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Kehittämisprojektin 
tausta ja 
tavoitteet



• Maahanmuuttajataustaisten naisten
lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvän
tiedon ja tuen tarpeen kartoitus

• Neuvolan työntekijöiden työssään
kokemat kehittämistarpeet

 Vertaisohjaajakoulutus (syksy 2020)
 Materiaali selkosuomeksi ja -ruotsiksi

• Yhteistyössä
• Sateenkaarikoto Ry
• Kaarinan neuvola
• Flyktingmedicinskt Centrum Norrköping

WoHealth – Maahanmuuttajanaisten
voimaantumisen tukeminen

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-
innovaatiot/hae-projekteja/maahanmuuttajanaisten-
voimaantumisen-tukeminen/

• Asiantuntija (seksuaali- ja 
lisääntymisterveys, imetys, vauvan hoito)

 Vertaisohjaajakoulutus
 Materiaalit

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-


Maahanmuuttajanaisten seksuaali-
ja lisääntymisterveyden 

erityispiirteet

WoHealth-hanke

Henkilökohtainen/työn kautta 
herännyt mielenkiinto aiheeseen

Väestöliiton 
toimintasuunnitelma:

Maahanmuuttajien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden
edistäminen (2009):

Jatkotutkimusehdotus

Teoriatietoon perehtyminen

Vertaistukikoulutuksen toteutus

Haastattelu ja havainnointi 
vertaistukikoulutuksen osallistujille

* Uusi tieto
* Maahanmuuttajanaisten oma 

kokemus tuen tarpeista ja 
vertaisohjaajakoulutuksesta



Tutkimus-
tehtävät

1. Mitä erityistilanteita 
maahanmuuttajanaisten seksuaali-
ja lisääntymisterveyteen liittyy 
obstetrisesta ja gynekologisesta 
näkökulmasta?

2. Mitä erityistilanteita tunnistetaan 
kulttuurisesta ja kielellisestä 
näkökulmasta?

3. Mitä tuen tarpeita 
maahanmuuttajanaiset itse 
kuvaavat?

4. Miten maahanmuuttajanaiset kokivat 
WoHealth-vertaistukikoulutuksen?



Kehittämisprojektin 
eteneminen



1
Tiedonkeruu

• Kevät-syksy 2020

• Teoreettinen 
viitekehys

• Vertaisohjaaja-
työskentely

• Haastattelu-
kysymykset

2
Vertaisohjaaja-

koulutus

• 27.8. – 8.10.2020

• Valmistelut:
kevät-syksy 2020

3
Haastattelu ja 
havainnointi

• Ryhmähaastattelu

• Vertaisohjaaja-
koulutuksen 
päätteeksi

• Materiaalin 
analyysi 
(aineistolähtöinen 
sisällönanalyysi): 
syksy 2020

4
Kehittämisprojektin 

raportti

• Kevät 2020 –
kevät 2021



Tulokset ja 
johtopäätökset



Maahanmuuttajanaisten obstetrisia ja gynekologisia sekä kielellisiä ja 
kulttuurisia erityispiirteitä tunnistetaan kirjallisuudessa useita. Näihin 
erityisyyksiin vaikuttaa esimerkiksi etnisyys, sosioekonominen asema, ikä, 
terveyshistoria, muuttosyy sekä kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät.

• Enemmän raskauksia, synnytyksiä ja keskenmenoja
• Kohonnut riski esimerkiksi raskausdiabetekseen, pre-eklampsiaan, anemiaan, 

infektiotauteihin, ennenaikaisiin synnytyksiin, psyykkiseen oireiluun raskauteen liittyen
• Vähemmän äitiyshuollon palvelujen käyttöä
• Useammin tyytymättömyyttä synnytyskokemukseen
• Vähemmän tukea imetykseen

• Enemmän hoitamattomia sairauksia ja infektioita
• Vähemmän gynekologisten palveluiden käyttöä
• Vähemmän ehkäisyvalmisteiden käyttöä
• Enemmän raskaudenkeskeytyksiä
• Kohonnut riski joutua seksuaalirikoksen uhriksi

• Haasteita hoitoonohjautumisessa häveliäisyyssyistä tai kulttuurisista / kielellisistä eroista 
johtuen



• Terveydenhuollon palveluista hyviä kokemuksia
• Palvelujen pariin ohjautuminen koetaan haasteelliseksi
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden koulutus oli hyödyllinen
• Seksuaali- ja lisääntymisterveydestä kaivataan lisää tietoa ja koulutusta
• Kohtaaminen Suomen terveydenhuollon palveluissa ollut tasa-arvoista
• Kulttuurierot ja toiveet tulleet huomioiduksi
• Tulkkipalvelujen saanti ollut automaattista

• Keskusteluun motivoivia tekijöitä ovat aiheen tuttuus sekä positiiviset ja/tai henkilökohtaiset 
kokemukset aiheesta

• Keskustelua rajoittavia tekijöitä ovat motivaation puute ja kielen haasteet

• Vertaistukitoiminnalle tarvetta
• Vertaistukikoulutus ollut hyödyllinen, mutta lisää koulutusta kaivataan

Haastattelu- ja havainnointitutkimus



Vertaistukikoulutus oli onnistunut.

Tukihenkilökoulutusta tulee kehittää ja jatkaa.

Terveydenhuollon palveluihin ja palveluihin ohjautumiseen kaivataan tukea.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa kaivataan tukea.

Kieli- ja kulttuurierot huomioitu hyvin terveydenhuollossa asioidessa.



Kehittämisprojektista 
käytäntöön



• Erityispiirteiden tunnistaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluissa edistää 
asiakkaan terveysongelmien ja –haasteiden tunnistamista ja ennaltaehkäisyä

• Asiakkaan palveluohjaus yksilöllistyy ja palvelujen resursointi järkevöityy
• Asiakkaan kokemus saamastaan palvelusta paranee

Kehittämissuosituksia
• Laaja maahanmuuttajanaisten haastattelu- tai kyselytutkimus koetuista seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden tuen tarpeista
• Maahanmuuttajanaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden erityispiirteiden huomioiminen 

Käypä hoito-suosituksissa
• Maahanmuuttajanaisten vertaistukikoulutuksen jatkuminen ja vaikutusten seuranta



• Tulosten levitys tapahtuu opinnäytetyön raportin julkaisun myötä (Theseus) sekä 
kypsyysnäytteenä kirjoitettavan artikkelin muodossa (tavoitteena julkaisu Kätilölehdessä)

• Kehittämisprojektin tuloksia voidaan hyödyntää myös WoHealth-hankkeen raportoinnissa 
sekä tulevissa kehittämisprojekteissa, hankkeissa ja tutkimuksissa

• Tulokset ja kehittämisprojektin aihe eivät ole ajankuvaan sidonnaisia, vaan ilmiö on 
jatkuva ja kehittyvä
• Pysyvyyden varmistaa aiheen jatkotutkimus ja huomioiminen hoitotyön kehityksessä

• Henkilökohtaisena uratavoitteena jatkaa aiheen parissa työskentelyä



Kiitos!


