioiminen on avaintekijä GAS-
tavoitteiden määrittelyssä. Sairaanhoitaja, tt Sisko 
Keloneva kertoi, että GAS:n avulla on tarkoitus 
laatia toteutettavissa olevia, pieniksi pilkottuja ta-
voitteita, joiden eteen kaikki kuntoutusta toteutta-
vat yhdessä perheen kanssa toimivat.

Sairaan lapsen hoitaminen sitoo perheen voi-
mavaroja, jolloin voi herätä huoli perheen mui-
den lasten tilanteesta. Toimiva lapsi ja perhe 
-menetelmillä voidaan kartoittaa lasten tilannet-
ta ja edistää lasta suojaavia tekijöitä. Joustavat 
menetelmät sopivat monenlaisiin perhettä kuor-
mittaviin tilanteisiin kertoi vauvaperhetyöntekijä, 
TL & P -kouluttaja, lastenhoitaja Päivi Kyllönen 
esityksessään. 

Vaativaa hoitotyötä

Lapsen ja perheen vahvuuksien huomioiminen 
kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa ja perhettä 
motivoitaessa tuli esille useammassa esitykses-
sä. TtM, sairaanhoitaja Johanna Olli ja lasten-
psykiatri Hilkka Keistinen korostivat pientenkin 
edistysaskelien ja positiivisten näkymien huomi-
oimista matkalla lapsilähtöiseen työskentelyyn ja 
sitoutumiseen.

Motivoitumisen ja sitoutumisen haasteisiin 
törmätään myös siirryttäessä lastenpuolelta ai-
kuispuolen palveluihin kertoivat apulaisosaston-
hoitaja Taipaleenmäki ja sairaanhoitaja Helena 
Kalliosalo. 

Lastenneurologisen hoitotyön ydinosaamisen 
ja arvojen sisältöjä sekä toteutumista hoitotyössä 
avasivat sairaanhoitajat Ritva Haavikko, Sisko 
Korteniemi, Anne Rauhala ja Outi Rautakoski. 
Dialogisuus ja avoimuus lapsen ja perheen kanssa 
ovat tärkeitä yksilöllisten tarpeiden kuulemiseksi. 
Laaja-alaisen osaamisen vaatimus, teknologinen 
kehitys ja yhteiskunnalliset muutokset ovat hoita-
jan arkipäivää.  

Lastenneurologista hoitotyön resurssit vaih-
televat eri sairaaloissa. Isommissa sairaaloissa on 
omat poliklinikat ja osastot sekä useita hoitajia ja 
erityistyöntekijöitä, mutta pienemmissä yksiköis-
sä lastenneurologinen hoitotyö on osa muutaman 
hoitajan erityisosaamista. 
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Sitkeällä työllä tuloksiin
Lastenneurologian hoitotyön 
koulutuspäivillä käsiteltiin niin 
ympäristön merkitystä sairaan 
lapsen hoidossa kuin perheen kanssa 
tehtävän yhteistyön merkitystä.  

Lastenneurologian hoitajat ry

Lastenneurologian hoitajat ry on perustettu 
vuonna 2011. Yhdistyksen tarkoituksena on 
lastenneurologisen hoitotyön kehittäminen 
ja neurologisesti sairaiden ja vammaisten 
lasten sekä heidän perheidensä hyvinvoinnin 
edistäminen.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita 
kaikki lastenneurologian hoitotyöstä kiin-
nostuneet hoitajakoulutuksen suorittaneet 
tai opiskelevat henkilöt. Yhdistyksessä on 
tällä hetkellä noin 90 jäsentä. 

Tietoa lasten hoitotyöstä, yhdistyksestä 
ja jäseneksi liittymisestä löytyy yhdistyksen 
nettisivuilta http://lastenneurologianhoitajat.
yhdistysavain.fi/.

Lastenneurologian hoitotyön kohdennettujen 
koulutuspäivien parasta antia oli löytää kaikista 
esityksistä yhtymäkohtia omaan työhön. Tämä 
näkyi vilkkaana keskusteluna tauoilla ja illanvie-
tossa. Haasteet ovat samat kaikkialla. 


