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ENSITIEDON KERTOMINEN LASTEN TEHOLLA 55 
-toimintamalli henkilökunnalle 

   Paikalla olevat henkilöt ja tila 
o lääkäri ja omahoitaja/potilaan hoitaja
o molemmat vanhemmat tai toinen vanhempi (ja tukihenkilö)
o rauhallinen huone tai tila (haluavatko vanhemmat vauvan olevan

läsnä)
o ei häiriötekijöitä (puhelimet, potilasmonitorit, muut ihmiset)
o anna vanhemmille mahdollisuus nähdä lapsi ennen ensitiedon

antamista

   Vuorovaikutus perheen kanssa 
o selvitä vanhemmilta mitä tietoa on jo annettu, esim. ”Mitä huolia

teillä on lapseenne liittyen?” ”Mitä olette jo kuulleet?” 
o kerro realistisesti vanhemmille millaisesta

sairaudesta/sairaudentilasta on kyse ja mitä on odotettavissa. Muista 
toivo! 

o käytä helposti ymmärrettäviä käsitteitä ja puhu asioista
kiertelemättä 

o rohkaise vanhempia esittämään kysymyksiä ja etene vanhempien
kysymysten perusteella 

o hyväksy vanhempien tunteet.
o kohtaa vanhemmat aidosti, kiireettömästi ja tasavertaisesti

   Tiedon ja tuen antaminen 
o vältä tietotulvaa, mutta anna vanhemmille kaikki tarvittava tieto
o kerro miten asiassa edetään, milloin on mahdollista saada lisätietoa

ja kuka sitä antaa. 
o anna vanhemmille kirjallista materiaalia esim. vertaistukiryhmistä,

vammaisuudesta, oikeuksista ja etuuksista. Havainnollista esim. 
kuvien avulla. 

o sovi uusi tapaaminen (esim. seuraavalle lääkärinkierrolle).
Vanhemmille jää näin aikaa valmistautua tilanteeseen 
kysymyksineen ja huolenaiheineen 

o tarjoa keskusteluapua (perheterapeutti)
o ole vanhempien saatavilla
o kirjaa ensitiedon antaminen potilaan hoitosuunnitelmaan
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TAUSTA 
o ensitiedon antamisesta ei Käypä hoito –

suositusta
o työyksikössä ei yhtenäistä tapaa

ensitiedon antamiseen 
o potilaalla oikeus saada laadultaan hyvää

terveyden- ja sairaanhoitoa, jonka
perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja
toimintakäytäntöihin

TARKOITUS JA TAVOITE 
o pohtia keinoja, joiden avulla tukea ja

auttaa sekä terveydenhuollon
ammattilaisia että perheitä
ensitietotilanteissa

o laatia omaan työyksikköön toimintamalli
o tavoitteena tukea entisestään työyksikön

perhelähtöistä työskentelyä,
yhdenmukaistaa käytäntöjä ja edistää
lasten ja perheiden hyvinvointia

TOTEUTUS 
o lähtökohtana tukea ensitiedon avulla

vanhempien ja lapsen välistä varhaista
vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta

o kehittämistehtävän perustana Irlannissa
kehitelty suositus (2012) ensitiedon
kertomisesta
(http:www.informingfamilies.ie)

o työyksikköön toimintamalli ensitiedon
kertomisesta

 TULOKSET 
o ensitiedon toimintamalli hyvä apuväline

hoitajille ja lääkäreille
o vanhemmilla selkeämpi käsitys siitä, mitä

seuraavaksi tapahtuu ja miksi

Ensitiedon kertominen lapsen 
sairaudesta, vammasta tai 
muuttuneesta voinnista on kriittinen 
hetki vuorovaikutus- ja 
kiintymyssuhteen kehittymiselle. 
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