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vauvatreffeille osallistuvien äitien mielipiteisiin ja kokemusperäiseen tietoon pienryhmätoi-
minnasta.  
 
Opinnäytetyön tuloksista selvisi vanhempien näkemys vertaistuen hyödyistä sekä siitä saaduis-
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ryhmään löytääkseen uusia sosiaalisia kontakteja. Ryhmässä käytiin ystävien ja ohjelman ta-
kia. Tärkeimpänä pidettiin sitä, että ryhmässä on saanut jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kanssa. Koettiin, että omalla aktiivisel-
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The purpose of this thesis was to survey parents’ experiences of baby-club meetings in Hy-
vinkää. The aim was to collect information on how parents experienced peer support in small-
group activities and what it meant to them. The thesis also shows what parents gained from 
group activities and how they felt about the peer support. The result gave us information 
about what had been successful and what developments could be made to improve the func-
tion of a group.  
 
The study was qualitative. The material was gathered in theme interviews. The data was col-
lected in group interviews consisting of eleven mothers divided into two teams. The theoreti-
cal basis was built on a literature review. The theoretical par comprised a discussion on the 
changes that the birth of a baby brought to a family and how parenthood grew stronger with 
help of peer support. This work showed opinions and empirical knowledge of the mothers who 
took part in baby-club meetings and small-group activities. 
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important in their own life situation as mothers of a little child. Especially the mothers who 
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even prevent the mothers’ depression.  
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1 TAUSTA JA TARVE 

 

Nykyisin lapsiperhe saattaa jäädä liian yksin. Nuorilla vanhemmilla ei välttämättä ole lähellä 

malleja tai neuvonantajia oman vanhemmuutensa tueksi. Lastenhoito- ja kasvatuskäytäntö, 

joka aikaisemmin siirtyi sukupolvelta toiselle, on katkennut. (Viljamaa 2003, 24.) Sosiaalisella 

tasolla vanhemmuuden vaikeudet, voivat johtua työn ja kodin, julkisen ja yksityisen elämän 

erottamisesta. Äidit saattavat eristäytyä kotiin ilman vahvoja aikuistukiverkostoja sekä ilman 

päivittäisen rutiinin vaihtelua. Nämä olosuhteet voivat aiheuttaa masennusta ja mielipahaa, 

jotka vaikuttavat myös vauvan kehitykseen. (Gerhardt 2007, 34-35.) Epävarmuus ja riittämät-

tömyys ovat monesti vanhemmuuteen liittyviä tunteita. Isät ja äidit kaipaavat tukea van-

hemmuuteen, sillä heidän ajatuksensa ja tuntemuksensa lapsestaan ja itsestään ovat merki-

tyksellisiä monella tavalla. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 93.)  

 

Kotimaisissa tutkimuksissa on todettu, että vertaistuesta on merkittävää hyötyä monille per-

heille (STM 2005, 113). Väestöliiton tutkimuksen mukaan naiset kaipaavat vanhemmuuteensa 

enemmän tukea (Paajanen 2005, 73). Vertaisryhmissä vanhemmat voivat saada toisiltaan tie-

toa, joka auttaa saamaan uusia näkökulmia omaan tilanteeseen sekä helpottaa arjen käytän-

nön pulmien jäsentämisessä ja ratkaisemisessa. Vertaisryhmän avulla vanhemmat saavat ja-

kaa kokemuksia ja tuntemuksia muiden kanssa. (Kinnunen 2006, 35, 37;STM 2005, 113; Suo-

men mielenterveysseura 2004, 22.) 

 

Vertaistuen merkitys lapsiperheille on suuri. Uudelle paikkakunnalle muuttamisen takia monet 

lapsiperheet jäävät ilman sosiaalista verkostoa. Perheet ovat hyötyneet vertaistuesta erilai-

sissa ongelmissaan, joten perheen avuksi arjessa selviytymisessä tarvitaan vertaisryhmiä. Näi-

den syiden vuoksi vertaisryhmien merkitys on kasvanut. Ryhmissä lapsiperheet saavat samassa 

elämäntilanteessa olevilta tukea ja tiedon siitä, että he eivät ole yksin ongelmiensa kanssa. 

Hyvärisen mukaan (2007, 354, 357) perhe käy läpi suuren elämänmuutoksen lapsen syntyessä. 

Perheessä tapahtuu muutoksia perheen rooleissa, vanhempien parisuhteessa sekä perheen 

arjessa. Jos vanhempien omat keinot ja jaksaminen ovat koetuksella, silloin on hyvä turvau-

tua läheisiin ihmisiin ja ammattilaisiin.  

 

Tämän työn on tilannut Hyvinkään neuvola, aiheen saimme osastonhoitaja Hannele Pirhoselta. 

Yhteyshenkilöinä toimivat neuvolan perhetyöntekijät. Neuvolan perhetyö on perheiden omia 

voimavaroja tukevaa toimintaa. Vauvatreffit on alle 1-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmil-

leen suunnattu vertaistukiryhmä, joka toimii Hyvinkäällä Perhekeskus Pikkuveturissa ja se on 

käynnistynyt osana Yökylä–hanketta. Yökylä-hanke alkoi 1.9.2003. 
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Yökylä -hankkeen tavoitteena on ollut lasten syrjäytymisen ehkäisy, lastensuojelulain velvoit-

teiden täyttyminen ja perheen ongelmien kärjistymisen ehkäisy. Yökylä -hankkeen tehtävänä 

on ollut vanhemmuuden ja jaksamisen tukeminen. Rahoitus hankkeeseen anottiin lääninhalli-

tukselta ja projektin alkuunpanija oli päivähoidonjohtaja Hilkka Toiviainen. Yökylä- hankkeen 

johdosta alkoi Unikoulu-toiminta. Unikoulu-toiminta on tarkoitettu avuksi perheille, joissa 

lapsi valvottaa öisin. Sen tavoitteena on säännöllisen päivärytmin löytäminen yhdessä perheen 

kanssa. Vauvatreffien toiminta alkoi syksyllä 2006. Yökylä- hanke päättyi 31.12.2007, mutta 

vauvatreffitoiminta jatkuu Perhekeskus Pikkuveturissa. (Unikoulu 2009; Kiviluoto 2007; Lii-

matta & Mäkirinta 2004.) Yökylä -hankkeesta Unikoulu ja Perhekeskus Pikkuveturi jäivät pysy-

väksi toiminnaksi. Hyvinkään kaupungin ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyö jatkuu Lap-

sen ja nuoren hyvä arki -hankkeena.  

 

Vauvatreffien ajatuksena on vertaistuen tarjoaminen vanhemmille. Idea vauvatreffeistä lähti 

perhetyöntekijöiden Maarit Kiviluodon ja Mervi Ollilan omista äitiysajan aikaisista kokemuksis-

ta. Heidän mielestään Hyvinkäällä ei ollut toimivaa vertaistukiryhmää pienten lasten van-

hemmille. Hyvinkäällä on paljon perheitä, jotka ovat muuttaneet muilta paikkakunnilta, eikä 

heillä siten ole välttämättä käytettävissään tukijoukkoja, esimerkiksi ystäviä ja sukulaisia. 

Tarkoituksena oli ottaa kaikki halukkaat mukaan toimintaan. Vauvatreffit on tarkoitettu alle 

vuoden vanhojen lasten vanhemmille vauvoineen. Väkimäärä vaihtelee eri kertojen välillä. 

Osallistujia saattaa olla viidestä kolmeentoista äitiin ja vauvaan. Jonkun teeman mukaiset 

vauvatreffit tuovat yleensä runsaamman osallistujamäärän, esimerkiksi äitien ja vauvojen 

määrä voi olla tällöin jopa yli kaksikymmentä. Perhekeskus toimii koulujen toiminta-aikana. 

Vauvatreffien pääasiallinen tarkoitus on tarjota vanhemmille vertaistukea. (Kiviluoto 2007.) 

 

Tässä työssä haastateltiin alle 1- vuotiaiden lasten vanhempia. Tarkoituksena oli selvittää 

vanhempien kokemuksia ryhmän toiminnasta ja sen merkityksestä heille. Haastattelimme 

vanhempia, jotka osallistuivat vauvatreffeihin Perhekeskus Pikkuveturissa ja olivat halukkaita 

haastateltaviksi. Tarkoituksena oli, että opinnäytetyön tuottaman tiedon avulla voidaan suun-

nitella pikkulapsiperheiden palveluita vanhempien tarpeita ja toiveita vastaaviksi.  

 

2 VERTAISTUKI JA PERHE 

 

2.1 Perhe muutoksessa 

 

Parisuhde muuttuu oleellisesti ensimmäisen lapsen syntymän myötä, lapsen tarpeiden nous-

tessa ensisijaiseksi. Parisuhteeseen etsitään tällöin uusia toteuttamistapoja ja samalla niiden 

vaikutusta vanhemmuuteen mietitään. Vanhemmuuden myötä isän ja äidin on toimittava sa-

manaikaisesti sekä puolisona että vanhempana. Puolison ja vanhemman roolit ovat keskenään 

vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi toimiva parisuhde luo hyvät edellytykset vanhemmuudelle ja 
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päinvastoin. Vanhemman rooli ja tehtävät muuttuvat sekä kehittyvät jatkuvasti. (Järvinen 

ym. 2007, 89-90.)  

 

Lapsen syntymä vaikuttaa perheen elämäntilanteeseen monella eri tavalla (STM 2005, 80). 

Vaikka vanhemmat ovat pyrkineet valmistautumaan muutokseen, sen suuruus ja vauvan vaati-

vuus voivat kuitenkin olla yllätys. Pienen vauvan kanssa elämä kohdistuu yleensä rutiineihin ja 

saattaa olla välillä tylsääkin arjen pyörittämistä. Elämän rytmi muuttuu ja vanhemmat joutu-

vat jossain määrin luopumaan omista menoistaan. (Järvinen ym. 2007, 92.) 

 

Muutoksia tapahtuu erityisesti vanhempien ajankäytössä, ihmissuhteissa, taloudellisessa tilan-

teessa ja parisuhteessa (STM 2005, 80). Vanhempien kahdenkeskisen ajan löytyminen saattaa 

olla haastavaa (Paajanen 2005, 53). Osa näistä muutoksista voi koetella perhettä ja sen jäsen-

ten voimavaroja sekä terveyttä. Toisaalta osa muutoksista voi myös olla myönteisiä. (STM 

2005, 80.) Lapsi voi tuoda vanhempiensa elämään tarkoitusta ja mielekkyyttä. Vanhempien 

vastuuntuntoisuus ja itsetunto saattavat kasvaa perheen myötä. (Paajanen 2005, 58.) 

 

Vanhemmaksi kasvamista voidaan kuvata perheen sisäisenä prosessina, johon vaikuttavat van-

hemmuutta koskevat mielikuvat ja ajatukset sekä yhteiskunnalliset odotukset (STM 2005, 83). 

Vanhempien kokemukset omasta lapsuudestaan ja vanhemmuudesta sekä heidän käsityksensä 

omista kyvyistään selviytyä vanhempana edesauttavat tai estävät vanhemmuuden toteutumis-

ta (Järvinen ym. 2007, 90). Tämä prosessi alkaa ennen lapsen syntymää ja jatkuu koko elä-

män. Naisen äidiksi kasvuun kuuluu emotionaalinen, biologinen ja fyysinen muutos. Miehen 

isäksi kasvuun sisältyy emotionaalinen ja sosiaalinen muutos. (STM 2005, 83.) 

 

Lapsen syntymä vaikuttaa usein perheen joustamiskykyyn arkielämässä, työnjakoon, kommu-

nikaatioon ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Usein ihmisten tyytyväisyys parisuhteeseen on 

suurimmillaan suhteen alussa ja ajan myötä se kääntyy laskuun. Puolisot siirtyvät usein eri 

aikaan yhteen sulautuvuuden vaiheesta erillistymisen vaiheeseen. Lasten syntymä saattaa 

ajoittua aikaan, jolloin tyytyväisyys parisuhteessa on matalimmillaan. Tähän samaan aikaan 

voi osua myös muita merkityksellisiä tapahtumia, kuten aikuistuminen, työelämän aloittami-

nen ja taloudellisen perustan luominen. (STM 2005, 81.) 

 

Erityisesti vanhempien voimavarat vaikuttavat koko perheen kokemaan hyvinvointiin. Perheen 

sisäisiä voimavaroja voivat olla muun muassa vanhempien koulutus, luottamukselliset ihmis-

suhteet sekä heidän taitonsa ja tietonsa. Kun vanhemmilla on hyvä itsetunto ja myönteinen 

käsitys itsestä kasvattajana, heidän on helpompi luoda avoin ja turvallinen suhde lapseen. 

(STM 2005, 80.) Toimivan perheen rakenne voi olla millainen tahansa, mutta lasten on saatava 

olla lapsia ja aikuisten aikuisia (Järvinen ym. 2007, 90). Tärkeää on myös, että vanhempien 

parisuhde on toimiva, jotta sen tarjoama kasvualusta lapselle on turvallinen (STM 2005, 80). 
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Vanhempien yhteisen ja oman ajan niukkuus, arkipäivien raskaus lapsen iästä ja perhetilan-

teesta riippuen ovat merkittäviä perheen voimavaroja kuormittavia tekijöitä. Muita tekijöitä 

voivat olla esimerkiksi väsymys, vireystilan ja mielialan muutokset, äidin yksinäisyys, van-

hemmuuteen liittyvä epävarmuus ja rooliristiriidat. Vanhempien liiallinen työmäärä, työttö-

myys tai taloudellisen tilanteen heikkous kuluttaa myös heidän voimavarojaan. (STM 2005, 

81.) 

 

Usein perheellä on sekä voimia antavia että kuormittavia tekijöitä. On hyvä muistaa, että 

voimavarat ovat eri perheillä erilaisia. Useat perheet tarvitsevat tukea lapsen syntymän jäl-

keisessä muuttuneessa perhetilanteessa. Erityisesti äidit tarvitsevat ulkopuolista lisätukea. 

Perheen ulkopuolisista voimavaroista merkityksellisintä on muiden ihmisten, sukulaisten, ys-

tävien ja naapureiden tarjoama tuki. Lapsiperheet samassa elämäntilanteessa ovat osoittau-

tuneet tärkeäksi sosiaalisen tuen lähteeksi. Usein ulkopuolisten ihmisten näkemykset ja ko-

kemukset saattavat auttaa perheitä huomaamaan, etteivät he ole yksin vaikeuksiensa kanssa. 

(STM 2005, 81-82.) 

 

2.2 Kiintymyssuhteen rakentuminen 

 

Biologia antaa etulyöntiaseman äidin ja vauvan väliselle suhteelle verrattuna toiseen van-

hempaan. Ensimmäiset kokemuksensa ympäristöstään ja itsestään sikiö saa kasvaessaan koh-

dussa. Kohdussa vallitsee äidin elimistön ääniympäristö, jolloin sikiö pystyy kuulemaan koh-

tuun äidin äänet sekä tunnistaa ne myös muista äänistä. Syntymän jälkeen kohdun makuym-

päristöstä muistuttaa lapsiveden tuoksu, joka ohjaa vauvaa äidin rinnalle. Raskausaika ja 

synnytyskokemus ovat tärkeää aikaa äidiksi ja isäksi kasvamisen sekä koko perheen muotou-

tumisen kannalta. Raskausajan mielikuvat ja odotukset lapsesta vaikuttavat vanhempien toi-

mintaan myöhemmässä vuorovaikutuksessa. (STM 2005, 83; Korhonen & Sukula 2004, 18-19.) 

 

Biologian vaikutuksesta huolimatta vauva ei kiinnity automaattisesti kehen tahansa aikuiseen. 

Vauva kiintyy yleensä niihin ihmisiin, jotka ovat ajallisesti riittävästi läsnä lapsen elämässä. 

Pelkkä läsnäolo ei riitä, vaan vanhemman täytyy tarjota lapselle myös hoivaa ja tyydyttää 

hänen tarpeitaan, jotta kiintymyssuhde voisi muodostua heidän välilleen. (Korhonen & Sukula 

2004, 18-19.)  

 

Ensimmäisen ikävuoden aikana vanhempien ja lapsen välille muodostuva suhde on todella 

tärkeä lapsen myöhemmälle psyykkiselle kehitykselle. Lapsen tunnekokemukset ohjaavat 

hänen aivojensa toiminnallista kehitystä ja luovat pohjaa koko hänen myöhempää kehitystään 

varten. Vauvat ovat erityisen herkkiä vanhempien emotionaalisen viestinnän laadulle. Vauval-
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le suuntautuvaa viestintää on muun muasssa vanhemman puheessa, ilmeissä, eleissä, koske-

tuksessa, otteissa ja muussa fyysisessä läheisyydessä. (STM 2005, 85.) 

 

Kiintymyssuhteen kehittyminen edellyttää molemminpuolista aktiivisuutta. Synnyttyään vauva 

on heti aktiivinen, hän pystyy säätelemään vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa, jolloin aikui-

set innokkaasti pyrkivät vastaamaan hänen aloitteisiinsa ja tarpeisiinsa. Vastavuoroisuuteen 

sisältyy toisiaan täydentävä ja vuorotteleva käyttäytymismalli. Se edellyttää kuitenkin aikui-

sen herkkyyttä tunnistaa lapsensa viestejä ja tarpeita sekä valmiutta antaa lapsellensa riittä-

västi tilaa yhdessä toimittaessa. (Korhonen & Sukula 2004, 21.) 

 

Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen samanaikaisuuteen vaikuttaa vanhemman 

taito ja halu sovittaa oma toimintaansa lapsen tarpeisiin, rytmeihin ja vuorovaikutuksellisiin 

kykyihin. Vuorovaikutuksen toimiessa hyvin, vanhempi pystyy nauttimaan suhteestaan lap-

seen. Vuorovaikutuksessa on tärkeää sen vastavuoroisuus, jolloin lapsen luottamus ympäris-

töönsä kasvaa. Tällöin lapsen on mahdollista kokea, että vanhempi ymmärtää häntä ja hyväk-

syy hänen esittämänsä tarpeet ja tunteet. Tämä johtaa myönteiseen lopputulokseen, jossa 

lapsi huomaa saavansa viestittää omista tunteista ja kokemuksistaan ihmisille. Tunnetilojen 

ja tarpeiden tunnistamisella on lapsen emotionaalisen itsesäätelyn ja myönteisen itsetunnon 

kehittymisen kannalta suuri merkitys. (STM 2005, 85-86.) 

 

Isät pitävät usein konkreettisesta käsillä toimimisesta. Samalla he työstävät itseään isäksi, 

hoivaamalla lasta yhdessä äidin kanssa. Tällä työskentelyllä isät pystyvät välillä vapautumaan 

miehelle perinteisesti annetuista rooleista. Edellä mainittuun työskentelyyn voi sisältyä kui-

tenkin myös paineita suoriutua hyvänä isänä olemisesta, esikoisen hoitamisesta, puolison apu-

na olemisesta ja puolison sekä vauvan hyvinvoinnista huolehtimisesta. Puoliso voi joko kan-

nustaa tai estää isää osallistumaan. (Korhonen & Sukula 2004, 19.) 

 

2.3 Vanhemmuuden vahvistuminen 

 

Vanhemmuus voidaan määritellä neljällä eri tavalla. Tällä tavoin luokiteltuna vanhemmuus 

voi olla biologista, sosiaalista, juridista ja psykologista. Yleensä puhuttaessa vanhemmista 

tarkoitetaan biologista äitiä ja isää. Kaikista helpoiten selitettävissä onkin biologinen van-

hemmuus. Biologinen vanhempi on se, jonka munasolua tai siittiöitä on käytetty lapsen he-

delmöittämisessä. Biologinen vanhemmuus on siis perinnöllinen suhde. Juridinen vanhemmuus 

on oikeudellista vanhemmuutta eli lain asettamia velvollisuuksia ja oikeuksia. Adoption tai 

isyydentunnustamisen kautta voi tulla juridiseksi vanhemmaksi. Lapsen kanssa asuminen, ar-

jen jakaminen ja kasvatusvastuuseen osallistuminen tarkoittaa sosiaalista vanhemmuutta. 

Kasvatusvastuuta ei kuitenkaan vähennä se, että se on sosiaalista vanhemmuutta, sillä per-

heen aikuisilla on velvollisuus ja oikeus osallistua lapsen kasvatukseen. Tämä on perheen toi-
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mivuuden sekä aikuisten parisuhteen kannalta tärkeää. Lapsen ja aikuisen välistä kiintymyk-

seen perustuvaa suhdetta kuvaa psykologinen vanhemmuus. Tällainen vanhemmuus määrittyy 

lapsen puolelta eli ketä lapsi pitää tärkeänä aikuisena itselleen (Hyvärinen 2007, 354.) 

 

Elämänehtojen turvaaminen kuuluu vanhemmuuteen. Sillä tarkoitetaan ensisijaisesti lapsen 

fyysisiin tarpeisiin vastaamista, toisaalta lapsen kasvattamista ja opettamista sosiaaliseksi 

yhteiskunnan sääntöjä ja kulttuuria kunnioittavaksi jäseneksi. (Järvinen ym 2007, 91.) Van-

hemmuuteen on kasvettava, sillä se ei toteudu itsestään lapsen syntymän myötä. Perhe käy 

läpi suuren elämänmuutoksen lapsen syntymän myötä. Perheessä tapahtuu muutoksia perheen 

rooleissa, vanhempien parisuhteessa sekä perheen arjessa. (Hyvärinen 2007, 354, 357.)  

 

Vanhemmuus on sitoutumista lapsen kasvattamiseen ja tukemiseen aina lapsuudesta aikuisuu-

teen asti. Jokaisen vanhemman täytyy määrittää itselleen se, mikä on riittävän hyvää van-

hemmuutta. Jos vanhemman omat keinot ja jaksaminen ovat koetuksella, silloin on hyvä tur-

vautua läheisiin ihmisiin ja ammattilaisiin. (Hyvärinen 2007, 354, 357.) Sosiaalisella tasolla 

vanhemmuuden vaikeudet voivat juontaa juurensa työn ja kodin sekä julkisen ja yksityisen 

elämän erottamisesta. Naiset voivat joutua valintatilanteeseen, jossa he joutuvat valitsemaan 

joko työelämän tai lapsille omistautumisen. Monet äidit kuitenkin varmasti haluaisivat mo-

lempia. Vanhempien päätösten teon suhteen olisi tärkeää, että valinnat perustuisivat ymmär-

rykseen siitä, mitä vauvoille heidän kehittyessään ja kasvaessaan tapahtuu. Vanhempien vaih-

toehdot ovat usein melko rajoitettuja. (Gerhardt 2007, 34-35.)  

 

Tärkein vuorovaikutus muodostuu vanhemmuuden kannalta perheen virallisista ja epäviralli-

sista verkostoista. Perheen tukena toimivat esimerkiksi ystävät, sukulaiset, muut vanhemmat 

sekä päiväkoti. Parasta tukea pienen lapsen äidille voivat olla hiekkalaatikkokeskustelut ja 

naapurin kanssa jutteleminen kahvikupin ääressä. Tärkeää on, että vanhemmat tietävät, mis-

tä voisi tarvittaessa saada apua ja tukea. Kaikilla vanhemmilla ei ole lähellä sukulaisia, jotka 

voisivat tulla apuun tarvittaessa. Kaikkien lasta odottavien perheiden kanssa tulisi selvittää, 

onko heillä käytettävissä epävirallista tukea ja apua. Tietoisuus siitä, että tarvittaessa apua 

on saatavilla, antaa vanhemmille turvallisuudentunteen, jonka varassa arjesta on helpompi 

selviytyä. (Kalland 2007, 347.) 

 

Vanhempien on mahdollista vahvistaa omia voimavarojaan monin eri tavoin. Tiedot lapsen 

hoidosta ja kehityksestä tuovat lisävarmuutta arkipäiviin. Vanhempien on hyvä hoitaa pa-

risuhdettaan aktiivisesti. Tärkeää olisi, että parisuhteen hoidossa keskityttäisiin vahvuuksien 

tunnistamiseen, aktiiviseen toimintaan oman elämäntilanteen hyväksi sekä vastuun ottami-

seen omasta elämästä. Vanhempien tulisi pystyä puhumaan asioista keskenään avoimesti, 

riidellä ilman väkivaltaa ja sopia kotitöiden jakamisesta. Tarvittaessa heidän tulisi uskaltaa ja 

kyetä hakemaan ulkopuolista apua. (STM 2005, 82.) 
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2.4 Vertaistuki ja vanhemmuuden vahvistaminen 

 

Vertaistuella tarkoitetaan toisen samanlaisessa elämäntilanteessa olevan tai samoja asioita 

kokeneen vanhemman antamaa tukea. Vertaistuki sisältää tiedon siitä, että on olemassa ihmi-

siä, joilta voi saada tiedollista ja emotionaalista tukea sekä käytännön apua. Vertaistuessa on 

myös kyse uusien näkökulmien löytämisestä ja kasvuprosessista. Kotimaisissa tutkimuksissa on 

todettu, että vertaistuesta on merkittävää hyötyä monille perheille. (Kinnunen 2006, 35, 37; 

STM 2005, 113; Suomen mielenterveysseura 2004, 22.) 

 

Vertaisryhmissä vanhemmat voivat saada toisiltaan tietoa, joka auttaa saamaan uusia näkö-

kulmia omaan tilanteeseen sekä helpottaa arjen käytännön pulmien jäsentämisessä ja ratkai-

semisessa. Vertaisryhmän avulla vanhemmat saavat jakaa kokemuksia ja tuntemuksia muiden 

kanssa. Yhteiset kokemukset ja kieli auttavat ryhmän jäseniä ymmärtämään toisiaan asian-

tuntijoita paremmin ja näin auttamaan toinen toisiaan. Vertaisryhmässä jäsenet voivat käydä 

tunteitaan läpi joko keskenään tai ohjaajan kanssa. Vertaisryhmässä kaikkia siihen osallistuvia 

yhdistää jokin tietty tekijä. Kaikilla ryhmän jäsenillä on vastuu ryhmän toiminnasta ja ryh-

mässä kaikki ovat tasavertaisia jäseniä. (Kinnunen 2006, 35, 37; STM 2005, 113; Suomen mie-

lenterveysseura 2004, 22.) 

 

Ryhmien avulla syntyvät uudet ihmissuhteet auttavat lujittamaan myös perheiden sosiaalista 

verkostoa. Vertaisryhmät ovat tuoneet äideille lisää voimavaroja arkisista tilanteista selviy-

tymiseen. Ne ovat auttaneet äitejä elämänhallinnassa sekä tuoneet heille iloa jokapäiväiseen 

elämään. Ryhmissä muodostuvan tuen avulla perheet saavat keinoja ennakoida tulevia muu-

toksia. Monet tavalliset pulmat saavat erilaista näkökulmaa sekä niille löytyy ratkaisukeinoja, 

kun perheet uskaltavat ottaa asiat esille ryhmissä. Vertaisryhmän toiminnan ydin onkin siinä, 

että jokainen ryhmän jäsen löytää ryhmässä oman paikkansa ja säilyttää sen. (Kinnunen 2006, 

35, 37; STM 2005, 113; Suomen mielenterveysseura 2004, 22.) 

 

Vertaistuessa on kyse itsearvioinnin ja itsearvostuksen kannalta tarpeellisesta tiedosta. Esi-

merkiksi vanhempien tavatessa toisia vanhempia he havaitsevat, että monet heidän kokeman-

sa pulmat ja ongelmat ovat tavallisia myös muilla, he voivat verrata omia kokemuksiaan ja 

tuntea ongelmista huolimatta olevansa hyviä vanhempia. Yhdessä jaetut ongelmat vähentävät 

epävarmuutta. Jaettuna ongelmaan liittyvät kyvyttömyyden ja häpeän tunteet helpottuvat. 

Sen seurauksena vanhemman ei enää tarvitse salata omaa epävarmuuttaan, vaan asioista 

voidaan keskustella avoimesti. Silloin vanhempi saa oman itsearviointinsa tueksi vertailutie-

toa. Korkeimmillaan vertaistuen odotukset ovat äideillä, joilla on alle yksivuotias esikoinen. 

(Viljamaa 2003, 47; Euramaa 2001, 23.) 
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Vertaistuki voidaan määritellä eri tavoin. Se voi olla kahdenkeskisessä kontaktissa, verkostos-

sa tai aikaisemmin mainitussa vertaisryhmässä tapahtuvaa. Vertaistuki voi olla yhteisöllistä ja 

omaehtoista tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää jokin yhteiskunnan poikkeavaksi 

määrittelemä kohtalonyhteys. Tällaiset henkilöt tarvitsevat tavallista enemmän sosiaalista 

tukea. Ominaista vertaistuelle on se, että se ei aina ole tarkoitushakuista toimintaa, vaan se 

on sosiaalinen prosessi, joka ruokkii itse itseään. Vertaistuki on oma apu -toiminnan lähtökoh-

ta ja se tekee oma- apu toiminnasta ainutlaatuista. Vertaistoiminnan apu on sisäänrakennettu 

siten, että se on kaikessa toiminnassa mukana. Tästä huolimatta apua ei välttämättä oteta 

vastaan tai tarjota tiedostetusti. (Mäkinen-Vahlman 2008, 17; Kinnunen 2006, 35-36.) 

 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että jo 1980-luvulla vanhemmat odottivat erilaisia kes-

kusteluryhmiä. 1960- luvulta lähtien Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt erilaisia van-

hempainryhmäkokeiluja sekä tuottanut erilaisia oheismateriaaleja kasvatuksellisen vanhem-

painneuvonnan kehittämiseksi neuvoloissa. Kuitenkaan vielä 1990-luvullakaan eivät vanhem-

painryhmät vakiintuneet neuvoloiden normaalitoiminnaksi. 1990-luvun lopussa tehdyssä selvi-

tyksessä kävi ilmi, että vain puolet terveyskeskuksista tarjosi perheille pienryhmätoimintaa. 

Vanhemmat pitivät neuvoloiden tarjoamaa perhevalmennusta yksinään riittämättömänä tuke-

na. Varsinaisesti vertaisryhmätoiminnan Suomessa aloittivat vammaisjärjestöt, jotka nykyisin-

kin käyttävät menetelmää aktiivisesti hyväkseen. Kuitenkin on todettu, että Suomessa varsin-

kin sosiaali- ja terveysalalla vertaisryhmät ja -verkostot ovat yleistyneet viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. (Mäkinen-Vahlman 2008, 17; Kinnunen 2006, 35; Viljamaa 2003, 48.) 

 

2.5 Pienryhmätoiminta ja vanhemmuuden tuki  

 

Ryhmät jaetaan pien- tai suurryhmiin niiden henkilömäärän mukaan. Ryhmän koko vaikuttaa 

olennaisesti ryhmän luonteeseen. Vuorovaikutteisen ryhmän muodostumiseen tarvitaan riittä-

vän suuri ihmismäärä. Ryhmien muodostuttua tärkeämpää on niiden laatu kuin jäsenten mää-

rä. Jäsenmäärällä on selvästi vaikutusta seuraavien ryhmäilmiöiden syntymiseen: ilmiöt ovat 

siis vastakkaisia, ryhmän kiinteytyminen ja ryhmän hajoaminen. Kiinteytyminen tarkoittaa 

jäsenten ryhmää kohtaan tuntevaa vetovoimaa ja samanmielisyyttä. Kiinteytyminen näkyy 

usein jo pienissäkin ryhmissä. Tämä kiinteys mielletään usein myönteiseksi asiaksi. Se viestii 

ihmisten ryhmäytymisestä ja yhteishengen löytymisestä. (Niemistö 2004, 57.)  

 

Ryhmädynamiikassa eri yksilöiden käyttäytyminen ryhmässä muodostuu heistä itsestään, ky-

seisestä tilanteesta ja ympäristöstä tulevista vaikutteista. Jokainen ryhmän jäsen tuo ryh-

mään tullessaan mukanaan omat yksilölliset piirteensä ja pyrkimyksensä sekä toimii ryhmässä 

oman elämänkokemuksensa ja elämäntilanteensa mukaan. Ryhmän käyttäytymistä ei kuiten-

kaan voida suoraan ennustaa ryhmän yksilöiden toiminnoista. (Laine ym. 2005, 50-51.) 
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Hoitotyössä pienryhmätoimintaa on käytetty eniten neuvoloiden perhevalmennuksen ja van-

hemmuuden tukemisen ohjausmenetelmänä. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella 

perheet toivoivat mahdollisuutta tavata toisia perheitä, jotka ovat samassa elämäntilanteessa 

kuin he. Perheet toivoivat myös omatoimisuuden tukemista. Pienryhmätyyppisiä keskusteluja 

toisten pariskuntien ja ryhmän ohjaajan kanssa odotettiin myös. Perheet halusivat keskuste-

luista apua kasvatuksellisiin kysymyksiin, perheen ihmissuhteisiin ja vanhempien jaksamisen 

tukemiseen. (Tarkiainen 2000, 14.) 

 

Tarkoituksena pienryhmätoiminnalla on tukea perheitä niin, että perheen voimavarat lisään-

tyvät tai perheenjäsenet tulevat niistä tietoisiksi. Äitien keskinäinen vuorovaikutus auttaa 

heitä tulemaan tietoisiksi omista voimavaroistaan ja kyvyistään, mikä mahdollistaa niiden 

käyttöön oton. Vertaisryhmässä saman elämäntilanteen kokeneet pystyvät toistensa empaat-

tiseen ymmärtämiseen ja hyväksyntään. Tämän ansiosta ryhmän jäsenillä on mahdollisuus 

vapaaseen ajatusten ja tunteiden ilmaisuun. Toimiva ryhmä tuo mahdollisuuden käydä läpi 

tunnetasollakin vaikeita asioita. Tämä asia on tutkimusten mukaan oleellinen seikka haasteel-

lisesta tilanteesta selviytymisen kannalta. (Tarkiainen 2000, 15-16.)  

 

3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemuksia siitä, mitä pienryhmässä saatu ver-

taistuki heille merkitsee. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten vanhemmat ovat hyötyneet 

ryhmän toiminnasta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vertaisryhmien kehittämisessä. 

Tuloksista saadaan tietoa siitä, mikä ryhmässä on ollut onnistunutta ja mitä voidaan kehittää 

ryhmän toimivuuden parantamiseksi.  

 

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

- Mikä sai äidit tulemaan vertaisryhmään? 

- Miten ryhmä heidän mielestänsä toimi? 

- Millaista tukea he kokivat saavansa? 

 

4 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄT JA AINEISTO 

 

4.1 Laadullinen tutkimusote 

 

Laadullinen aineisto on aineistoa, joka on ilmiasultaan tekstiä, esimerkiksi erilaiset haastatte-

lut ja havainnoinnit. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusprosessia ei ole helppo pilkkoa eri 

vaiheisiin, sillä sen tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessiin. Laadittua tutkimussuunnitel-

maa voi joutua tarkistamaan aineistonkeruun kuluessa ja tutkielman kirjoitusvaiheessa saat-

taa joutua palaamaan alkuperäisaineistoon. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema on 
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keskeinen. Tutkijalla on toiminnassaan tietynlaista vapautta, mikä antaa tutkijan mahdolli-

suuden joustavaan tutkimuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. Tutkijalta myös vaaditaan 

mielenkiintoa kokeilla uusia menetelmiä tai kirjoitustapaa koskevien ratkaisujen kokeilemis-

ta. (Eskola & Suoranta 2003, 15- 16, 18, 20.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein pieneen määrään tapauksia. Niitä pyritään ana-

lysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tieteellisyy-

den kriteeri ei olekaan aineiston määrä vaan sen laatu. Laadullisessa aineistossa analyysin 

tarkoitus on luoda selkeyttä aineistoon ja sen avulla tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asias-

ta. Analyysin avulla aineisto pyritään tiivistämään kadottamatta sen sisältävää informaatiota. 

Vaikein ja ongelmallisin osuus laadullisessa tutkimuksessa onkin juuri aineiston analyysi. Laa-

dullinen analyysi voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on pysyä tiukasti ai-

neistossa, tällöin aineistoa analysoidaan tiiviisti. Toinen tapa on aineiston pitäminen tutkijan 

teoreettisen ajattelun lähtökohtana ja apuvälineenä tulkinnoille. (Eskola & Suoranta 2003, 

18, 20, 137, 145.) 

 

Teemahaastattelulla tarkoitetaan sitä että, haastattelija on miettinyt ennen haastattelua 

valmiiksi joukon haastatteluteemoja, tietynlaisia keskustelun otsikoita. Tarkoituksena on 

pyrkiä käymään haastateltavan kanssa melko vapaamuotoista keskustelua, jota valittujen 

teemojen tulisi ohjata. Haastattelijan tehtävä on huolehtia siitä, että hänen valitsemansa 

teemat tulee käytyä läpi jokaisen haastateltavan kanssa. Teemoja ei välttämättä tarvitse 

käydä läpi kaikkien kanssa samassa järjestyksessä, eikä välttämättä käsitellä yhtä laajasti. 

(Viinamäki & Saari 2007, 33.) 

 

Teemahaastatteluiden avulla tehtävä tutkimus ei poikkea minkään muun tutkimuksen tekemi-

sestä. Tutkimukseen sisältyvät eri osat ja vaiheet ovat samat: tutkimuksessa tulee olla teori-

aa, aikaisempia tutkimuksia, selvitys oman työnsä toteuttamisesta, sekä tuloksia ja pohdin-

taa. Olennaisimpana asiana voidaan nähdä se, että tutkimuksella on jonkinlainen rakennettu 

juoni, jota voidaan ajatella myös eräänlaisena kaarena. Hyvä tutkimus ei pidä sisällään irralli-

sia palasia, vaan sen sisältö koostuu sujuvasta ja suhteellisen johdonmukaisesta kertomukses-

ta. (Viinamäki & Saari 2007, 36. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Valitsimme laadulli-

sen tutkimusmenetelmän työn tavaksi, koska se oli mielestämme hyvä tapa kerätä aineistoa. 

Halusimme saada selville vanhempien kokemuksia ryhmätoiminnasta ja haastattelu oli siihen 

paras vaihtoehto. Kyselylomakkeiden lähettämisellä emme olisi saaneet yhtä laajoja ja katta-

via vastauksia tutkimuskysymyksiin. Aineisto koottiin teemahaastattelun avulla. Koimme sen 

mieluisaksi ja selkeäksi tavaksi kerätä aineistoa. Tapa oli joustavampi ja antoi vastaajille 

mahdollisuuden aiheen laajempaan pohdintaan.  
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4.2 Ryhmähaastattelu 

 

Ryhmähaastattelu tarkoittaa haastattelua, jossa paikalla on useampia haastateltavia ja mah-

dollisesti myös useampia haastattelijoita. Ryhmässä toteutettavan haastattelun tavoitteena 

on ryhmäkeskustelu tutkijan valitsemasta aiheesta tai teemoista. Ryhmähaastattelussa voi-

daan erottaa ainakin kaksi käyttötarkoitusta ja –tapaa. Ensinnäkin sitä voidaan käyttää yksilö-

haastattelun sijaan. Haastateltavat voivat esimerkiksi jännittää haastattelijaa, jolloin yksilö-

haastattelusta ei välttämättä syntyisi toimivaa tapahtumaa. Ryhmähaastattelussa haastatel-

tavat pystyvät saamaan tukea toisiltaan. Ryhmästä saatetaan saada tavallista enemmän tie-

toa, sillä ryhmään osallistujat voivat yhdessä herättää muistikuvia, muistella sekä tukea, in-

nostaa ja rohkaista toisiaan. Toisena käyttötapana on ryhmähaastattelun käyttäminen yksilö-

haastattelun ohella. (Eskola & Suoranta 2003, 94.)  

 

Kun ryhmä on luonnollinen ryhmä, haastateltavat soveltavat siihen arkielämästäkin tuttua 

ryhmän vuorovaikutustilanteen kehystä. Tällöin keskustelu ei jää ainoastaan haastattelijan ja 

haastateltavan väliseksi kyselytilanteeksi, vaan ryhmän jäsenet voivat alkaa kysellä toisiltaan 

asioita ja pohtia ryhmälle ominaista suhtautumistapaa. Tutkijalla on siis mahdollisuus nähdä 

ja kuulla sellaista, mikä ei yksilöhaastattelun yhteydessä olisi mahdollista. (Alasuutari 2007, 

151-152.)  

 

Ryhmähaastatteluiden avulla tutkija saattaa paremmin päästä mukaan tutkittavien maail-

maan. Ryhmähaastattelun etuna on se, että haastateltavat kontrolloivat toisiaan. Toinen 

ryhmähaastattelun etu on sen tehokkuus. Sillä yhden haastattelun aikana saadaan haastatel-

tua useampia. Haastatteluryhmän toimivana kokona voidaan pitää 4- 8 henkeä. Haasteltavan 

ryhmän olisi hyvä olla kiinteä, jotta kaikki ymmärtävät haastattelussa esitetyt kysymykset ja 

käsitteet. Tällöin ryhmässä keskustelu on mahdollista. Tavoitteena on saavuttaa mahdolli-

simman avoin ja vapaa ilmapiiri. (Eskola & Suoranta 2003, 95- 97.)  

 

Ryhmähaastattelun haasteena voi olla vapaamuotoisen haastattelun pysyminen sovitussa ai-

heessa (Eskola & Suoranta 2003, 97). Tällöin haastattelijan tulee pystyä kontrolloimaan ryh-

mähaastattelu tilanne. Keskusteluaiheen poiketessa sovitusta aiheesta tulee haastattelijan 

kyetä ohjaamaan keskustelu takaisin aiheeseen. Haastatteluympäristöllä voi olla vaikutusta 

haastattelun kulkuun. Ympäristöstä voi tulla keskeytyksiä haastattelutilanteen aikana, jolloin 

haastattelijan tulee ottaa ympäristössä tapahtuvat muutokset huomioon.  

 

Tämän työn aineisto kerättiin ryhmähaastatteluina. Osallistujia oli yhteensä yksitoista äitiä ja 

haastattelut toteutettiin kahdessa eri ryhmässä. Ennen haastatteluja haastattelijat kävivät 

esittäytymässä äideille ja kertomassa työn tarkoituksesta. Haastatteluissa oli paikalla yksi 
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haastattelija ryhmää kohden. Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitukseen pyydettiin haasta-

teltavien lupa etukäteen. Ennen haastattelua laadittiin teemahaastattelurunko (liite 1). Run-

gon sisältämiin aihe-alueisiin tutustuttiin ennen haastattelun tekoa.  

 

4.3 Kohderyhmä ja aineisto 

 

Aihealueeseen tutustumista tukee vierailu vauvatreffiryhmässä sekä Martin päiväkodilla syys-

kuussa että Perhekeskus Pikkuveturissa marraskuussa 2007. Osallistuimme ryhmään ja haas-

tattelimme Yökylä- hankkeen silloista perhetyöntekijää Maarit Kiviluotoa Perhekeskus Pikku-

veturissa. Samalla saimme käsitystä siitä, millaista vauvatreffitoiminta on ja mitä kaikkea 

siihen on aikaisemmin sisältynyt. Saimme myös tutustua Perhekeskus Pikkuveturin vauvatref-

fien osalta aikaisemmin kerättyihin pienimuotoisiin kirjallisiin palautteisiin marraskuussa 

vuonna 2007.  

 

Teemahaastattelurunko lähetettiin ennen haastatteluiden tekoa perhetyöntekijä Maarit Kivi-

luodolle sekä Mervi Ollilalle ja osastonhoitaja Hannele Pirhoselle luettavaksi ja kommentoita-

vaksi. Ryhmähaastattelut toteutettiin kolmena eri päivänä. Ensimmäinen haastattelu oli maa-

liskuussa, seuraava huhtikuussa ja viimeinen haastattelu toukokuussa vuonna 2008. Viimeinen 

haastattelu oli jatkoa toiselle haastattelulle, sillä aika toisella haastattelukerralla ei riittänyt 

koko haastatteluun, vaan osa teemoista jäi käsittelemättä. Keräsimme suostumuslomakkeisiin 

allekirjoitukset haastateltavilta äideiltä haastattelun nauhoittamiseksi. Kaikki haastatteluun 

osallistuneet äidit olivat myöntyväisiä haastattelun nauhoitukseen. Ensimmäiseen haastatte-

luun osallistui viisi äitiä ja seuraavilla kerroilla kuusi äitiä. Kolmannen haastattelukerran äidit 

olivat jo toisella kerralla aloittaneet haastattelun.  

 

Haastattelutilanteet tuntuivat luonnollisilta ja koimme, että meidät otettiin avoimin ja myön-

teisin mielin vastaan haastattelijoina. Huomasimme haastattelujen aikana, kuinka vuorovai-

kutus haastateltavien äitien kesken oli toinen toistaan tukevaa. Toiset äidit olivat hieman 

puheliaampia kuin toiset, mutta kaikki saivat puhua vapaasti ja kukaan ei jäänyt kenenkään 

varjoon. Aihe tuntui heille mieluisalta pohtia ja huomasimme, kuinka he pohtivat asiaa melko 

syvällisesti. Haastatteluissa kaikilla äideillä oli lapset mukana. Lasten läsnäolo aiheutti haas-

tatteluun välillä pieniä keskeytymisiä. Lapset pitivät jonkin verran ääntä ja tarvitsivat ajoit-

tain äitiensä huomiota. Lasten paikalla oleminen haastattelun ajan ei varsinaisesti häirinnyt 

äitien keskustelua, vaan lasten läsnäolo oli luontevaa tilanteessa.  

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Tutkimusaineisto tulee ennen analyysia käsitellä sellaiseen muotoon, että se voidaan tulkita. 

Käytettäessä haastatteluja tai ääninauhoja on materiaali ensimmäiseksi siirrettävä kirjalli-
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seen muotoon. Haastattelujen litterointi eli tekstiksi muuttaminen voi tapahtua erilaisilla 

tarkkuuksilla sen mukaan, mihin haastatteluja käytetään. Jos, esimerkiksi haastattelun tar-

koitus on käyttää havainnointia tuotetun aineiston tukena, on riittävää, että haastatteluista 

tehdään suppeammat yhteenvedot. Toisaalta, jos on tarkoitus tutkia tarkemmin esimerkiksi 

toiminnan merkitystä tutkittavalle henkilölle, on haastattelu tarkoituksen mukaista litteroida 

mahdollisimman tarkasti. Kun haastatteluun osallistuu useampia ihmisiä, on heidän puheensa 

erottaminen ja puheenvuorojensa ajoittaminen vaikeaa. Tällöin hyvin lyhyitäkin puheen jak-

soja voi joutua kuuntelemaan kymmeniä kertoja. Litterointi voi olla vaiheena työläs. Lyhen-

nelmä haastattelusta voi syntyä nopeasti, mutta haastattelun kirjoittaminen sanatarkaksi 

tekstiksi voi viedä aloittelevalta litteroijalta useitakin tunteja. (Viinamäki & Saari 2007, 114.) 

Litterointi voidaan suorittaa koko kerätystä aineistosta tai valikoiduista osioista, esimerkiksi 

teema-alueiden mukaisesti. Tavallisin tapa on litteroida koko aineisto. Päätelmiä ei yleensä 

tehdä suoraan nauhalta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 210.) Haastatteluiden nauhat 

litteroimme kirjalliseen muotoon kirjoittamalla ne sanasta sanaan tekstiksi. Haastatteluiden 

kesto nauhoilla oli yhteensä 1 tunti 18 minuuttia. Kirjallista tutkimusaineistoa saimme yh-

teensä 19 sivua. Nauhojen litterointi oli melko työläs vaihe. Ajallisesti nauhaa ei ollut liikaa, 

mutta tarkkaan ja huolellisesti litterointi vei aikaa sekä vaati nauhan kuuntelemista moneen 

kertaan yhä uudelleen ja uudelleen.  

 

Kerätty aineisto pyritään tiivistämään niin, että tutkittavat asiat kuvaillaan lyhyesti ja yleis-

tävästi tai niin, että saadaan selkeästi esille eri ilmiöiden väliset suhteet. Sisällönanalyysillä 

pystytään havainnoimaan ja jäsentämään dokumentteja systemaattisesti. Dokumenttien sisäl-

töä kuvaillaan tai selitetään sellaisenaan. Dokumenteista on myös mahdollista kerätä tietoa 

tai tehdä päätelmiä muista ilmiöistä. Olennaisena asiana voidaan nähdä tutkimusaineiston 

samanlaisuuksien ja eroavaisuuksien erottelu. (Janhonen & Nikkonen 2001, 23.) 

 

Aineistossa kuvailtavien luokkien tulee olla toisensa poissulkevat ja yksiselitteiset. Tutkimuk-

sen tarkoituksesta riippuu käsitteiden samanlaisuus. On korostettava, että sisällönanalyysi on 

muutakin kuin tekniikkaa, jolla saadaan aikaan yksinkertaista kuvausta tutkittavasta materi-

aalista. Siinä on kyse aineistosta esiin nousevista merkityksistä, tarkoituksista, aikomuksista, 

seurauksista ja yhteyksistä. Tutkimusta aloitettaessa tähdätään tutkimuksen ydinasiaan, joka 

on kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko. Tutkijalle tulee selväksi ana-

lysointivaiheessa, minkälaisia vastauksia hän saa tutkittavaan asiaan. (Hirsjärvi ym 2004, 209; 

Janhonen & Nikkonen 2001, 23.) 

 

Sisällönanalyysi-prosessin eri vaiheita voi esiintyä samanaikaisesti, siksi analyysi voi olla esi-

tettyä vaiheikkaampi. Sen eteneminen voidaan jakaa analyysiyksikön valintaan, aineistoon 

tutustumiseen, pelkistämiseen, luokitteluun, tulkintaan ja luotettavuuden arviointiin. Proses-

sista muotoutuu erilainen sen mukaan, minkälaiseen päättelytapaan se perustuu. Perustuuko 
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analyysi induktiiviseen vai deduktiiviseen päättelyyn ja kohdentuuko se aineiston ilmi- vai 

piilosisältöihin. (Janhonen & Nikkonen 2001, 24.) Induktiosta voidaan sanoa, että se on päät-

telyä yksityisistä tapauksista yleisiin väitteisiin. Induktiivinen päättely ei ole loogisesti päte-

vää, sillä se ei välttämättä säilytä totuutta, mutta pystyy kuitenkin mahdollisesti laajenta-

maan tietoamme. (Niskanen 1997, 66.) 

 

Induktiivisella päättelyllä tarkoitetaan siirtymistä konkreettisesta aineistosta sen käsitteelli-

seen kuvaukseen. Deduktiivinen päättely pohjautuu loogisiin sääntöihin, pragmaattisiin sään-

töihin tai mentaalimalliin. Aineiston ilmisisältöihin liittyvässä analyysissä tutkija jakaa aineis-

ton analyysiyksiköihin, tutkiakseen niitä suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Aineiston piilosisäl-

töihin liittyvässä analyysissä tutkija tutkii aineiston eri osia vertaamalla niitä koko aineistoon. 

Olennainen tehtävä ennen analyysiprosessin aloittamista on analyysiyksikön määrittäminen. 

Sen määrittelyssä on ratkaisevaa aineiston laatu ja tutkimustehtävä. Tavallisimmin ana-

lyysiyksikkönä käytetään aineiston yksikköä: sanaa, lausetta, lauseen osaa, ajatuskokonaisuut-

ta tai jotakin sanayhdistelmää. (Janhonen & Nikkonen 2001, 24-25.) 

 

Aineistoluokittelu teorialähtöisessä sisällönanalyysissä perustuu teoreettiseen viitekehykseen, 

teoriaan tai käsitejärjestelmään. Analyysiä ohjaavat tällöin teemat, malli tai käsitekartta. 

Tutkijan ennakkokäsitys voi olla myös lähtökohtana analyysille. Teorialähtöisessä sisällönana-

lyysissä aloitetaan analyysirungon muodostamisella. Analyysirunko on mahdollisesti jäsennel-

ty, väljä tai hyvin tarkasti analyysiä ohjaava. Analyysirungon ollessa väljä, analyysi muistuttaa 

osittain aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Analyysirungon ollessa jäsennelty, sen avulla voi-

daan muun muassa testata teoriaa. Teorialähtöisessä sisällön analyysissä aineiston pelkistämi-

nen ja luokittelu tehdään etsimällä aineistosta analyysirungon mukaisia ilmauksia. (Janhonen 

& Nikkonen 2001, 30-32.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskysymysten ohessa sisällönanalyysin haaste on se, kuinka 

tutkija pystyy pelkistämään aineistoaan, niin että se mahdollisimman totuuden mukaisesti 

kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Tutkijan tulee säilyttää tulosten ja aineiston välinen yhteys. Mo-

nesti luokittelun tekee useampi eri henkilö, jolloin voidaan arvioida tulosten samansuuntai-

suutta. (Janhonen & Nikkonen 2001, 36-37.) 

 

5 VANHEMPIEN KOKEMUKSIA VERTAISTUESTA 

 

5.1 Ryhmän aloittamiseen liittyvät ajatukset 

 

Ryhmään tultiin joko oma-aloitteisesti vauvatreffit –ilmoituksella kutsuttuna tai neuvolan 

terveydenhoitajan kannustamana. Haastateltavat olivat saaneet tiedon vauvatreffeistä pää-

asiallisesti neuvolasta. Tieto ryhmästä oli välittynyt myös perhetyöntekijän ja mainosten avul-
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la sekä tuttujen ihmisten välityksellä. Haastateltavat olivat tulleet ryhmään tavatakseen mui-

ta äitejä. Ryhmästä toivottiin olevan apua ihmisiin tutustuttaessa. Kaikilla äideillä ei asu per-

heellisiä ystäviä lähettyvillä, joten ryhmästä toivottiin löytyvän aikuiskontakteja. Alkuun ei 

ollut välttämättä tiedossa, mitä hakea ryhmästä.  

 

”Perhetyöntekijältä, joka tuli meille kotiin, ennen kun mä olin ehtiny käymään 

neuvolassa.” 

 

”Mä neuvolassa löysin sen vauvatreffi mainoksen” 

 

”Halus tavata muita äitejä ja lapsia, koska ei ole omassa kaveripiirissä kellään 

lapsia ja ei ole samanikäisiä tuttuja lähellä ainakaan.” 

 

”Mä olin kans just muuttanu ja en tuntenu yhtään ainutta henkilöä täältä. Sit-

ten mä aattelin, että pääsis ihmisten ilmoille, ni ehkä tutustuis. ” 

 

”…jotta me ei jäädä lapsen kanssa kahdestaan…” 

 

Ennakkoajatukset ryhmään tullessa olivat jännitys ja pienet pelot tulevan suhteen. Pelkoja 

saattoi olla siitä, onko ryhmän sisällä omia pieniä ryhmiä. Osa haastatelluista äideistä mietti, 

miten kiinteään ryhmään he menevät. He pohtivat tuleeko heidän oma epävarmuutensa julki, 

jos heillä ei ole lapsen hoitamisesta kokemusta. Pohdittiin, onko oma vauva liian nuori aloit-

tamaan ryhmässä. Muutamat haastatteluun vastaajat olivat kokeneet alussa olonsa ulkopuoli-

seksi ryhmässä. Toisaalta osa oli lähtenyt avoimin mielin mukaan ryhmään ja päättänyt en-

simmäisen kerran jälkeen, mitä ryhmästä ajattelee.  

 

” Jännitti kaikki et, minkälaista tääl on.” 

 

”…mäkin aattelin, just et, kuinka valmis ryhmä tää on…mulla ei oo mitään ko-

kemusta lapsista, ni mä aattelin et mä joudun ihan vieraalle maaperälle…” 

 

…aattelin, et tääl on sellasia kamalia kuppikuntia, jotka juoruaa keskenään ja 

vähä oli sillai niinku, et kai mä lähen kattomaan, et sit mä voin vast sanoo, et 

mitä mä oon mieltä asiasta. Ajatukseni todistuivat aivan vääräksi…” 

 

”…voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi…” 

 

”Niin mulla oli kanssa tollanen samanlainen tunne niinku sillon ku alko käy-

mään, ettei tuntenu ja muut siellä olijat tunsi toisensa.” 
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Kokemus ryhmään tulosta oli helppo, sillä uudet osallistujat otettiin ryhmän kesken luonteval-

la tavalla vastaan. Ryhmässä käyvät ihmiset vaikuttivat paikan ilmapiiriin ja viihtyvyyteen. 

Ryhmässä kävi sosiaalisia ihmisiä, joten äitien keskinäinen vuorovaikutus oli helppoa. Ajan 

myötä säännöllisesti ryhmässä käyneistä oli muodostunut niin sanottu ydinporukka, joka tapa-

si ryhmän ulkopuolellakin. Koettiin, että mitä aktiivisemmin ryhmässä käytiin, sitä helpommin 

sieltä löytyi keskusteluseuraa.  

 

”Ja ku sä käyt siel enemmän ja enemmän, niin kyl sielt löytyy ne ihmiset pikku 

hiljaa, mitkä on samalla aaltopituudella.” 

 

”Et ku kumminkin siel käy hyvin pitkälle se sama ydin porukka.” 

 

”Muuten siellähän käy suhteellisen sosiaalista porukkaa tai näin poispäin et 

kylhän siel aika helposti pääset juttelemaan ihmisten kanssa.” 

 

Ryhmässä käytiin ystävien ja ohjelman takia. Tärkeimpänä pidettiin sitä, että on mahdollista 

nähdä ja jutella muiden äitien kanssa. Koettiin, että omalla aktiivisella osallistumisella vau-

vatreffeille voi jopa ennaltaehkäistä masennusta. Ryhmässä käymisen koettiin piristävän ja 

vaikuttavan vauvan kanssa kotona jaksamiseen. Vauvatreffit rytmittivät äitien ja lasten arki-

päivää sekä lapsille oli ryhmässä ikäistään seuraa. Ryhmän avulla äidit kokivat pysyvänsä sosi-

aalisesti aktiivisena.  

 

”Mul tärkein oli et on sit jotain ohjelmaa, ettei jää sinne kotiin, et se vähän 

rytmittikin viikkoa.” 

 

”Ei tuu mökkiydyttyä kotiin, et tosiaan tulee lähdettyä.” 

 

” Eikä se isäntäkään sit jaksa kuunnella välttämättä ihan kaikkii niit juttuja, 

mitä täällä saa vuodattaa.” 

 

”Jotenkin sillon, kun odotti ni mun mielestä joka paikasta pulppus sitä synny-

tyksenjälkeistä masennusta… ni mä lähdin niinku heti liikkeelle, ku mä aatte-

lin et mä en halua sellasta…” 
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KUVIO 1. Vertaistukiryhmään hakeutuminen. 

 

5.2 Ryhmän toiminta 

 

Ohjelman sisältöön liittyen äidit kuvasivat ryhmän toimintaa monipuolisesti. Äidit muistelivat 

muun muassa sitä, millaista vauvatreffeillä oli silloin, kun he rupesivat käymään siellä. Erityi-

sesti mieleen oli jäänyt vauvatreffeillä tapahtuva alkuesittely, joka koettiin tärkeäksi ryh-

mään sisälle pääsemisen takia. Mieleen oli jäänyt ensimmäisiltä osallistumiskerroilta erilaiset 

luennoitsijat, lasten kanssa leikittävät lorut sekä toistensa esitteleminen ryhmälle parihaas-

tattelun muodossa.  

 

” Ja se on aina ihan kiva et siin alussa käydään kuulumiset läpi ja esitellään, 

ku siel oli yleensä aina joku jota ei ollu ite nähny tai joku joka oli ekaa kertaa, 

muuten se saattas tuntee olonsa ulkopuoliseksi.” 

 

”…sillon vaihdettiin tai niinku, ketkä oli jo ollu niinku ennen kesää, ni kesän 

kuulumiset ja yleisesti esittäydyttiin, ni uudet ja vanhat niinku tutustu keske-

nään.” 

 

”Kerran olen ollut mukana, kun oli loruja.” 
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”…ja sit oli semmonen parihaastattelusysteemi, että keskustele parin kanssa ja 

kerro kuka olet ja kuka vauvasi on.” 

 

Vauvatreffeillä on ollut paljon erilaisia teemoja. Ruokailu- ja uniasiat on koettu tärkeäksi 

asiaksi. Vanhempien jaksaminen on myös jäänyt mieleen tärkeänä teemana. Toivottiin, että 

vauvatreffeillä olisi enemmän koko ryhmän kattavia keskusteluja perhe-elämän arkeen liitty-

vistä aiheista. Ryhmässä on ajoittain järjestettyä ohjelmaa ja muulloin on mahdollisuus va-

paaseen seurusteluun.  

 

” …on käsitelty, niin siis just syömisiä, vauvan unta ja joskus oli jotain ihan 

yleisesti vanhempien jaksamisesta.” 

 

”…semmosia yhteisiä keskusteluja…et ei vaan silleen, et kolme ihmistä jutte-

lee, vaan et koko porukka.” 

 

Perhekeskus Pikkuveturia pidetään parhaimpana paikkana vauvatreffeille. Pikkuveturin tilat 

koetaan toimiviksi, koska ne sijaitsevat keskustan alueella ja ovat yhtenäiset. Paikan puut-

teena pidettiin lastenvaunukatoksen puuttumista. Pikkuveturin tiloja arvostetaan ja ymmär-

retään, ettei vastaavia löydy helpolla. Vauvatreffien kesto koetaan melko hyväksi. Esille nou-

si, että vauvatreffitoimintaa toivotaan olevan kaksi kertaa viikossa.  

 

”…paikka on musta aika ideaali, ei näitä ihan helpolla löydy.” 

 

” Tääl on tosi kätevä, kun kaikki on tos yhes isossa tilassa.” 

 

Ohjaajat koettiin aktiivisina. He huomioivat uuden äidin yksilöllisesti, luoden hänelle terve-

tulleen olon. Ohjaajan merkityksen koettiin korostuvan siinä vaiheessa, kun äiti sekä vauva 

käyvät vauvatreffeillä ensimmäisiä kertoja. Ohjaajan ottaessa kontaktia ryhmän uuteen tu-

lokkaaseen on tämän helpompi tutustua muihin äiteihin. Ohjaajilta toivottiin enemmän aktii-

visuutta keskusteluiden aloitukseen, etenkin tavallisimpien lapsiperheiden ongelmien esille 

tuomisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi syömiseen ja uneen liittyvät asiat. Vanhempien mieles-

tä vetäjä oli tärkeä ”kuppikuntien” muodostumisen ehkäisemiseksi. Muodostuneiden ”kuppi-

kuntien” takia uusi ihminen voi tuntea olonsa ulkopuoliseksi ryhmässä.  

 

”Tietenkin siel on myös tärkeetä mun mielestä se ohjaajan rooli siinä, et se 

ottaa ne uudet äidit siihen ryhmään mukaan.” 

 

”Mun mielestä ne on aidosti kiinnostuneita meiän asioista.” 
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”Must siel vois herkemmin ne vetäjät ottaa puheeks ainakin näitä yleisiä on-

gelmia, just näitä uniongelmia, syömisongelmia, et siit olis ehkä helpompi 

avautua ku siel ne vetäjät ottais sen esille.” 

 

”Ja sit se aika helposti ajautu siihen, et jos ei ollu sellasta niinku et joku joka 

vetäis sitä keskustelua ni, että tulee niitä kahen tai kolmen hengen ryhmiä, 

jotka tuntee toisensa etukäteen ni voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi, jos on 

niinku ekoja kertoja siellä.” 

 

Terveydenhoitajien läsnäolo koettaisiin tärkeäksi. Terveydenhoitajien tietämys ryhmästä on 

epäselvää äideille. Useampi pohti, osaavatko terveydenhoitajat jakaa ryhmästä riittävästi 

tietoa. Koettiin, että terveydenhoitajalla ei tarvitsisi ryhmään tullessa olla valmiiksi mietittyä 

teemaa, vaan pelkästään terveydenhoitajan oleminen ryhmässä olisi riittävää. Vauvatreffeillä 

terveydenhoitajat koettiin helposti lähestyttäviksi. Ryhmässä oli käynyt esittelijöitä erilaisista 

harrastustoiminnoista ja vauvaan liittyvistä tarvikkeista. Esimerkiksi vauvatanssi, muskari sekä 

kestovaipat, kantoliinat ja lastenkirjat olivat jääneet mieleen. 

 

”Terveydenhoitaja siel kävi, ni pysty sen kanssa juttelee.” 

 

”En mä sit tiedä et onko kaikki terveydenhoitajat käyny, et tietääkö ne et nää 

vauvatreffit on?” 

 

”Olis kiva jos jokainen kävis ees kerran. Ja vaikkei nyt oliskaan mitään teemaa 

vaan voishan ne vaan tulla olemaan.” 

 

”…mua ei haittaa vaikka ei hirmusesti olis ees järjetettyä ohjelmaa.” 

 

Toiminnan ei koeta vastaavan vakavampiin ongelmiin, kuten esimerkiksi lapsen sairauteen tai 

aviokriisiin. Koettiin, että ryhmässä ei haluta tuoda esille suurempia ongelmia vaan halutaan 

pitää yllä onnellisen perheen imagoa. Koettiin huonona se, että isien läsnäoloa ei huomioitu 

tarpeeksi. Ohjaajien tulisi kiinnittää huomiota isien läsnäoloon siten, että puhutaan kummas-

takin vanhemmasta. Tiedottaminen Pikku Veturin toiminnasta koettiin riittämättömäksi, sillä 

toimintaa on vauvatreffien lisäksi myös muinakin päivinä. 

 

”Olihan se sellanen täydellisten äitien klubi ja täydellisten lasten klubi. Kaikki 

on mielellään ainakin kuukauden etuajassa siitä mitä keskimäärin vauvat ke-

hittyy… Kylhän siel on kaikki äidit suhteellisen hyvinvoivia ja lapset on suh-

teellisen hyvinvoivia.” 
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”…et jos sinne oikeesti tulis ihminen, kenel on tosi vaikeeta, niin mä väitän et 

se vois tuntee olonsa siel vielä huonommaks.” 

 

”…mut ei siel kyl mistään todellisista ongelmista puhuta.” 

 

”…ihmisillä on tavallaan niinku semmonen onnellisen äidin maski  

päällä.” 

 

”…et ethän sä varmaan lähe sinne, jos on elämä ihan mullillaan” 

 

”…niinä kertoina, kun tänne on tullu myös isiä, ni oisin pitäny tärkeenä, et ne 

työntekijät puhuisivat tai kiinnittäisivät huomiota siihen, että he koko ajan 

puhuisivat vanhemmista.” 

 

”…täällähän on aika paljon kaikkee, mut mä en esimerkiks kauheen paljon 

tienny niistä...” 

 

” Tääkin on ollu tosi hienoo, et näinkin on pystytty jutteleen.” 

 

Vauvatreffeillä käydään aktiivisesti joka viikko. Koetaan, että vauvatreffeiltä jäädään pois 

vain, jos on jokin painavampi syy, esimerkiksi sairastuminen tai matka. Ryhmäläiset pyrkivät 

yleensä järjestämään muut menonsa niin, että aikaa jäi vauvatreffeille. Lapsen ollessa pieni 

osa ryhmäläisistä osallistui ryhmään harvemmin, mutta päivärytmin muodostuttua käyntiker-

roista vauvatreffeille tuli säännöllisempiä.  

 

”…nyt ku asutaan Hyvinkäällä, ni ollaan me käyty lähes joka viikko.” 

 

”Kyl mekin ollaan käyty melkein aina, mä yritän menotkin järjestää…” 

 

”Meil oli kyl se, että vasta niin puolen vuoden päästä alko käymään enemmän, 

jotenkin mä koin sen niin rankaks sen vauva ajan siihen asti, et jotenkin hel-

pottu huomattavasti sitte ku alko syömään kiinteitä ja tuli jotain rytmiä siihen 

elämään.” 

 

Esille nousi myös äitien ajatuksia Perhekeskus Pikkuveturissa järjestettävästä äitiryhmästä. 

Pohdittiin, että se olisi sellainen ryhmä, missä voisi keskustella vaikeammistakin asioista. 

Vauvatreffien äideillä oli jo omat kanavansa puhua asioista, mutta he olivat kuitenkin sitä 

mieltä, että tarvitessaan keskusteluseuraa he voisivat ryhmään osallistua.  
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”…joinakin maanantai päivinä on se teema ja siel oli mun mielestä tosi hyviä 

aiheita… se on niinku äideille itsetunnosta,siis siinä oli ihania aiheita ja niistä 

olis varmasti ihana keskustella syvellisemmin.” 

 

” Me ollaan kuitenkin ehkä vähän arkoja puhumaan noista aiheista, mutta tätä 

ehkä niinku varmaan jatkossa sitten tullaan kuitenkin kehittämään…” 

 

Ryhmän toiminnan jatkumista pohdittiin lapsen ikärajaan liittyen. Vauvatreffien ikäraja koet-

tiin pääasiallisesti toimivaksi. Pohdintaa syntyi ainoastaan siitä, etteivät pienemmät lapset 

jää isompien jalkoihin, lasten alkaessa liikkua enemmän, esimerkiksi kävelemään opeteltaes-

sa. Ryhmää suositellaan muille vanhemmille sosiaalisen verkoston laajentamisen avuksi. Ryh-

män kautta saa tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista. Vauvatreffeiltä voi saada tukea 

ja apua arkipäivän ongelmien ratkaisemiseen, esimerkiksi syömiseen ja nukkumiseen liittyviin 

asioihin.  

 

”Ja sit et on edelleen vauvatreffit niille ei käveleville ja sitte vanhemmalle 

porukalle oma ryhmänsä. ” 

 

”…ystäviä, kontakteja, lapsilla on tekemistä, itellä on tekemistä, saa selvää 

harrastuksista.” 

 

” Ja ihan semmosta sosiaalista verkostoa.” 

 

Vauvatreffien toiminnan toivottiin tulevaisuudessa jatkuvan ja kokoontumispaikan pysyvän 

samana. Ryhmä koetaan hyödylliseksi ajatusten ja kokemusten vaihtamiseen. Kehitettäväksi 

asiaksi mainittiin vauvatreffien esittelykierros. Siinä toivottiin huomioitavan, että ensimmäis-

tä kertaa ryhmässä mukana olevat äidit eivät joutuisi ensimmäisenä esittelemään itseään 

muulle ryhmälle. Heidän olisi tärkeää saada rauhassa tutustua ryhmän toimintatapaan.  

Toiveisiin liittyen pohdintaa esiintyi siitä, miten toimintaa vauvatreffeillä voisi kehittää niin, 

että se huomioisi lasten erilaisen päivärytmin. Esimerkkinä esille nousi Perhekeskus Pikkuve-

turissa toimiva avoimen ryhmän järjestely aamu- ja iltapäiväryhmistä. Useampilapsisen per-

heen esteeksi osallistua vauvatreffeille voi osoittautua se, että vanhempaa lasta ei voi ottaa 

mukaan ryhmään ikärajan takia.  

 

”…ku lapsilla on eri nukkuma rytmi, ni et toiset pääsee iltapäivällä ja toiset 

aamupäivällä.” 

 

”Sitä monet on kyl kyselly tuolla et jos on vaikka puol vuotias ja kaks vuotias, 

et eiks sinne saa sit tulla niin et olis se kaks vuotias, niin eihän sinne sit saa. 
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Sehän on toisaalta ihan reilu peli, mut sellasille ehkä ikävää ettei saa sitä ver-

taistukea.” 

 

5.3 Ryhmästä saadut hyödyt 

 

Aikuisten ihmisten seura ja sosiaalisen verkoston laajentaminen koettiin ryhmän positiiviseksi 

puoleksi. Koettiin, että ryhmässä oli saanut jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten samas-

sa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kanssa. Ryhmän rakenteen avoimuus oli äitien mie-

lestä hyvä asia. Myönteistä oli, että ryhmään oli mahdollista osallistua liukuvalla aikataululla. 

Äidit kokivat saavansa viikkoihinsa vaihtelua ja tarjosivat ryhmän avulla lapsillensa toimintaa. 

Oman lapsen kehitystä voitiin seurata ja vertailla ryhmässä. 

 

” … mulla oli todella mahtava olo, siks et mä olin pitkäst aikaa aikuisten ih-

misten seurassa ja niinku ennen kaikkee sosiaalinen elämä on mulle niin tär-

keetä, että se on mulle aina ilahduttavaa…” 

 

” Sisällöllisesti, mä oon pitäny siitä, että voi ylipäätään nähdä muita ihmisiä, 

jotka on kiinnostuneita keskustelemaan samoista asioista…” 

 

”…parasta on se, et tääl on aika samanikäisiä vauvoja ja sit on kiva jakaa asioi-

ta, kuulee aina, missä muut menee ja missä on menty, et osaa vähän silleen 

suhteuttaa omia niin sanottuja ongelmiakin, et onko ne niinku normaaleja, vai 

kannattaako huolestua…” 

 

” Täält saa niinku hyvää vertaistukea, kun on samoja kehitysvaiheita.” 

 

”…parasta on… se et ei oo pakko tulla, ei oo pakko sitoutua… vaan saa niinku 

oman rytmin mukaan kulkee.” 

 

”…ihanaa saada viikkoihin täytettä, kun on tottunu aikaisemmin, että ennen 

lasta on tekemistä...” 

 

”…et on tarjota lapsille jotakin siihen arkeen …ja tääl on aina kaikkee kivaa 

tekemistä ja kavereita…” 

 

Ryhmän äideille oli ajatusten ja kokemusten jakamisen myötä herännyt erilaisia ajatuksia. 

Huomattiin, että on erilaisia tapoja toimia äitinä, mutta jokainen voi hyödyntää toinen tois-

tensa ajatuksia ja kokemuksia heille sopivalla tavalla. Ryhmässä käyvät saivat tukea toisiltaan 

erilaisten haastavien tilanteiden ratkaisemisessa, esimerkiksi yösyöttöjen lopettamisessa sekä 
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uneen ja liikkumiseen liittyvissä asioissa. Tärkeäksi koettiin ryhmästä saadut vinkit, joita voi 

hyödyntää kotona. Askartelu lasten kanssa koettiin mieluisaksi puuhaksi. Sen arveltiin kehit-

tävän lasten käden taitoja.  

 

”…semmosia äitiyden peilejä, tai jotain sen kaltaista, mut mä aattelen, et mä 

en osaa sanoa semmost konkreettista, vaan et se on jotain isompaa.” 

 

”…just lähinnä noihin yösyötöistä luopumiseen tuli niinku kannustusta ja sitten 

ihan ruoka- asioihin.” 

 

”…on jaettu kokemuksia ja käytetty toistemme vinkkejä ja ne on toiminukki 

ihan.” 

 

”On saanu vähän vinkkejä askarteluun ja mitä voi sit tehä kotona. Ja meian 

perheelle on hyvinvointia, et mul on sitä tekemistä ja mun pään toiminta voi 

paremmin ja kun mun pää voi paremmin sit voi koko perhe paremmin. ” 

 

Ryhmän asioista on kerrottu puolisoille ja muulle lähipiirille. Puolisot ovat välittäneet tietoa 

ryhmässä käsitellyistä asioista heidän perheellisille ystävilleen. Tietoa ryhmän toiminnasta on 

välitetty myös kavereille, jotka eivät ryhmässä käy tai asuvat toisella paikkakunnalla. Moti-

vaationa on ollut halua auttaa muita samassa elämäntilanteessa olevia äitejä. Esiin on nous-

sut, kuinka hienoa tällainen ryhmätoiminta on, sillä useilla muilla paikkakunnilla tällaista 

mahdollisuutta ei ole.  

 

”Kyl mä kerron aina miehelle ja lapsen mummulle…” 

”Mul on ollu tietysti se motiivi kertoo, et mä oon ajatellu, et siit on apua.” 

 

Ryhmästä uskottiin hyötyvän jatkossakin. Siellä oli syntynyt yhteys muihin kaupungin lapsiper-

heisiin. Yhteyksiä pidetään mahdollisesti jatkossakin yllä niiden perheiden kanssa, joilla on 

samanikäisiä lapsia. Tutustumisesta muihin perheisiin on hyötyä vielä silloinkin, kun lapset 

siirtyvät päivähoitoon ja aikanaan kouluun. Äidit ovat vauvatreffien myötä saaneet luottamus-

ta siihen, että heidän lapsensa pärjää ryhmässä ja tulee toimeen muiden lasten kanssa. Las-

ten tutustuminen muihin ja kavereiden saanti nousi ryhmän tärkeäksi hyödyksi.  

 

”…oli kiva et pääsi tän kaupungin lapsiperheisiin vähän niinku yhteyksiin.” 

 

”…kun se menee hoitoon, ni mä tiedän et se pärjää muitten kanssa ja osaa tul-

la porukassa toimeen.” 
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KUVIO 2. Vertaistukiryhmän anti. 

 

6 POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön perusteella saimme tietoa vertaistuesta vanhempien näkökulmasta. Työssäm-

me tuli selvästi esille vanhempien näkemys vertaistuen hyödyistä sekä siitä saaduista koke-

muksista. Työssämme korostui se, mitkä asiat äidit kokevat tärkeiksi omassa elämäntilantees-

saan pienen lapsen äitinä. Saimme selville myös, mihin asioihin äidit kaipaavat eniten vertais-

tukea ryhmästä.  

 

Tämän tutkimustulosten pohjalta voimme todeta, että olemme saaneet esittämiimme tutki-

muskysymyksiin vastaukset. Tutkimuskysymyksiin saamamme tieto vastaa teoriatietoa vertais-

tuesta. Tämän työn tuloksista selviää, että haastateltavat kokevat saavansa vertaistukea arki-

elämän ongelmiin. Esille nousi, että sosiaalisten suhteiden luomisessa vauvatreffiryhmästä oli 

ollut merkittävästi hyötyä. 

 

Työmme tulokset ovat samansuuntaisia kuin muussakin vertaistukeen liittyvässä kirjallisuu-

dessa on käynyt ilmi (esimerkiksi Järvinen ym. 2007, 113; Koistinen 2007, 437). Äidit hakeutu-
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vat ryhmiin pääasiallisesti juuri sosiaalisen verkoston luomisen vuoksi. Perheiden sosiaalinen 

verkosto laajenee ryhmissä syntyneiden ihmissuhteiden myötä (Koistinen 2007, 437). Erityi-

sesti toiselta paikkakunnalta muuttaneet äidit hakeutuvat ryhmään löytääkseen uusia sosiaali-

sia kontakteja.  

 

Neuvoloiden merkitys korostui tiedon antamisessa ryhmän toiminnasta. Neuvoloilla on iso 

osuus siinä, millaisia perheitä terveydenhoitajat ryhmään ohjaavat ja miten he kertovat ryh-

mästä heille. Kävi ilmi, etteivät äidit ole varmoja siitä, kuinka hyvin terveydenhoitajilla on 

tietoa vauvatreffeistä. Terveydenhoitajien toivotaan käyvän ryhmässä esittäytymässä. Näiden 

tulosten perusteella jäi mietityttämään, valikoivatko terveydenhoitajat perheet, joille he 

kertovat vauvatreffeistä. Pohdintaa esiintyi myös sen suhteen, toteuttavatko terveydenhoita-

jat informointia ryhmästä tasapuolisesti kaikille perheille.  

 

Tässä aineistossa ryhmään tulevat äidit miettivät ryhmään sisään pääsemistä ja sen toimivuut-

ta. Heidän mielessään oli ollut, osaavatko he keskustella lapseen ja vanhemmuuteen liittyvis-

tä asioista muiden äitien kanssa. Keskusteluseuran saamisen koettiin helpottuvan sen myötä, 

mitä aktiivisemmin ryhmässä käytiin. On luonnollista, että äidit ovat pohtineet erilaisia asioi-

ta ennen ryhmään menoa. Ryhmään menemiseen on voinut vaikuttaa se, minkälaisia aikai-

sempia kokemuksia, heillä on ollut ryhmässä olemisesta. 

 

Vauvatreffien aloituksesta monien mieleen oli jäänyt erityisesti alkuesittely. Se koettiin mer-

kitykselliseksi osaksi ryhmään sisään pääsyä. Tutustuminen muihin ryhmän jäseniin helpottui 

esittelyn avulla. Sen avulla he saivat myös käsityksen siitä, millaiseen ryhmään he ovat men-

neet. Alkuesittely saattoi lieventää jännitystä, joka usein liittyy uutena ryhmään tulemiseen. 

Ryhmän jäsenillä on suuri vaikutus koko ryhmän ilmapiiriin ja toimivuuteen. Ryhmässä uudet 

jäsenet otetaan hyvin vastaan. Ryhmäläisten keskinäistä vuorovaikutusta helpottaa se, että 

ryhmässä käy pääasiallisesti sosiaalisia ihmisiä. Ryhmän myötä on syntynyt ystävyyssuhteita, 

joita pidetään yllä ryhmän ulkopuolellakin. 

 

Huomioitavaa on, että aktiivisella osallistumisella ryhmään koetaan jossain määrin pystyvän 

ennalta ehkäisemään masennusta. Viljamaa (2003, 26, 50) toteaa myös tutkimuksessaan, että 

sosiaalinen verkko ja tuki vaikuttavat epäsuorasti vanhempien henkiseen hyvinvointiin. Ryh-

mässä pohdittiin, riittääkö ryhmästä saatu vertaistuki siinä vaiheessa, kun perheellä on jo 

suurempia ongelmia, joihin he tarvitsevat tukea ja apua. Suurempien huolenaiheiden kehit-

tyminen pystytään mahdollisesti ennalta ehkäisemään aloittamalla ryhmään osallistuminen 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin ongelmat eivät ole vielä niin suuria. 

 

Ryhmästä koettiin saavan apua jaksamiseen vanhempana. Työssä tuli esille, että vauvatreffi-

en avulla on mahdollista rytmittää omaa viikkoaan ja saada mielekästä tekemistä sekä itselle 
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että lapselle. Tarkiaisen (2000, 29) tutkielmassa käy myös ilmi, että pienryhmästä haetaan 

uudenlaista sisältöä elämään sekä mielekästä toimintaa. Työelämässä olleet äidit ovat var-

masti tottuneet siihen, että heillä on kalenterissa suunniteltua ohjelmaa tuleville viikoille. 

Äitien on tärkeää saada vaihtelua arkeen, minkä vauvatreffit heille mahdollistavat.  

 

Työssä kävi esille, että äidit kokevat pystyneensä jakamaan omia ajatuksiaan ja tuntemuksi-

aan ryhmässä. Vanhemmat ovat kokeneet helpottavaksi kuulla, etteivät he ole yksin ongelmi-

ensa kanssa, vaan muillakin perheillä on samanlaisia pulmia (Koistinen 2007, 437). He ovat 

saaneet vertaistukea arkisiin ongelmiinsa. Syömis- ja uniasiat ovat nousseet monessakin yh-

teydessä esille. Avun saaminen ongelmiin ja vertaistuki on ollut tärkeää sekä tuntuu toteutu-

van hyvin. Toisilta vanhemmilta saatu tieto koetaan usein käytännönläheisemmäksi kuin am-

mattilaisilta saatu tieto (Rouvali 2007, 24). Samassa elämäntilanteessa olevien kanssa on hel-

pompi jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan (katso myös esimerkiksi Koistinen 2007, 437).  

 

Omien ajatustensa tueksi äidit voivat saada ryhmästä uusia näkökulmia ja malleja vaihtoeh-

toisista toimintatavoista. Terveydenhoitajan tarjoama tuki voi lisäksi auttaa perheitä näke-

mään ja pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja toimia eri tilanteissa, kuten myös Puura (Niemelä, 

Siltala & Tammela 2003, 479) toteaa kirjoituksessaan. Ryhmästä saadut vinkit lapsen kanssa 

puuhailuun ovat tärkeitä. Ryhmästä koetaan hyötyvän myös tulevaisuudessa. On saatu yhteyk-

siä muihin kaupungin lapsiperheisiin, joiden kanssa voidaan olla tekemisissä lapsen kasvun eri 

vaiheissa. Ryhmän avulla äidit ovat saaneet käsityksen siitä, kuinka heidän lapsensa voi pärjä-

tä muiden lasten parissa. Vauvatreffien tärkeyttä kuvaa myös se, että ryhmästä oli kerrottu 

läheisille sekä kavereille, jotka eivät ole osallistuneet ryhmään. Tuloksista nousi esiin se, että 

äideillä on tarve jakaa ryhmässä käsiteltyjä asioita auttaakseen muita samassa elämäntilan-

teessa olevia.  

 

Vanhemmat haluavat, että ryhmällä on ohjaaja, joka kantaa vastuuta ryhmästä kokonaisuute-

na. Ohjaajien apua koettiin tarvitsevan keskustelujen aloituksessa ja ohjaamises-

sa.(Tarkiainen 2000, 48.) Tässä työssä kävi ilmi myös, että ohjaaja pitää ryhmän koossa ja 

helpottaa uusien ryhmän jäsenten sopeutumista ryhmään. Ohjaajat ovat helposti lähestyttä-

viä ja aidosti kiinnostuneita perheiden asioista. Ryhmän ohjaajalla on tärkeä tehtävä johdat-

taa ryhmän jäseniä keskustelemaan yhdessä heille tärkeistä asioista. Ohjaajia on hyvä olla 

useampi, sillä joinakin kertoina vauvatreffien osallistujamäärä on ollut suurempi. Osallistujat 

pystyvät hyötymään ohjaajasta parhaiten, jos ohjaajalla on heille riittävästi aikaa.  

 

Terveydenhoitajien osalta odotukset kohdistuvat siihen, miten he ovat ryhmässä läsnä. Heiltä 

ei vaadita aina ryhmään tullessa mitään erityistä teemaa. Puura (Niemelä ym. 2003, 479) 

toteaa kirjoituksessaan asiantuntijoilta odotettavan vanhemman aktiivista kuuntelua, jolloin 

vanhemmalla on aikaa kertoa hänelle mieltään askarruttavista asioista. Päädyimme tulosten 
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perusteella samaan johtopäätökseen. Terveydenhoitajien toivotaan osallistuvan ryhmään 

säännöllisemmin. Ryhmätilanteisiin liittyy toive siitä, että ryhmässä päästään vaihtamaan 

kuulumisia ja keskustelemaan. Tämä toive ei pääse toteutumaan, jos esimerkiksi terveyden-

hoitaja pitää pitkää yksinpuhelua valitsemastaan aiheesta. Tällöin ryhmäläisten mielenkiinto 

aiheeseen voi herpaantua ja vireystila laskea. (Koistinen 2007, 436.)  

 

Ryhmän tärkeys äideille välittyy myös osin heidän viikoittaisesta aktiivisuudestaan osallistua 

ryhmään. Tulevien viikkojen ohjelmaa suunnitellaan etukäteen vauvatreffien ajankohta huo-

mioiden. Työn tuloksista nousi esille, että äideillä on omat tukiverkostonsa vaikeiden asioiden 

käsittelyä varten. Vaikeampien asioiden käsittelyyn liittyen oli mainittu Pikkuveturissa järjes-

tettävä äitiryhmä. Sen ajatellaan olevan paikka, jossa voisi tarvittaessa purkaa tuntemuksiaan 

vapautuneemmin ja puhua hieman arkaluontoisemmistakin asioista.  

 

Vauvatreffitoiminnalle toivotaan selvästi jatkoa, sillä se koetaan hyödylliseksi lapsiperheille. 

Suurempia kehitysehdotuksia ei noussut esiin, mutta pieniä parannusehdotuksia kävi ilmi, 

liittyen alkuesittelykierrokseen ja perheiden eri päivärytmien huomiointiin. Ryhmään osallis-

tumista kannatetaan sieltä saatavan vertaistuen takia. Erityisesti arjen ongelmiin ryhmästä on 

hyötyä ja apua. 

 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen tavoitteena on mahdollisimman reliaabeli- mittaus. Reliabiliteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksen toistettavuutta, ei sattumanvaraisuutta. Luotettavuuteen voi vaikuttaa esimer-

kiksi se, että haastateltava ymmärtää kysymyksen toisin kuin haastattelija on tarkoittanut. 

Tutkija voi myös syöttää tutkimuksen tulokset tietokoneelle väärin, jolloin luotettavuutta 

heikentävä asia tapahtuu tietojenkäsittelyssä. Tärkeä seikka on, että tutkija tiedostaa tutki-

muksensa luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. (Stålberg & Virtanen 2005.)  

 

Luotettavuutta vähentää myös se, jos haastattelussa esitetyt kysymykset ovat liian suppeita 

tai liian kapealle alueelle suuntautuneita. Tällöin tutkittavan näkemys saattaa jäädä sivuun, 

tutkijan oman näkemyksen tieltä. Liian väljät haastatteluteemat eivät ole myöskään suositel-

tavia, sillä silloin tutkimusaineistoa kertyy valtavat määrät ja siitä joudutaan jättämään osia 

raportin ulkopuolelle. Luotettavuutta tukee se, että tutkija esittää analyysin tueksi tarpeeksi 

alkuperäishavaintoja, esimerkiksi suoria lainauksia haastattelusta. Tutkimuksen raportoinnissa 

on pyrittävä selkeyteen. Raportti tulee kirjoittaa siten, että tutkija saa lukijansa vakuuttu-

neeksi ratkaisujen oikeutuksesta, muodostettujen luokkien perusteluista sekä tutkimuksen 

kulun luotettavuudesta. (Paunonen & Vehviläinen- Julkunen 1998, 217, 219, 220.) 
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Luotettavuuskysymykset laadullisessa tutkimuksessa liittyvät tutkijaan, aineiston laatuun ja 

analyysiin sekä tulosten esittämiseen. Tutkimuksen tuloksena saatuun tietoon, vaikuttaa se 

miten tutkija on tavoittanut tutkittavan kohteen. Tutkijan taidot, arvostukset ja oivalluskyky 

korostuvat aineiston analysoinnissa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tar-

kastellaan tutkimuksen totuusarvoa, pysyvyyttä, neutraalisuutta ja sovellettavuutta. (Janho-

nen & Nikkonen 2001, 36.) Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että nauhoitettu ai-

neisto oli tallennettu tietokoneelle ja näin se oli mahdollista kuunnella uudelleen. Näin var-

mistettiin, että haastateltavan kertoma asia tuli varmasti litterointi vaiheessa oikein. Haasta-

teltavista kaikki olivat osallistuneet vertaisryhmän toimintaan useita kertoja, näin ollen he 

olivat päteviä arvioimaan ryhmän toimintaa ja sen hyötyjä. Tulosten luotettavuutta lisää tut-

kimuksessa käytetyt suorat lainaukset analyysiin liittyen. Tulosten tulkinnan luotettavuuteen 

saattaa vaikuttaa haastattelutilanteiden erilaisuus. Esimerkiksi haastattelijoita oli kaksi, ryh-

män jäsenet ovat olleet erilaisia, sekä haastattelun tunnelma on voinut olla erilainen. 

 

Tutkimus syntyy tutkijan kautta, se miten tutkimus etenee, on tutkijan itsensä tekemä valinta 

(Stålberg & Virtanen, 2005). Tutkimuksen eettiset kysymykset ovat melko uusi asia suomalai-

sessa yhteiskunnassa. Tutkimuksen eettisiä ongelmia voivat olla esimerkiksi tutkimuslupaan 

liittyvät asiat, tutkimuksesta tiedottamiseen tai tutkimusaineoston keruuseen liittyvät asiat. 

Tutkimustulosten julkistamisvaiheessa on tärkeää pitää huoli esimerkiksi haastateltujen ni-

mettömänä pysymisestä. Eettisen ja epäeettisen toiminnan välinen raja ei ole selkeä. Tämän 

takia tutkijalla pitääkin olla riittävästi taitoa ja herkkyyttä huomata tutkimuksensa ongelma-

kohdat. (Eskola & Suoranta 2003, 52, 57.) Eettisyyden tulee kuitenkin sisältyä ja olla läsnä 

koko tutkimusprosessin ajan, sisältäen aiheen valinnan, tutkimuskysymykset, aineiston han-

kinnan, analyysin sekä tulkinnan (Stålberg & Virtanen 2005). 

 

Tutkimustyön kaikissa vaiheissa tulisi välttää epärehellisyyttä. Toisen tekstiä ei saa lainata 

luvattomasti eikä toisten tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden osuutta saa vähätellä. 

Tutkimustuloksia ei saa yleistää kritiikittömästi eikä niitä saa muutella tai keksiä kokonaan 

itse. Raportointi ei saa olla puutteellista tai harhaanjohtavaa. Työssä käytetyt menetelmät on 

selostettava selkeästi ja huolellisesti. Riittävä työn eettisten näkökulmien tuominen esiin, on 

vaativa tehtävä. (Hirsjärvi ym. 2009, 26- 27.)  

 

Tämän tutkimuksen eettisyyttä lisäsi haastatteluun osallistumisen vapaaehtoisuus. Tapasimme 

haastateltavat ryhmänä, emmekä näin voi yhdistää haastateltavaa johonkin tiettyyn vastauk-

seen. Vastauksia eivät käsitelleet muut kuin tutkijat, joten haastateltavan tunnistaminen on 

vaikeaa. Aineiston tulkintavaiheessa pyrittiin tasa-arvoiseen ja luotettavaan tulosten tarkas-

teluun. Työssä käsitellään tuloksia olennaiset asiat huomioiden ja selkeästi esitettynä.   
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6.3 Johtopäätökset ja ehdotukset 

 

Vertaistuelle on tarvetta ja vauvatreffitoiminnan on ensiarvoisen tärkeää jatkua. Se täyden-

tää neuvoloiden terveydenhoitajien antamaa ohjausta ja neuvontaa. Vanhemmille annetaan 

mahdollisuus saada tukea, joka vahvistaa heidän voimavarojaan ja jaksamistaan vanhempana. 

Tiedonkulku ryhmästä äideille on huomioitava asia tulevaisuudessa. Informointiin ryhmästä 

(terveydenhoitajat, perhetyöntekijät, mainokset) on jatkossakin panostettava, jotta tietoa 

välittyy riittävästi äideille. Informoinnissa on kiinnitettävä huomiota muun muasssa tasa-

arvoon ja todellisen tiedon antoon ryhmästä, jolloin ryhmässä riittää kävijöitä. Tällä pysty-

tään turvaamaan ryhmän tulevaisuus.  

 

Hyvinkäälle syntyy ja muuttaa jatkuvasti uusia pienlapsiperheitä, joille vertaistuki on ajan-

kohtaista. Lapsiperheiden muuttaessa Hyvinkäälle, heillä ei välttämättä ole ennestään lähet-

tyvillä perhettä tai ystäviä. Vauvatreffien avulla nämä perheet voivat luoda itselleen uutta 

sosiaalista verkostoa, joka tukee heidän vanhemmuuttaan. Ryhmän säännöllinen jatkuminen 

tukee perheitä heidän vanhemmuuteen kasvamisessaan sekä lapsen kehityksen arvioinnissa. 

Ohjaajien merkitys ryhmälle on suuri. Ohjaajan avulla uusien osallistujien sopeutuminen ryh-

mään helpottuu ja käy luontevammin. On toivottavaa, että ryhmässä on ohjaajia tukemassa 

ryhmän toimintaa. 

 

Tulevaisuudessa olisi hyvä kehittää etenkin terveydenhoitajien osuutta ryhmässä. Oman vas-

taanottotyönsä lisäksi terveydenhoitajat pystyvät aktiivisemmalla läsnäololla ryhmässä tuke-

maan perheitä kokonaisvaltaisemmin. Terveydenhoitajat tarvitsevat rohkeutta ja itseluotta-

musta ryhmään osallistuessaan, sillä heillä ei ole käytettävissään vauvatreffeillä eri tiedonha-

kukanavia, joita he ovat tottuneet hyödyntämään työssään. Perhekeskus Pikkuveturin toimin-

nasta tulisi tulevaisuudessa tiedottaa perheitä enemmän. Jatkossa ryhmässä olisi hyvä käsitel-

lä lapsiperheen asioita ja mahdollisia ongelmatilanteita. Vanhemmat tarvitsevat esimerkiksi 

lisää tukea siihen, mitä he voivat yhdessä lapsen kanssa tehdä. Tulevaisuudessa Perhekeskus 

Pikkuveturin toimintaa voisi kehittää niin, että perheillä olisi mahdollisuus saada tukea vaka-

vampiin ongelmiin, esimerkiksi suljetun ryhmän avulla. Vertaistukiryhmätoiminnassa tulisi 

kannustaa isiä enemmän osallistumaan ryhmään. Tämän työn tuloksia voidaan hyödyntää Lau-

rea- ammattikorkeakoulun erilaisissa hankkeissa. Esimerkiksi terveydenhoitajaopiskelijat voi-

vat harjaannuttaa ryhmänohjaustaitojaan vauvatreffeillä.  

 

Jatkossa ryhmätoiminnan vaikutuksia voisi tutkia lisää. Esimerkiksi haastattelemalla vanhem-

pia uudelleen silloin, kun he ovat lopettamassa ryhmässä käymistä. Näin saataisiin tietoa sii-

tä, miten heidän mielipiteensä ovat mahdollisesti muuttuneet ja tulivatko ryhmästä saadut 

hyödyt perheen arkielämässä esiin. Ryhmän ohjaajien näkemyksiä ryhmästä voisi tutkia jat-
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kossa. Silloin saataisiin monipuolisempi kuva ryhmän toiminnasta ja siitä, mitä siinä tulisi 

kehittää. Työmme avulla neuvoloilla on mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa vanhempien 

toiveita vastaavaksi. Tulevaisuudessa tutkimuksen aiheena voisi olla perhevalmennuksen to-

teutuminen Hyvinkäällä. Vauvatreffeille osallistuvilta vanhemmilta saataisiin varmasti mielipi-

teitä ja ajatuksia perhevalmennuksen toimivuudesta. Tämän perusteella pystyttäisiin kehit-

tämään ja suunnittelemaan perhevalmennusta.  

 

6.4 Oma oppiminen 

 

Valitsimme tämän aiheen työhömme, koska se on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Aihe on 

myös sellainen, josta on meille hyötyä työssämme terveydenhoitajina. Halusimme myös tehdä 

yhteistyötä Hyvinkään neuvoloiden kanssa. Vanhempien näkökulma aiheeseen liittyen oli erit-

täin antoisa, sillä saimme kuulla juuri heidän mielipiteensä, joita vertaistuki eniten kosket-

taa.  

 

Opimme työn avulla, kuinka tärkeää ja arvokasta vertaistuki on äideille. Tuloksien avulla 

saimme käsityksen siitä, miten tärkeänä vanhemmat pitävät arkipäivän asioihin saatavaa ver-

taistukea. Ymmärsimme, kuinka suuri merkitys vertaistukiryhmällä on monelle perheelle sosi-

aalisenverkoston laajentamisessa. Opimme sen avulla myös, millaista vertaistukea vanhem-

mat saavat ja haluavat. Näistä tiedoista on hyötyä terveydenhoitajan työssä siten, että 

osaamme kertoa perheille vertaistuesta, sen hyödyistä, merkityksestä ja toiminnasta. Näin 

ollen, pystymme ohjaamaan perheitä tulevaisuudessa entistä paremmin vertaistuen pariin.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli laaja prosessi. Parityöskentelymme sujui kuitenkin hyvin ja 

saimme suurilta osin aikataulut helposti yhteensopiviksi. Mielekkyyttä työn tekemiselle antoi 

tieto siitä, että neuvolat saavat tietoonsa vanhempien kokemuksia vertaistuesta. Opimme 

ryhmätyöskentelytaitoja sekä taitoja toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Työn avulla pa-

ransimme tiedonhankinta taitojamme sekä opimme tutkimaan erilaisia lähteitä kriittisesti ja 

käyttämään niitä oikealla tavalla hyödyksi. Teemahaastatteluiden tekeminen oli ennestään 

meille vierasta, mutta työtä tehdessämme haastattelutaitomme kehittyivät. Opimme uusia 

asioita ryhmähaastattelusta sekä ryhmän hallinnasta. Atk- taitomme kehittyivät työtä tehdes-

sämme. Opimme organisoimaan omaa tapaamme työskennellä sekä yhdessä että erikseen. 

Työn etenemistä hidasti jonkin verran se, että ohella piti opiskella sekä käydä työharjoitte-

luissa. Antoisimmaksi ja mielenkiintoisimmaksi vaiheeksi työssämme koimme tulosten auki 

kirjoittamisen. Opimme siinä, kuinka laadullinen tutkimus etenee ja kuinka tulokset voi tuoda 

parhaiten esille. Olemme tyytyväisiä työmme tuomiin tuloksiin ja uskomme niistä olevan hyö-

tyä neuvoloiden vertaistukiryhmätoiminnan kehittämisessä nykypäivän tarpeita vastaavaksi. 

Olemme tyytyväisiä työn kokonaisuuteen sekä sen avulla oppimiimme asioihin.  
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LIITTEET 
Liite 1 

 
TEEMAHAASTATTELU RUNKO 
 
Ryhmään tuleminen 
 

- Mikä sai sinut tulemaan vauvatreffiryhmään? 
- Mistä sait tiedon ryhmästä? 
- Millaisia ajatuksia sinulla oli ryhmään hakeutuessasi? 
- Miten kumppanisi suhtautuu pienryhmätoimintaan? Olisiko hänen mahdollista tulla 

ryhmään? 
 
Ryhmän toiminta 
 

- Mitä ryhmässä tapahtui? 
- Mikä ryhmässä oli hyvää/parasta? 
- Mikä ryhmässä olisi voinut olla paremmin? Haluaisitko muuttaa ryhmässä jotain? 
- Mitä mieltä olit ryhmän kokoontumisajasta ja -paikasta? Entä ryhmän kokoontumisen 

kestosta? 
- Millaisia teemoja/asioita ryhmässä käsiteltiin? Millaisia asioita olisit toivonut ryhmässä 

käsiteltävän? 
 
Ryhmästä saatu hyöty 
 

- Kerro, miksi ryhmässä kannatti käydä? 
- Mitä uusia ajatuksia/näkökulmia sinulle heräsi ryhmän aikana? 
- Millaisiin asioihin sait ryhmässä tukea? Mitkä asiat koit tärkeiksi sinulle ja perheellesi? 
- Mitä/millaista ryhmän ”antia” pystyit soveltamaan omaan arkeesi? 
- Luuletko hyötyväsi ryhmästä jatkossa? Miten? 
- Oletko puhunut ryhmässä käsitellyistä asioista muille? 
- Mikä merkitys ohjaajalla oli ryhmän kannalta? 
- Mikä merkitys muilla osallistujilla oli ryhmän kannalta? 
-  

Ryhmän päättyminen 
 

- Miten pitkään ajattelit ryhmän toimivan? 
- Miten arvioisit omaa osallistumistasi ryhmäntoimintaan? 
- Millaisia toiveita sinulla on ryhmän jatkoa ajatellen? 
- Haluaisitko, että Hyvinkäällä olisi aina säännöllinen vauvatreffiryhmä? 
- Suosittelisitko ryhmää muille vanhemmille? Miksi?  
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Liite 2 

 
Johtava ylihoitaja...............................................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................... 25.10.2007 

Eeva Kauppinen 
Sandelininkatu 1, 05800 Hyvinkää, 
 
Terveydenhoitajaopiskelijat 
Reija Pirttilahti  
Riikka Ranta  
Laurea Hyvinkää 
 
TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ OPINNÄYTETYÖTÄ VARTEN 
 
  
Olemme terveydenhoitajaopiskelijoita Laurea – ammattikorkeakoulun Hyvinkään toimipistees-
tä. Opinnäytetyömme ohjaava opettaja on Raija Tarkiainen ja aiheenamme on ”Alle 1-
vuotiaan lapsen vanhempien kokemuksia vertaistuen merkityksestä”. Vertaistukitoimintaa 
järjestetään Martin päiväkodilla sekä Perhekeskus Pikkuveturissa ja kohderyhmään kuuluu alle 
1-vuotiaiden lasten vanhemmat. Alustavaa selvitystyötä on jo tehty sopimalla aiheesta osas-
tonhoitaja Hannele Pirhosen kanssa. Olemme myös tutustuneet toimintaan syksyllä 2007. 
 

Työn tarkoituksena on selvittää vanhempien ajatuksia ja kokemuksia vertaistukiryhmistä ja 
niiden merkityksestä vanhemmille. Tietoa kerätään haastattelemalla vertaistukiryhmiin osal-
listuneita vanhempia. Tavoitteenamme on haastatella 10-15 vanhempaa. Tavoitteena on saa-
da tietoa, jonka perusteella toimintaa voidaan arvioida ja kehittää perheiden tarpeita vastaa-
vaksi.  

 
Pyydämme lupaa haastatella vanhempia, jotka osallistuvat vauvatreffeihin ja ovat halukkaita 
haastateltaviksi, marras- joulukuun aikana 2007. Sovimme yksilöllisesti heidän kanssaan tar-
kemmasta haastatteluajasta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, haastatteluihin 
voi osallistua nimettöminä ja jos osapuolille sopii, ne nauhoitetaan. Tämä on tärkeää, jotta 
voidaan välttyä niiltä virheiltä, jotka syntyvät pelkän muistin varassa olemisesta. Sitoudumme 
säilyttämään nauhat sivullisten ulottumattomissa ja työn valmistuttua hävittämään ne asian-
mukaisesti. Sitoudumme toimimaan salassapitovelvollisuuksien mukaisesti, kuten tuleva am-
mattimmekin edellyttää. Jos haluatte lisätietoa opinnäytetyöstä, voitte ottaa yhteyttä joko 
meihin tai työtämme ohjaavaan opettajaan; raija.tarkiainen@laurea.fi tai 09-8868 7733. 

 
Toivomme myönteistä suhtautumista työtämme kohtaan ja lupaa saada haastatella kohde-
ryhmän ryhmätoiminnassa mukana olevia vanhempia. Ohessa mukana liitteenä alustava tee-
mahaastattelun runko, sekä luonnos vanhempien suostumuksesta tutkimukseen.  
Tutkimuslupa pyydetään lähettämään osoitteeseen: Reija Pirttilahti, rei-
ja.pirttilahti@laurea.fi 
 
 
Yhteistyöterveisin Reija Pirttilahti Riikka Ranta 
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HYVINKÄÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 
Perusturvakeskus 
Terveydenhuolto 
Johtava ylihoitaja 
 §      19 
 19.11.2007 
 
 
ALLE 1-VUOTIAIDEN LASTEN VANHEMPIEN VERTAISTUKI- 
TUTKIMUS 
 
 Laurean terveydenhoitajaopiskelijat Reija Pirttilahti ja 

Riitta Ranta hakevat lupaa haastattelututkimukseen, 
jonka aiheena on "alle 1-vuotiaan lapsen vanhempien  
kokemuksia vertaistuen merkityksestä". 
 
Työn tarkoituksena on selvittää vanhempien ajatuksia ja 
kokemuksia vertaistukiryhmistä ja niiden merkityksestä 
vanhemmille. 
 
 
 
 

Päätös Myönnän tutkimusluvan. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Eeva Kauppinen       
johtava ylihoitaja 
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Osastonhoitaja Hannele Pirhonen 
Perusturvalautakunta 
 

  
 

 


