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siinä. (Ortju ym. 2021.)
Hoitajan luonteenpiirteistä myöntei-

sesti osallisuuteen vaikuttavat humaani-
us, positiivisuus ja luotettavuus. Humaa-
niuteen liittyy inhimillisyys, ystävällisyys 
sekä kyky kohdata ja kunnioittaa lasta ja 
perhettä. Positiivista asennetta osoittava 
hoitaja madaltaa lapsen kynnystä osallis-
tua ja ilmaista mielipiteensä. Osallisuutta 
tukee hoitajan kyky luoda yleistä luotta-
muksen tunnetta, pitää lupauksensa sekä 
olla rehellinen. (Ortju ym. 2021.)

Kuinka parantaa omaa kykyään tukea 
lapsen osallisuutta?

Edellä mainitut hoitajiin liittyvät tekijät 
saattavat ensi silmäyksellä vaikuttaa it-
sestään selvyyksiltä. Minä ainakin voin 
helposti ajatella olevani rehellinen, luo-
tettava ja lasta kunnioittava. Meidän on 
kuitenkin kyettävä tarkastelemaan omaa 
toimintaamme reflektiivisesti ja pyrittävä 
aktiivisesti muuttamaan omia toimin-
tatapojamme. Lapsen osallisuuteen vai-
kuttavista työtavoista ja toimintakäytän-
nöistä on hyvä keskustella sekä työyhtei-
sö- että organisaatiotasolla. Havainnoi-
malla omaa (ja kollegan) toimintaa on 
mahdollista havahtua huomaamaan niitä 
tekijöitä, jotka edistävät ja estävät lapsen 
osallisuuden toteutumista. Näiden te-
kijöiden havaitsemiseksi on tärkeää pe-
rehtyä lapsen oikeuksiin ja osallisuuden 
merkitykseen lapsen hyvinvoinnille. On 
hyvä pysähtyä omien rutiininomaisten 
tapojensa äärelle, havaita toimintansa 
vaikutus. Puhuttelenko aina ensin 
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Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, 
miten lapsen osallisuus näkyy omassa 

työssäsi? Onko osallisuuden tukeminen si-
nulle tärkeä asia? On tai ei, jokaisella lapsella 
on Suomen perustuslain ja potilaan asemaa 
ja oikeuksia säätelevän lain mukaan oikeus 
osallisuuteen omissa asioissaan myös ter- 
veydenhuollossa. Kansallisen lainsäädännön 
taustalla vaikuttavat muun muassa EU:n 
perusoikeuskirja ja yleissopimus lapsen oi-
keuksista. Pelkistä suosituksista ei siis ole 
kyse. Laillisten velvoitteiden lisäksi hoito-
työssä meitä sitoo ammattieettinen velvol-
lisuus kunnioittaa lapsen itsemääräämisoi-
keutta (Pietilä ym. 2012) sekä käyttää osalli-
suutta tukevia keinoja (Hein 2019).

Osallisuus on terminä hieman hankala, 
koska se voidaan määritellä monin eri ta-
voin. Tässä artikkelissa osallisuudella tarkoi-
tetaan lapsen oman näkökulman kuulluksi 
tulemista, osallistumisen mahdollistumista, 

Hyvä hoitajuus tukee lapsen 
osallisuutta 

Tieteellistä tietoa

omiin asioihin vaikuttamista ja 
osallistumisen vaikuttavuutta (ks. 
STM 2019) sekä vuorovaikutuk-
sessa olemista, yhteisöllisyyttä ja 
mukaan ottamista (ks. Isola ym. 
2017) omaan terveyteen ja hyvin-
vointiin sekä hoitotyön keinoihin 
ja omaan ympäristöön liittyviin 
ratkaisuihin.

Mitä lapsen osallisuus
hoitotyössä merkitsee? 

Yksinkertaisimmillaan osallisuus 
on vuorovaikutusta lapsen ja hoita-
jan välillä (ks. Stanton ym. 1986, 
Meleis 2018) sekä lapsen omien 
voimavarojen ja itsehoidon taito-
jen tukemista (ks. Sidani 2011) ja 
arvostamista (Eriksson ym. 2018). 
Lapsen vajaavaltaisen aseman (ks. 
Hakalehto 2018) vuoksi lasten hoi-
totyössä on ymmärrettävä perhe-
hoitotyön periaatteita. On välttä-
mätöntä ymmärtää, mikä merkitys 
huoltajien mielipiteillä (ks. de Vries 
& Rings 2019) ja toiminnalla (ks. 
Rippen 2019) on lapsen hyvin-
voinnille. Kirjallisuuskatsaukseni 
(Ortju ym. 2021) perusteella pik-
kulapsen osallisuuteen hoitotilan-
teessa vaikuttavat paitsi hoitotyön 
keinot ja ulkoiset olosuhteet, myös 

lapseen, vanhempaan sekä ammat-
tilaiseen henkilönä liittyvät tekijät. 
Tässä artikkelissa tarkastellaan edel-
lä mainituista vain ammattilaiseen 
liittyviä tekijöitä. Sanarajoituksen 
vuoksi lähdeviitteet on jätetty pois, 
mutta ne löytyvät lehden verkkosi-
vulta.

Mitkä hoitajan ominaisuudet tu-
kevat lapsen osallisuutta?

Tutkimusten mukaan lapsen osal-
lisuuden hoitotilanteessa mahdol-
listaa riittävä hoitotyön osaaminen 
ja kokemus. Osallisuutta tukee se, 
että hoitaja on kiinnostunut mah-
dollistamaan lapsen osallisuuden 
ja luottaa tämän kykyihin. Yleinen 
ammattieettinen osaaminen sekä 
aktiivinen lapsen edun ajaminen 
tukevat lapsen osallisuutta. Osalli-
suuden toteutumiseksi on merki-
tyksellistä, että hoitaja huomioi ja 
arvostaa lapsen näkemystä. Hoitajan 
tulee ottaa lapsi todesta sekä toimia 
yhteisymmärryksessä tämän kanssa. 
(Ortju ym. 2021.)

Lapsen osallisuutta heikentää se, 
ettei hoitaja ymmärrä osallisuuden 
merkitystä eikä tunne tapoja, joilla 
voisi tukea lapsen osallisuutta. Osal-
lisuuteen vaikuttaa haitallisesti se, 
jos hoitaja ei tunne eikä arvosta lap-
sen oikeuksia. Lapsella on parem-
mat mahdollisuudet osallisuuteen, 
mikäli hoitaja kokee oman työnsä 
merkityksellisenä ja haluaa kehittyä 
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lasta? Annanko lapsen etsiä oman 
paikkansa huoneessa? Ymmärrän-
kö, etten voi kysymättä tietää lap-
sen näkökulmaa? Osaanko kysyä 
lapselle sopivalla tavalla; sanoilla, 
puhetta tukevilla menetelmillä tai 
havainnoimalla hänen kokemus-
taan? Ovatko osallistumisen tavat 
aikuisten määrittelemiä vai voiko 
lapsi vaikuttaa niihin? Pyrinkö 
saamaan lapsen kuuntelemaan 
minua vai itseni kuuntelemaan 
lasta? Osaanko olla hoputtamat-
ta, annanko lapsen tunteille tilaa? 
Kun ymmärrämme, miten valtai-
sa merkitys omilla pienillä teoil-
lamme on, on meidän helpompi 
järjestää niiden toteuttamiseen 
mahdollisuus kiireisenäkin päi-
vänä.

On olennaista ymmärtää, 
että lapsen osallisuuden tuke-
minen on hoitotilanteisiin vai-
kuttamisen lisäksi vaikuttamista 
hänen koko hänen elämäänsä. 
Osallistuminen ja myöntei-
nen kokemus vaikuttamisesta 
omiin asioihin yksittäisessä hoi-
totyön kohtaamisessa on eittä- 
mättä tärkeää ja voidaan mah-
dollistaa pienillä teoilla, jos ne 
perustuvat kyseisen lapsen näkö-
kulman hyväksymiseen. Lapsen 
osallisuus hoidon suunnittelussa 
ja laajemmin oman hyvinvoinnin 
tukemisessa onkin haastavampi 
kokonaisuus, johon vaaditaan eri 

ammattilaisten välistä yhteistyötä ja 
organisaation strategisia linjauksia. 
Meillä hoitotyön ammattilaisilla voi 
olla merkityksellinen asema lapsen 
oman näkökulman esille nostami-
sessa hoitoneuvotteluissa, kuntou-
tuksen suunnittelussa ja perhetyös-
sä. Pidetään huoli, ettei lapsen osal-
lisuuden tukeminen jää sille tasolle, 
että annetaan lapsen valita ennalta 
määrätyistä kahdesta vaihtoehdosta 
se vähemmän vastenmielinen.

Kun kohtaat lapsen, kohtaa hä-
net yksilönä. Ota vastaan hänen 
tunteensa ja arvosta hänen mielipi-
dettään yhtä korkealle kuin omaasi. 
Sinä olet se, jonka on tarpeen mu-
kautua tilanteeseen. Lapsi saa olla 
lapsi ja riittävän hyvä sellaisenaan.

Kommenttipuheenvuoro
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Käytännön näkökulmasta

Laura Ortjun ja kumppaneiden tutki-
mukseen pohjautuva kirjoitus oli hyvä 

muistutus tärkeästä asiasta. Tieteelliset tut-
kimukset ovat tärkeitä työkaluja, kun van-
hoja asenteita ja työtapoja pyritään kehittä-
mään. Jotta tutkimukset eivät jää tuntemat-
tomiksi, niiden tuominen helposti saataville 
ja selkokielellistäminen on tärkeää. Tutkimus-
tiedon nostaminen kahvipöytäkeskusteluun 
voi ravistella hyvällä tavalla kuluneita asenteita 
ja tuoda pieniä muutoksia työyhteisöihin.

Lastenneurologian pikku potilailla on 
usein haasteita osallistua asioihin, joihin 
lapset yleensä osallistuvat. Näiden lasten 
kanssa työskentelevät ihmiset pyrkivät jat-
kuvasti löytämään keinoja tukea lasten 
osallistumista kommunikaatioon ja vuoro-
vaikutukseen, liikkumiseen, leikkimiseen ja 
päivittäisiin toimiin. Omien huomioideni 
pohjalta voin todeta, että lastenneurolo-
giassa pyritään tukemaan lasten osallisuutta 
hoidossaan ja hoitotoimenpiteissä keski-
määräistä enemmän. 

Omassa yksikössäni lapsi huomioidaan 
usein ensisijaisesti, hänen tasolleen asetu-
taan ja hänelle puhutaan ymmärrettävällä 
kielellä. Hoitotilanteissa käytetään kuvia 
kommunikaation tukena, kuunnellaan hä-
nen kiinnostuksen kohteistaan leikin lomas-
sa ja jäsennetään toimintoja hänen ymmär-
tämillään tavoilla. Lapsen näkökulmaa py-

ritään huomioimaan myös isommissa yh-
teyksissä, kuten kuntoutussuunnitelman 
laatimisessa. GAS-menetelmä on tuonut 
tähän ryhtiä ja ymmärrämme, että lapsen 
sitoutuminen omaan kuntoutumiseen-
sa on vahvasti yhteydessä hänen omiin 
tavoitteisiinsa. Liikuntavammaisen lap-
sen kohdalla se voi olla kolmen portaan 
kävely, jotta pääsee tilaamaan jäätelön 
lähikioskilta. Kielihäiriöinen lapsi haluaa 
itselleen jäätelöiden kuvat, jotta pystyy 
näyttämään niistä itselleen mieluisan. 

Yhteisössämme on silti edelleen pal-
jon opittavaa lasten osallisuudesta. Am-
mattilaisille vaikuttaa olevan vielä melko 
vierasta ottaa laajemmin huomioon lasten 
näkökulmat oman hoitonsa tai kuntou-
tuksensa suhteen etenkin silloin, jos ne 
poikkeavat ammattilaisten näkökulmista. 
Asiahan ei ole yksinkertainen. Autismikir-
jon lapsen piilevät ajatukset saattavat poi-
keta hyvin paljon hänen perheenjäsenten-
sä tai ammattilaisten näkemyksistä. Lapsi, 
jolla on vaikea-asteinen kehityksellinen 
kielihäiriö, ei saa ajatuksiaan kuulluksi 
aina edes vaihtoehtoisin keinoin. Miten 
näiden lasten osallisuus mahdollistetaan? 
Edelleen joudumme tekemään päätöksiä 
aikuisnäkökulmasta pyrkien ajattelemaan 
lapsen parasta. 

Tärkeänä virstanpylväänä pidän, että 
lasten osallisuus on keskustelussa läsnä. 
Kaikissa lastenyksiköissä tulisi miettiä kei-
noja, miten juuri omassa yksikössä lasten 
osallisuus toteutuu päivittäin. 

Lähteet:

Ortju L, Kankkunen P & Haaranen A. 
2021. Pikkulapsen osallisuus peruster-
veydenhuollon hoitotilanteessa 
- scoping-katsaus. Sosiaalilääketieteel-
linen aikakauslehti. Painossa.

Artikkelin lähteet löytyvät lehden verk-
kopalstalta.


