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Pääkirjoitus

Miten suhtaudut töissä, jos lapsi ha-
luaa jotain sellaista, mitä et pidä 

tarpeellisena tai mitä ei ole ollut tapana 
antaa? Tutkimusaineistossani eräs lap-
si sanoi kotiin lähtiessään laminoidusta 
kuvataulusta, jota oli käytetty toimen-
piteeseen valmistelussa:”Minä otan sen 
mukaan.” Mitä sinä sanoisit silloin? Ker-
toisitko, ettei sellainen ole tapana, ja yrit-
täisitkö harhauttaa lapsen mielenkiintoa 
muualle – ja ottaisitko taulun lopulta 
lapsen kädestä? Vai yrittäisitkö selvittää, 
miksi lapsi haluaa taulun? Ja vaikket saisi 
syytä selville, yrittäisitkö ymmärtää, että 
se on jostain syystä hänelle merkityksel-
linen? Miettisitkö silloin, onko tämän 
kerran mahdollista poiketa käytännöstä 
ja antaa laminoitu taulu kotiin, tai ajai-
siko esimerkiksi taulusta otettu kopio, 
valokuva tai piirros saman asian?

Tässä lehdessä teemana on kuntou-
tushoitotyö. Kuntoutusta ei ole vielä 
totuttu ajattelemaan kovin paljon lapsen 
näkökulmasta. Lehdessä olemme pyrki-
neet herättelemään ajatuksia lapsen nä-
kökulman merkityksellisyydestä ja myös 
tarjoamaan keinoja sen tavoittamiseen 
käytännössä. Lapsinäkökulmaisuus on 
yksi lehtemme keskeisistä arvoista, joista 
voit lukea lisää lehden verkkosivulta. Se, 
kuten muutkin arvomme (hoitotyön ja 
hoitajuuden arvostaminen, perhekeskei-
syys ja lapsen lähiympäristön merkityk-
sen huomioiminen, näyttöön perustuva 

Kuntoutus ja lehden arvot
käytännönläheisyys, rakentava kriittisyys, 
tasa-arvoisuus ja syrjimättömyys) sopisi-
vat kyllä hyvin myös kuntoutushoitotyön 
arvoiksi. Onko teidän työyhteisössänne 
puhuttu siitä, millaiset arvot ohjaavat 
toimintaanne ja miten ne näkyvät käytän-
nössä? Työyhteisöjen kulttuurit ja raken-
teet muuttuvat vain, jos ihmiset alkavat 
niitä muuttaa. 

Lehden toimittaminen on ollut todel-
la antoisaa ja olen nauttinut yhteistyöstä 
oivallisten toimittajien kanssa. Nyt seitse-
män vuoden jälkeen on tullut aika jatkaa 
kohti uusia haasteita ja luovuttaa paikka 
jollekulle, jonka on mahdollista tehdä 
työtä yhtä suurella innolla ja lehden tär-
keistä arvoista kiinni pitäen.
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Tieteellistä tietoa

Lapsen paras on varmasti kaikkien 
tavoitteena, kun kuntoutustarvet-

ta aletaan selvitellä. On kuitenkin hyvä 
miettiä, mihin käsityksemme lapsen par-
haasta perustuu. Siitä kertoo esimerkiksi 
lapsikäsityksemme: ajattelemmeko lasta 
ensisijaisesti tulevaisuuden aikuisena vai 
tätä hetkeä elävänä kokonaisena ihmisenä 
– vai huomioimmeko molemmat puolet 
yhtä lailla? Tutkimusten mukaan kun-
toutuksen ammattilaisille on tyypillistä 
keskittyä lapseen tulevaisuuden aikuisena 
(Fahy ym. 2021, Nordström ym. 2020, 
Olli ym. 2014, Olli ym. 2021). Ongel-
mallista tulevaisuuden painottamisessa 
tämän hetken kustannuksella on se, että 
lapsen tämänhetkistä elämää ei silloin 
pidetä yhtä arvokkaana. Tulevaisuuden 
ensisijaiseksi asettavassa ajattelussa usein 
myös painotetaan aikuisten näkemyksiä, 
koska ajatellaan, ettei lapsi voi ymmärtää 
tulevaisuuteensa vaikuttavia asioita, kuten 
kuntoutuksen tavoitteita.

Lapset kuitenkin tutkitusti (Vro-
land-Nordstrand ym. 2016) osaavat mää-
ritellä kuntoutukselle tavoitteita, jotka 
ovat saavutettavissa yhtä hyvin tai jopa 
hiukan paremmin kuin vanhempien mää-
rittelemät. Lasten tavoitteet koskivat kaik-
kia lapsille merkityksellisiä asioita, kun 
taas vanhempien määrittelemät tavoitteet 

painottuivat vain heidän tärkeänä pitä-
miinsä taitoihin kuten päivittäisiin tai-
toihin (Vroland-Nordstrand ym. 2016). 
Aikuiset eivät siis voi asettaa lapsen tule-
vaisuudenkaan kannalta mielekkäitä ta-
voitteita, jos eivät kykene tarkastelemaan 
lapsen elämää tässä hetkessä hänen omasta 
näkökulmastaan.

Kuntoutushoitotyön lapsinäkökulmaa 
tutkimassa

Väitöstutkimuksessani etsin keinoja lap-
sen näkökulman selvittämiseen kuntou-
tushoitotyön vuorovaikutustilanteissa. 
Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat 
3–8-vuotiaita ja osa heistä kommunikoi 
osittain tai kokonaan muilla keinoilla kuin 
puheella. Videoin tutkimustani varten hy-
vin monenlaisia tilanteita, mutta päädyn 
analysoimaan tarkemmin leikkitilanteita 
ja lapsen valmistelua pään magneetti-
kuvaukseen. Edelliset ovat esimerkkejä 
tilanteista, joissa aikuiset eivät ole suun-
nitelleet tarkkaa struktuuria tilanteiden 
etenemiselle, toisin kuin jälkimmäisissä. 
Näiden aineistojen tulokset olen esitar-
kastusprosessissa olevassa väitöskirjassani 
yhdistänyt lastenneurologian kuntoutus-
hoitotyön ajatusmalleja ja käytäntöjä ku-
vaavaan tapaustutkimukseeni sekä vam-
maisten lasten osallisuutta mahdollistavia 
ja estäviä tekijöitä kuvaavaan kirjallisuus-
katsaukseen.

Mitä lapsen näkökulman huomioon ot-
taminen tarkoittaa?

Pelkkä kuuleminen ei riitä – kuullun on 
annettava myös vaikuttaa. Se ei tarkoita 
sitä, että lapsi saisi kaikessa tahtonsa läpi, 
vaan että hänen näkemyksensä otetaan 
merkityksellisenä ja sen merkitystä harki-
taan lapseen liittyvien päätösten kannalta. 
Tärkeää on myös se, että lapsi voi kokea 
tulleensa vakavasti otetuksi. Omassa tut-
kimuksessani lapset kertovat enemmän 
toiminnallaan kuin sanoillaan. Esimerkik-
si innokkuudellaan peittää päiväjärjestyk-
sen tapahtumia ”tehty”-lapuilla he osoit-
tavat, miten tärkeää heille on osallistua 
vuorovaikutukseen toiminnan kautta ja 
ehkä myös näyttää osaamistaan. Toimin-
nallisuus on vuorovaikutuksessa tärkeää 
lapsille silloinkin, kun he osaavat puhua.

Miten lapsen näkökulma löytyy?

Yksittäisen lapsen näkökulman etsimistä 
helpottaa, jos työyhteisön yhteinen kult-
tuuri ja työntekoon vaikuttavat rakenteet 
ohjaavat lapsinäkökulman tavoitteluun. 
Tämä ei vielä ole yleistä kuntoutuksen
maailmassa, joka on pitkään perustunut 
aikuisnäkökulmaiseen ja erityisesti am-
mattilaistietoa arvostavaan ajatteluun. 
Lapsen kuulluksi tulemisen kannalta on 
oleellista, miten ammattilaiset suhtautu-
vat moninaisuuteen (onko se rikkaus vai 
onko ”erilaisuus” negatiivinen poikkeama 
”normaalista” ja onko ”erilaisuutta” vain 
asiakkaissa), lapseen (onko hän yksilö ja 
oman elämänsä päähenkilö, jonka vah-
vuudet ovat ensisijaisia, vai onko hän vam-
maryhmän edustaja ja toimenpiteidemme 

kohde, jonka rajoituksiin keskitymme) ja 
oman toimintansa, tilanteen ja ympäristön 
vaikutukseen (vai tulkitaanko kaiken aina 
johtuvan vain lapsen toimintarajoitteesta).

Työyhteisöstä riippumatta yksittäinen-
kin ammattilainen voi jokaisessa kohtaa-
misessaan lapsen kanssa toimia joko lapsen 
näkökulman kuulemista mahdollistavasti 
tai estävästi. Silloin tärkeintä on pyrkiä dia-
logisuuteen eli siihen, ettei päätä etukäteen, 
mikä on vuorovaikutuksen lopputulos, 
vaan antaa sen muotoutua lapsen kanssa 
yhteistyössä. Lapselle pitäisi tehdä mahdol-
lisimman helpoksi ilmaista omia
ajatuksiaan. Ensimmäinen edellytys sille on 
ammattilaisen oman puheen ja toiminnan 
hidastaminen ja tauottaminen niin, että 
lapsella on aikaa reagoida. Muita keinoja 
ovat aitoon kiinnostukseen perustuva
lapsen kannustaminen itseilmaisuun ja toi-
minnallisen kommunikoinnin (esimerkiksi 
kuvista näyttämisen) mahdollistaminen.

Lopuksi

Lapsilla on omasta elämästään tietoa, jota 
ei ole kellään muulla. Meidän tulisi kysyä 
lapselta (sanallisesti tai toiminnan kaut-
ta), saammeko osallistua hänen elämäänsä 
ja millä tavoin voisimme parhaiten auttaa 
häntä elämään oman näköistä elämää, sillä 
lapsi on oman elämänsä ja kuntoutuksensa 
päähenkilö.

Kohti lapsen parasta 
kuntoutushoitotyössä
TEKSTI:
 Johanna Olli, TtM, väitöskirjatutkija,
Turun yliopisto, jmolli@utu.fi

Lähde: Olli, Johanna. 
Erityiseksi määritellyn lapsen vaikuttajuu-
den mahdollistava hoitotyö. (Käsikirjoitus, 
väitöskirja)
Muut lähteet löytyvät lehden verkkosivuilta.
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Kommenttipuheenvuoro

Haaste jokaiseen kohtaamiseemme 
lasten kanssa

Luonnosta hyvinvointia: 
lasten luontokokemusten 
erityispiirteet ja niiden tukeminen

Johanna Olli nostaa tärkeän lapsinäkö-
kulman esille tutkimuksessaan. No-

peasti ajatellen lasten yksiköissä työskente-
leville ammattilaisille lapsinäkökulma on 
varsin tuttua. Tarkempi pohdinta osoittaa, 
että ainakin itse työskentelen edelleen 
enemmän sekä vanhempien että lapsen 
ympärillä toimivien ammattilaisten kuin 
lapsen itsensä kanssa. Diagnoosin tueksi 
kerätään esitietoa useammin vanhemmil-
ta, päiväkodista tai koulusta ja kuntoutta-
vilta terapeuteilta kuin lapselta itseltään. 
Myös kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu 
usein aikuispalaverissa, jossa lapsi itse ei 
ole paikalla. Kuinka sitten voisimme käy-
tännön työssä edistää lapsinäkökulman 
toteutumista?

Lapsen huomioimiseen ja kuulemiseen 
luontevia tapoja ovat itselleni ainakin lap-
sen tervehtiminen ja tervetulleeksi toivot-
taminen ensin, ennen vanhempia. Pyrin 
ohjaamaan lapsen vastaanottohuoneessa 
keskeiselle istumapaikalle ja suuntaan 
kysymykseni ensin hänelle. Näillä pienil-
lä toimilla haluan osoittaa, että lapsi on 
keskiössä ja varsinainen asiakas. Lasten-
neurologian lapsiasiakkaiden kyky kom-

munikoida ja tuoda omia ajatuksiaan ja 
mielipiteitään esille vaihtelee. Tämä haas-
taa meidät ammattilaiset asettumaan luo-
vasti ja ennakkoluulottomasti vuorovai-
kutustilanteisiin. Aina emme kuitenkaan 
onnistu kommunikoimaan lapsen kanssa 
ja silloin vuorovaikutus tapahtuu pääosin 
vanhempien kanssa. Tämäkin on tuttu ti-
lanne työssäni. 

Lapsen kuulemisella ja hänen ajatus-
tensa vakavasti ottamisella voi olla useita 
positiivisia ja kauaskantoisia seurauksia. 
Eräs pieni pyörätuolia käyttävä asiakkaa-
ni kertoi aikanaan, että haluaisi pissata 
seisoen isoveljiensä tavoin. Ammattilai-
set tarttuivat tähän toiveeseen ja lähtivät 
miettimään, miten tavoitteeseen päästään. 
Tavoite saavutettiin ja tänä päivänä hän 
edelleen pissaa seisoen. Edelleen hän myös 
toimii oman elämänsä ja kuntoutuksensa 
aktiivisena suunnittelijana ja toimijana*. 
Motivaatio ja sitoutuminen kuntoutuk-
seen ja haastavien asioiden harjoitteluun 
on ollut kova, kun tavoitteet ovat olleet 
hänelle itselle merkityksellisiä. Kuinka 
tällaisia tarinoita saataisiin lisää hoitotyön 
keinoin?

Johanna Ollin ajatus ”keinojen etsimi-
nen lapsen näkökulman selvittämiseksi” 
voisi toimia hyvänä huoneentauluna meil-
le ammattilaisille. Siihen kiteytyy positii-
vinen haaste meille kaikille jokapäiväiseen 
työhömme ja jokaiseen kohtaamiseen lap-
sen kanssa.

*Asiakasesimerkin kertomiseen on asiakkaan ja 
vanhemman lupa.

Tieteellistä tietoa

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, 
että luontoympäristö tarjoaa lapsille 

ja nuorille (mm. Piccininni ym., 2018) 
sekä aikuisille (mm. Bowler ym., 2010) 
hyvinvointia. Lyhytkin luontoaltistus el-
vyttää tarkkaavuutta (Kaplan & Kaplan, 
1989) ja vähentää stressiä (Ulrich ym., 
1991). Psyykkisen tai ympäristöllisen itse-
säätelyn avulla ympäristöstä voi tunnistaa 
itselle mieluisia paikkoja (Korpela, 1989), 
joiden avulla voi tietoisesti tai tiedosta-
mattaan säädellä minuutta, esimerkiksi 
mielialan kautta. 

Luontoympäristö voi helpottaa muun 
muassa tarkkaavuuden häiriöihin liittyviä 

oireita (esim. ADHD; Faber &amp; Kuo, 
2009). Huomion arvoista on, että erilaisiin 
ympäristöihin liittyvät mieltymykset eivät 
välttämättä ole yhteydessä hyvinvointivai-
kutuksiin. Esimerkiksi lapsilla, joilla oli 
enemmän lähiluontoa, oli tutkimuksen 
mukaan alhaisempi raportoitu tarkkaa-
mattomuus, mutta mielenkiintoista kyl-
lä, tämä ei liittynyt lasten mieltymyksiin 
(Meidenbauer ym., 2019). Toisin sanoen 
luonnosta voi saada tarkkaavuuden yllä-
pitoon liittyviä hyötyjä, vaikka kokisikin 
rakennetun ympäristön mieluisammaksi. 
Lapsuuden luontokokemuksilla näyttäisi 
olevan myönteinen yhteys aikuisuuteen. 
Lapsuuden elinympäristön korkeammal-
la vihertiheydellä on nimittäin havaittu 
olevan yhteys nuoruusiän ja aikuisuuden 
parempaan mielenterveyteen (Engemann 
ym., 2019).

Hyväksyvä läsnäolo ja luontoyhteys

Arkihavaintojen ja tutkimusten mukaan 
oleellisimmat erityispiirteet lasten luon-
tokokemuksissa lienevät moniaistisuus 
(kuten konttaaminen ja hypistely) ja 
luontoyhteys, jolloin luonto ja luonnon 
materiaalit houkuttavat liikkumiseen, luo-
vuuteen, rauhoittumiseen ja itseilmaisuun 

TEKSTI: Kirsi Salonen, PsT, psykoterapeutti
Psykologipalvelut Hyvän Mielen Tila
kirsihyvanmielentila@gmail.com

TEKSTI: 
Tanja Salmensuo, 
sh, Terveystieteiden 
opettaja -opiskelija 
Lastenneurologian 
pkl, Sairaala Nova, 
Jyväskylä
salmensuo.tanja@
gmail.com
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(mm. O’Brien, 2005). Nämä luontoko-
kemusten näkökulmasta hyvät ominai-
suudet saattavat kuitenkin tulla estetyksi, 
koska ne voivat aiheuttaa lapsen hoidosta 
vastaavalle aikuiselle vaivaa. 

Tarkastelin väitöskirjassani kokonais-
valtaisen luontokokemuksen eri ulottu-
vuuksia (Salonen, 2020). Ulottuvuuk-
sista hyväksyvä läsnäolo ja luontoyhteys 
kuvastavat lasten luontokokemusten 
erityispiirteitä, ja niillä on havaittu yh-
teys elpymiseen eli esimerkiksi rauhoit-
tumiseen ja mielialan kohoamiseen sekä 
tervehtymiseen. Jälkimmäinen tarkoittaa 
sitä, että elpymisen lisäksi henkilö kokee 
luonnon parantavan, vähentävän oireita 
tai olevan elintärkeä omalle hyvinvoin-
nille.

Väitöskirjani (Salonen, 2020) tulosten 
mukaan moniaistinen luontokokemus 
mahdollistaa hyväksyvää läsnäoloa: mie-
li voi olla tässä ja nyt hetkessä hyväksy-
vällä tavalla, jolloin luonnon tarjoamat 
hyvinvointivaikutukset mahdollistuvat. 
Esimeriksi ADHD-oireisilla lapsilla tämä 
tarkoittaa sitä, että tarkkaavuuden yllä-
pito tulee helpommaksi. Luontoyhteys 
mahdollistaa sen, että henkilö havaitsee 
oman sisäisen kokemusmaailmansa näyt-
täytyvän myös luonnossa. Esimerkiksi 
lapsella sisäisen maailman (kokemus) ja 
ulkopuolisen maailman (luontoympäris-
tö) yhteys vahvistuu ja on molemmin-
puolinen: luontoympäristö aktivoi tai 
rauhoittaa sisäistä maailmaa.

Miten tukea lasten luontokokemuk-
sia?

Tärkeintä on, että lapsen hoidosta vas-
taava aikuinen mahdollistaa luontoko-
kemuksia käytännössä. Kuntoutuksen 
ammattilainen voi tukea lapsen luon-
tosuhdetta ulkoilemalla lapsen kans-
sa luonnossa ja kannustamalla lapsen 
läheisiä lähtemään yhdessä luontoon. 
Lyhytkin luontoaltistus, kuten lähi-
luonnossa käynti elvyttää tarkkaavuutta 
ja vähentää stressiä, joten se kannattaa 
ottaa osaksi arkea, vaikka luonto ei olisi-
kaan aluksi lapsen tai nuoren mieluisin 
valinta. 

Lasten luontokokemusten moniais-
tisuutta, joka mahdollistaa hyväksyvää 
läsnäoloa, sekä luontoyhteyttä ei edes 
välttämättä tarvitse tukea, koska useim-
miten he osaavat tämän ”luonnostaan”. 
Jos lapsi tai nuori on jo vieraantunut 
luonnosta eikä hänellä ole tottumusta 
luonnossa ulkoiluun, tai hän on sisäis-
tänyt vaivannäköön liittyvät kiellot, ku-
ten sotkemiskiellon, hän saattaa tarvita 
rohkaisua.

Luonnossa voi ammattilaisen ohjaa-
mana niin sanottujen luontolähtöisten 
menetelmien kuten Luonnosta Virtaa 
-kuntoutuksen avulla (Salonen ym., 
2022) saada tukea myönteisten koet-
tujen vaikutusten lisäksi myös myön-
teiseen minäkuvaan. Tällöin sisäisen 
ja ulkoisen maailman yhteys voi tukea 
psyykkistä prosessia, jolloin luonnosta 
voi tunnistaa sellaisia luontokohtei-

ta, jotka kuvastavat itseä tai pulmallisia 
kokemuksia. Näiden havaintojen avulla 
kokemuksista voi jutella ja niiden hel-
pottamiseen löytää keinoja. Näitä keinoja 
(esimerkiksi voimavarapaikkoja) voi-
daan tunnistaa myös luonnosta ja ”ank-
kuroida” niitä tukemaan psyykkistä tai 
ympäristöllistä itsesäätelyä myös muissa 
tilanteissa yhdistämällä luontoelementti 
tietoisesti omaan kokemukseen.

Aikuisen tehtävänä on huolehtia, että 
tilanne on lapselle turvallinen sekä fyy-
sisesti että psyykkisesti. Jälkimmäinen 
tarkoittaa, että aikuinen luo turvallisen ja 
sallivan ilmapiirin, jossa lapsi voi rauhassa 
tutustua sekä sisäiseen maailmaansa että 
ulkoiseen maailmaan. Psyykkinen ja fyy-
sinen turvallisuus tarkoittavat myös, että 
väkivalta kaikissa muodoissaan (myös 
luontoa kohtaan) on kiellettyä ja näissä 
rajoissa myötätunto itseä, toista ja luon-
toa kohtaan voi kasvaa ja vahvistua.

Lähde:
Salonen, K. 2020. Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena 
(väitöskirja, Tampereen yliopisto).
URN:ISBN:978-952-03-1563-4
Muut lähteet löytyvät lehden verkkosivuilta.
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Verkostoidutaan

Työnohjausta tutkimusten kautta

Aloitimme Kymenlaakson keskussai-
raalan lastenneurologian tutkimus-

yksikössä tutkimusklubisarjan Johanna 
Ollin ohjaamana tammikuussa 2022. 
Tutkimusklubi aloitettiin hoitajien toi-
veesta ainoastaan hoitajien kesken, koska 
koimme tärkeäksi kehittää omaa työtäm-
me. Suunniteltiin, että tutkimusklubi oli-
si 3–5 kertaa, ja nyt kolmen tapaamisen 
jälkeen tuntuu mielekkäältä jatkaa vielä 
kaksi kertaa.

Tutkimusklubin menetelmä perustuu 
keskusteluun ennen tapaamista luetus-
ta tutkimuksesta ja sen soveltamisesta 
käytäntöön. Tutkimusklubin ohjaaja on 
valinnut tutkimukset aiheista, jotka ovat 
olleet meidän mielestämme tärkeitä työm-
me kehittämisessä. Aiheina ovat olleet 
vanhempien ohjaaminen, vanhempien 
jaksamisen tukeminen ja luottamussuh-
teen luominen. Ennen seuraavaa tapaa-
mista meillä on ollut välitehtäviä asioista, 
joita haluamme työssämme erityisesti ke-
hittää. Olemme pitäneet oppimispäivä-
kirjaa, johon olemme kirjanneet havain-
tojamme siitä, miten hyvä ohjaustilanne 
syntyy ja mitkä asiat siihen ovat vaikut-
taneet. Tehtävänämme on ollut myös 
kirjaamisen tehostaminen. Kirjaamisessa 
olemme kiinnittäneet huomiota siihen, 
miten voisimme kirjata vanhempien kans-
sa käytyjä keskusteluja. Tutkimusklubista 

olemme ammentaneet uutta näkökulmaa 
hoitotyöhön lastenneurologialla. Olemme 
kiinnittäneet enemmän huomiota van-
hempien kanssa keskusteluun ja heidän 
kuuntelemiseensa. Olemme oivaltaneet, 
ettei ohjaaminen ole pelkästään tiedon 
antamista, vaan keskustelua, kuuntelua 
ja läsnäoloa. Olemme ymmärtäneet, että 
luottamussuhteen rakentaminen vanhem-
pien ja lapsen kanssa on avainasemassa 
hoitotyössä. Luottamussuhde syntyy di-
alogisesta keskustelusta ja siitä, että kes-
kusteluun lähdetään ilman valmiiksi mie-
tittyä asetelmaa. Pienillä jutuilla, kuten 
kutsumalla vanhempaa nimellä voidaan 
vaikuttaa siihen, miten vanhempi kokee 
tulevansa kohdatuksi yksilönä.

Tutkimusklubien myötä hoitotyö on 
tullut näkyvämmäksi ja näin myös itsel-
lemme konkreettisemmaksi. Olemme 
saaneet työhömme lisää sisältöä ja luot-
tamusta omaan osaamiseemme. Olemme 
kokeneet tutkimusklubin mieleiseksi ta-
vaksi käsitellä ja kehittää omaa työtämme 
ja mieltäneet sen eräänlaiseksi työnoh-
jaukseksi.

Verkostoidutaan

Tyksiläinen leppäkerttu asustaa 
MajakassaTEKSTI JA KUVA: 

Sairaanhoitajat Emmi Kiviranta, Marjo Lalu, 
Salla-Mari Lappalainen ja Juuli Rautakorpi,
Lastenneurologian tutkimusyksikkö, Kymen-
laakson keskussairaala, Kotka

TEKSTI JA KUVAT: Kristiina Nokelainen, 
osastonhoitaja ja Terhi Manninen, sairaan-
hoitaja, TYKS
Lastenneurologian ja kehitysneurologian 
poliklinikat

”Tervehdys, olen leppäkerttu Perttu ja ko-
toisin Varsinais-Suomesta. Olen ollut hy-
vin kiireinen viime kevään, koska olen ol-
lut muuttopuuhissa. Kuulit oikein, pääsin 
muuttamaan uuteen Majakkaan alkukevääs-
tä ja uuteen paikkaan totuttelu on pitänyt 
minut kiireisenä.”

Leppäkerttu on TYKS lastenneurologian 
tunnuseläin 

Leppäkertun tarina juontaa muutaman vuo-
sikymmenen taakse, kun TYKSissä avattiin 
ensimmäinen virallinen lastenneurologian 
poliklinikka. Silloinen osastonhoitaja keksi 
laittaa leppäkerttutarroja opasteiksi sairaa-
lan käytäville. Pian leppäkerttu-tunnus oli 
kaikkien tiedossa ja potilaatkin jo ilmoittivat 
menevänsä ”leppäkerttu-polille”.

Majakkasairaalan suunnitteluvaiheessa 
päätettiin jokaiselle osastolle valita tunnus-
eläin saaristomeren luonnosta. Leppäkerttu 
oli meille itsestään selvä valinta ja suunnitte-
lijat hyväksyivät sen. Kuuluuhan leppäkerttu 
myös saariston ja majakkasaarten luontoon.

Muutosten tuulet lennättävät

Tänä keväänä TYKS Lasten ja nuorten kli-
nikka muutti uuteen Majakkasairaalaan. 
Lastenneurologian työryhmälle tämä tar-
koitti jakautumista kahteen eri toimipis-
teeseen. Lastenneurologian poliklinikalla 
Majakkasairaalassa hoidetaan ja tutkitaan 
0–16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Toiminta 
on moniammatillista, monipuolista ja per-
helähtöistä. Kehitys- ja kuntoutusarvioita 
tehdään muun muassa liikuntavammaisille 
ja lihastautia sairastaville lapsille ja nuorille. 
Lastenneurologian poliklinikalla Majakka-
sairaalassa tutkitaan ja hoidetaan vaativan 
tason lastenneurologiaa kuten kohtauksel-
lisia sairauksia (esimerkiksi epilepsia ja vai-
keahoitoinen migreeni), keskushermosto- ja 
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lihassairauksia ja liikehäiriötä, sekä toteute-
taan hermoston kasvainten, aivo- tai selkäy-
dinvamojen ja aivoverenkiertohäiriöiden jäl-
kitilojen seurantaa. Poliklinikalla lääkäri ja 
hoitaja muodostavat työparin, jossa yhteis-
työ ja molempien ammattitaito varmistavat 
laadukkaan hoidon. Hoitajavastaanottoja on 
epilepsia- ja päänsärkypotilaille ja hoitosuh-
teet voivat kestää vuosia. Lastenneurologian 
hoitotyössä tuttu omahoitaja on perheille 
tärkeä henkilö. Moniammatillinen akuut-
tikuntoutustyöryhmä jalkautuu tarvittaessa 
lasten teho- ja vuodeosastolle toteuttamaan 
sairaalassa tapahtuvaa neurologista kuntou-
tusta. Lastenneurologian sairaanhoitaja on 
mukana ryhmässä lastenneurologisen hoito-
työn asiantuntijana.

Kehitysneurologian poliklinikka sijaitsee 
U-sairaalassa TYKS kantasairaalan alueella. 
Kehitysneurologialla tutkitaan ja hoidetaan 
moniammatillisesti vaikea-asteisia kehityk-
sen tai oppimisen ongelmia ja erityisvai-
keuksia, kuten kielellisiä erityisvaikeuksia, 
autismikirjon häiriöitä ja tarkkaavuuden on-
gelmia. Hoitotyössä korostuu lapsen toimin-
takyvyn ja erilaisten taitojen arviointi. Autis-
mihoitaja on mukana lapsen ensikäynneillä 
ja osallistuu lapsen toimintakyvyn arvioin-
tiin sekä perheiden ohjaukseen varsinaisella 
tutkimusjaksolla. Yhteistyö päivähoidon 
ja koulun kanssa on osa autismihoitajan 
työnkuvaa. Muutoksesta seuraa yleensä aina 
jotain hyvää. Henkilökunnalle järjestetyn 
kyselyn mukaan pienemmät työryhmät ovat 
selkeyttäneet ja helpottaneet tiimityötä sekä 
tehneet kehittämistyöstä yksinkertaisempaa. 
Keskittyminen tiettyihin potilasryhmiin li-
sää osaamista ja toimii apuna koulutussuun-
nitelmia tehtäessä.

Muutos hoitajan työn näkökulmasta

Majakkasairaalaan siirtyi kolmen ja puolen 
kokoaikaisen sairaanhoitajan työpanos. Työt 
jaetaan joustavasti, mutta jokaisella on myös 
oma erityistehtävänsä. Kuntoutusarviojak-
solla on viikossa noin viisi lasta perheineen. 
Yksi sairaanhoitaja työskentelee jaksolla ole-
van lapsen ja perheen kanssa ja osallistuu 
kuntoutustyöryhmään hoitotyön edustaja-
na. Hoitajavastaanottoja on esimerkiksi vai-
keahoitoista päänsärkyä tai epilepsiaa sairas-
tavilla potilailla.

Kehitysneurologian poliklinikalle siirtyi 
kahden ja puolen kokoaikaisen sairaanhoita-
jan, yhden lastenhoitajan ja yhden lähihoi-
tajan työpanos. Työssä korostuu tutkimus-
jaksoilla olevien lasten kanssa työskentely ja 
omahoitajuus. Autismi- ja ADHD-hoitajilla 
on omia hoitajavastaanottoja, joissa keskeisi-
nä teemoina ovat perheen ohjaus sekä sopeu-
tumiseen vaikuttaminen.

Muutosta ja uusien toimintamallien käyt-
töönotosta on kohta kulunut puoli vuotta. 
Nyt voimme todeta, että muutos on autta-
nut meitä kehittämään ja parantamaan toi-
mintaamme. Se on mahdollistanut kriittisen 
toiminnan tarkastelun ja auttanut uusien 
toimintamallien aloittamisessa.

Moniammatillinen tiimi 

Moniammatilliseen työryhmäämme kuuluu 
liki neljäkymmentä eri ammattiryhmien 
edustajaa. Perustehtävän ja yhteistyön tueksi 
on laadittu yhdessä sovitut arvot ja toiminta-
mallit. Perhelähtöisyys ja perheiden osallista-
minen lapsensa hoitoon ja päätöksentekoon 
sekä hyvinvoiva henkilökunta ovat kaiken 
toimintamme perusta. Työskentely kahdessa 
talossa edellyttää meiltä erityisesti yhteis-
työtaitoja, hyvää viestintää ja joustavuutta. 

Muutoksessa nämä työyhteisömme vahvuu-
det ovat tulleet hienosti esille.

Kuntoutusta leppäkerttujen kera

Kehitys-kuntoutustarpeen arviointi on toi-
mintamme keskeinen prosessi. Lapsen arvi-
ointijaksot tapahtuvat molemmissa taloissa 
polikliinisinä ja perheet viettävät poliklini-
kalla 1–4 päivää tarpeesta riippuen. Tutki-
musjaksoilla lapsen leikki on suuressa ja tär-
keässä roolissa. Leikkihuone on molempien 
talojen ehkä tärkein huone ja lapset viihtyvät 
niin, että joskus kotiinlähtö venyy. Monille 
lapsille joku tietty peli tai lelu on jäänyt mie-
leen ja se etsitään taas seuraavalla kerralla. 
Lastenohjaajien kanssa myös leivotaan joka 
viikko. Tästä leipomispäivästä onkin tullut 
lasten suosikkipäivä ja myös henkilökun-
ta osaa jo odottaa tuoksuvaa pullaa kahvi-
pöytään. Vanhemmille jakso tuo työkaluja 
arkeen ja ymmärrystä haastaviinkin tilan-
teisiin lapsen kanssa. Lastenneurologialla 
jokainen lapsi on ”sankari, veijari, viikari, 
taituri - mahtava aivan itsenäs!”

Lastenneurologian akuuttikuntoutustyö-
ryhmään kuuluvat lastenneurologi, lasten-
neurologian sairaanhoitaja, fysioterapeutti, 
toimintaterapeutti, puheterapeutti, neuro-
psykologi, kuntoutusohjaaja ja vuodeosas-
ton sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Lasten-
neurologin arvioidessa kuntoutuksen tar-

peen sairaanhoitajamme kutsuu työryh-
män koolle.

Lapsille ja nuorille, joilla on toimintaa ra-
joittavia oireita, kuten kroonista kipua, jolle 
ei tutkimuksissa ole löytynyt syytä, on kehi-
tetty Pitkos-jakso (pitkäaikaiset oireet ja nii-
hin sopeutuminen). Jakso toteutetaan lasten 
ja nuorten vuodeosastolla ja se kestää kaksi 
viikkoa. Kuntoutusjakson tarkoituksena on 
löytää keinoja tasapainoiseen elämään oireis-
ta huolimatta sekä pitkän tutkimuskierteen 
päättämiseen. Pitkän ajan tavoitteena on 
oireiden ja niiden haitta-asteiden lievittymi-
nen. Moniammatillisessa tiimissä on eri alan 
asiantuntijoita ja erityistyöntekijöitä muun 
muassa lastentaudeilta, lastenneurologialta, 
lasten- ja nuorten psykiatrialta, sosiaalityöstä 
ja sairaalakoulusta.

TYKSin sairaalaklovnit tekivät lau-
lun meistä 20-vuotisen toimintansa 
juhlavuoden kunniaksi. Laulun sanat 
kuvaavat hyvin meitä ja toimintaamme.

TYKS LASTENNEUROLOGIA
(sävel: R-A-K-A-S)

Kuljin käytäviä neuroon päin kun
oman hoitajan siellä näin.
Sitten terapiat alkoi, nosteltiin jalkoi,
puheltiin viittomin.
Sitten lääkäri mut tsekkas
ja joku mua psyykkas,
sanoi: pärjäät sinä kyllä,
täältä tukee aina saat!

La-la-laa-la-la-lalla…
N-E-U-R-O, nepsy-lapsonen
on täällä ote kultainen,
täällä kaikki ymmärtää,
eikä tarvii selittää.
Onhan onni että saa
niin monta tähti-auttajaa ja tukijaa!
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Huvipuistossa sairaalan keskellä Ohjaaminen on kohtaamista ja 
hyvän huomaamista

Mitä ajattelin tänään Lapsen kanssa

Työhöni sairaanhoitajana lasten ja 
nuorten neurologian poliklinikalla 

sisältyy monen muun työtehtävän ohella 
lapsen ja nuoren sekä perheen arjen oh-
jausta. Työssäni tapaan perheitä, joissa 
on lapsia ja nuoria, jotka erilaisten neu-
rologisten haasteiden vuoksi kaipaavat 
apua ja ohjausta arkeensa. Ohjaus lähtee 
vuorovaikutuksesta lapsen ja vanhempien 
kanssa, pysähtymisestä asian äärelle. Ly-
hyen vastaanoton aikana tulee luoda luot-
tamuksellinen hetki arvostaen perhettä ja 
hyväksyen heidän tilanteensa ja tarpeensa.
Toisen arkeen ja elämään puuttuminen 
on kovin henkilökohtainen asia. Jokaisel-
la perheellä on omat tarpeensa ja tapansa 
toimia arjessa. Luottamuksen syntymises-
sä auttaa yksinkertaisesti pysähtyminen ja
kuunteleminen. On myös tarpeen antaa 
vanhemmille tieto, mihin he saavat olla 
tarpeen tullen yhteydessä.

Olen kouluttautunut ratkaisukeskei-
seksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi. 
Lähdin aikoinani koulutukseen, koska 
kaipasin välineitä työni tueksi. Ratkaisu-
keskeisessä lähestymistavassa pyrkimykse-
nä on auttaa lasta ja vanhempia löytämään 
ratkaisuja, ei niinkään tehdä ratkaisua 
heidän puolestaan. Aina ei tiettyyn asiaan 
välttämättä löydy ratkaisua, mutta pää-
määrä ja tavoite löytyvät aina: se miten 

lähdetään suuntaamaan eteen päin. Lap-
sen ja vanhempien kanssa pohditaan ar-
jesta jokin konkreettinen asia, johon lapsi 
toivoisi muutosta. Yhdessä mietitään, mil-
laisin askelin muutosta lähdetään tavoit-
telemaan. Pohditaan missä ollaan nyt ja 
mitä kohti lähdetään etenemään. Lapselle 
konkreettinen tavoite voi olla esimerkiksi 
kotitehtävistä suoriutuminen. Piirrämme 
yhdessä janaa ja janalle pieniä askelia, mi-
hin lapsi pohtii, millaisin pienin askelin 
hän tavoitteeseensa pääsee sekä mikä on 
hänelle riittävä tavoite. Psykoedukatiivi-
sen työotteen koen tärkeäksi. Lapsen ja 
vanhempien tulee ymmärtää, mikä sai-
raus, vamma tai erityispiirre on, jotta asian 
voi hyväksyä ja pystyy lähtemään kuntou-
tuksen tielle.

Työryhmässämme on herännyt viime 
aikoina keskustelua siitä, miten voisimme 
vielä paremmin nostaa esiin lapsen vah-
vuuksia ongelmien sijaan. Haasteet tulee 
toki tunnistaa, mutta vahvuuksien kautta 
lapsen ohjaaminen on vaikuttavampaa. 
Osastolla alkuhaastattelussa on käytössä 
kuvataulu, johon lapsi yhdessä vanhem-
pien kanssa ympyröi omia vahvuuksiaan 
ja haasteitaan. Kuntoutuksen tavoitteiden 
ja keinojen suunnittelussa hyödynnetään 
näitä lapsen itse nimeämiä vahvuuksia. 
Tässä kiteytyy hyvin ajatus, joka on itsel-
läni jäänyt ratkaisukeskeinen neuropsyki-
atrinen valmentaja opinnoista erityisesti 
mieleeni: se, mihin huomio kiinnittyy, 
kasvaa ja vahvistuu.

S ain pyynnön kirjoittaa lehteen jutun 
toukokuussa 2022 avatusta sairaala-

huvipuistostamme. Aihe kiinnosti kovasti, 
koska jo jonkin aikaa toiminut huvipuisto 
oli vielä itsellänikin käymättä ja kokematta. 
Asiantuntijaksi ja avukseni tutkimusretkelle 
lupautui 8-vuotias pieni ystäväni, johon tu-
tustuin Lastenneurologian yksikössä.

Sen verran meitä molempia jännitti, että 
määränpään lähestyessä piti ottaa toista kä-
destä kiinni, että uskallettiin perille asti. Yl-
lättävän hankalaksi osoittautui löytää portti, 
josta alueelle pääsee sisään. Tämä nauratti 
meitä molempia, kun seikkailimme ensin 
väärään paikkaan. Sisään päästyämme jän-
nitys kuitenkin suli hetkessä. Värikkäät toi-
mintapisteet vaihtuivat lennosta, kun pieni 
apurini löysi aina uusia hauskoja juttuja 
kokeiltavaksi. Paikalla oli tutkimuspäivä-
nämme sairaalahuvipuistotyöntekijän lisäksi 
Sorin sirkuksen ammattilainen, jonka kans-
sa päästiin harjoittelemaan monia hienoja 
temppuja. Ystäväni pohti siinä temppuja 
tehdessään: “Näitä voi tehdä vaikkei vielä 
osaisi. Harjoitellaan vaan.” Niinpä - siitä 
mallia meille aikuisillekin! Ei kannata jät-
tää kokeilematta, vaikka ajattelee ettei osaa. 
Huvipuistoalueen sisällä oli helppo liikkua 
ja eri-ikäisiä, eri tavoin liikkuvia lapsia al-
koi kerääntyä paikalle siellä ollessamme. 
Suurimpaan osaan paikoista pääsisi pyörä-
tuolillakin. Pienen alueen jokainen neliö oli 
hienosti hyödynnetty.

Oli ihana huomata, miten apurini muut-
tui alun jännityksen jälkeen innokkaaksi 
ja rohkeaksi leikkijäksi. Hetkeksi tuntui 

unohtuvan kaikki ikävät ja tylsät asiat, eikä 
tarvinnut jännittää seuraavaa tapaamista te-
rapeutin kanssa. Huvipuistoilemiseen varaa-
mamme tunti meni hujauksessa, eikä vielä-
kään olisi maltettu lähteä. Käynnin jälkeen 
hisseille siirtyessämme kyselin, mikä oli pa-
rasta. Vastaus kuului: “KAIKKI”. Menisitkö 
uudestaan? “KYLLÄ”. Viimeisenä arvio: 
1–10? Ystäväni nostaa molempien käsien 
kaikki sormet ylös. Täysi kymppi.

Lyhyellä kokemuksella aion ehdottomas-
ti hyödyntää sairaalahuvipuistoa uudelleen. 
Toki kertomalla lapsille ja perheille paikasta, 
missä voi luvan kanssa ottaa aikalisän sairaa-
lan kiireistä. Mutta toimii se erinomaisesti 
myös paikkana, joka innostaa lapsia liikku-
maan, uskaltamaan, kommunikoimaan… 
näyttämään taitoja, joita kehitysarviojaksol-
la koetetaan nähdä ja tehdä näkyväksi. Sai-
raalan arki asettaa tähän haasteita ja hyvältä 
vaikuttaa paikka, missä tämä arki saadaan 
hetkeksi unohtumaan.

TEKSTI JA KUVAT: 
Hanna Markkanen, sairaanhoitaja
Lastenneurologian yksikkö, TAYS, Tampere

Tämän kuvan huvipuistoseikkailija 
valitsi julkaistavaksi.

TEKSTI: 
Sanna Kejonen, aoh, ratkaisukeskeinen 
neuropsykiatrinen valmentaja,
Lasten ja nuorten neurologian pkl, PHKS
sanna.kejonen@phhyky.fi
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Lukuvinkkejä

Tom Percival hurmaa taas upealla kuvi-
tuksellaan niin aikuisen kuin lapsenkin 
teoksessa Anni ei lannistu. Kirja kertoo 
siitä, kun Annin maailma menee mullin 
mallin ja miten Anni pystyy sopeutumaan 
muutokseen. Kirjan päähenkilöllä on sin-
nikkyyttä, mutta ei supervoimia. Kuka 
tahansa lapsi pystyy samaistumaan Annin 
tilanteeseen ja saamaan kirjasta työkalu-
ja oman arkensa ymmärtämiseen. Kun 
mietitään lasta, jolla on neurologisia eri-
tyispiirteitä, voi maailma tuntua useinkin 
nurinkuriselta. Tällöin meidän aikuisten 
olisi tärkeä ymmärtää, miten mahdotto-
malta tilanne lapsesta voi tuntua ja osata 
löytää ne keinot, miten tukea lasta hänen 
vahvuuksiensa kautta takaisin jaloilleen. 
Teos antaa siis myös aikuisille ajattele-

Julkaisu sisältää kattavasti ja ytimekkäästi 
teoreettista tietoa osallistumisen ekologi-
sesta arvioinnista. Lapsen kuntoutuksessa 
ekologinen tarkoittaa  lapsen ja ympäristön 
välistä vuorovaikutusta, jossa lapsi osallis-
tuu aktiivisena toimijana. Menetelmä on 
suunniteltu 5–12-vuotiaille lapsille, joilla 
on liikuntavamma, mutta sitä on mahdol-
lisuus käyttää muunkin ikäisten sekä mui-
ta haasteita omaavien lasten kanssa. Me-
netelmän tarkoituksena on ohjata lapsen 
kuntoutuksen toteutusta systemaattisesti, 
kokonaisvaltaisesti ja yhteistoiminnallises-
ti huomioiden lapsen kehitysympäristö. 
Taustalla on ratkaisukeskeinen ajattelu-
tapa. Menetelmässä osallistetaan kaikkia 
lapsen kuntoutukseen ja arkeen osallistu-
via aikuisia sekä lasta pohtimaan kuntou-
tuksen toimintasuunnitelmaa. Tämä sito-
uttaa sekä helpottaa kaikkia muistamaan 

Vahvuuskortit konkretisoivat sen, että 
ihan jokaisella on vahvuuksia, eikä mei-
dän ole tarkoituskaan olla keskenämme 
samanlaisia. Kortteja voidaan käyttää 
ohjevihkosessa esitellyillä tai itse keksi-
tyillä tavoilla. Kortit sopivat käytettäväksi 
käsitteelliseen keskusteluun kykenevien 
lasten kanssa. Muidenkin lasten kohdalla 
niitä kannattaa käyttää puhuttaessa lap-
sen asioista aikuisten kesken. Ammatti-
laiset voivat esimerkiksi pyytää toisiaan 
tai lapsen vanhempia kuvaamaan lasta 
vahvuuskorttien avulla tai pohtia, estääkö 
lapsen ongelmiin keskittyminen näkemäs-
tä lapsen vahvuuksia. Kortteja voi käyttää 
myös omien ja työtovereiden vahvuuksien 
tunnistamisen kautta työyhteisön vahvis-
tamiseen.

Ohjevihkonen huomioi senkin, että 
vahvuuksiemme ja heikkouksiemme vä-
linen ero on kuin veteen piirretty viiva: 
sama asia voi eri tilanteissa näyttää heik-
koudelta ja toisissa vahvuudelta. Yksilön 
ja muiden ihmisten sekä muun ympäris-
tön välisessä suhteessa vahvuudet lopulta 
punnitaan. On tärkeä muistaa kysyä sekä 
sitä, millainen ympäristö tukee minun 
vahvuuksiani, että sitä, miten minä voin 
tukea vahvuuksillani muita.

Anni ei lannistu & Milo 
ja mustasukkaisuus. 
Percival, Tom. Kum-
ma-kustannus 2022.

TEKSTI: Laura Ortju

misen aihetta. 3-vuotias testilukija keksi, 
että kirjaa voi lukea myös väärinpäin eli 
viimeiseltä sivulta ensimmäiselle. Näin 
tarina muodostuukin aivan toisenlaiseksi. 
Kannattaa kokeilla!

Toisessa Percivalin uutuuskirjassa Milo 
ja mustasukkaisuus käsitellään lapsille ar-
kista ja usein vaikeasti lähestyttävää aihet-
ta: kun oma paras kaveri löytää rinnalleen 
toisen leikkikaverin. Teos on omiaan tun-
nesäätelyn opettamiseen. Mustasukkai-
suuden tunne kuvataan hirviönä, jonka 
kanssa voi keskustella. Teoksen avulla lapsi 
ja aikuinen voivat yhdessä löytää keinoja 
vaikeiden tunteiden käsittelyyn arjessa. 
Teoksesta voi olla erityisesti apua niille 
lapsille, joille tunteiden tunnistaminen ja 
nimeäminen on vaikeaa.

Käsikirja - Osallistumisen ekologinen 
arviointi. Yhteinen arviointi ja suunnit-
telu lapsen osallistumiseksi merkityk-
selliseen toimintaan. 
Sipari, Salla & Vänskä, Nea. Metropo-
lia AMK 2017.

vastuunsa. Käsikirjan avulla pääsee hyvin 
sisään menetelmään ja sen käyttö soveltuu 
kaikille lasten kuntoutukseen osallistuville 
ammattilaisille.

Julkaisu on luettavissa verkkojulkaisuna 
osoitteessa:
Käsikirja - Osallistumisen ekologinen ar-
viointi : Yhteinen arviointi ja suunnittelu 
lapsen osallistumiseksi
merkitykselliseen toimintaan - Theseus

TEKSTI: Sanna Kejonen

Lasten vahvuuskortit. Pesäpuu.

TEKSTI: Johanna Olli
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Lane hoitotyön näkyväksi tekijänä 
ja kehittäjänä

Tule mukaan

Hoitajien kesken näkyväksi

Lastenneurologian hoitotyö on pieni eri-
koisala, jonka sisältöä käsitellään sairaan-
hoitajan peruskoulutuksessa hyvin vähän, 
joten tuoreen sairaanhoitajan voi olla vai-
kea saada otetta hoitotyöstä lastenneuro-
logialle tullessaan. Koulutuksen vähäisyy-
den lisäksi otteen saamista voi vaikeuttaa 
se, että sairaanhoitajan rooli moniamma-
tillisessa tiimissä on usein epäselvä. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että Lane osallistuu 
hoitotyön näkyväksi tekemiseen hoitajien 
kesken, jotta lastenneurologian hoitotyön 
sisällöt ja muodot kirkastuisivat kaikille.

Hoitajien kesken hoitotyön näkyväksi 
tekeminen on sekä tutkimustiedon että 
hyvien käytäntöjen jakamista niin koulu-
tuspäivillä kuin tässä lehdessä ja kotisivuil-
la. Erityisen hyviä tähän tarkoitukseen 
ovat tutkimusklubit, joissa tutkimustie-
to ja käytäntöjen jakaminen yhdistyvät. 
Verkkosivuilla vain jäsenten käytössä oleva 
keskustelupalsta on myös hyvä alusta tie-
don ja kokemusten jakamiseen.

Hoitotyön näkyväksi tekeminen on 
myös hoitajien näkyväksi tekemistä, ja 
olemmekin aina sekä Lanen koulutuksissa 
että tässä lehdessä pitäneet tärkeänä, että 
suurin osa kirjoittajista ja puhujista on 
käytännön hoitotyötä tekeviä tai hoito-
työn tutkijoita, johtajia tai opettajia. Hoi-
tajia olemme tehneet näkyväksi myös pal-
kitsemalla heitä Lasten asialla -palkinnolla 
ja levittämällä kotisivujemme tietopankis-
sa tietoa muidenkin tahojen palkitsemista 
Lanen jäsenistä. Lisäksi tietopankissam-
me on omistettu oma sivu jäsentemme 
julkaisuille, jotta lanelaisten työ siinäkin 
muodossaan tulisi näkyväksi. Yhdistyksen 
jäsenkirjeet ovat tärkeä tapa jakaa tietoa 
kaikesta edellä mainitusta.

Moniammatilliselle tiimille näkyväksi

Lane tekee lastenneurologian hoitotyö-
tä näkyväksi myös hoitajien työtovereille 
eri ammattikunnista. Lasten asialla -lehti 
on helppo viedä kahvihuoneen pöydälle 
luettavaksi ja kotisivuista ja sometileistä 

kannattaa vinkata eri ammattikuntien-
kin edustajille ja muiden lastenosastojen 
hoitajille, sillä esimerkiksi kotisivujen tie-
topankin kaltaista laajaa kokonaisuutta ei 
löydy monen muun ammatillisen yhdis-
tyksen sivuilta. Lanen tutkimusklubeilla 
ja koulutuspäivillä on paljon annettavaa 
muidenkin ammattikuntien edustajille ja 
kannatusjäsenyyskin on heille mahdollista.

Suurelle yleisölle näkyväksi

Pieneksi yhdistykseksi Lane on huomatta-
van tunnettu jäsenkuntansa ulkopuolella. 
Lanella on Twitterissä 2043 seuraajaa ja 
Facebookissa 403 seuraajaa. Yhdistyksen 
verkkosivuilla ja lehden verkkosivuilla on 
paljon käyttäjiä: esimerkiksi vuonna 2021 
kotisivuilla oli kaikilla sivuilla yhteensä 
19 254 käyntiä, ja niistä 4792 käyntiä oli 
tietopankissa. Lasten asialla -lehden uu-
sinta numeroa oli viime vuonna katsottu 
230 kertaa ja lehden lukuvinkkisivua 2566 
kertaa.

Lane tekee lastenneurologian hoitotyö-
tä tunnetuksi myös osallistumalla useiden 
eri verkostojen toimintaan. Lane on ollut 
mukana esimerkiksi ensitietoverkostossa, 
leikkipäiväverkostossa ja lapsen oikeuksien 
viestintäverkostossa. Tarvittaessa Lane ot-
taa kantaa lastenneurologialla hoidettaviin 
lapsiin liittyviin yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin ja antaa asiantuntijalausuntoja.

Lisäksi hyvin konkreettisilla asioilla voi 
lisätä näkyvyyttä ja sitä kautta tietoisuutta 
ja yhteenkuuluvuutta: Lanen jäsentuottei-
ta kuten kasseja ja avainnauhoja käyttämäl-
lä voi lisätä lastenneurologian hoitotyön ja 
hoitajien näkyvyyttä niin kadulla kulkiessa 
kuin töissä moniammatillisen tiimin kes-
ken ja hoitajien keskenkin. 

Hoitotyön kehittäjäksi 

Lehtemme aiemmissa numeroissa on 
kerrottu, miten Lane kehittää hoitotyötä 
tarjoamalla koulutusta, verkostoitumista 
ja virkistymistä. Näiden lisäksi hyvin käy-
tännöllistä kehittämisen tukemista ovat 
tutkimukseen, koulutukseen ja kehittä-
misprojekteihin tarjotut apurahat sekä 
tutkimusklubit, joissa käytetään tutkittua 
tietoa oman käytännön työn kehittämi-
seen. 

Kaiken tämän mahdollistaa se, että 
löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita anta-
maan aikaansa hallitustyöskentelyyn eli 
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja 
järjestämiseen yhteiseksi hyväksi. Lanen 
hallitukseen on onneksi ollut aina helppo 
saada riittävästi jäseniä ja toivottavasti niin 
on vastaisuudessakin.

TEKSTI JA KUVAT: Johanna Olli

Lane on perustettu edistämään lastenneurologian potilaiden ja heidän perheidensä 
hyvinvointia hoitotyön kehittämisen kautta. Kehittämistä tehdään kouluttamalla, 

tiedottamalla sekä järjestämällä mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja virkistymiseen, 
sillä hoitajien hyvinvointi on tärkeä edellytys hyvälle hoitotyölle. Lisäksi Lane tukee las-
tenneurologian hoitotyön kehittämistä jakamalla apurahoja sekä tekemällä hoitotyötä 
monin tavoin näkyväksi. Tämä artikkeli jatkaa juttusarjaa, jossa näistä toimintamuo-
doista kerrotaan tarkemmin. Tämän kirjoituksen aiheena on yhdistyksen toiminta hoi-
totyön näkyväksi tekemisessä ja kehittämisessä.
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LASTENNEUROLOGIAN HOITOTYÖN 
VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT 
LAHDESSA 13.-14.4.2023

Lastenneurologian hoitajat (Lane ry) järjestää:

PERHEEN JA YHTEISÖN TUKEMINEN 
HOITOTYÖN KEINOIN

Tervetuloa Lahteen!

Luentoja aiheista: Mitä vammaisuus tarkoitt aa lapsille 
ja perheille? Perheiden ja yhteisöjen tukeminen 

lapsen ja nuoren vammaisuuden äärellä sekä riskien ja 
haasteiden tunnistaminen lapsen varhaisvaiheissa.

Paikka: Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone,
Aleksanterinkatu 14
Ilmoitt autumisaika: 2.1.-10.3.2023

Osallistumismaksut:
Jäsenet: 2 päivää: 320 e / 1 päivä: 200 e
Ei-jäsenet: 2 päivää: 350 e / 1 päivä: 230 e

Majoitusta varten varatt u kiinti ö 
Sokos Hotel Seurahuoneelta.

Lisäti etoa: htt ps://lastenneurologianhoitajat.yhdistysavain.fi /


