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ABSTRACT 
 

The objective of the thesis was to develop an effectiveness evaluation of 
group activities based on Green Care methods in the Green Care project of 
Kokkola mother and baby home and shelter association. The purpose of this 
thesis was to produce an evaluation tool that measures the experiential effects 
of family group activities. At the thesis the developing task was to develop a 
questionnaire, by which participant’s beginning and end situation concerning 
parent’s social skills, mentalization ability and of nature-assisted methods to 
effectiveness is surveyed. 
 
The thesis was implemented as a functional thesis. The questionnaire was de-
signed to serve nature-oriented family group activities. The questionnaire was 
tested in a nature-oriented family group. Six parents and four children partici-
pated in the group. For the evaluation of the questionnaire, a method was de-
veloped, based on which an assessment of the perceived effects of the activ-
ity was obtained. 
 
The results showed in the initial survey, based on the parents’ experience that 
the parents were uncertain about the answers, such as whether to think about 
the question from their own point view or from the child’s point of view. In the 
final survey, the parents’ insight into their ability to mentalize and their interac-
tion with their child were revealed. 
 
The evaluation tool helped parents to reflect on their own interaction with their 
child and to look behind the child’s actions. The evaluation tool helped the par-
ents themselves to realize the importance of their own actions on the child’s 
actions. 
 
Based on the answers to the questionnaire, it can be concluded that the na-
ture-oriented family group supported the interaction of parents and children 
through joint outdoor activities and joint activities. Parents got tips from the 
group for outdoor activities together. Traditional outings with a stroller or play-
ing for a while in the yard gained new dimensions through different tasks. 
Shared moments that take place indoors, such as Easter crafts, were per-
ceived as supporting interaction and mentalization. The mentalization of the 
parent’s strengthened with the group’s peer support and functionality. 

 
Keywords: green care, nature-assisted methods, interaction, mentalization, 
family group 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aihe nousi minulle työstäni. Olin opinnäytetyön toteutuksen ai-

kana töissä Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:llä Green Care -hankkeessa RITVA; 

rakkautta ja tekoja – vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja 

aikuisille -projekti 2021–2023.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää hankkeen pikkulapsiperheiden perhe-

ryhmätoiminnan arviointia. Tarkoituksena oli luoda arviointityökaluksi kyselylo-

make lapsiperheiden perheryhmätoimintaan. Opinnäytetyössä kehittämistar-

peen määrittelyn jälkeen, suunnittelin, testasin ja arvioin kyselylomakkeen 

luontolähtöisesti toteutetussa perheryhmässä. Perheryhmätoiminnan tavoit-

teena oli, että vanhemman kiintymyssuhde lapseen paranee sekä vanhem-

man mentalisaatiokyky vahvistuu. Kiintymyssuhdetta ja mentalisaatiokykyä tu-

kevia kokemuksia ryhmätoiminnassa haetaan Green Care -menetelmiä hyö-

dyntäen. Voidaan tehdä vaikkapa yhteisiä luontoretkiä, tarkastella eläinten jäl-

kiä talvisella hangella sekä kevään merkkejä. Voidaan myös askarrella luon-

non materiaaleista.  

 

Lehtolan (2017) mukaan haastattelu- ja arviointimenetelmiä on kehitetty men-

talisaatiokyvyn arvioimiseksi. Ne on pääsääntöisesti kehitetty tutkimuskäyt-

töön, mutta käytetään myös kliinisessä hoidossa tukena. Lomaketutkimuk-

sessa kysymysasettelussa on pyrittävä tutkimusongelman puolesta kattavaan, 

mutta helppotajuiseen ja yksinkertaiseen asetteluun (Tietoarkisto).  Mentali-

saatio voisi korostua vastaajan oman kokemuksen huomioon ottamisena 

(Lehtola 2017), koska vastaajien on usein helpompi vastata kysymyksiin, jotka 

kokevat omakohtaisiksi (Tietoarkisto). Parhaimmillaan mentalisaation auttaa 

vanhempia pysähtymään miettimään itseään ja lasta ja näkemään kummankin 

käyttäytymisen taakse (Lehtola 2017). Tässä opinnäytetyössä on merkityksel-

listä se, että onko lomake mittarina toimiva työkalu kerätä haluttua tietoa. 

 

Lapsiperheiden parissa tehtävässä työssä erilaiset ryhmämuotoiset toiminnot 

ovat yleisiä. Perheryhmien toteutukseen on olemassa monia eri menetelmiä ja 

toimintamuotoja. Perinteisesti perheryhmät kokoontuvat järjestäjänä toimijan 
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tiloissa. Toteutuksen tavoitteet ovat pääsääntöisesti vuorovaikutukseen, per-

heen hyvinvointiin, vertaisuuteen ja osallisuuteen perustuvia. Tavoitteiden 

saavuttamiseksi ryhmissä toteutetaan erilaisia menetelmiä keskustelujen tu-

eksi. Menetelmät voivat olla leikkiä, lauluja, loruja, yhdessä lounaan valmis-

tusta, leipomista, mitä vain.  

 

Lehto (2012) on tarkastellut pro gradu tutkielmassaan Green Caren element-

tejä siinä valossa, kuinka niistä voitaisiin rakentaa yhteyttä sosiaalityön ele-

mentteihin. Luonnon ihmistä elvyttävä ominaisuus nähdään Green Caren pe-

rustana. Elvyttävyys on tarkoittaa kokemuksellisuuden tunnetta, luonnossa 

kaikki tunteet ovat sallittuja. Hyvinvointia edistävät kokemukset luonnossa voi-

vat olla elämyksiä hoivaamisesta, huolenpidosta sekä vastuullisuudesta. 

(Lehto 2012.) 

 

Kuntoutuksessa, esimerkiksi päihdekuntoutuksessa, pelkkä kokemus ei aina 

riitä. Toiminnalla ja tekemisellä on tärkeä rooli hyvinvoinnille. Luonnon tai 

maatilan tarjoama ympäristö voi toimia terapeuttisena elementtinä tekemisen 

näkökulmasta ja tarjota eväitä jokapäiväiseen elämään. Vertaisuuden ja mer-

kityksellisyyden tunteen kautta ihmisen itsetuntoa vahvistaa osallisuuden ko-

kemus. Yhteisöllisyys tarjoaa sosiaalista tukea ja verkostoja sekä sitä kautta 

edistää osallisuutta. (Lehto 2012.) 

 

Yhtenä Green Care -toiminnan tavoitteena on tukea ihmisen omia voimava-

roja. Voimauttava vuorovaikutusprosessi syntyy yhdessä luonnon, ihmisen ja 

yhteisön toiminnasta. Menetelmät voivat olla aktiivisia fyysisesti ja sitä kautta 

kuntouttavia tai enemmän emotionaaliseen kokemuksellisuuteen perustuvia 

tai painottua enemmän sosiaalisesti. (Lehto 2012.) 

 

Green Care -hanke RITVA on lähtenyt yhdistyksen tarpeesta monipuolistaa 

toimintaa ja mahdollisuuksia toimia myös poikkeusoloissa, kuten korona-ai-

kana ja turvata toiminnot lasten, perheiden ja aikuisten hyväksi. Opinnäyte-

työssä kehitettiin ja testattiin arviointilomake luontolähtöisesti toteutetussa per-

heryhmässä kevään 2022 aikana. Yhdistys sai vuonna 2021 GC-hankkeen 

STEA-rahoituksen. Hankkeen myötä yhdistys pystyy kehittämään Green Care 

-toimintaa.  
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Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on lastensuojelujärjestö, joka kuuluu jäsenjärjes-

tönä valtakunnalliseen Ensi- ja turvakotien liittoon. Kokkolan ensi- ja turvakoti 

ry:n toiminnan ajatus on turvata lapsen oikeus, niin suotuisiin kasvuolosuhtei-

siin kuin turvalliseen kehitykseen. Lisäksi yhdistyksen toiminta tukee vanhem-

pia ja perheitä sekä sen tarkoituksena on ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkival-

taa ja kehittää perhetyötä viranomaisten ja vapaaehtoistahojen kanssa yhteis-

työssä. (Kokkolan ensi- ja turvakoti ry 2021.)  

Green Care -menetelmät ovat olleet Kokkolan ensi- ja turvakoti yhdistyksen 

laitosyksiköissä käytössä jo pidemmän aikaa. Yksiköissä on ollut työntekijöitä, 

jotka ovat olleet innostuneita Green Care -menetelmistä. Työntekijöiden innos-

tuksesta on Kokkolan ensi- ja turvakoti yhdistyksessä lähdetty jalkauttamaan 

toimintaa koko yhdistykseen. (Green Care Finland ry 2022.) 

Kriisi- ja väkivaltatyön yksikkö Väkevä on käyttänyt pitkään työssään Green 

Care- menetelmiä esimerkiksi asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa. Väke-

vässä kokoontuu säännöllisesti väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmä. Ryh-

män toiminnassa on yhtenä elementtinä Metsämieli -kerta, sitä on muokattu 

kuhunkin ryhmään sopivaksi. Metsämieli -kerrasta on naisilta saatu hyvä pa-

laute. Jälkikäteen tehdyssä kyselyssä asiakkaille. Metsämieli nousee esille ko-

kemuksena, jossa on opittu tapoja mm. purkaa vihantunteita ja ahdistusta. 

Työntekijät kokevat palautteen isona onnistumisena, kun asiakkaalle on jäänyt 

jotain hyödyllisiä toimintamalleja käyttöön yhdistyksen toiminnan tuottamista 

palveluista. (Niemistö 2022.) Hotakainen blogi -tekstissään on tiivistänyt koke-

muksen seuraavasti ”Olemme kuulleet upeita tarinoita siitä, kuinka paljon asi-

akkaat ovat hyötyneet eläin- ja luontoavusteisesta työskentelystä, sekä 

olemme saaneet uusia ideoita omaan toimintaamme” (Hotakainen 2021). 
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2 LUONTOLÄHTÖINEN GREEN CARE TOIMINTA MENETELMÄNÄ 

Teorioita luontokokemuksen hyvinvointivaikutuksista on useita. Teoriat, joita 

on eniten käytetty eko- ja ympäristöpsykologiassa liittyvät tarkkaavuuden elpy-

miseen tai stressin jälkeiseen elpymiseen.Tarve luontoyhteyteen periytyy gee-

nien mukana biophilia-hypoteesin mukaan. Luonnon ja luontoympäristön vai-

kutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen on tutkimustietoa. Tutkimukset 

osoittavat, että luonto ympäristönä rauhoittaa, laskee stressitasoa ja vaikuttaa 

mielenlaatuun. Luonnossa liikkuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen luonto-

ympäristössä voivat olla hyvin monimuotoisia. (Vehmasto 2018.)   

 

Luonnon sekä ihmisten keskinäisestä yhteydestä keskustelua on käyty histori-

assa sen ajan, mitä sitä on kirjoitettu. Valistuksen aikakausi 1700-luvulla 

ylensi ihmiset vielä enemmän luonnon yläpuolelle, mitä kristinusko jo aiemmin 

oli opettanut ihmisen olevan luonnon herra. (Mesimäki 2011.) 

 

Romantismi kehittyi vastareaktiona valistukselle. Se syntyi Jean Jacques 

Rousseaun kritisoidessa valistuksen ajan näkemykseen ihmisen olemisesta 

luonnon yläpuolella. Rousseaun mukaan ihmistä turmelivat tieteen edistys-

usko sekä rationalismi, hän katsoi hyvän elämän edellytyksen olevan ihmisen 

ja luonnon välisessä suhteessa. Tällä hän ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että 

pitäisi palata ajassa taakse päin, villeyteen, vaan enemmänkin hän tarkoitti tie-

tyllä tapaa luontouskontoa. Ihminen on moraalinen ollessaan yhteydessä luon-

toon, joka johtuu ihmisen yhteydestä luonnon ääneen. Rousseau oli sitä 

mieltä, että parhaiten ihminen voi silloin, kun ihmisellä on vähäiset tarpeet ja 

ihminen on tyytyväinen siihen, mikä on olennaista. Rousseaun jälkeen on väi-

tetty, että tieteen sekä teknologian kehitys on vähentänyt yhteisöllisyyttä ja 

elämäntapaa, joka on luontoa lähellä, joka taas näkyy elämän merkitykselli-

syyden katoamisena. (Mesimäki 2011.)   

 

2.1 Ekopsykologia 

Kaikelle Green Care -toiminnalle luo keskeisen perustan ekopsykologia. Kes-

keinen ajatus ekopsykologiassa on nähdä ihminen osana muuta luontoa, sen 

vuoksi ihmisen ja luonnon hyvinvointi tai vastaavasti pahoinvointi ovat toisiinsa 
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yhteydessä.  Ekopsykologiassa ajatellaan, että ihmisten vieraantumista luon-

nosta tulisi ehkäistä sekä rakentaa kestävän kehityksen suuntaista elämänta-

paa. (Green Care Finland ry 2021.) 

 

Kansainvälinen Ekopsykologialiitto (International Community for Ecopsycho-

logy, ICE) määrittelee ekopsykologian seuraavasti: 

 

”Ekopsykologia sijaitsee useiden tutkimusalojen, mukaan lukien 

psykologian, ekologian, henkisyyden ja ympäristöfilosofian, ris-

teyskohdassa, mutta sitä ei rajoita mikään tieteenalojen rajat. Yk-

sinkertaisesti sanottuna Ekopsykologia tutkii synergististä suh-

detta henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin sekä kotimme, 

maapallon, terveyden ja hyvinvoinnin välillä.” 

  (International Community for Ecopsychology 2022.) 

 

Kaisa Mesimäki (2011) on pro gradussaan jäljittänyt ekopsykologian historiaa 

Lorraine Fishin (2009) mukaan. Mesimäki on kirjoittanut, että Fishin mukaan 

yhdysvaltalaista Paul Shepardia voidaan pitää isoisänä ekopsykologialle. She-

pard on esittänyt 1980-luvulla näkemyksen siitä, että ihmisten yleiset psyykki-

set ongelmat juontavat juurensa vääristyneestä luontosuhteesta. Kirjoituksis-

saan hän viittasi itseään aikaisempiin ajattelijoihin, kuten Sigmud Freudiin, 

joka myös näki ihmisten pahoinvoinnin syynä sairaan yhteiskunnan. Mesimäki 

kirjoittaa myös, että on hyvä muistaa, että yhdysvaltalaisen ekopsykologisen 

perinteen ohella teemaa pohdittiin Saksassa 1970-luvulla saksalaisen tutki-

musseuran toimesta. (Mesimäki 2011.) 

 

Suomalaiseen elämään luonto on aina kuulunut vahvasti. Ihmisten arjessa 

luonto oli mukana jo varhaisina vuosikymmeninä. Kaupungistuminen, medika-

lisaatio, digitalisaatio sekä teknologia kehityksineen ovat kuitenkin tuoneet 

varjopuolensa ihmisten luontoyhteyteen, Joko se on heikentynyt tai sitä ei ole 

enää syntynyt. Muuttuvan yhteiskunnan ja sen muuttuvien rakenteiden myötä 

on uudelleen syntynyt tarve luonto- ja eläinavusteisille menetelmille. (Yli-Vii-

kari & Ylilauri 2019.) 
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2.2 Green Care  

Green Care tarkoittaa menetelmiä, jotka tukeutuvat luontoon ammatillisesti, 

vastuullisesti sekä tavoitteellisesti hyödynnettynä erilaisten hyvinvointipalvelui-

den tuottamisessa. Palvelujen tuottamiseen haetaan lisäarvoa sosiaalisesta 

innovaatiosta sekä interventiosta. Vaikutukset, jotka lisäävät hyvinvointia, syn-

tyvät esimerkiksi osallisuuden, kokemuksellisuuden sekä luonnon elvyttävyy-

den kautta. (THL 2022.)  

 

Green Care -käsite esiteltiin ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 2006 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Green Care -tyyppisellä toi-

minnalla on meillä pitkä historia, vaikka käsite onkin suhteellisen tuore. Osa 

suomalaisten hyvinvointia on ollut tiedostamattomana luonto. Luontoon on ha-

keuduttu voimaantumaan omaehtoisesti. (Soini & Vehmasto 2014.) 

 

Green Care -menetelmät koostuvat kolmesta peruselementistä. Perusele-

menttejä ovat luontoperustaisuus eli luonto, kokemuksellisuus eli toiminta 

sekä osallisuus eli yhteisö. Näitä elementtejä yhdisteltäessä syntyvät hyvin-

vointivaikutukset. Green Care -toiminnassa peruselementtien tulee näkyä ta-

voitteellisena-, ammatillisena sekä vastuullisena toimintana. (Vehmasto 2021.) 

 

Green Care -menetelmien keskiössä on asiakkaan yksilöllinen ohjaus ja tuki. 

Peruselementtejä tarvitaan saavuttamaan asiakkaan psyykkinen, fyysinen ja 

sosiaalinen hyvinvointitavoite. Green Care -toiminta voi tapahtua monenlai-

sessa ympäristössä, kuten metsässä, vesistöympäristössä, puutarhassa, maa-

tilalla, eläinavusteisesti, kaupunkien luontoympäristössä tai sisälle tuodussa vir-

tuaaliympäristössä tai aistien kautta. (Vehmasto 2021.) 

Rakennetuissa ympäristöissä voidaan toteuttaa myös luontolähtöistä toimintaa, 

luonnon eri materiaaleja hyödyntämällä, aistihuoneiden tai virtuaalisen luonnon 

avulla, eläinvierailuilla. Luonnon hyvinvointivaikutuksia voidaan tuottaa myös 

hyödyntämällä sisäkasveja, kasvien kasvatusta, ikkunanäkymää, äänimaise-

maa, luontokuvia, videoita, virtuaalitekniikkaa, mielikuvitus vain on rajana. Si-

jainnista riippumatta, luontoharjoitukset voivat toteutua myös keho- ja mieliku-

vaharjoitteina. (Vehmasto 2021.) 
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Kansainvälisen keskustelun näkökulmasta Suomessa Green Care tunnetaan 

laajana sateenvarjokäsitteenä. Tällä lähestymistavalla on ollut etunsa, että se 

on mahdollistanut erialojen ammattilaisten kokoontuen yhteisesti kiinnostavien 

teemojen äärelle. Kuitenkin rajanveto on tärkeää muihin luontoa hyödyntäviin 

palveluihin Green Care toiminnan lisäarvon säilyttämiseksi. (Soini ym. 2011.) 

 

2.3 Luontolähtöisten menetelmien hyvinvointivaikutukset 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on pitkään totuttu sijoittamaan sisäti-

loissa tapahtuvaksi toiminnaksi. Asiakkaiden käyttöön on kuitenkin mahdollista 

saada erilaisia kuntoutuksen ympäristöjä eläin- ja luontoavusteisuuden myötä. 

Näitä menetelmiä käytetään usein tapauksissa, joissa halutaan tukea asiak-

kaan voimaantumista. (Yli-Viikari 2021.)  

 

Todetusti, luontokokemuksen hyvinvointivaikutuksista teorioita on useita. Eni-

ten käytetyt teoriat eko- ja ympäristöpsykologiassa liittyvät joko tarkkaavuuden 

elpymiseen tai stressin jälkeiseen elpymiseen. Luonnon ja luontoympäristön 

vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen on tutkimustietoa. Tutkimuk-

set osoittavat, että luonto ympäristönä rauhoittaa, laskee stressitasoa ja vai-

kuttaa mielenlaatuun. Luonnossa liikkuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen 

luontoympäristössä voivat olla hyvin monimuotoisia. (Vehmasto 2018.)   

 

Luonnossa tapahtuva tekeminen tukee monipuolisesti lasten fyysistä ja psyyk-

kistä kehitystä. Varhaiskasvatuksessa on hyödynnetty lasten viemistä ulos ja 

metsäeskareista. Lisääntyneestä ulkoilusta ovat hyötyneet sekä arat että vilk-

kaammat lapset. Aroille lapsille luonto on antanut rohkeutta ja vilkkaille lapsille 

luonto on antanut taitoja rauhoittumiseen ja keskittymiseen.  (Yli-Viikari 2021.) 

 

Tunnekokemuksen jakaminen yhdessä voi olla yksi vahvimpia vuorovaikutuk-

sen ja oppimisen muotoja. Lapsille leikki on keskeinen tapa tutustua omaan 

ympäristöön sekä omiin kykyihinsä. Leikki on kokonaisvaltaista ja luovaa toi-

mintaa, jonka avulla lapsi uskaltautuu turvallisesti kokeilemaan ehkä jopa pe-

lottaviakin asioita, koska ne ovat osa leikkiä ja näin ollen erillään todellisuu-

desta. Aikuisten asiakeskeisessä maailmassa saattaa jäädä unholaan, minkä-

laisia voimavaroja kasvulle ja kehitykselle leikki ja mielikuvitus voivat olla. (Yli-

Viikari 2022.)  
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Luonto- ja eläinavusteisissa menetelmissä asiakkaiden kokonaisvaltaisen ke-

hityksen tukeminen on olennaista eri osa-alueilla liittyen toimintakykyyn, ter-

veyteen ja hyvinvointiin. Kuntoutumisen prosessia tutkimuksen tulisi kyetä tar-

kastelemaan laaja-alaisesti soveltaen niin määrällisen kuin laadullisen tutki-

muksen menetelmiä. (Yli-Viikari 2022.) 

 

Sateenvarjo -käsite mahdollistaa Green Care -menetelmiin perustuvaa kun-

toutuksen eri muotoja eri kohdehenkilöille ja ryhmille. Asiakkaiden kokemuk-

siin perustuen voidaan todeta, että luontolähtöisellä kuntoutuksella voidaan li-

sätä asiakkaiden hyvinvointia. Toiminnalla koettiin olevan myös voimaannutta-

vaa vaikutusta parantaa omaa elämänhallintaa ja työllisyystilannetta. Luonto-

lähtöisten menetelmien myötä myös motivaatio koulutushalukkuuteen kasvoi. 

(THL 2015.) 

 

3 LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS SEKÄ MEN-

TALISAATIO 

Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ei voi perustua pelkästään tieto-

jen ja taitojen opetteluun. Varhaislapsuudessa emotionaalinen ja tiedollinen 

kehitys kietoutuvat lujasti toisiinsa, joka tulisi ottaa huomioon myös vuorovai-

kutuksessa. Lapsen kokonaiskehitystä hidastaa vuorovaikutus, joka korostaa 

liikaa osaamista sen sijaan, että tunteiden merkitystä eteenpäin vievänä voi-

mana ei tunnisteta. Lapsen kehitykselle on tärkeää, että vanhemmat ovat tun-

netasolla läsnä hänen arjessaan sekä hänellä on vuorovaikutuksessa mahdol-

lista jakaa sekä positiivisia että negatiivisia tunteitaan. (Nurmi 2010.)  

 

Avain hyviin ihmissuhteisiin on mentalisaatio. Mentalisaatio kehittää tuntosar-

via huomioimaan erilaisia tunteita ja ajatuksia. Se mahdollistaa oivaltaa omia 

sekä toisen tarpeita. Mentalisaation avulla pystyy selvittelemään erimielisyyk-

siä ja väärinkäsityksiä. Mentalisaatiotaitoja kehittämällä voi tulla paremmin toi-

meen esimerkiksi uhmaikäisten kiukkupussien tai inttävien pikkulasten 

kanssa. Lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa mentalisaatio tukee lap-

sen hyvää psyykkistä kehitystä. (Mattila 2019.) 
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Alun perin mentalisaatioteorian kehitti maailman kuulu Peter Fonagy kumppa-

neineen psykoterapeuttiseksi menetelmäksi. Laajoissa kansainvälisissä tutki-

muksissa teoriaa on testattu ja vakiinnutettu siitä lähtien. Mentalisaatiota pide-

tään tuoreena, eri viitekehyksiin sopivana tapana; jäsentää ja käsitellä mielen-

terveyden lähtökohtia. (Mattila 2019.)  

 

Mentalisaatiolla käsitteenä tarkoitetaan Fonagyn mukaan kykyä pyrkiä näke-

mään silminnähtävän toiminnan taakse. Toimintaa seuraamalla vanhempi 

pohtii mitä ajatuksia ja tunteita lapsen toiminnan takana voi olla. Lapsen kiuk-

kukohtauksen sattuessa vanhempi yrittää pohtia mitä kiukuttelevan lapsen 

mielessä liikkuu ja näin ymmärtää lasta paremmin. (Ruuska 2020.) 

 

Mentalisaatioon perustuu reflektiivinen työote, joka on välttämätöntä kaikessa 

ihmissuhdetyössä. Reflektiivinen työote perustuu kohtaamisen, läsnäolon ja 

ihmisarvon kunnioittamisen filosofiaan. Mielentilana se on empaattinen sekä 

utelias. Reflektiivinen työote kulkee käsikädessä dialogisuuden kanssa, joka 

puolestaan viittaa ihmisten väliseen kommunikaatioon. (Viinikka & Sourander 

& Oksanen 2015.)  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat työssään eri elämänti-

lanteissa olevia ihmisiä, lapsia, vanhempia, perheitä, pariskuntia pyrkien ym-

märtämään heitä ja sitä kautta tarjoamaan tukea heille (Salo & Kauppi 2015, 

75). 

 

3.1 Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuh-

teen kehittyminen 

Isoin merkitys lapsen kehityksessä on varhaislapsuus sekä varhaislapsuuden 

ympäristön ne luovat perustan myöhemmässä iässä opittaville tiedoille ja tai-

doille. Alle kolmevuotiaana aivojen muovautuvuus ja alttius uusien asioiden 

omaksumiselle on merkittävän suurta. Aikuisten johdonmukainen, ennakoitava 

käytös sekä lapsen arvostus tuottavat lapselle perusturvallisuuden tunteen, 

joka on tärkeää ympäristön tutkimiselle ja oppimiselle. (Nurmi 2010.) 
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Turvallisen, hyvän vuorovaikutussuhteen perusta on havaittavissa vanhem-

man ja lapsen välisestä kiintymyssuhteesta. Bowlbyn (1979) mukaan ”kiinty-

myssuhdeteoria on yritys käsitteellistää ihmisen taipumusta muodostaa voi-

makkaita tunnesiteitä toisiin ihmisiin ja selittää niitä ahdistuksena, vihamieli-

syytenä, depressiona ja tunteiden eristämisenä ilmeneviä stressin muotoja, 

jotka aiheutuvat tahattomista erokokemuksista ja menetyksistä” (Sinkkonen 

2004). Brittiläinen John Bowlby (1907–1990) koki omassa lapsuudessaan sen 

ajan kasvatusmetodin, jonka tavoitteena oli tuottaa englantilaisia herrasmie-

hiä. Bowlby lähettiin seitsemänvuotiaana veljensä kanssa kasvamaan täl-

laiseksi ja sellainen hänestä tulikin, varautunut ja pidättyväinen. (Sinkkonen 

2012.) 

 

Bowlbyn perhe koostui ankarista kotiopettajista, etäisestä äidistä sekä urapai-

notteisesta kirurgi-isästä. Näihin omiin kokemuksiin pohjautuen hänestä tuli 

psykoanalyysin toisinajattelija, hän ymmärsi erokokemusten ja traumaattisten 

kokemusten merkityksen lapsen kehitykselle. Hän sai tukea ajattelulleen eläin-

tutkijoiden leimautumiskokeista. Mary Ainsworthin, amerikkalaisen psykologin, 

ja John Bowlbyn yhteistyön tuloksena syntyi ns. kiintymyssuhdeteoria. Kiinty-

myssuhdeteoriaa voidaan pitää tänä päivänä kehityspsykologian vaikuttavim-

mista näkemyksistä. (Sinkkonen 2012.) 

 

Bowlbya yksitoista vuotta vanhempi, D. W. Winnicott (1895–1971) myös eng-

lantilainen psykoanalyytikko sekä lastenlääkäri, puolestaan syventyi äidin ja 

lapsen suhteen tutkimiseen. Sinkkosen (2012), mukaan Winnicott on kiteyttä-

nyt vauvan ja äidin suhteesta monia asioita paremmin kuin kukaan muu. On 

todennäköistä, että Winnicott on omassa lapsuudessaan joutunut olemaan 

oman depressiivisen äitinsä mielentilojen tulkitsija sekä ilostuttaja, mikä kertoo 

siitä, että hän keskittyy juuri äitiyteen. (Sinkkonen 2012.) 

 

Henkilökohtaisesti Winnicotin suurin suru oli hänen oma lapsettomuutensa, 

siitä huolimatta hän tavoitti vauvaa katsoessaan, havainnoinnin ja vaiston pe-

rusteella lukuisia ilmiöitä. Myöhemmän tutkimuksen valossa hänen useat aja-

tuksensa ovat Sinkkosen (2012), mukaan jopa profeetallisia. Winnicottilta on 

lähtöisin mm. käsite ”kyllin hyvä äiti”, tämä lausahdus käsittää samalla kertaa 

hyvin monta asiaa. Tarkoittaa sitä, että ”kyllin hyvä” ei välttämättä ole riittävä, 
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vaan että epätäydellinen, mutta rakastava ja parhaansa antava äiti on lapselle 

paras. (Sinkkonen 2012.)  

 

Kiintymyssuhdemalli on sukupolvelta toiselle siirtyvää. Fonangy kumppanei-

neen (1991) osoittivat sen, että tasapainoisilla aikuisilla on lapsia, jotka ovat 

kiinnittyneet turvallisesti. Suotuisat kasvuolosuhteet tukevat työskentelymal-

leja, jotka sitten pysyvät ja periytyvät samanlaisina. Sama toimii toisin päinkin 

eli riskiperheiden lasten kiintymyssuhde etenee useimmiten turvattomampaan 

suuntaan. Hyvän huolenpidon saanut lapsi voi keskittyä uuden oppimiseen ja 

kaverisuhteiden luomiseen, kun ei tarvitse taistella arjessa selviytyäkseen, ku-

ten kaltoinkohdeltu ja laiminlyöty lapsi joutuu ponnistelemaan selviytyäkseen. 

(Sinkkonen 2004.) 

 

Bolwbyn teoriaa on moitittu äitikeskeisyydestä (Sinkkonen 2004). Kuitenkaan 

lapsen parashoivaaja ei aina ole biologinen äiti tai isä. Hoivaaja voi olla adop-

tioperhe, isovanhemmat tai sijaisvanhemmat. (Sinkkonen 2012.) Kiintymys-

suhde ei muodostu verisukulaisuuden perusteella vaan psyykkisten merkitys-

ten varaan. Hyvän kasvun edellytys lapselle on ennakoitava ympäristö sekä 

vähintään yksi riittävän hyvä kiintymyssuhde, mielellään useampia. (Sinkko-

nen 2004.) 

 

3.2 Vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen arvioinnin menetelmiä 

Nykyaikaisessa tutkimuksessa on käytössä useita menetelmiä, joita on kehi-

tetty vauvan ja hoivaajan välisen vuorovaikutuksen mittaamiseksi. Tarkoituk-

sena ei ole luokitella vanhempia mitenkään vaan yhdessä muiden tiedonke-

ruun menetelmien kanssa seurata esimerkiksi hoidon tuloksellisuutta. (Sinkko-

nen 2012, 91–92.) 

 

Care Index on vanhin ja pätevin menetelmä kiintymyssuhteen arvioimiseksi. 

Sen on kehittänyt Patricia Crittenden yhdessä Ainsworthin ja Bowlbyn kanssa. 

Care Index menetelmänä perustuu leikkiin. (Farnfield 2014.) Arvioinnissa teh-

dään videonauhoite, joka on kestoltaan muutaman minuutin. Arvioinnissa lap-

sen vireystaso on hyvä olla tavanomainen eli ei nälkäinen, väsynyt tai kipeä. 
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Videolla lapsen kanssa on äiti/isä, he leikkivät yhdessä totuttuun tapaan. Nau-

hoitetta arvioidaan usean katselukerran perusteella seitsemän vuorovaikutuk-

sen osa-alueen näkökulmasta. (Sinkkonen 2012, 92.) 

 

Muitakin videointiin perustuvia arviointimenetelmiä on, kuten Marschak Inter-

action Method (MIM). MIM on Marianne Marschackin 1960-luvulla kehittämä 

kuvantamistapa lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen havainnoimiseksi.  

Lapsen sekä perheen hoidon tai kuntoutuksen suunnittelussa se on usein käy-

tössä. MIM-havainnointi on keskeinen suunniteltaessa esimerkiksi Theraplay-

terapiaa. (Mattila 2016.) 

 

MIM-havainnointimenetelmästä on eri versioita raskausajasta nuoruusikään 

asti sekä myös perhemalli. Menetelmä perustuu lapselle ja vanhemmalle an-

netun pienen leikkitehtävän havainnointiin videoinnin avulla. Havainnoin jäl-

keen käydään vanhemman tai vanhempien kanssa palautekeskustelu ja siitä 

laaditaan myös kirjallinen palaute. Keskustelun tukena käytetään muutamaa 

valittua videoklippiä. MIM-havainnoin keskustelun tarkoitus on edesauttaa 

vanhempaa näkemään ne kohdat, jotka hänen ja lapsen vuorovaikutuksessa 

onnistuivat erittäin hyvin. (Mattila 2016.)  

  

Kiintymyssuhdeteoriaan perustuu myös, vanhemmalle tehtävä videohaastat-

telu on WMCI (Working Model of Child Interview). Sen tarkoituksena on auttaa 

jäsentämään vanhempien mielikuvia, jotka ohjaavat heidän ja lapsen välistä 

vuorovaikutuskäyttäytymistä. Menetelmä sopii sekä osaksi hoidon arviota että 

sen tueksi. Menetelmä on kehitetty siihen tarkoitukseen, että sillä voidaan 

sekä kartoittaa että tutkia vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Menetelmää 

voidaan käyttää lasta odottaville vanhemmille sekä sijaisvanhemmille myös. 

(Psykoterapiakeskus Via 2022.) 

  

3.3 Vanhemman mentalisaatiokyky 

Vanhemmuuden varhaisissa vaiheissa mentalisaatiokykyyn liittyy hyvin paljon 

kysymyksiä. Mielessään vanhempi kyselee itseltään, mikä saattaa olla lapsen 

käyttäytymisen syynä, mitä lapsi kenties tuntee, mitä lapsi tarvitsee äidiltä juuri 

nyt. Mentalisaatiokyky on positiivista uteliaisuutta, avointa mieltä ja ponniste-
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lua tavoittaa vauvan kokemusmaailma. Mielikuvat vauvasta ja itsestä vanhem-

pana kehittyvät näin ollen myönteisiksi ja vuorovaikutus on palkitsevaa kum-

mallekin. Lisäksi tähän liittyy myös sietämisen taito, että kaikkea ei voi var-

muudella tietää eikä ymmärtää, joka on inhimillistä. (Kalland 2015.) 

 

Äidin ollessa riittävästi läsnä ja kiinnostunut lapsestaan mentalisaationkehitys 

tapahtuu luonnostaan ja huomaamatta. Vauva oppii vanhemman kanssa ni-

meämään ja tunnistamaan erilaisia tunteita ja tarpeita niin itsessään kuin toi-

sissa myöhemmin, kun on lapsi. Vanhemman läheisyyttä ja turvaa kokenut 

lapsi kykenee kokemaan olevansa hyväksytty myös tarvitsevana sekä puut-

teellisena. (Kalland 2015.) 

 

Winnicottin mukaan pientä vauvaa ei voi kuitenkaan tarkastella äidistä erilli-

senä vaan heitä on tarkasteltava yhdessä. Vauvan levätessä äitinsä käsivar-

silla, samalla katsoen äidin hymyileviä sekä hellyyden täyttämiä kasvoja, 

vauva näkee siinä itsensä. Termi, jota paljon käytetään, on peilikuva. Peiliku-

vassa vauva näkee äitinsä kasvoista itsensä peilikuvana ja toisin päin. Vauva 

saa äidiltä palautteen ainutlaatuisuudestaan ja ihanuudestaan. (Sinkkonen 

2012.)  

 

Vauvan reagointia siihen, kun hänen ja vanhemman välinen vuorovaikutus 

katkeaa, on tutkittu Yhdysvalloissa 1970-luvulta lähtien laboratorio-olosuh-

teissa. Tästä kokeesta kuuluisa klippi löytyy YouTubesta käyttämällä hakusa-

naa ”still face experiment”. Klippi kuvastaa konkreettisesti mikä ahdistus ja 

tuska vauvalle tulee, kun vanhempi näyttääkin ilmeettömiä, passiivisia kasvoja 

ja kuina vauva epäluuloisesti palautuu tilanteesta. (Mattila 2019.)  

 

Edward Tronic kollegoineen esitteli ensimmäisen kerran” Still Face Experi-

mentin” vuonna 1975 Society for Research in Child Development- ko-

kouksessa. Testi kestää kolme minuuttia, jossa vauva on vuorovaikutuksessa 

äidin kanssa, äidin ilmeettömyys aiheuttaa vauvassa stressiä, kun hän yrittää 

saada äitiin kontaktin, mutta epäonnistuu. Tällä testillä on tutkittu vuorovaiku-

tuksen lisäksi myös kulttuurien välisiä eroja, kokaiinille altistuneita lapsia, au-

tistisia lapsia sekä psykopatologioiden varsinkin masentuneiden vanhempien 

lapsia. (Geostandart 2022.) 
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Mentalisaatiokyvyn puute vanhemmuudessa saattaa johtaa siihen, että van-

hempi tulkitsee vauvan käyttäytymistä väärin tai keskittymisenä vain siihen, 

että mikä näkyy päällepäin-, miettimättä, mitä käyttäytymisen takana on. Vää-

rät tulkinnat johtavat vääriin vastauksiin. Seurauksena on molemmin puolinen 

pettymys. Pettymyksen tunne vaikuttaa siihen, että vanhempi kokee lapsen 

kielteisenä sekä itsensä huonona vanhempana. Vanhemman puutteellinen 

kyky nähdä lapsen toiminnan taakse, voi johtaa siihen, että vanhempi ei huo-

maa lapsen toiminnan aiheuttamaa kokemusta. Vanhempi voi vähätellä tai 

kieltää lapsen kokeman esimerkiksi sanomalla: ”ei se sattunut ja lopeta turha 

itkeminen”. Tässä tapauksessa lapsi ei tunnista itseään vanhemman peilistä, 

jota termiä Winnicott käytti. Hän joutuu tukahduttamaan itkun ja jää yksin tun-

teidensa sekä kokemuksensa kanssa. Näin lapsi oppii, että tunnekokemusta 

ei voi jakaa eikä voi odottaa, että toinen voisi ymmärtää miltä itsestä tuntuu. 

(Kalland 2015.) 

 

Oman mielen tuntemus on tärkeää, koska on vaikeaa ymmärtää toisen mieltä, 

jos oman mielen ymmärrys on hukassa. Tärkeää on tutustua omaan itseensä, 

omaan elämäntarinaan, tapaan tuntea, ajatella, muistaa asioita. Heikko kohta 

monilla hyvillä vanhemmilla on pitää mielessään itsensä. Itselleen on vaikea 

pyytää mitään hyvää, kun pitää pelastaa kaikki muut. Harva vaatii itselleen ai-

kaa, josta tulisi hyvä olo niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Vanhemman ”oma 

aika” voi olla hyvinkin liian vähissä. Pienikin kävelylenkki ulkoilmassa, venyt-

tely voivat elvyttää suhdetta omaan kehoon, kuten aistien herättely musiikilla, 

väreillä, saunalla, suihkulla, kylvyllä, tapoja on monia, joista jokaiselle on 

omansa. (Mattila 2019.)  

 

3.4 Mentalisaation arviointia 

Zeynep Biringen on yhdysvaltalainen psykologi ja professori. Hän on elämän-

työnään tehnyt tutkimusta lapsen ja aikuisen välisistä suhteista. Biringenin ke-

hittämä emotionaalisen saatavuuden mittari EA (Emotional Availability, emo-

tionaalinen saatavilla olo) on havainnointimenetelmä lasten ja aikuisten välis-

ten suhteiden arvioimiseen, jonka teoreettinen pohja on kiintymyssuhdeteori-

assa. Tämä menetelmä on käytössä maailmanlaajuisesti ja on yksi käytetyim-

mistä. (Biringen 2018.) 
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Tarkalleen emotionaalisen saatavilla olo -menetelmän teoreettinen perusta on 

kiintymyssuhdeteorian ja emootioteorioiden yhdistämisessä. Lyhyiden van-

hemman ja lapsen välisten leikkihetkien videoklippien kautta, kuten MIM (Mar-

schak Interaction Method), havainnoidaan vuorovaikutusasetelmia. Menetel-

mää voidaan käyttää jo raskausajoista alkaen, sen avulla voidaan tunnistaa 

varhaisen vuorovaikutuksen malleja. (Salo 2011, 7.) Havaintojen perusteella 

pisteytetään sensitiivisyys (esimerkiksi tunnetilojen aitous), jäsennyskyky 

(kyky ohjata lasta myönteisellä tavalla ja siten, että ohjausyritykset onnistu-

vat), tunkeilemattomuus / ei tunkeutuvuus (kyky seurata lapsen aloitteita ja pu-

hua lapselle ei komentamalla), ei-vihamielisyys (vihamieliset ilmeet, eleet, 

käytös), lapsen responsiivisuus (positiiviset tunneilmaisut), sekä lapsen aloit-

teellisuus (lapsen aloitteiden moninaisuus aikuista kohtaan). Avain tulkinnassa 

on lapsen tunnereaktiot. Luotettavuutta tässä havainnointi menetelmässä li-

sää, että se voidaan toteuttaa stressaavassa ja stressittömässä havainnointiti-

lanteessa. (Salo 2008.)  

 

4 KEHITTÄMISTYÖ KOKKOLAN ENSI- JA TURVAKOTI RY:N RITVA-

HANKKEESSA 

Opinnäytetyö toteutettiin osana Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n Green Care -

hanketta, RITVA. Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on tuottanut yksityistä sosiaali-

palvelua yli 20 vuoden ajan. Kokkolaan perustettiin monialaisten ammattilais-

ten tahtotilan tuloksena Kokkolan Turvakotiyhdistys keväällä 1999 turvaamaan 

lasten oikeuksia suotuisiin kasvuolosuhteisiin sekä ennaltaehkäisemään per-

heväkivaltaa. (Ensi -ja turvakotien liitto s.a.) 

 

Ensimmäisinä vuosina työtä tehtiin paljolti vapaaehtoisten voimin. Kova työ ja 

sinnikkyys palkittiin ja vähitellen työntekijäjoukko oli ammattitaitoisempaa ja 

työn sisältöä arviointiin ja näin ollen toiminta pystyi vastaamaan alueelliseen 

tarpeeseen. (Ensi -ja turvakotien liitto s.a.) 

 

Kokkolan ensi- ja turvakoti yhdistyksen asiakaskunta on eri kuntoutumisohjel-

mien piirissä. Ensikoti Iida on osa valtakunnallista Pidä kiinni -hoitojärjestel-

mää. Pidä kiinni -hoitojärjestelmään kuuluvat ensikodit ovat erikoistuneet per-

heiden kuntoutukseen, joissa kärsitään päihderiippuvuudesta. Kuntoutus on 

ympärivuorokautista ja koskee alle kolmivuotiaiden perheitä sekä raskaana 
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olevia. Ensikoti Iida, avopalveluyksikkö Liina, kriisi- ja väkivaltatyönyksikkö Vä-

kevä sekä vanhemmuudentukiyksikkö Helmi käyttävät perheiden parissa teh-

tävässä kuntouttavassa työssä Green Care-menetelmiä. (Ensi- ja turvakotien-

liitto s.a.) 

 

Green Care -hanke on alkanut Kesäkoti Metsolassa elokuussa 2021 ja kestää 

vuoden 2023 loppuun saakka. Hanketyöskentely toteutetaan luonto- ja 

eläinavusteisesti Keski-Pohjanmaan alueella. Toiminta perustuu yhteisöllisyy-

teen ja osallisuuteen. Hanke on rahoitettu STEA-avustuksella. Hankkeella on 

neljä tavoitetta: 

 

• Tavoite 1 
kohderyhmänä ovat vauva- ja pikkulapsiperheet 
 
Tavoitteena on, että lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus para-
nee sekä vanhemman mentalisaatiokyky ja emotionaalinen läsnäolo 
paranee. 
 

• Tavoite 2 
kohderyhmänä ovat 8–12- vuotiaat lapset ja 13–16-vuotiaat nuoret 
 
Tavoitteena on, päivärytmin tukeminen ja mielekkään tekemisen löyty-
minen. 
 

• Tavoite 3 
Kohderyhmänä ovat aikuiset 
 
Tavoitteena on, vahvistaa vuorovaikutustaitoja, omaa identiteettiä ja 
voimavaroja. 
 

• Tavoite 4 
Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset 
 
Tavoitteena on Green Care- menetelmä osaamisen ja asiakasohjautu-
vuuden sujuvuuden kehittyminen Keski-Pohjanmaan alueella. 

 

Opinnäytetyöni kyselylomakkeen kehittäminen on suunnattu tavoitteen yksi 

kohderyhmälle työkaluksi luontolähtöisten menetelmien arviointiin perheryh-

missä. Lisäksi kyselylomakkeella haettiin tietoa ryhmäläisten alku- ja lopputi-

lanteesta mentalisaation ja vuorovaikutuksen osalta.   
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Green Care -hanke RITVA  

Hankkeen ensimmäisen tavoitteen kohderyhmänä ovat vauva- ja pikkulapsi-

perheet. Tavoitteena on, että lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus pa-

ranee. Tavoitteena on myös, että vanhemman mentalisaatiokyky ja emotionaa-

linen läsnäolo paranee. Yhteistyössä perheiden kanssa järjestetään ryhmiä, ta-

paamisia ja leirejä luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä hyödyntäen. Perheryh-

missä vanhemmat täyttävät ennen prosessin alkua ja sen loputtua itsearviointi-

lomaketta, jonka tarkoituksena on mitata mentalisaatio ja vuorovaikutustaitojen 

kehittymistä. Tätä mittaria kehitin tässä opinnäytetyössä. 

Taaperonuppuset perheryhmässä hyödynnetään MLL:n Lapsi mielessä – van-

hempainryhmän mallia. Lapsi Mielessä – vanhempainryhmämallin taustalla on 

Yalen yliopistossa kehitetty vanhempainryhmämalli, joka perustuu mentalisaa-

tioteoriaan. Vanhempainryhmän kohderyhmänä ovat 1–3-vuotiaiden lasten 

vanhemmat. (Sourander 2015.) 

 

Tavoite on, että ryhmäkertojen jälkeen perheet voivat jatkaa oppimiensa taito-

jen hyödyntämistä prosessin jälkeen, kun huomaavat ryhmässä saatujen posi-

tiivisten kokemusten ja oivallusten merkityksen arjessa. Ryhmässä vanhem-

man mentalisaatiokyky kasvaa ja hän alkaa näkemään maailmaa lapsen nä-

kökulmasta. Omien tunteiden sekä lapsen tunteiden tunnistaminen ja käsittely 

edesauttaa keskinäistä vuorovaikutusta. (Sourander 2015.) 

 

Vanhempainryhmään oli mahdollista hakeutua itsenäisesti Instagram ja Face-

book mainosten perusteella. Mainoksia oli myös neuvoloissa, perheneuvo-

loissa, perheiden kohtaamispaikoissa jne. Ryhmään ohjautui osallistujia myös 

yhdistyksen sisäisen koordinoinnin kautta sekä asiakasohjautuvuuden kautta 

sosiaali- ja terveyspalveluista. 

 

Jokaisella ryhmäkerralla oli oma teema ja kerrat toistuivat samalla kaavalla. 

Samalla kaavalla toistuvat ryhmäkerrat tuovat turvallisuutta keskusteluun, kun 

ei tarvitse arvata mitä seuraavaksi tapahtuu. Välipala hetki rentouttaa tunnel-

maa alussa ja lastenhoitaja mahdollistaa vanhempien keskittyä itse aihee-

seen. PowerPoint auttaa apukysymyksineen ja alustuksineen myös auttoi kes-

kustelun tukena.  
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Kotitehtävillä oli suurimerkitys toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Ryh-

mäläisten yksilölliset piirteet tasapainottivat ryhmää. Ryhmä oli keskusteleva 

ja toisiaan tukeva sekä kannustava. Taaperonuppuset- perheryhmän ydin aja-

tus voidaan kiteyttää lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan, että ”turvallisesti 

kiinnittynyt lapsi tietää, että kaikki tunteet ovat sallittuja – ne ikävätkin” (Lauk-

kanen 2018).  

 

Seuraavassa olen kuvin havainnollistanut ryhmien teemoja ja ryhmä kertoja. 

Ensimmäisessä kuvassa (kuva 1) on esitetty ryhmä tapaamisten teemat ai-

heittain. Kuvan tarkoitus on myös kuvata vanhempien ryhmätapaamisia pol-

kuna. Ryhmässä tehtävien, yhteisen keskustelun ja vertaistuen kautta oma 

vanhemmuus vahvistuu.  

 

Toisessa kuvassa (kuva 2) on esitelty ryhmäkertojen rakennetta pääpiirteit-

täin. Tärkeää ryhmätapaamisten rakenteen kannalta oli, että se toistuu sa-

manlaisena joka kerta. Tuttu rutiini ryhmäkerran etenemisessä loi turvallisen 

kehyksen keskustelulle. 
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Ryhmätapaamisten teemat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Ryhmätapaamisten teemat.  

 

 

 

Tiistaisin 

klo 17–19 
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Ryhmätapaamisten rakenne pääpiirteittäin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Ryhmätapaamisten rakenne. 

 

Perheet saapuvat ja asettuvat taloksi  

• käsien pesu ja tarvittavat suojaimet 

• yhteinen välipala hetki ja jutustelua 

• lapset leikkivät yhdessä aikuisen ohjauksessa 

• vanhemmat kerääntyvät oleskelutilaan 

 
Tapaamisen aloitus 

• toivotetaan kaikki tervetulleiksi 

• virittäydytään alkuasetelmaan toimin-
non kautta esimerkiksi Nalle-kortit, Voi-
makortit, esine tai muu havainnollis-
tava asia: omat kuulumiset ja tunnetila 
kerrotaan valitun asian kautta. 

• diasarja tukena 

Ensimmäisenä käydään yhdessä läpi harjoitus tai kotitehtävä.  

• keskustelen ja kokemusten vaihtamisen kautta 
 

• kahvittelu, vessa ja jaloittelutauko 

Uusi teema  

• kts. edellinen kuvio 

• alustus 

• kysymysten avulla keskustelua 

Päätös 

• kotitehtävän alustus 

• ryhmän arviointi (Vaikuttavuus esiin mittari) 
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5 OPINNÄYTETYÖN KEHITTÄMISTYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää hankkeen pikkulapsiperheiden perhe-

ryhmätoiminnan arviointia. Tarkoituksena oli luoda arvioinnin mittariksi arvioin-

tilomake perheryhmätoimintaan ennen toimintaa ja jälkeen toiminannan täytet-

täväksi. Vastaisuudessa arviointilomake toimii työvälineenä perheiden parissa 

tehtävässä työssä. Se on saatavilla yleisesti vastaavanlaisen toiminnan arvi-

ointiin eikä vain Kokkolan ensi- ja turvakoti yhdistyksen käytössä. 

 

6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä kyse on ammatillisessa kentässä tapahtu-

van käytännön toiminnan organisointia esimerkiksi opastamista tai ohjaamista, 

jonkin toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Toiminnallisen opinnäytetyön 

toteuttamistavan kirjo on laaja. Kohderyhmän mukaan toteutus voi olla, tapah-

tuma, vihko, opas, kotisivut ja tässä tapauksessa arviointilomake. Ammattikor-

keakoulun opinnäytetyössä tärkeää on, että käytännön toteutus ja sen rapor-

tointi yhdistyvät toiminnallisessa opinnäytetyössä. (Vilkka 2003, 9.) 

 

Tässä opinnäytetyössä kehitin arviointimittaria tuotekehitysprosessissa. Mitta-

rina toimivaa kyselylomaketta testattiin Taaperonuppuset perheryhmässä, jo-

hon osallistui kuusi vanhempaa ja neljä lasta. Viimeisellä ryhmätapaamisella 

arvioitiin yhdessä arviointimittaria. Seuraavassa luvussa esittelen tuotekehitys-

prosessin ja sen eri vaiheissa toteutetut kehittämistoimenpiteet.  

 

6.1 Mittarin kehittäminen tuotekehitysprosessissa 

Tuotekehitys on toimintaa minkä tavoite on kehittää, joko uusi tuote tai paran-

taa jo olemassa olevaa tuotetta (Jokinen 2010). Opinnäytetyössäni kehitin uu-

den tuotteen. 

 

Tähän tuotekehitysprosessin vesiputousmalliin kuuluu neljä vaihetta, jotka 

ovat; suunnittelu, määrittely, testaus ja arviointi. Vesiputousmalli on yleisem-

min käytössä ohjelmistoaloilla tuotesuunnittelussa. Alkuperäisessä Roycen 

(1956) mallissa oli seitsemän porrasta, joita ovat systeemivaatimukset, ohjel-

mistovaatimukset, analysointi, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito (Happo-

nen 2021.)  
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Seuraavissa luvuissa kerron nämä vaiheet ja miten olen ne toteuttanut 

omassa opinnäytetyössäni. Oheinen kuva (kuva 3) havainnollistaa tuotekehi-

tysprosessin vaiheita vesiputousmallin mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Vesiputousmalli tuotekehitysprosessissa (Happonen 2021) 

 

Myös Jokisella on vaiheittain edistyvä tuotekehitysprosessimalli. Se koostuu 

neljästä päävaiheesta, joita ovat tuotekehitysprosessin käynnistäminen, luon-

nostelu, kehittely ja viimeistely. Vaiheet on pilkottu pienemmiksi vaiheiksi. (Jo-

kioinen 2010.) Lisäksi Robert Cooper on kehittänyt Stage-Gate mallin, joka on 

saman tyyppinen Jokisen vaiheittain edistyvän tuotekehitysprosessimallin 

kanssa. Cooperin Stage-Gate malli on viisi portainen, jonka idea on, että jo-

kaista vaihetta edeltää ns. portti, jonka läpäisy edellyttää jatka/lopeta pää-

töstä. (Tulonen 2014.) 

 

Tuotekehitysprosessin ensimmäinen vaihe on sen käynnistäminen, jonka pe-

rusedellytyksenä on tuotteen tarve sekä idea sen toteuttamisesta. Käynnistä-

misvaihe päätyy kehityspäätökseen, kun projektiehdotuksista on valittu se pro-

jektiehdotus, jota lähdetään kehittämään. (Jokinen 2010.) Stage-Gate-mallissa 

ensimmäinen portti tiputtaa pois ideat, jotka eivät läpäise kriteereitä (Tulonen 

2014). 

 

Kehityspäätöksestä päästään luonnostelu vaiheeseen, jossa kehitettävälle 

tuotteelle etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuluonnoksia (Jokinen 2010). Stage-

Gate mallissa portti kaksi on nopea vaihe, jossa vielä voidaan hioa tuotteen 

kriteereitä ja ottaa huomioon taloudelliset seikat (Tulonen 2014). Vielä ei 

 Mittarin suunnittelu 

Mittarin ominaisuuksien 

määrittely 

Testaus 

Arviointi 
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tehdä esimerkiksi piirustuksia, jotka ovat mittakaavassa vaan luonnostellaan 

ja etsitään erilaisia ratkaisuluonnoksia, joista valitaan se, jota lähdetään kehit-

tämään pidemmälle. (Jokinen 2010.) 

 

Kehittelyvaiheessa tehdään mittakaavaan luonnos. Kehittelyvaiheen prototyy-

pistä havainnoidaan sen heikot kohdat, joita voivat esimerkiksi olla tekniset tai 

taloudelliset heikot kohdat. Ideoinnilla pyritään poistamaan heikot kohdat ja 

saada aikaan yksi tai useampi parempi suunnitelma. (Jokinen 2010.) Tämä on 

Stage Gate -mallin porteista tärkein on, numero kolme, joka tarkoittaa tuoteke-

hityksen lopullista arviointia toisen portin perusteella sekä päätöstä lähteä to-

teuttamaan sitä (Tulonen 2014). Kuten myös Jokisen mukaan, kehittelyvaihe 

päättyy joko vaatimukset täyttäväksi kehitetyksi konstruktioehdotukseksi tai 

mikäli vaatimuksia ei ole saatu täytettyä, täytyy kehitystyö aloittaa alusta (Joki-

nen 2010). 

 

Viimeistelyvaiheessa tuote saa lopullisen muotonsa yksityiskohtineen. Vii-

meistely vaiheessa tehdään tarvittavat ohjeet, mahdolliset piirustukset sekä 

osaluettelot. Sarjatuotannossa tehdään vielä lisäksi prototyyppi eli koekap-

pale. (Jokinen 2010.) Stage Gate -mallissa portissa neljä tarkastetaan, että 

tuotekehittelyn tulos vastaa sitä, mitä on haettu. Portti viisi aloittaa tuotteen 

lanseerauksen ja se voidaan myös vielä lopettaa tässä vaiheessa, jos kriteerit 

eivät täyty. (Tulonen 2014.)  Tuotanto alkaa, kun viimeistelyvaihe on tehty lop-

puun (Jokinen 2010). 

 

6.1.1 Kehittämistarpeen selvittäminen 

Edellytyksenä tuotekehitysprojektin käynnistymiselle on tarve sekä idea tai 

mielikuva sen toteuttamismahdollisuudesta. Tarpeen ja toteuttamismahdolli-

suuden kohdatessa käynnistyy tuotekehitysprosessi, joka voi olla sattumanva-

rainen tai systemaattinen. (Jokinen 2010.)  

 

Tuoteideoiden systemaattisessa etsimisessä käydään läpi ensin yrityksen 

omat vahvuudet tuotealueen suhteen, kuten täyttääkö tuotealue tietyn toimin-

non, tai toimivatko ne jollain tietyllä toimintaperiaatteella tai että markkinointi 

suuntautuu tietylle asiakasryhmälle. (Jokinen 2010.)  
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Hankkeen rahoittajana toimii STEa, jolle hankkeesta tehty hankehakemus. 

Hankehakemuksessa on luvattu tehdä tavoite kohtaiset mittarit. Kokkolan 

ensi- ja turvakoti ry:llä on käytössä erilaisia alku- ja loppukyselyitä sekä vaikut-

tavuus esiin mittaristo. Haluttiin kuitenkin pysyä luvatussa eli hankkeen tavoit-

teiden toteutumisessa eli lähdettiin kehittelemään pikkulapsiperheiden toimin-

taan omaa kyselytyökalua, joka toimisi mittarina.  

 

Ensin oli kartoitettava aihealue eli mitä hankehakemuksen tavoitteen yksi mit-

tarilla halutaan mitata. Tavoitteessa yksi aihealueina nousivat esiin vanhem-

man vuorovaikutus- ja mentalisaatiotaidot. Hankehakemus oli erihenkilöiden 

tekemä ja meitä hanketyöntekijöitä oli kaksi toteuttamassa hanketta, joten oli 

tärkeää lukea ja sisäistää kuinka me erihenkilöinä tulkitsimme hankehakemuk-

sen tavoitteita. Tukena projektissa oli lisäksi hanketiimi sekä Kokkolan ensi- ja 

turvakoti yhdistyksen yksiköt, joista sain tärkeää tietoa perheryhmissä käyte-

tyistä kyselyistä.  

 

Keskusteluissa nousivat esiin nimenä Zeynep Biringnenin tutkimukset emotio-

naalisesta läsnäolosta, kiintymyssuhdeteoria, luontomenetelmät ryhmätoimin-

nassa, sukupolvilta toiselle siirtyvät mallit jne. Näitä ajatuksia, joita keskuste-

luista tuli esille laitoin ajatuskarttaan, josta valitsin kaksi kokonaisuutta, jotka 

nousivat myös hankehakemuksesta esille vanhemman vuorovaikutus- ja men-

talisaatiotaidot.   

 

Seuraava askel oli rajata kohderyhmä. Yhdistyksessä toimi jo useampi ryhmä 

eli vauvaa odottavat- ja vauvaperheet rajautuivat pois, tavoite yksi rajasi yli 

kolmivuotiaiden perheet pois, joten jäljelle jäi Taaperonuppuset eli 0–3-vuotiai-

den perheet. Perheet ryhmään löysivät tiensä sisäisiä reittejä pitkin eli eri yksi-

köiden ohjaamina sekä itsenäisesti. Ympäristöksi prosessiin muodostui perhe-

ryhmä ja kohdehenkilöksi vanhemmat.  

 

Kyselylomakkeeseen tuli ujuttaa myös luontolähtöinen twist, jonka sain näppä-

rästi omalla ideoinnillani aikaisempaan kokemukseeni peilaten. Haasteeksi 

muodostui tietenkin kylmä ja runsasluminen talvi, joten ryhmää ei voinut vetää 

ulkona. Kotitehtävien kautta sain ulkoilun ja luonnonelementit mukaan ryh-

mään. PowerPoint -esitys oli aina luonto- ja eläin aiheinen sekä sisätiloissa 
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tehtävä askartelu, luontokiikarit jne. Testasin askartelu- ja kotitehtäviä etukä-

teen omalla perheelläni.  

 

6.1.2 Ideointi ja suunnittelu  

Ideoinnille on olemassa myös omat pelisäännöt, joista ensimmäinen on, että 

ei saa tyytyä ensimmäiseen käyttökelpoiseen ideaan. Ideoita on hyvä olla pal-

jon, joten on suurempi todennäköisyys löytää hyviä ja käyttökelpoisia ideoita 

kuin että ideoita olisi niukasti. Ideoiden etsiminen on eriasia kuin niiden arvos-

telu. Arvostelu ei anna luovuudelle tilaa, jolloin on vaarana, että hyviä ideoita 

jää tulematta. Hyvä on pitää mielessä, että ei turvauduta totuttuihin ratkaisui-

hin, vaikka se olisikin turvallista. (Jokinen 2010.) 

 

Hakumenetelmiä ideointiin on paljon, esimerkiksi; intuitiivisissa menetelmissä 

tunnusomaista on, että idean ydin tulee mieleen tavalla, jota ei ihan voida jäl-

kikäteen selvittää esimerkiksi aivoriihen tuloksena. Muita hakumenetelmiä, 

jotka ovat intuitiivisesti painottuneet ovat aivoriihen lisäksi, Gordonin aivoriihi, 

muuntelumenetelmä tai tuumatalkoot.  Diskursiiviset menetelmät ovat hieman 

jäykempiä, mitä haetaan esimerkiksi erilaisten kavioiden kautta, pienin askelin 

ja systemaattisesti. (Jokinen 2010.) Tässä opinnäytetyössä ideointia tehtiin 

isommassa hanketiimissä sekä työparityöskentelyssä reflektoiden (projekti-

päällikkö sekä projektityöntekijä). Suunnittelutyö oli pääsääntöisesti osa opin-

näytetyötäni ideoinnin pohjalta.  

 

Kyselylomakkeen ideointi alkoi elokuussa 2021. Osallistuimme työparini 

kanssa MLL:n mentalisaatioon perustuvaa perheryhmäohjaaja koulutukseen. 

Siellä vahvistimme teoriapohjaa kiintymyssuhdeteoriaan sekä lapsen ja van-

hemman välisen vuorovaikutuksen merkitykseen, mentalisaatioon ja arviointi-

menetelmiin. Tässä koulutuksessa sain tiedollista tukea myös mittarin kehittä-

miseen.  

 

Kyselylomakkeen ideointi lähti tutustumisesta erilaisiin lomakkeisiin, joita on 

käytetty mentalisaation ja vuorovaikutuksen sekä kiintymyssuhteen mittaami-

seen tai arviointiin yhdistyksen eri yksiköissä. Keskittymällä siihen, mitä kyse-

lylomakkeella halutaan mitata ja mistä halutaan tietoa, syntyi punainen lanka 

lomakkeelle. Näiden pohdintojen tuotoksena muotoutui kyselylomake, jolla 
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voidaan arvioida vanhempien kokemukseen perustuen heidän mentalisaatio-

kykyä ja vuorovaikutustaitoja. 

 

Pääperiaate ideoiden hyväksyttämiselle on, että idean hyväksyjien tulee osal-

listua idean kehittelyyn sekä tutustua vaihtoehtoihin. Tässä tapauksessa oli 

taustalla hankehakemus sekä yhteinen ideointi, mitä kyselylomakkeella halu-

taan saavuttaa ja miten saavuttaa. Hyväksyjän tulee osallistua päätöksen te-

koon, idea kyselylomakkeesta sai vihreää valoa ja päätyi hyväksytyksi työryh-

mässä (Jokinen 2010). 

 

6.1.3 Toteutus (tuotteen kehittely, testaus ja viimeistely) 

Kehittelyn työvaihe on hyvä aloittaa kertaamalla tuotteelle eli kyselylomak-

keelle asetetut vaatimukset ja tavoitteet. Kehittely alkaa mittakaavan tehdyn 

konstruktion laatimisella eli suunnitelmalla, kuten talon piirustukset. Tässä vai-

heessa arvostellaan suunnitelman tulos teknisen ja taloudellisen kriteeristön 

mukaan. Vaiheen tarkoituksena on pyrkiä jo tässä vaiheessa poistamaan 

mahdolliset tekniset tai taloudelliset heikot kohdat. (Jokinen 2010.) Taloudelli-

nen näkökulma näkyy kyselylomakkeen kehittämisessä työtunneissa, paljonko 

siihen on mahdollista käyttää resurssia. Teknisestä näkökulmasta nähdään 

kyselylomakkeen haasteet ja epäkohdat. Ideoimalla uusia ratkaisuvaihtoehtoja 

ja suunnittelemalla epäkohtia uusiksi saadaan heikkoja kohtia poistettua. (Jo-

kinen 2010.) 

  

Kyselylomaketta kehitettäessä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

• Kuinka muotoilla kysymykset mentalisaation ja vuorovaikutuksen näkö-
kulmasta? 

• Kuinka kysymysasetteluun asetellaan Green Care- menetelmät? 

• Miten kyselyä tulisi kehittää vastaajien vastausten perusteella? 

 

Kyselylomakkeen kysymykset ovat johdettu tutkimuskysymyksistä niin, että 

tutkimuskysymyksiin saadaan vastaukset perustuen vastaajien kokemukseen. 

Kysymyksiä kyselylomakkeessa on yhdeksän. Kyselylomakkeen kysymyksistä 

viisi on vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä ja neljä mentalisaatioon. Lisäksi 

kysymyksissä viitataan selkeästi ulkoiluun. Vastaajan näkökulmasta ajateltuna 
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kysymyksien asettelulla on merkitystä, että ne ovat konkreettisia ja helppo ym-

märtää. 

 

Kyselylomakkeen ulkoasu ja pituus ovat merkittäviä vastaajan motivoimisen 

kannalta ja pituus myöhemmin tietojen käsittelijän kannalta. Tieteellisen tutki-

muksen näkökulmasta on tärkeää, että lomakkeen ensivaikutelma on selkeä. 

Hienosti suunniteltu aineisto voi mennä pilalle, jos vastausprosentti on huono. 

Selkeysvaatimus tarkoitta, että kysymykset etenevät ylhäältä alaspäin, kysy-

mysten tai väittämien asettelu on selkeä ja tiivis sekä ne ovat erotettu laatikoi-

malla taikka viivoilla. Palstoittaminen myös auttaa selkeyttämään lomaketta. 

(Tietoarkisto s.a.) Kyselylomaketta testattiin ns. koehenkilöillä ystävillä, tutta-

villa ja perhepiirissä. Testaamisen myötä saatiin versio, jonka kysymysten 

asettelu on selkeää sekä vastausten arviointi antaa vastauksen yksilötasolla. 

 

Kehittelyvaihe jalostaa ideoita ja siten ne päätyvät suunnitteluvaiheeseen, 

koska ideoinnin tulokset eivät pääsääntöisesti ole suoraan toteutettavissa. 

Suunnitteluvaihe konkretisoi tuotteen, jolloin kyselylomake oli siinä pisteessä, 

että se siirtyi toteutusvaiheeseen työryhmän hyväksynnän jälkeen. (Jokinen 

2010.) 

 

Kehittämistehtävän tuotos eli kyselylomake (Liite 1) testattiin Kokkolan ensi- ja 

turvakoti ry:n RITVA-hankkeen luontolähtöisessä vanhempain perheryh-

mässä. Ryhmä oli suljettu ryhmä. Ryhmä oli tiivis, intensiivinen ryhmä, joka 

kokoontui yhtenä päivänä viikossa, kahdeksana tiistaina, avopalveluyksikkö 

LIINAN tiloissa. Ryhmässä oli 6 vanhempaa ja heidän 4 lasta. Lapset olivat 

iältään 0–3-vuotiaita. Ryhmätoiminta oli mentalisaatiota ja vuorovaikutusta tu-

kevaa perheryhmätoimintaa, ja ryhmässä hyödynnettiin luontolähtöistä toimin-

taa. Kysely toteutettiin ryhmässä ryhmän alkaessa ja loppuessa. Kyselyllä ha-

ettiin lisäarvoa tiedon keräämiseen lomakkeen avulla. 

 

Alkukyselyyn vastasivat kaikki kuusi vanhempaa. Alkukyselyssä kysyttiin eri 

väittämien avulla vanhempien kokemusta yhteisistä hetkistä lapsensa kanssa, 

tunteista, jota yhteiset hetket mahdollisesti nostavat esiin sekä ulkoilun merki-

tyksestä. Tästä sain käsityksen vanhempien alkutilanteesta. Ryhmäkerrat 

muokkaantuivatkin ryhmän edetessä. Käytin myös alkutilanteen kartoituksen 

tukena Vaikuttavuus esiin -mittaria, joka on ensi- ja turvakotien liiton kehittämä 
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ja yleisesti yhdistyksissä käytössä. Itse käytin ryhmässä nimenomaan ryhmille 

suunnattua kysymys asettelua.  

 

Teknisestä näkökulmasta tarkasteltaessa hain menetelmiä ja keskustelun tu-

eksi kysymyksiä niin, että ryhmäkerrat olisivat mahdollisimman rentoja, ilma-

piiri avoin ja luottamuksellinen, mukavat diasarjat auttoivat keskittymään ja 

apukysymykset rakentamaan keskustelua. Taloudellisesta näkökulmasta va-

paaehtoisten käyttäminen lastenhoitoapuna oli säästöä. Lastenhoitoapu tarjosi 

vanhemmille oman kokemuksen, mutta lapsen läsnäolo kuitenkin piti fokuksen 

perheryhmän tarkoituksessa. Yhteinen alkupala kokosi vanhemmat ja lapset 

samaan pöytään, joka toimi myös hyvin jäänmurtajana ja virittäjänä ryhmäker-

taan. Talvinen sää ja koronatilanne asettivat myös omat mausteensa ryhmä-

kertoihin, mutta niistä sain myös hyviä aasin siltoja ryhmän aiheisiin. 

 

Viimeistely on työvaihe, jossa kehitetystä mallista tehdään lopullinen tuotos 

käyttöohjeineen. Tuotteen käyttöönotto ei kuitenkaan tarkoita tuotekehitystyön 

täydellistä loppumista. Kilpailukykyisen ja käyttökelpoisen tuotteen elinkaarta 

yllä pitää sen jatkuva kehittäminen. Tuotteen ominaisuuksista käyttäjien pa-

lautteen perusteella tulee pitää tilastoa. Asiakkaiden tai käyttäjien kokemuk-

seen perustuva tieto on arvokasta myös muiden vastaavien tuotekehityspro-

jektien näkökulmasta. (Jokinen 2010.)  

 

6.1.4 Arviointi ja käyttöönotto 

Vastaajille kyselylomake on mustavalkoinen. Vastauksien arvioimiseksi tarvit-

sin välineen, jolla vastauksia voidaan arvioida.  Kyselylomakkeen käyttäjäver-

sion tein värillisenä eli vastaukset antavat tietyn vihreän sävyn. Kokosin kysy-

myksistä vuorovaikusta mittaavat asiat sinisiksi ja mentalisaatiota mittaavat 

asiat punaisiksi. Tein ruudukoita, jotka nimesin seuraavasti; heikko, kohtalai-

nen, hyvä ja vahva. Korostin arviointisanaa vihreän erisävyillä eli mitä vaa-

leampi jana sitä heikompi tai mitä tummempi sitä vahvempi vanhemman vuo-

rovaikutus ja mentalisaatio kyky on. Seuraavassa kuvassa (kuva 4) esimerkki 

arvioinnista. 
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Arviointi 

 

Arviointias-

teikko 

HEI KKO KOH TAL INEN HY VÄ   VAH VA 

Vuorovaiku-

tus 

Mentalisaatio 

Kysymykset 

         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tulos 

vastaajittain 

         

A          

B          

C          

D          

 

Kuva 4. Kyselylomakkeen arviointityökalu. 

 

Lopuksi arvioitiin mittaria SWOT-analyysillä ryhmässä. SWOT-analyysi eli ne-

likenttäanalyysissä on kyse analysointimenetelmästä, joka on yleinen ja ylei-

sesti käytetty menetelmä selvittää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä 

mahdollisuudet ja uhat tulevaisuuden suhteen. Nelikenttäanalyysiä on mah-

dollista käyttää kaikenlaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. (Suomen Ris-

kienhallintayhdistys 2022.) 

 

Analyysia tehtäessä on hyvä pitää mielessä muutama perusperiaate. Analyy-

sistä on hyvä tehdä mahdollisimman yksinkertainen. Analyysissä erotellaan 

selkeästi nykytilanteenteen vahvuudet ja heikkoudet sekä tekijät, jotka vaikut-

tavat tulevaisuudessa onnistumiseen, uhat ja mahdollisuudet. Yritä löytää, 

joka ruutuun tuotetta kuvaavia tekijöitä, mitä enemmän sitä parempi. (Suomen 

Riskienhallinta 2022.) 
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        Myönteiset tekijät          Kielteiset tekijät   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva 5. SWOT-analyysi  

 

Teimme vanhempien kanssa fläppitaululle SWOT-analyysin kyselylomakkeen 

arvioinnin työkaluksi, viimeisellä ryhmäkerralla. Piirsin ruudut, kerroin SWOT-

analyysin periaatteen, jonka jälkeen sanallisesti alustin tarkoituksen arvioida 

itse kyselylomaketta. Vanhemmat saivat vapaasti käydä kirjoittamassa ruutui-

hin ajatuksiaan, joita löytyikin paljon. Lopuksi keskustelimme SWOT-analyysin 

nousseista asioista vapaasti.  

 

6.2 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysissä luokitteluna on käytetty tapaa jäsentää vanhempien an-

tamia vastauksia, jotka ominaisuuksiltaan muistuttavat toisiaan. Luokittelu tar-

koittaa esimerkiksi kohdejoukon antamien vastausten jäsentelyä tai ryhmitte-

lyä, jonkin yhteisen ominaisuuden perusteella (Koppa-info 2015). kuten seu-

raavassa SWOT-analyysissä vaikkapa vahvuuksia arvioitaessa esille noussut 

vertaistuen merkitys. Vertaistuki ja sen merkitys nousi esille useassa vastauk-

sessa, se on luokittelussa yksi kohderyhmän ominaisuus. Vanhempien vas-

tauksia luokiteltaessa, yhtäläisiä ominaisuuksia on haettu värikoodein, joilla on 

saatu tiivistetysti esille keskeisimmät vahvuudet, heikkoudet sekä mahdolli-

suudet ja uhat nelikenttäruudukkoon. 

 

Aineistoa oli mielestäni riittävästi, jotta sain luokittelumenetelmällä sopivan 

määrän ominaisuuksiltaan toisiaan muistuttavia vastauksia. Kaikki vanhemmat 

 

 

      VAHVUUDET 

 

 

 

 

     HEIKKOUDET 

 

 

 

  MAHDOLLISUUDET 

 

 

   

 

            UHAT 

 

  

SWOT 

Ulkoiset 

   asiat 

 Sisäiset 

   asiat 
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vastasivat nelikentässä vähintään kerran jokaiseen ruudukon osa-alueeseen. 

Luokittelin aineiston niin, että kokosin vanhempien vastauksista yhtäläiset il-

maukset SWOT-analyysin eri osa-alueiden alle. Tällöin sain tietoa mittarin toi-

mivuudesta vanhempien kokemuksen perusteella ryhmätoimintaa arvioita-

essa. 

 

7 KEHITTÄMISTYÖN TUOTOS JA TULOKSET 

Tässä luvussassa esittelen päätuotoksen kyselylomakkeen (liite 1) ja arviointi-

työkalun (liite 2 ja 3). Kyselylomakkeesta saatua arviointitietoa esittelen 

SWOT-analyysin avulla.  

 

Opinnäytetyön päätuotoksena syntyi yksinkertainen yhdeksän kysymyksen 

mustavalkoinen kyselylomake sekä kyselylomakkeen vastausten arvioimiseen 

arviointityökalu (liite 2 ja 3). Kyselylomakkeen kysymykset on muodostettu 

niin, että ne antavat tietoa vastaajan mentalisaatiokyvystä sekä vuorovaikutus-

taidosta. Rasti ruutuun parhaiten itseä kuvaavaan kohtaan. Viisi kohtaa osoit-

taa tarkastelussa mentalisaatiokyvyn ja vuorovaikutustaitojen alku- ja lopputi-

lanteen.  

 

Kirsi Salonen (2020) on väitöskirjassaan toisessa osatutkimuksessa kehittänyt 

Kokonaisvaltaisen luontokokemusmittarin, KOLU, joka on alustava emotionaa-

lisuutta ja kokonaisvaltaisuutta korostava mittari.  Sillä voidaan tarkastella mi-

ten ihmiset tunnistavat oman luontokokemuksen sekä psyykkisiä tekijöitä, ku-

ten hyväksyvän läsnäolon, negatiivisuuden ja luontoyhteyden suhteessa ym-

päröivään ympäristöön, esimerkiksi vihreään kasvillisuuteen tai veteen. (Salo-

nen 2020.)  

 

Arvioitaessa kyselylomaketta oli tärkeää teroittaa niin itselleen kuin vanhem-

mille, että arvioidaan itse kyselylomaketta työkaluna tässä tapauksessa ja 

ryhmä sisältöineen erikseen. Inhimillistä on, että arviointi menee rajaa hipoen 

aiheen kautta, koska kaikki kokivat sen merkitykselliseksi.  
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SWOT- analyysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. SWOT-analyysi kyselylomakkeen toimivuudesta vanhempien arvioinnin perusteella. 

 

Merkitykselliseksi miellettiin väittämien asettelun selkeys ja miellyttävä visuaa-

linen asettelu. Väittämiä olisi saanut vastaajien kokemuksen mukaan olla 

vaikka enemmän varsinkin tämä korostui loppupalautteessa. Kysymysasettelu 

pyrittiin pitämään kattavana, mutta samalla yksinkertaisena ja helposti ymmär-

rettävänä tutkimusongelma huomioiden (Jyrinki 1976). Aihe miellettiin alkuky-

selyssä enemmän irralliseksi, kun taas loppukyselyssä kaikki olivat vastaa-

massa paljon syvällisemmin kyselyyn.  

 

Vanhemmat olivat sitoutuneita sekä alku- että loppukyselyihin. Vanhemmat 

kokivat yleisesti kyselyn merkityksellisenä vanhempana kehittymisessä. Ryh-

män tila ja yleinen ilmapiiri sekä lasten osallistuminen yhdessä vanhempiensa 

kanssa sitoutti vanhempia tarkastelemaan kunkin kerran teemojen mukaisia 

asioita myös lapsen näkökulmasta.  

 

VAHVUUDET: 

 

• aktivoi pohtimaan 

• vanhemmuuden eri ulottuvuu-
det 

• vertaistuen merkitys 
 

 

HEIKKOUDET: 

 

• aikaväli pidempi 

• lyhyt 
 

 

MAHDOLLISUUDET: 

 

• ajatuksia herättävä 

• keskustelun apuväline 

• apuväline nähdä lapsi 

   

UHAT: 

 

• aika 

• keskittyminen 

• jatkuvuus  

Kyselylomakkeen arviointi perhe-

ryhmässä 
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Arviointias-

teikko 

HEI KKO KOH TAL INEN HY VÄ   VAH VA 

Vuorovaiku-

tus 

Mentalisaatio 

Kysymykset 

         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tulos 

vastaajittain 

         

A          

B          

C          

D          

E          

F          

 

Kysymyslomakkeessa värit ovat seuraavasti; 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Kuva 7. Arviointityökalun käyttöohje. 

 

Jokaisella vastausruudulla on oma väri. Tuloksia tarkastellessa laitetaan vas-

tausten värit järjestykseen vaaleammasta tummempaan, jolloin vastaus on lu-

ettavissa seuraavasti: mitä tummemman vihreä jana on sitä, vahvempi on 

vanhemman mentalisatiokyky ja vuorovaikutustaidot.  

Esimerkkejä vastausten luettavuudesta; 

5 Aina 

4 Usein 

3 Joskus 

2 Harvoin 

1 Ei koskaan 
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A-C) Vanhempi kykenee tulkitsemaan lapsensa ajattelua, toimintaa ja käy-

töstä. Kuvastaa vahvaa kykyä ennakoimaan tilanteita ja toimimaan arjen pie-

nissä kriiseissä, vaikka lapsen saadessa tunnepurkauksen. 

D) Vanhempi on perusvanhempi. Hän ei ajattele aina ymmärtävänsä lastaan, 

mutta hyväksyy sen ja on mentalisoiva vuorovaikutteinen vanhempi. 

E) Vanhempi on; on / off vanhempi, joka saattaa johtua esimerkiksi nuoresta 

iästä, lapsi esikoinen tai luonteesta. Kehityskelpoinen vanhempi jos vain itsellä 

on halu siihen. 

F) Kuka tahansa vanhempi, joka vastaa miettimällä liikaa vaihtoehtoja tai 

vasta kiireellä. Tiedostaen asian ja hienoisella ohjauksella tavallinen vanhempi 

kuin kuka tahansa. 

 

Pelkkä tummajana ei olisi realistinen tai pelkkä kolmosen vihreä. Parhaan vas-

tauksen saa käyttämällä aikaa vastauksiin ja todella miettimällä mitä kyselylo-

makkeessa on esitetty. Rehellisesti vastaamalla saadaan vastaajan itsensä 

kannalta parastulos. Lopputuloksena ryhmän tiedot, taidot karttuivat sekä kiin-

nostus omaan lapseen kasvoi. Vanhempien omat huomiot omasta kehittymi-

sestään olivat merkityksellisimpiä tuloksia. Ryhmäkerroista itse opin koko ajan 

uutta ja pystyin joka kerralla arvioimaan omaa toimintaani ohjaajana ja kehittä-

mään ryhmän energiaa oikeaan suuntaan. 

 

Ryhmä oli suljettu ryhmä ja perustui hyvin vahvasti luottamukseen. Kyselylo-

makkeen laatimisessa huomioitiin, että vastaajan ei tarvitse huolehtia siitä, 

että hänen antamiaan tietoja väärinkäytettäisiin, tietosuojanäkökulmasta kyse-

lylomakkeessa ei kysytä henkilötietoja ja vastaajan anonymiteetti säilyy, joka 

vaikuttaa vastaamishalukkuuteen (Ks. myös Kuula-Luumi 2022). 

 

Tuotekehittelyprosessin pilotoinnin jälkeen saatu tieto mittarista oli ja on hyö-

dyllistä jatkokehittelyä varten. Kysymysten muotoiluun ja asetteluun tuli kiinnit-

tää erityistä huomiota ja muotoilla vielä käytännön läheisemmiksi. 
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Koosteet alku- ja loppukyselyn palautteesta 

 

Luokittelun tuloksena saatu tiivistelmä alkukyselyn palautteen tuloksista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Tiivistelmä alkukyselyn pohdinnasta. 

 

Luokittelun tuloksena saatu tiivistelmä loppukyselyn palautteen tuloksista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Tiivistelmä loppukyselyn ajatuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vanhemmissa loppukysely herätti ajatuksia: 
 

• kysely olisi voinut olla pidempi 

• kysymysten asettelusta 

• omien ajatusten reflektoinnista 

• itsestään vanhempana 

 
 
Vanhemmissa alkukysely herätti pohdintaa: 
 

• lapsen tavasta ajatella 

• omasta ajan käytöstä 

• perheen rutiineista 

• parisuhteesta 
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Vanhemmat kertoivat alkukyselyssä, että; 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Otteita alkukyselyn palautteesta. 

 

”kyselyä täyttäessä 
tuli paljon asioita 
mieleen, kuinka toi-
mii lapsen kanssa 
miettimättä tarkem-
min esimerkiksi 
miksi lapsi kiukutte-
lee” 

”Ulkoilua miettiessäni 
huomasin, että emme 
käy ulkona muuta 
kuin pakolliset menot 
rattailla kiiruhtaen. Ih-
mettelin ensin väittä-
mää.” 

”Olenko oikeasti, niin 
kiireinen, että en ehdi 
leikkiä lapseni 
kanssa?” 

”Pitäisi alkaa pitä-
mään päiväkirjaa 
lapsestani, hänen 
iloistaan ja suruis-
taan, touhuista ja toi-
lailuista ja siitä mitä 
itse ajattelen hä-
nestä.” 

”Minulla meni aikaa, kun 
vastasin, kun aloin miet-
tiä myös omaa lapsuut-
tani.” 

”Harmillista, kun 
puolisoni ei osallistu 
tähän.” 
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Vanhemmat kertoivat loppukyselyssä, että; 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Otteita loppukyselyn palautteesta. 

”Jos tätä kyselyloma-
ketta ei olisi ollut, ju-
mittaisin samoissa 
ajatuksissa kuin alku-
kyselyssä.” 

”En ole oikein ikinä ollut 
innokas vastaamaan 
kyselyihin, mutta tämä 
oli siinä mielessä erilai-
nen, koska piti syven-
tyä oikein miettimään 
vastausta.” 

”Kohtia olisi saanut olla 
vaikka enemmän. Lo-
makkeen ulkoasu oli sel-
keä.” 

”Samat väittä-
mät/kysymykset al-
kukyselyssä ja lop-
pukyselyssä, aina-
kin minua herätti 
oman ajatteluni ke-
hittyminen.” 

”Alkukyselyssä vähän 
oudoksuin ulkoiluun 
liittyviä kysymyksiä tai 
väittämiä, nyt ymmär-
rän nekin.” ”Ryhmän jälkeen ja koti-

tehtävien ansiosta vas-
taan ihan eri mielellä mitä 
alkukyselyssä. Tarkoitan, 
että alkukyselyssä luulin, 
itsestäni enemmän van-
hempana, mutta nyt mi-
nulla on äitinä olemiseen 
uusi kipinä.” 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyöni idea syntyi Green Care -hankkeen hankehakemuksesta. Aja-

tus oli löytää, kehittämistehtävä minkä voisin toteuttaa opinnäytetyönä. Pää-

tuotoksena syntyi kyselylomake ja arviointityökalu luontolähtöiseen perhe-

ryhmä toimintaan. 

 

8.1 Päätulosten esittely ja pohdinta 

Tutkimusmenetelmänä toiminnallisessa opinnäytetyössäni oli kyselylomake, 

joka toteutettiin ryhmän alussa sekä lopussa. Kyselylomakkeen lisäksi kysely-

lomakkeen arviointityökalu, opinnäytetyön päiväkirja sekä havainnointi. Alku-

kysely antoi minulle tiedon ryhmälaisten alkutilanteesta heidän kokemuk-

seensa perustuen. Alkukysely antoi minulle osviittaa siitä, kuinka suunnitella 

ryhmää huomioon ottaen vanhempien vastaukset. Kysely työkaluna perustuu 

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n Green Care -hankeen tavoitteisiin, millä mitata 

vanhempien mentalisaatiokykyä ja vuorovaikutustaitoja. Alku- ja loppuky-

selyyn vastaaminen osoitti, että kyselylomake ja arviointityökalu ovat käyttö-

kelpoisia.  

 

Kuten oli tarkoituskin kyselylomake aiheineen, herätti paljon pohdintaa, kes-

kustelua ja itsetutkiskelua, niin kuin oli tarkoituskin. Alku- ja loppukyselyjen pa-

lautteesta keräsin tähän raporttiini osan. Kyselylomake saavutti tavoitteensa 

siltä osin, että se herätti vanhempien omaa pohdintaa. Toinen merkittävä 

seikka oli, että vanhemmat itse huomasivat pohtivansa alku- ja loppuky-

selyssä vastauksia eri tavalla. Kyselylomake auttoi vanhempia oivaltamaan 

oma toiminnan merkitystä suhteessa lapsen toimintaan sekä auttoi näkemään 

lapsen toiminnan taakse. 

 

Teorian näkökulmasta vuorovaikutus, mentalisaatio, kiintymyssuhde ja luonto-

avusteisuus ovat isoja aihealueita. Ryhmän toteutuksessa nämä teoriat kui-

tenkin olivat perustana tavoitteiden saavuttamiseksi. Alkukeskusteluissa van-

hemmat toivat esille, että osallistuvat ryhmään puolison kanssa, loppuky-

selyssä lapsensa kanssa. Tämä havainto oli olennainen, ryhmän onnistumi-

sen kannalta.  
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Mentalisaatioteorian juuret ovat kiintymyssuhdeteoriassa. Mentalisaatioteorian 

isä Peter Fonagyn tie kulki uransa alussa kiintymyssuhdeteorian luojien Bowl-

byn Mary Mainin rinnalla. (Ruuska 2020.) Mentalisaatioteorian sekä kiintymys-

suhdeteorian ymmärtäminen ja integroiminen työhön ryhmän parissa oli tär-

keää. Vanhempien ohjaaminen ja heidän kiinnostuksensa herättäminen oman 

lapsensa toimintaan perustuvat omaan mentalisaatiokykyyni ja siihen, että 

vanhempien mentalisaatiokyky vahvistuu ja samalla kiintymyssuhde lapseen 

kasvaa. Vauvat ja taaperot tarvitsevat vanhempaansa reflektoimaan omaa si-

säistä tilaansa ja sitä kautta peilaamaan sitä takaisin. Peilaamisessa on olen-

naista vanhemman kyky nähdä lapsi yksilönä, oman mielen omaavana olen-

tona. (Ruuska 2020.)  

 

8.2 Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu 

Tutkimuksen luotettavuus laadullisella tutkimusmenetelmällä voidaan todeta, 

kun tutkimuskohde ja tulkittu materiaali ovat yhteensopivia. Tutkimuksen luo-

tettavuutta tutkijan tulee arvioida jokaisen tekemänsä valinnan kohdalla, luo-

tettavuuden arviointia tehdään koko ajan suhteessa teoriaan, analysointita-

paan, tutkimusaineiston ryhmittelyyn, tulkintaan, tuloksiin sekä johtopäätök-

siin. (Vilkka 2021.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa on hyvä ottaa huomioon, että se pe-

rustuu hankkeen pilottiryhmään. Pitemmällä aika välillä ja useammassa ryh-

mässä testattuna tulokset olisivat toisenlaiset. Opinnäytetyöni tavoite oli kui-

tenkin nimenomaan testata kyselylomake ja tämä tavoite saavutettiin. Jokai-

sella kyselyyn vastanneella vanhemmalla on oma kokemuspohjansa ja tun-

teensa, jonka pohjalta vastaa. Siksi on syytä korostaa, että tulokset perustuvat 

vanhempien kokemukseen.  

 

Eettinen pohdinta opinnäytetyössäni lähtee siitä, että kyse on yksilönkannalta 

asioista, jotka perustuvat hänen kokemukseensa. Tutkimuksen kannalta on 

tärkeää, että myös eettisesti haastavia asioita voidaan tutkia, se on tutkijan 

tehtävä arvioida kuinka herkkiä aiheet ovat ja kuinka niitä käsitellään (Vuori 

2022). Ryhmässä koin tärkeäksi eettisen näkökulman kannalta pitää itseni 

vahvasti ohjaajan roolissa eli täysin neutraalina. Eettistä näkökulmaa ja otetta 
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ohjaajana minua tuki vahvasti Kokkolan ensi- ja turvakoti yhdistyksen yhtenäi-

nen toiminta tapa, mentalisaatioon perustuva perheryhmäohjaaja koulutus 

(MLL) sekä sosionomi opintoni. Ryhmässä luotiin ensimmäisellä kerralla peli-

säännöt ja niitä noudatettiin läpi ryhmän.  

 

Filosofian osa-alue on etiikka, se tutkii käsityksiä moraalisesta toiminnasta, oi-

keasta ja väärästä sekä hyvästä ja pahasta. Tutkijan tulee käyttää tutkimus-

eettisesti oikeita toimintatapoja kohdellakseen tutkimiansa ihmisiä hyvin ja 

tuottaakseen kestävää tietoa. Ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa eettisyys 

on hyvin konkreettista. (Vuori 2022.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuseettinen toiminta kulkee tutkijan mukana 

koko prosessin ajan suunnittelusta toteutuksen kautta tiedottamiseen. Eetti-

sestä näkökulmasta tutkija sitoutuu noudattamaan ja kunnioittamaan yhteisiä 

pelisääntöjä toisia tutkijoita ja kollegoita, tiedonhakua ja lähteitä kohtaan. 

(Vilkka 2021.) 

 

Ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa eettisyys punnitaan heidät kohdattaessa 

ja tutkimustuloksissa. Yleinen eettinen periaate on, että tutkimuksessa tulee 

kunnioittaa tutkittavien ihmisarvoa, yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta sekä 

muita oikeuksia. Ihmisarvoinen ja tasa-arvoinen kohtelu on vahingon välttämi-

sen lähtökohta. (Vuori 2022.) 

 

Tutkimuseettinen näkökulma kulki koko prosessin ajan mukana, käsiteltäessä 

henkilökohtaisia asioita ja kokemuksia suljetussa ryhmässä. Aineistonkeruu-

vaiheessa otettiin huomioon aineiston anonymisointi. Aineisto-otteiden julkai-

sua, aineiston käyttöä muihin tutkimuksiin ja aineiston arkistointia helpottaa 

laadullisen aineiston anonymisointi (Kuula-Luumi 2022). Aineisto ei alun perin-

kään sisältänyt henkilötietoja, joten tunnisteiden minimointi oli helppoa.  

 

8.3 Kyselylomakkeen ja arviointityökalun käytettävyys ja jatkokehittä-

minen sekä jatkotutkimusaiheet 

Kyselylomake sekä arviointityökalu ovat käytettävyydeltään helppoja ja sopii 

vastaajalle tilanteessa, jossa halutaan vastauksia nimenomaan vastaajan ko-

kemukseen perustuen. Kyselylomake sopii hyvin herättelemään pohdintaa ja 
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ajatuksia sekä toimii myös keskustelun tukena. Kyselylomakkeen jatkokehittä-

minen lisäisi ja syventäisi kysymyksiä. Jatkokehittämisessä olisi hyvä tarkas-

telu väli alku- ja loppukyselyllä olisi pidempi. Tarkastelu jakso voisi olla ryh-

män rakenteen mukaan intensiivisempi tai sitten enemmän osallistujalle tilaa 

antava.  

 

Jatkotutkimusta ajatellen olisi merkityksellistä jatkaa tutkimusta aiheen parissa 

ja nimenomaan luontolähtöisten menetelmien vaikuttavuudesta perheiden pa-

rissa tehtävässä työssä. Vanhempien pysäyttäminen arjen kiireistä luontoläh-

töisin menetelmin huomaamaan lapsi. Jatkotutkimuksilla voitaisiin nähdä vai-

kutuksia ylisukupolvien jatkuneissa kasvatusolosuhteissa esimerkiksi, jos per-

heessä on väkivaltaa tai päihteitä, kuinka luontolähtöisillä menetelmillä osana 

sosiaalipalveluita voitaisiin näihin vaikuttaa. 

 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla vertailla intensiivisen ryhmän ja tilaa antavan 

ryhmä vastausten eroja. Varsinkin vielä syvennetyllä kyselylomakkeella. Jat-

kotutkimuksessa olisi tärkeää, että ryhmätoiminnan tila palvelee luontoläh-

töistä toimintaa.  

  

Isoin kehittämistyö kuitenkin olisi sote-alan ammattilaisten työvälineeksi juur-

ruttaa Green Care -menetelmät. Menetelmä on yksinkertainen ja ammatilli-

sesti toteutettuna arvokasta työtä. Tästä syystä erilaisille mittareille ja arviointi-

työkaluille olisi kysyntää ja saada esiin menetelmän todellinen vaikuttavuus. 

 

8.4 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:ssä menetelmät ovat olleet käytössä jo pitkään, 

hankkeen myötä olisi tarkoitus osoittaa menetelmien vaikuttavuus asiakas-

työssä ja laajentaa menetelmän käyttöä Keski-pohjanmaan alueella sosiaali- 

ja terveyspalveluiden ammattilaisten käyttöön.  

 

Perheryhmä luontolähtöisillä menetelmillä kyselyn mukaan saavutti sitä, mitä 

haettiinkin eli vanhempien vuorovaikutustaitojen ja mentalisaatiokyvyn vahvis-

tumista. Vanhempien herättely nähdä maailmaa lapsen silmin onnistui ryhmän 

yksinkertaisten menetelmien myötä.  
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Ajatus tähän opinnäytetyöprosessiin oli ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla” eli hank-

keeseen tavoitteen toteutuminen sekä opinnäytetyön tekeminen. Haasteita 

työlle asettivat Covid-19, kiire sekä niukka tieto. Haasteista huolimatta tiistai-

iltaisin ryhmä kokoontui ja tunnelma ryhmissä oli palkitsevaa. Ryhmän dyna-

miikka toimi hyvin ja ilmapiiri pysyi avoimena ja luottamuksellisena. Ryhmäläis-

ten sitoutuminen täytti kyselytyökalun osalta tavoitteet hyvin. Vanhemmat pa-

neutuivat kyselyyn ja kyselylomakkeen arviointiin.  

 

Ryhmäkerrat olivat odotettuja ja välillä ryhmäläisiä jännitti, jos koronatilanne 

alueella heikkenee ja tapaamisia ei voisi järjestää. Jokainen ryhmäkerta antoi 

itselle intoa ja motivaatiota jatkaa seuraavan kerran suunnitteluun. Vanhempien 

palaute kerroilla oli itselleni tärkeää ryhmän kehittämisen kannalta. Ryhmän jäl-

keen seuraavana päivänä täytin opinnäytetyön päiväkirjaa, johon kokosin on-

nistumiset ja keinot niihin kuin myös mikä jäi mietityttämään tai minkä olisin voi-

nut tehdä toisin sekä niihin keinoja. Tämä auttoi itseäni reflektoimaan ohjaustani 

ja ryhmän tilanteita, koska minulla ei ollut työparia, jonka kanssa olisi voinut 

käydä esimerkiksi reflektoivaa keskustelua. Opinnäytetyön päiväkirjalla on ollut 

iso merkitys tässä prosessissa. Ei ole yhden tekevää mitä ja miten olen kirjannut 

asioita ylös, koska opinnäytetyöraporttini toiminnallisesta tuotoksesta nojautuu 

siihen (Vilkka 2003, 19). 

 

Luonto- ja eläinavusteisin Green Care -menetelmin vanhemmilla on mahdolli-

suus voimaantua niin, että he kykenevät toimimaan vastuullisina vanhempina 

ja siirtämään sen tuleville jälkipolvilleen. Vanhemman hyvinvointi on suhteessa 

lapsen hyvinvointiin ja toisin päin. Toimistoympäristö ei aina ole se mielekkäin 

paikka ryhmille ja tapaamisille. Luonnossa toteutettavat ryhmät ja tapaamiset 

toimintoineen ovat monelle perheelle paljon suotuisampia ja rennompia. Aina 

kuitenkaan ei ole mahdollista konkreettisesti lähteä suoraan luontoon, jolloin 

luovat ratkaisut ovat tarpeen.  

 

Kotitehtävät räätälöin ryhmälle sopiviksi luontoelementeiksi. Lapsen ja vanhem-

man yhteinen onnistumisen ja hyvänolon elämys luontoelementeillä parantavat 

vuorovaikutustaitoja sekä mentalisaatiokykyä. Yksi kotitehtävä oli tehdä lapsen 

kanssa retki lähiluontoon, kuunnella, haistella ja katsella mitä sieltä löytyy. Ryh-

mässä annoin ohjeet askarrella kiikarit mukaan retkelle vessapaperirullan hyl-

syistä. Vanhemmille ohjeena miettiä mistä lapsi iloitsee retkellä, miltä se itsestä 
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tuntuu? Mikä retkessä oli parasta ja mikä huonointa, mistä se johtuu? Näitä 

kokemuksia sitten käydään seuraavassa ryhmätapaamisessa läpi ja jaetaan 

kokemuksia ja oivalluksia. Purkutilanteessa esimerkiksi tuli esille, kuinka pie-

nistä asioista lapsi tulee iloiseksi ja kuinka positiivinen vaikutus sillä on vanhem-

paan. Yksinkertaiset yhdessä tekemiset eivät vaadi paljoa aikaa, vaivaa tai ra-

haa. Kehittämiskohteena huomattiin villasukkien tärkeys, pissalle menon ajoitus 

eli pissalla käydään ennen ulos menoa. Oman vanhemmuuden rakentumiseen 

saadaan eväitä näinkin yksinkertaisilla harjoituksilla. Kokemusten jakaminen 

ryhmässä tuo kuulumisen tunnetta johonkin ja vahvistaa.  

 

Huomasin työskentelyssäni, kuinka luontolähtöisesti toteutetussa perheryh-

mässä tärkeä menetelmä on antaa välineitä ja menetelmiä kotiin arkeen vie-

misiksi. Luonnossa tapahtuvien toimintojen kautta perheen hyvinvointi para-

nee. Lapset syövät ja nukkuvat paremmin, vanhempi saa ulkoilua ja liikuntaa, 

yhteinen ihmettely oravan syömän kävyn äärellä lähentää ja vahvistaa kiinty-

myssuhdetta. Perheet saavat askartelupaketteja, joista löytyy yhteistä teke-

mistä, vaikka rairuohon kylvöön ja pajunkissojen koristeluun. Vanhempi tark-

kailee toiminnoissa lastaan ja tehtävien avulla miettii, mitä lapsi mahtaa tilan-

teessa ajatella, mistä lapsi nauttii. Samalla vanhempi miettii, mitä itse tuntee 

tuossa tilanteessa ja mistä nauttii. Vanhemman kiintymyssuhde- ja mentali-

saatiokyky kehittyy pienten tavallisten kotitehtävien äärellä.  

 

Viimeisellä ryhmäkerralla vanhemmat vaihtoivat yhteystietonsa ja perustivat 

WhatsApp ryhmän. He sopivat yhteisen tapaamisen seuraavalle viikolle ja päät-

tivät toteuttaa itsenäisesti erilaisia retkiä, ulkoilua, leikkitreffejä ym. kahvittelun 

ja eväiden lomassa. Tämä oli itselleni yli tavoitteiden. 
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Liite 1  

 

Laita rasti (X) kohtaan, mikä vaihtoehto parhaiten sopii kuvaamaan si-

nun ajatuksiasi. 

  

1 

Ei kos-

kaan 

 

 

2 

Har

voin 

 

 

 

 

3 

Jos-

kus 

    

4 

Usein 

 

5 

Aina 

1. Teemmekö asioita yhdessä ol-

lessamme kotona lapseni 

kanssa? 

     

2. Löydämmekö ulkoillessa yh-

dessä ihmeteltävää, jäniksen 

jälkiä, lintuja, ötököitä, vesilä-

täköitä? 

     

3. Huomaanko lapseni nauttivan 

olostaan kanssani? 

     

4. Onko minun vaikeaa ohjata 

lastani, kun hän tekee jotain 

kiellettyä, vaarallista tai sopi-

matonta? 

     

5. Puhunko ja juttelenko lapsel-

leni, kun olemme yhdessä ul-

koilemassa (rattailla, hiekka-

laatikolla, pulkkailemassa)? 

     

6. Pystynkö selvittämään syyn-

lapseni ollessa surullinen, pa-

halla mielellä? 

     

7. Pyytääkö lapseni mukaan leik-

keihinsä? 

     

8. Huomaanko yhteisen ulkoilun 

jälkeen itsessäni ja lapsessani 

hyviä vaikutuksia? Mietin het-

ken mitä ne ovat. 

     

9. Katsoessani lastani, mietin 

mitä hän mahtaa ajatella? 

     

KIITOS VASTAUKSISTANNE!    



 

Liite 2 

Laita rasti (X) kohtaan, mikä vaihtoehto parhaiten sopii mielestäsi ku-

vaamaan sinun ajatuksiasi. 

 

Esimerkki vastaus 

  

 

1 

 

 

Ei kos-

kaan 

 

 

2 

 

 

Har-

voin 

 

 

 

 

3 

 

 

Joskus 

    

4 

 

 

Usein 

 

5 

 

 

Aina 

1. Teemmekö asioita yhdessä olles-

samme kotona lapseni kanssa? 

 

    X 

2. Löydämmekö ulkoillessa yhdessä 

ihmeteltävää, jäniksen jälkiä, lin-

tuja, ötököitä, vesilätäköitä? 

 

    X 

3. Huomaanko lapseni nauttivan olos-

taan kanssani? 

 

   X  

4. Onko minun vaikeaa ohjata lastani, 

kun hän tekee jotain kiellettyä, vaa-

rallista tai sopimatonta? 

 

 X    

5. Puhunko ja juttelenko lapselleni, 

kun olemme yhdessä ulkoilemassa 

(rattailla, hiekkalaatikolla, pulkkai-

lemassa)? 

 

    X 

6. Pystynkö selvittämään syynlapseni 

ollessa surullinen, pahalla mielellä? 

 

   X  

7. Pyytääkö lapseni mukaan leik-

keihinsä? 

 

   X  

8. Huomaanko yhteisen ulkoilun jäl-

keen itsessäni ja lapsessani hyviä 

vaikutuksia? Mietin hetken mitä ne 

ovat. 

   X  

9. Katsoessani lastani, mietin mitä 

hän mahtaa ajatella? 

 

   X  

 



 

Liite 3 
 

Vastausten arviointi, esimerkkivastauksen perusteella 

 

          

Arviointias-

teikko 

HEI KKO KOH TAL INEN HY VÄ   VAH VA 

Vuorovaiku-

tus 

 Mentalisaatio 

Kysymykset 

         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vastaukset 

kysymyksittäin 

         

          

          

Tulos 

vastaajittain 

         

A          

B          

C          

D          

E          

 

 

 

 


