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Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli luoda uudistettu perhevalmen-
nuksen malli Turun sosiaali- ja terveystoimen neuvoloiden käyttöön. Kehit-
tämishanke toteutui alueellisen Neuvolatyö 2010-luvulle hankkeen osapro-
jektina. Hankkeen teoriaosuudessa perhevalmennuksen sisältöä ja toteutus-
ta tarkasteltiin vanhemmuuden, parisuhteen ja seksuaalisuuden, raskauden, 
synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan näkökulmista. Perhevalmennuksen 
toteuttamisessa korostuvat perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys, vertaistuen 
mahdollistaminen, hoidon jatkuvuus sekä moniammatillisuus. Hankkeeseen 
sisältyneen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista tämänhetkinen 
perhevalmennus on Turussa sekä miten ja millaiseksi äitiysneuvoloiden tervey-
denhoitajat haluaisivat sitä kehittää. Tutkimus toteutettiin äitiysneuvoloiden 
terveydenhoitajien teemahaastatteluina (N = 8), lisäksi kerättiin ja analysoitiin 
perhevalmennuksessa käytettävä kirjallinen ja muu materiaali. 

Tutkimuksen tuloksena turkulaisen perhevalmennuksen nykytilasta muodos-
tui vaihteleva ja monipuolinen kuva, jossa äitiysneuvolan terveydenhoitajan 
asiantuntijuus ja toiminta oli keskeisessä roolissa. Terveydenhoitajien kuvauk-
set perhevalmennuksen nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämishaasteista oli-
vat vaihtelevia, ja osittain ristiriitaisia. Perhevalmennuksen toteutustavat vaih-
telivat eri neuvoloiden kesken, tiedollinen sisältö sen sijaan oli yhtenäisempi. 



Perhevalmennusten vetämisen haasteellisuus tuli terveydenhoitajien haastat-
teluissa selvästi esille. Kehittämisehdotusten ja tulevaisuuden unelmavalmen-
nuksen visiointi jäi aineistossa vähäisemmäksi suhteessa perhevalmennuksen 
nykytilan kuvaukseen. Nykytilan ongelmat ja puutteet nähtiin selvästi mut-
ta niiden korjaamiseksi ei koettu olevan kovin realistisia mahdollisuuksia ny-
kyisillä resursseilla. Perhevalmennuksen kehittäminen nähtiin yleisesti tärkeä-
nä. Perhevalmennuksen sisältöä haluttiin kehittää enemmän vanhemmuuden 
tukemiseen painottuvaksi, synnytyksen jälkeen jatkuvaksi sekä vanhempien 
keskeisen vertaistuen mahdollistavaksi. Vastuuta perhevalmennusten suunnit-
telusta ja toteutuksesta haluttiin tulevaisuudessa jakaa enemmän muiden am-
mattilaisten kesken.

Hankkeen tuloksena syntyi uudistettu perhevalmennuksen malli sisältörun-
koineen ja toiminta- ja resurssisuunnitelmineen. Uudistetussa perhevalmen-
nuksessa vanhemmat kokoontuvat ryhmätapaamiseen neljä kertaa ennen syn-
nytystä ja kaksi kertaa synnytyksen jälkeen. Mallin keskiössä on vanhemmuu-
den vahvistaminen vertaistuen, jatkuvuuden ja moniammatillisen yhteistyön 
keinoin. Vastuu perhevalmennuksen toteuttamisessa jakautuu uudessa mal-
lissa entistä laajemmin sekä äitiys- että lastenneuvolan ja muiden asiantunti-
joiden kesken. Perhevalmennuksen suunnittelu ja toteuttaminen integroidaan 
osaksi Turun ammattikorkeakoulun kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden 
opintoja. Opiskelijayhteistyötä hyödynnetään myös uudistetun perhevalmen-
nuksen vaatiman materiaalin ja virtuaaliympäristöjen luomisessa. Perheval-
mennuksen uudistettu malli on tarkoitus pilotoida myöhemmin valituissa tur-
kulaisissa neuvoloissa vuosien 2010–2011 aikana.
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