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1 JOHDANTO 

 

Vanhemmuus nyky-yhteiskunnassa on haasteellista. Arjen aikataulujen yhteensovittaminen 

niin töissä kuin kotona on monessa perheessä vaikeaa. Monet vanhemmat kokevatkin tästä 

syyllisyyttä ja riittämättömyyden tunnetta. Vanhemmuuden voimavarat ovatkin koetuksella 

pikkulapsiperheissä kun työtä ja kotia yhteen sovitellaan. Tällöin korostuu parisuhteen ja 

kumppanuuden merkitys. Monesti vanhemmat turvautuvat tässä tilanteessa kodin 

ulkopuolta saatavaan apuun ja tukeen. Uusia interventiomenetelmiä vanhemmuuden 

tukemiseen tarvitaan kipeästi eri konteksteissa, sillä hyvinvoiva ja jaksava vanhempi on 

perheen peruspilari. Perheiden hyvinvoinnin edistäminen oli yksi työni lähtökohdista. 

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikkö ja Jyväskylän yliopiston 

Perhetutkimuskeskus ovat yhteistyössä lähteneet kehittämään mobiilipohjaista 

ohjausvälinettä perhepalveluiden kehittämiseksi. eFamily Coach –”Mobiilipohjainen 

ohjausväline perhepalvelujen kehittämiseen” on EAKR-rahoittama hanke, jossa mukana 

toteuttamassa myös Jyväskylän kaupunki. Opinnäytetyöni syntyi eFamily Coach hankkeen 

innoittamana omaksi erilliseksi projektiksi eli kehittämistyöksi. Mobiilivälineen 

kehittämispalaverissa nousi ajatus, että välinettä voisi soveltaa myös ryhmäohjauksessa. 

Näin syntyi ns. eGroup Coach – Mobiilipohjainen ohjausväline ryhmäohjaukseen, jota lähdin 

hyödyntämään vanhempainryhmätoiminnan tehostamiseen. 

 

Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää mobiilipohjainen tekstiviestejä hyödyntävä 

ohjausmenetelmä, tehostamaan vanhempainryhmätoimintaa. Tavoitteena oli arvioida uuden 

interventiomenetelmän käytännön toteutusta ja menetelmän toimivuutta sekä sen 

vaikuttavuutta perheiden hyvinvointiin. Tarkoituksena oli kartoittaa asiakasperheiden 

kokemuksia mobiilityöskentelystä ja selvittää perheiden aktiivisuutta mobiilityöskentelyssä 

sekä mobiilikysymysten ymmärrettävyyttä. Lisäksi pyrin työssäni kuvaamaan, kuinka 

mobiilityöskentely edisti perheiden voimavaroja arjessa. Koska mobiiliavusteinen 

vanhempainryhmätoiminta oli uutta, oli erittäin tärkeää kerätä asiakaspalautetta 

menetelmän toimivuudesta.  
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Työssäni en tarkastele vanhempainryhmän ryhmäprosessia enkä teoreettista viitekehystä, 

koska keväällä 2011 valmistuneessa opinnäytetyössä Seppälä ja Tiihonen ovat käsitelleet 

ryhmäprosessia ja sen määrittelyä, joka on ollut heidän työnsä yksi keskeisimmistä kohdista. 

Tässä opinnäytetyössä toteutuva vanhempainvertaisryhmä toteutuu osittain tämän 

opinnäytetyön pohjalta.  
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2 PERHE JA VANHEMMUUS 

 

2.1 Vanhemmuuden voimavaroihin vaikuttavat tekijät 

 

Vanhempana oleminen ei ole helppoa nyky-yhteiskunnassa. Muuttuva tietoyhteiskunta tuo 

koko ajan uusia näkökulmia ja haasteita perheiden arjessa suoriutumiseen. Omilta 

vanhemmilta opitut kasvatuskeinot eivät välttämättä päde tässä ajassa ja onkin todettu, että 

nykyisin vanhemmat ovat hämmentyneempiä ja epävarmempia. Arkipäivän vanhemmuus 

onkin varsin vaativaa. Vaativuutta eivät vähennä yhteiskunnalliset ratkaisut, jotka 

kohdistuvat myös lapsiperheisiin. Näitä ovat esimerkiksi kunnalliset lapsiperheiden palvelut 

ja niissä tapahtuvat muutokset sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen 

haasteellisuus. (Pelkonen & Hakulinen 2005; Viljamaa 2003, 9.) 

 

Metsäpelto (2004, 244-247) nostaa esille tutkimuksessaan, että vanhemmuutta ja 

vanhemmuuteen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu runsaasti viime vuosikymmeninä. Näin 

on saatu tietoa, jonka pohjalta on pystytty paremmin tukemaan vanhemmuutta. 

Metsäpelto toteaakin, että persoonallisuus luo pohjan vanhempana toimimiselle, mutta 

vanhemmuuteen ja vanhempana toimimiseen vaikuttaa myös luontaisten toimintamallien 

ohella se, millainen käsitys vanhemmalla on itsestään kasvattajana. Lisäksi vanhempana 

toimimiseen vaikuttaa vanhemman käsitykset ja uskomukset kasvatuksesta. Nämä seikat 

muovaavat vanhemman kasvatustoimia, joilla on merkittävä yhteys lapseen, erityisesti 

hänen tunnemaailmaansa ja ajatuksiinsa.  

 

Vanhemman hyvä itsetunto ja luottamus itseensä kasvattajana edistävät avoimen 

vuorovaikutussuhteen luomista perheen sisällä (Pelkonen & Hakulinen 2002). Viljamaa 

(2003, 15) nostaa tutkimuksessaan esille Belskyn vanhemmuuden prosessimallin. Siinä 

osoitetaan, että vanhemman persoonallisuus, lapsen yksilölliset ominaisuudet sekä 

sosiaalinen ympäristö vaikuttavat vanhemmuuteen ja vanhempana toimimiseen. Leinonen 

(2004, 177) taas näkee, että vanhemmuus on lapsen ja vanhemman välistä 

vuorovaikutusta, jossa vanhemmalla on päävastuu.  

 

Muita vanhemmuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat työ, työttömyys tai mahdolliset 

pätkätyöt, opiskelu ja terveydentila. Taloudelliset paineet ja lisäksi työstä tai opiskelusta 
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aiheutuva stressi purkautuvat kotiympäristössä ja vaikuttavat vanhemmuuteen sekä 

vanhemmuuden voimavaroihin. Turvattomuus ja parisuhdeongelmat ovat lisääntyneet, 

joten ne horjuttavat vanhemman hallinnan tunnetta. Koulutuserojen on katsottu 

vaikuttavan vanhemmuuteen. Kouluttautuneen vanhemman on katsottu olevan 

kasvattajana lapsikeskeisempiä ja tasa-arvoisempia kuin kouluttautumattomat 

vanhemmat. Ymmärrys ja tieto lapsen kehityksestä ja lapsen kasvuun liittyvistä tekijöistä 

lisää selviytymisen tunnetta arjessa. (Rantalaiho 2006, 51; Ruishalme & Saaristo 2007, 17-

18; Viljamaa 2003, 29-30.)  

 

Uuden haasteen vanhemmuuteen tuo tilanne, jossa perheessä on erityistä tukea 

tarvitseva lapsi. Erityislapsi aiheuttaa vanhemmilleen enemmän huolta ja stressiä sekä 

riittämättömyyden tunnetta, jotka taas vaikuttavat vanhemmuuteen. Katajisto ja 

Tuominen (2006) ovat selvittäneet ylivilkkaiden lasten vanhempien kokemuksista 

vanhemmuudesta. Tutkimus osoittaa, että vanhemmat ovat kokeneet vanhemmuuden 

myönteisenä, mutta kuormittavana. Laakso, Lajunen, Aro, Eklund ja Poikkeus (2011, 118) 

kuvaavat, kuinka vanhemmat, joiden lapsilla on tarkkaavuus- tai käyttäytymishäiriö 

hakevat jo varhaisessa vaiheessa tukea vanhemmuuteensa, koska saattavat kokea 

keinottomuutta ja tyytymättömyyttä omaan vanhemmuuteensa.  

 

2.1.1 Perhe vanhemmuuden voimavarojen lisääjänä 

 
Suomalaiset arvostavat perheitä ja ovat perhekeskeisiä. Perheillä on halu viettää aikaa 

yhdessä, mikä lisää perheen yhteisiä voimavaroja. Perheen subjektiivinen määrittely 

monimuotoistaa perheen käsitettä ja merkitsee sitä, että ihmiset ovat itse asiantuntijoita 

perheestä puhuttaessa. Ns. perhemääritelmä elää perheen mukana ja sen muutoksissa. 

Lasten kanssa elävien aikuisten ratkaisut elämän varrella saattavat muuttaa perheen 

olosuhteita ja näin ollen muutokset vaikuttavat vanhemmuuteen ja sitä kautta aina myös 

lasten elämään. Muutokset voivat olla hyvinvointia heikentäviä tai lisääviä. Tämän päivän 

yhteiskunnassa ydinperheen sijaan lapsella saattaa olla useampi vanhempi ja uusia 

sisaruksia jakamassa arkea ja elämää. Voi olla, että lapsen elämässä läheisesti vaikuttavat 

aikuiset – esimerkiksi lapsen vanhemmat – eivät asu lapsen kanssa samassa kodissa. 

Perheet ovat hyvin erilaisia, on uusperheitä, sateenkaariperheitä, monikulttuurisia 

perheitä jne. (Jallinoja 2009, 49-51; Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 

2007, 12-13; Haaranen 2005; Rönkä & Kinnunen 2002; Viljamaa 2003, 31).  
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2.1.2 Parisuhde ja kumppanuus 

 

Vanhemmuuden voimavaroista puhuttaessa nousee parisuhde ja kumppanuus esille 

sosiaalisen verkoston ja vapaa-ajan tärkeyden ohella. Toimiva parisuhde on hyvinvoivan 

perheen perusta ja koko perheen toimivuus rakentuu sille. Parisuhteen laatu vaikuttaa 

vanhempien ja lasten terveyteen sekä selviytymiseen elämässä. Lapsen syntymä saattaa 

horjuttaa tyytyväisyyttä parisuhteessa, mutta toisaalta se voi lisätä vanhempien 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Malinen, Rönkä, Auvinen, Punkka 2010; Auvinen & Punkka 

2008.) 

 

Malinen ym. (2010, 121-128) sekä Auvinen ja Punkka (2008, 25-34)ovat tutkineet, miten 

suomalaiset pikkulapsiperheiden vanhemmat hoitavat parisuhdetta. Tutkimukset 

osoittivat, että kun lapset ovat pieniä, koetaan parisuhteen hoitaminen haasteelliseksi. 

Eniten parisuhdetta hoidettiin osoittamalla jatkuvuutta ja ottamalla vastuuta yhteisistä 

tehtävistä. Laadukkaita suhteita kuvasivat runsaat rakkauden osoitukset. Pariskunnalla 

parisuhteen hoitaminen korreloi keskenään positiivisesti nimenomaan rakkauden - ja 

jatkuvuuden osoittamisessa, kuten arjessa toisen koskettaminen, läheisyys, suukot, 

halaukset. On tutkittu, että jatkuvuuden osoittaminen lisää parisuhteen tyytyväisyyttä 

enemmän kuin esim. kotitöiden jakaminen. Naiset ovat miehiä aktiivisempia parisuhteen 

hoitajia. Naiset ovat avoimempia ja ottavat enemmän vastuuta yhteisistä tehtävistä. 

Kuitenkin toisen osapuolen aktiivisuus lisää myös toisen puolison aktiivisuutta esim. kun 

toinen puoliso puhuu avoimesti ajatuksistaan, rohkaisee se toista puolisoa avoimuuteen. 

Malisen ym. tutkimuksessa muistutetaan kuitenkin, että avoimuus ei aina ole hyvän ja 

tyytyväisen parisuhteen perusta. Näin käy silloin kun se ei sisällä myönteistä 

vuorovaikutusta.  

 

Kuitenkin vastakohtana parisuhteen kannalta nämä ”ruuhkavuodet” voivat joskus tuoda 

tyhjyyden tunteen, kuten Vaaranen ja Oulasmaa (2010) toteavat. Tuntuu kuin koko elämä 

pyörisi lasten ympärillä. Kaikki on päällisin puolin hyvin, fyysiset puitteet ovat kunnossa. 

Kuitenkin vanhemmilla saattaa olla tunne siitä, että jotain puuttuu, olo saattaa tuntua 

tyytymättömältä ja tyhjältä, avoimuus ja läheisyys suhteessa on olematonta. 

Vuorovaikutuksen puuttumisen myötä, suhde ajautuu helposti erilleen. Näin ollen pari on 

voinut huomaamattaan joutua kulissiliittoon, joka on saattanut rakentua materian ympärille. 

On rahaa, tavaraa, ura ja täydelliset lapset. Tämä voi johtaa siihen, että unohdetaan ketä 
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todellisuudessa ollaan. Kulissien ylläpitäminen vaatii pariskunnalta paljon voimavaroja. 

Kulissien romahtaminen voi kuin voikin olla uusi alku parisuhteelle, mutta se vaatii 

molemmilta osapuolilta paljon työtä. Vain toisen osapuolen havahtuminen tilanteeseen ei 

riitä suhteen uudelleen rakentamiseen. 

 

Lammi-Taskulan (2009, 50) mukaan, kun vanhempien väliset suhteet ovat kunnossa, se 

heijastuu vanhemmuuteen ja lasten elämään sekä lisää voimavaroja. Suhdetta täytyy siis 

vaalia ja hoitaa. Toisen ja myös itsensä huomioiminen on tärkeää. Kun voit itse hyvin voi 

myös perhe ja parisuhde hyvin.  

 

2.1.3 Sosiaaliset verkostot 

 

Perheen ulkopuolisiin voimavaroihin kuuluu sosiaalinen tuki, joka on perheen käytettävissä. 

Lapsiperheet jäävät kuitenkin helposti liian yksin. Nyky-yhteiskunnan rakenteet ovat hyvin 

erilaiset kuin vuosikymmeniä sitten. Perheen on yleensä itse hakeuduttava sosiaaliseen 

ryhmään, koska sitä ei välttämättä ole välittömässä läheisyydessä. Sosiaalinen tuki tarkoittaa 

sitä, että vanhemmalla on tunne siitä, että hän kuuluu johonkin verkostoon. Perheellä voi 

olla sosiaalisia verkostoja perhepiirissä kuten isovanhemmat tai sisarukset. Toisella perheellä 

voi taas olla tukena naapurit tai ystävät. Kodin ulkopuolelta tulevan tuen ydin on helpottaa 

perheen arkea, poistaa stressiä, jota kautta lisätä perheen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. 

Kaikilla näin ei kuitenkaan välttämättä ole, ja erityislapsen kohdalla voi olla tilanne, että 

vaikka apua olisi saatavissa, eivät vanhemmat uskalla jättää erityislasta vieraan ihmisen 

hoiviin. Lisäksi jos lapsella on käyttäytymisen ongelmia voi se pahimmassa tapauksessa 

johtaa perheen eristäytymiseen sukulaisista tai ystävistä. (Laakso ym. 2011, 126; Viljamaa 

2003, 24-25, 32; Rantalaiho 2006, 51.)  

 

On tutkittu, että sosiaalinen verkosto vaikuttaa merkittävästi vanhemmuuden laatuun ja 

vanhempana jaksamiseen. Toimiva sosiaalinen verkko parantaa vanhempien mahdollisuuksia 

vastata vanhemmuuden haasteisiin ja lisää mm. myönteisempää ja luottavaisempaa 

suhtautumista lapsen hoitoon. Lisäksi on tutkittu, että sosiaalinen verkojen kautta saatu tuki 

lisää vanhemman itseluottamusta ja myönteistä kuvaa itsestä kasvattajana, joka lisää 

voimavaroja. Jopa pieni piipahdus esim. lapsuuden kodissa kahvikupposella irtaannuttaa 

hetkeksi arjen rutiineista ja auttaa taas jatkamaan eteenpäin. Lisäksi kännykkäkulttuuri tuo 
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helpotusta reaaliaikaiselle tuentarpeelle. Lörpöttely puhelimessa ystävän kanssa virkistää ja 

tuo lohtua arkeen. (Rantalaiho 2006, 52 -53; Viljamaa 2003, 25-27.) 

 

Rantalaihon (2006, 58 -72) tutkimuksessa nousee hyvin esille näkökulma, että aina sosiaaliset 

suhteet eivät ole voimavaroja lisääviä.  Perheellä saattaa olla myös voimavaroja kuluttavia 

ihmissuhteita. Esimerkiksi perheellä voi olla naapurit, jotka puuttuvat perheen asioihin, 

perhesuhteissa on kuorimittavia ihmissuhteita tai ystäviltä saama tuki on ristiriitaista. 

Perheelle saattaa tulla kiitollisuuden ja velvollisuuksien värittämiä riippuvuussuhteita 

läheisten kanssa. Näissä tilanteissa perhe saattaa joutua hakemaan apua ulkopuoliselta 

taholta.  

  

2.1.4 Vapaa-aika 

 

Pikkulapsiperheissä vanhempien vapaa-aika on rajallista, koska jo työn ja perheen 

yhdistämisestä aiheutuu ajankäytön haasteita. Vapaa-ajalla on kuitenkin suuri merkitys 

yksilön hyvinvointiin ja voimavarojen ylläpitämiseen. Tilastokeskus (2011) on tutkinut 

suomalaisten ajankäyttöä ja tutkimus osoittaa, että suomalaisten vapaa-aika on 

lisääntynyt kolmen vuosikymmenen aikana (kuvio 1.), samalla kun ansiotyöhön käytetty 

aika on selkeästi vähentynyt.   

 

Tutkimukset osoittavat, että parisuhteen tyytyväisyyteen vaikuttaa myös yhdessä vapaa-

ajan viettäminen ja yhdessä tekeminen, kuten esimerkiksi television katselu, ruokailu, 

saunominen, ulkoilu tai jopa kodinkunnostukseen liittyvät tehtävät. (Auvinen & Punkka, 

2008, 33.)  
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Kuvio 1. 10–64-vuotiaiden ajankäyttö syksyllä 1979–2009. (Tilastokeskus 2011) 

 

Suomalaiset arvostavat vapaa-aikaa ja sen merkitys on lisääntynyt. Vapaa-ajan 

käyttötavassa on tapahtunut vuosikymmenien välillä isoja muutoksia. Tietokone, 

pelikonsolit ja Internet vie vapaa-ajasta selvästi enemmän aikaa kuin 10- vuotta sitten. 

Tietokone on lisännyt merkittävästi sosiaalisen median käyttöä etenkin nuorten aikuisten 

keskuudessa, joka mahdollistaa yhteydenpidon ystäviin ja sukulaisiin pitkistä välimatkoista 

huolimatta. Television katselu on kuitenkin edelleen yksi merkittävä vapaa-ajan viettotapa 

suomalaisilla, joka vie yli kolmanneksen kaikesta vapaa-ajasta. Perhekeskeisyyttä osoittaa 

television katselu yhdessä perheen kanssa, mutta toisaalta nykyaika mahdollistaa monen 

eri kanavan samanaikaisen katselun, jolloin perheen jäsenet katsovat televisiota 

itsenäisesti. Etenkin miehet viettävät vapaa-aikaansa katsellen televisiota itsekseen. 

(Heinonen 2008, 1-10; Jallinoja 2009, 58; Tilastokeskus 2011.) 

 

Toiseksi eniten suomalaiset käyttävät aikaansa sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka on 

kuitenkin viime vuosikymmeninä vähentynyt jonkin verran. Sosiaalista kanssakäymistä 

harrastettaan tapaamalla ystäviä ravintolassa, kahviloissa, kulttuurin parissa ja urheilun 

merkeissä (niin itse urheillen kuin penkkiurheilun). Erilaiset urheiluseurat tarjoavat perheille 

esim. lasten kautta mahdollisuuden vanhempien tavata muita vanhempia. Lisäksi 1990 

luvulta lähtien suomalaiset ovat käyttäneet liikunnan harrastamiseen enemmän vapaa-

aikaansa. Uutena ilmiönä 2000-luvun taitteessa on ollut, että naiset ovat innostuneet 



15 

 

 

joukkueurheilulajeista kuten jalkapallo ja jääkiekko. Miehet ovat harrastaneet joukkuepelejä 

yhdessäolon muotona jo pitkään. (Heinonen 2008, 1-10.) 

 

2.2 Arjen haasteellisuus pikkulapsiperheessä 
 

Yhtenä merkittävänä arjen haasteena pikkulapsiperheessä on työn ja perheen 

yhteensovittaminen, arjen aikataulujen räätälöiminen ja kotitöiden jakaminen. On tutkittu, 

että lapsiperheiden vanhemmat ovat keskimäärin paremmin työllistyneet kuin muu väestö. 

(Viljamaa 2003, 33).  

 

Malinen ja Rönkä (2009, 200) ovat tutkineet pikkulapsiperheiden arkea ja osoittavatkin, että 

ruuhkavuosina vanhempia kuormittavat minuuttiaikataulut. Varsinkin äideillä on monesti 

vastuu ansiotöiden lisäksi myös kodista ja lapsista. Arjen kotityöt kuormittavat päivittäin 

molempia vanhempia ja arjen aikataulutus luo paineita. Perheessä yhteisen ajan löytyminen 

voi olla haasteellista työviikon aikana, mutta viikonloppuisin vietetään aikaa perheen kanssa. 

Vanhempien keskimääräinen viikkotyöaika kun on lähes 40 tuntia. Lisäksi on asioita jotka 

voivat tuoda normaali viikkoaikatauluihin merkittäviä haasteita, esim. yhteiskunnan 

pyöriminen 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa luo paineita moneen perheeseen.  

Työstä tulee helposti osa perhettä. (Rönkä, Malinen & Lämsä 2009, 16; Rönkä & Kinnunen 

2009, 83-84; Viljamaa 2003, 33.) Lammi-Taskulan (1999) mukaan koko perheen yhteisen ajan 

puutteesta kärsivät erityisesti alle kouluikäisten lasten vanhemmat.  

 

Yhteiskunnassa on vahvat perinteet, joiden mukaan perhe kuuluu työntekijän 

yksityiselämään eikä sillä ole vaikutusta työhön. Näin ollen vanhempaa ei nähdä ansiotyössä 

monesti kokonaisuutena vaan työntekijänä. Salmi (2004, 11-12) nostaa esille arkielämän 

käsitteen, joka mahdollistaa ihmisen elämän eri osa-alueiden yhdistämisen eli 

elämänkokonaisuuden näkökulman avaamisen. Hän näkee, että tämä näkökulma on 

perustavanlaatuinen, jos työpaikalla halutaan uusia käytänteitä. Arkielämän käsite avaa uusia 

näkökulmia päivittäisten käytänteiden ja vakiintuneiden rakenteiden väliseen suhteeseen. 

Kun ihmiset elävät elämäänsä kokonaisuutena eivätkä erillisinä alueina, työ- ja perhe voivat 

tukea toisiaan monin eri tavoin. Näin ollen vastuu arjen palapelin kokoamista ei ole yksin 

äidillä, isällä, perheellä, työpaikoilla tai yhteiskunnalla vaan kaikilla näillä osapuolilla yhdessä 

(Rantanen & Kinnunen 2005, 260). 
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Vaikka lapsiperheiden vanhemmat käyvät työssä, ovat viime vuosikymmenen aikana 

lapsiperheet jääneet tulokehityksessä jälkeen. Erityisesti yksinhuoltajat ovat ahtaalla. 

Viidennes lapsiperheistä jää köyhyysrajan alapuolelle, mikä tarkoittaa että Suomessa oli 

vuonna 2007 pienituloisia lapsiperheitä 73 000. Määrä on lähes kolminkertaistunut vuodesta 

1995. Perheissä joissa on heikko toimeentulo, vanhemmat kokevat omat voimavaransa 

riittämättömiksi ja tämä vaikuttaa vanhemmuuteen. Vanhemmat kokevat myös lapsensa 

hyvinvoinnin heikommaksi kuin kohtuullisesti toimeentulevan perheen vanhemmat. (Salmi 

2009, 78-90.)  

 

 

3 VERTAISTOIMINNASTA TUKEA VANHEMMUUTEEN 

 

3.1 Vapaaehtoisten ohjaamat vertaisryhmät 

 

Nylund (2005, 195-204) määrittelee vertaistukea, jota voi saada ja antaa monin eri keinoin 

ja eri kanavia pitkin. On kahden ihmisen välillä olevaa vertaistukea, ryhmässä ja verkossa 

tapahtuvaa. Lisäksi on avoimia ryhmiä ja suljettuja ryhmiä. On vapaaehtoisten/vertaisten 

toimin järjestettyjä ryhmiä tai sitten ammattilaisten ohjaamia ryhmiä. Monesti 

vertaisryhmä saattaa muotoutua vapaassa tilanteessa, vaikkapa leikkipuistossa. 

Vertaisryhmän voimavarana on, että ryhmästä saattaa löytää ystäviä.  

 

Perheille on tarjolla kuntien palvelukentällä hyvin monenlaisia tukiryhmiä, joissa on 

tärkeää huomioida mikä on ns. ammatillista vertaistukitoimintaa ja mikä ns. vapaa-

ehtoisten voimin järjestettyä. Molemmilla on oma tärkeä paikkansa ja ne täydentävät näin 

toisiaan. Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) tekee tärkeää työtä pääasiassa vapaa-

ehtoisten voimin järjestämällä erilaisia vertaistukiryhmiä perheille. MLL:n 

vertaisryhmätoiminnalla luodaan ja vahvistetaan vanhempien ja perheiden sosiaalisia 

lähiverkostoja sekä keskinäistä tukea ja apua, joiden kautta on tavoitteena lisätä 

vanhemmuuden voimavaroja ja arjessa jaksamista. Osallisuuden kokeminen sekä tunne 

joukkoon kuulumisesta lisäävät hyvinvointia.  Työn lähtökohtana onkin toimia 

ennaltaehkäisevästi tukien valtakunnallista perheiden terveyden – ja hyvinvoinnin  

edistämisen strategiaa. (Halonen, Sourander & Viinikka 2010, 4-6, 31). 
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Mannerheimin lastensuojeluliiton raportissa (Halonen, ym. 2010) nousee esille 

vanhempien palautteesta ryhmänohjaajan merkitys. Ryhmiin toivottiin enemmän 

ammattitaitoisia ryhmänohjaajia. Vertaistukiryhmässä ohjaajan rooli on merkityksellinen. 

Ohjaajan rooli on rinnalla kulkijan lisäksi keskustelun ammattitaitoinen ohjaus ja 

kannustaja ja tukija. Ryhmässä tarvitaan henkilö, joka hienovaraisesti pystyy jakamaan 

puheenvuoroja tasaisesti jokaiselle sekä pitää keskustelun tapaamiskerran aiheessa. Nämä 

osoittavat ammatillisuutta. Lisäksi ohjaaja luo ryhmään luottavaisen ja turvallisen 

ilmapiirin omalla kunnioittavalla asenteellaan. (Häggman, Ruskomaa & Euramaa 2000, 

125-126). 

 

Koska vertaistukitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jää toiminnan ulkopuolelle 

helposti perheitä, joilla ei ole voimavaroja hakeutua ja osallistua avoimiin ryhmiin.  Lisäksi 

erityislapsen kohdalla vanhempien ei edes tee mieli hakeutua avoimesti kaikille 

suunnattuun ryhmään. Tutkimusten mukaan perheissä, joissa on haastavasti käyttäytyvä 

lapsi, vanhemmat kokevat, että osallistuminen ryhmään jossa on samassa 

elämäntilanteessa oleva perhe, lisää heidän voimavarojaan. Heidän ei tarvitse selittää 

lapsen käyttäytymistä sekä osallistuminen ryhmään auttaa vanhempia ymmärtämään 

oman lapsen käyttäytymistä paremmin. (Viljamaa 2003; Koskenmäki 2009, 33-35.) 

 

3.2 Ammattilaisten ohjaamat vertaisryhmät 
 

Erityistä tukea tarvitsevien lapsen perheille on suunnattu vertaistukitoimintaa mm. eri 

vammaisjärjestöjen kautta. Ryhmiä on ns. vapaa-ehtoisten/vertaisten tai ammattilaisten 

järjestämänä. Lastenpsykiatrit Sandberg (2004) ja Barton ovat kehittäneet suomalaisen 

sovelluksen perhekoulu-ohjelmasta ylivilkkaiden leikki-ikäisten lasten vanhemmille. Lisäksi 

Tasola ja Lajunen (1997, 7-9) ovat luoneet ”Vanhempana vahvemmaksi”- ohjelman 4-10-

vuotiaiden tarkkaavuushäiriöisten lasten vanhemmille. Erityispiirteenä on, että 

vanhempienryhmän aikana eri tilassa toteutuu lapsille oma ryhmä, jossa lapsilla omat 

henkilökohtaiset avustajat. Molemmissa ryhmissä edetään samoilla viikoittaisilla 

teemoilla. (Laakso, ym. 2011, 120; Wallius 2006, 12-13.) 

 

Jyväskylän perheneuvola on järjestänyt jo vuosien ajan ”Perhekoulu”- ja ”Vanhempana 

vahvemmaksi” -ryhmiä haastavasti käyttäytyvien lasten perheille.  Molemmissa ryhmissä 

lähtökohtana on, että ryhmä soveltuu vanhemmille, jotka ovat menettäneet 
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uskottavuutensa asettaa lapselle rajoja ja kokevat olevansa keinottomia. Molemmat 

ryhmät toteutuvat kerran vuodessa ja ryhmiin ohjataan perheet psykologin tai lääkärin 

lähetteellä. Ryhmät vaativat perheeltä sitoutumista ohjelman toteuttamiseen ja 

istuntoihin osallistumiseen, näin ollen valinnassa otetaan huomioon perheen 

elämäntilanne ja mahdollisuudet osallistua. (Laakso, ym. 2011, 120-121; Sandberg 2004, 

5-7; Tasola & Lajunen 1997, 7-9.) 

 

3.4 Vertaistukea verkosta 
 

Internetin välityksellä jaettava vertaistuen määrä on lisääntynyt merkittävästi 2000-

luvulla. Verkko antaa mahdollisuuden yksilölle liittyä yhteisöön, jossa jaetaan toisten 

vertaisten kanssa kokemuksia omaan elämäntilanteeseen liittyen. Nuoret aikuiset osaavat 

hyödyntää verkon kautta löytyviä mahdollisuuksia. Lisäksi verkon kautta yksilön 

mahdollista löytää tavoittaa toinen samassa elämäntilanteessa oleva henkilö, joka ei 

välttämättä hakeutuisi vertaistukiryhmään. Internetin kautta tapahtuvaan 

vertaistukitoimintaan pystytään liittymään nimettömänä, jolloin osallistumiskynnys 

madaltuu. (Nylund 2005, 201; Vertaistoiminta kannattaa 2010,71-75.) 

 

Verkossa toteutuva vertaistuki antaa useammalle ihmisille mahdollisuuden osallistua ja 

saada tukea. Perinteiset säännölliset kasvokkain tapahtuvat ryhmät eivät mahdollista 

kaikkien osallistumista mm. ajan, matkojen, sairauden tai elämäntilanteen (pienten lasten 

vanhemmat, yksinhuoltajat, vuorotyöt ym.) vuoksi. Lisäksi perinteisissä vertaisryhmissä 

saatetaan määritellä osallistuja liian tarkasti, jolloin osallistuja saattaa kokea, että hän ei 

sovellu kyseiseen ryhmään. (Nylund 2005, 201-202.) 

 

On kuitenkin hyvä muistaa, että verkossa olevissa keskustelufoorumeissa on aina omat 

haittapuolensa. Etenkin ammattilasten tarjoamissa palveluissa on aina vaarana, että 

tarjotaan apua, jota ei ole tutkittu ja virallisesti hyväksytty. Potilasjärjestöt ja 

ammattilaiset varoittavat näistä ja pyytävät asiakkaita tarkistamaan tiedot aina 

viranomaiselta. Lisäksi verkossa liikkumisen vapaus voi aiheuttaa sen, ettei ryhmään 

sitouduta ja salassapitoa ei voida taata. (Nylund 2005, 205.) 
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4 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

4.1 Kehittämistyön tavoitteet 
 

eGroup Coach – hankkeessa tarkoituksena oli kehittää mobiilipohjainen ohjausväline 

tehostamaan vanhempainryhmätoimintaa ja arvioida kehitellyn mobiilivälineen toimivuutta 

vanhempainryhmän vanhemmilla. Arvioinnissa kartoitettiin uuden interventiomenetelmän 

käytännön toteutusta sekä kerättiin palautetta menetelmän toimivuudesta sekä sen 

vaikuttavuudesta perheiden toimintaan arjessa. 

 

Arviointiosuuden tavoitteena oli selvittää perheiden aktiivisuutta mobiilityöskentelyssä, 

mobiilikysymysten ymmärrettävyyttä sekä perheiden kokemuksia mobiilimenetelmän 

käytettävyydestä. Pyrin myös kuvaamaan, miten työskentely näkyy vanhempien ajatuksissa 

ja toiminnassa sekä vastuuttaako menetelmä vanhempia ongelmien ratkaisussa.  

 

Koska mobiiliavusteinen vanhempainryhmätoiminta on uutta, on erittäin tärkeää kerätä 

asiakaspalautetta menetelmän toimivuudesta. Tieto siitä, miten perheet työskentelyn 

kokevat ja miten he siitä hyödyttävät, on välttämätöntä menetelmän jatkokehittelyn ja 

käytäntöön juurruttamisen kannalta. 

 

4.2 eGroup Coach- Mobiilipohjainen ohjausväline 
 

Vanhempien keskinäinen tuki on yksi tärkeimmistä tuen lähteistä vanhempana jaksamiseen. 

Viime vuosikymmenen aikana on perustettu monentyyppisiä vanhempain vertaisryhmiä 

tukemaan vanhemmuutta. Ryhmätoiminta on paitsi vanhemmille itselleen mielekästä myös 

palvelujen tarjoajille hyvä tapa vanhempien jaksamisen tukemiseen. Se on toimijalle 

edullisempi ja tehokkaampi toimintatapa verrattuna yksilö- tai perhe-tapaamisiin. 

Vanhempainryhmissä keskeisinä elementteinä ovat mm. seuraavat asiat: ohjaajan rooli, 

keskustelut vanhempien kesken sekä viikoittaiset kotitehtävät, joita ryhmätapaamisissa 

usein annetaan. Kotitehtävien avulla pyritään edistämään ryhmässä opittujen asioiden 

arkeen juurruttamista prosessinomaisesti. (Sandberg 2004; Tasola & Lajunen 1997.) 
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eFamily coach- hankkeessa perhetyöhön on kehitetty mobiilipohjainen ohjausväline, jonka 

tarkoitus on tukea perhetyöntekijän työtä asiakasperheessä sekä auttaa perhettä arjessa 

toimimista. Tämän innoittamana on lähdetty kehittämään Group coach-väline, jonka 

sisällöllinen kehittäminen pohjautuu tutkimustietoon vanhemmuudesta ja vanhemmuuden 

tukemisesta. Lisäksi siinä on hyödynnetty tutkimustietoa tehokkaaksi osoittautuneista 

perheinterventioista ja niiden hyvistä käytänteistä. eGroup coachissa hyödynneettiin eFamily 

coachiin kehitettyä mobiililaitteille sovellettua web-ohjelmaa. Tegnologia yritys kehitti 

ohjelmaa niin, että se soveltui ryhmäohjaukseen.  

 

eGroup Coach mobiiliohjausvälineen avulla vanhempainryhmään osallistuvat henkilöt saavat 

viikoittaiset kotitehtävät kännykkäänsä 4-6 kysymyksen patteristona. Patteristo sisältää 

kysymyksiä vanhempainryhmässä käsitellystä viikoittaisesta aihepiiristä. Esim. kun aiheena 

on myönteisen palautteen antaminen lapselle, kysymyksinä patteristossa on esimerkiksi: 

”Kerro mitä asioita olet tehnyt tänään lapsesi kanssa?”, ”Mitä luulet, että lapsesi tarvitsee 

sinulta tänään?” tai ”Arvioi asteikolla 1-7, kuinka usein muistit kehua ja kannustaa lastasi 

tänään arjen tilanteissa?” jne. Kuviossa 2. on kuvattu tämä prosessi jatkumona. Ryhmäkerran 

jälkeen lähetettävistä kotitehtävistä kerrotaan ryhmätapaamisten lopussa ja niitä käydään 

läpi seuraavan tapaamisen alussa. Kaikki ryhmään osallistuvat saavat samat 

mobiilikysymykset. Osallistuin itse kysymysten laadintaan ja kehitin ryhmäprosessia. 

 

KUVIO 2. Ryhmäkertojen ja kysymysten rakenne 

 

 

 

teemaan 1 
liittyvät 

mobiilikysy-
mykset/teh-

tävät  

1. ryhmä-
kerta 

(teema1) 

teemaan 2 
liittyvät 

mobiilikysy-
mykset/teh- 

tävät  

2.ryhmä- 
kerta 

(teema 2) 

teemaan  7 
liittyvät 

mobiilikysy-
mykset/teht-

ävät 

...7.ryhmä
kerta 

(teema 7) 
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eGroup Coach – mobiiliohjausväline sisältää seuraavat elementit/toiminnot: 

 

 Verkkopohjainen eGroup Coach sovellus sisältää 7 teemaa = ryhmäkertaa. 

Kysymykset/tehtävät on valmiiksi ryhmitelty 7 teeman alle. Jokaisen teeman alla 

on noin 10 valmista kysymystä/tehtävää. 

 Kysymyksiä /tehtäviä on neljän tyyppisiä: Toimintaan ohjaava, pohdintaan 

kannustava, voimaannuttava ja kartoittava. Kysymyksissä/tehtävissä on kolme 

eri tyyppiä vastaamisperiaatteella: on avoimia -, ”jatka lausetta..”- ja ”arvioi 

asteikolla 1-7”- kysymyksiä. 

 Ryhmänohjaaja syöttää ryhmän vanhempien puhelinnumerot alustalle= 

verkkopohjaiseen sovellukseen. Perheen sijaan yksikkönä on ryhmä, johon voi 

tulla Max. n. 20 vanhempaa.  

 Ajastaminen: Vanhempainryhmän ohjaaja ajastaa kysymykset lähtemään 

vanhemmille sovittuina päivinä, esim. 2-3 kertaa viikossa. 

 Ryhmän ohjaaja valitsee lähetettävät kysymykset/tehtävät jokaisen 

ryhmätapaamisen jälkeen. Valinnassa ohjaaja huomioi ryhmälle soveltuvien ja 

tavoitteellisten kysymysten valinnan. Valintaan vaikuttaa ryhmäkerralla esille 

nousevat asiat. 

 Tunnuskoodi: Perheet saavat itselleen tunnuskoodin, joka heidän on lähetettävä  

aina ennen vastaamista. 

 
 
4.3 Kehittämistyön toteutus 
 

Käyttäjäkokemuksia mobiilityöskentelystä kerättiin huhti-toukokuussa toteutettavan 

vanhempainryhmän vanhemmilta (N=9). Ryhmä toteutettiin uudella lailla, 

mobiiliavusteisesti, eli vanhemmat harjoittelivat ryhmässä opittuja taitoja arjessaan 

tekstiviestien ohjaamana. Toimin itse ryhmänohjaajana ja tiedotin asiakasperheitä 

mobiiliavusteisesta vanhempainryhmästä ja tiedustelin siihen osallistumisen halukkuutta. 

Perheet päättivät itse halukkuudestaan lähteä mukaan ryhmään. Tällöin saatiin vanhempien 

lupa myös arviointitutkimuksen tekoon.  

 

Mobiilityöskentelyn arviointi toteutettiin eFamily coachiin kehitetyillä strukturoidulla 

kyselylomakkeella, joka on analysoitu kappaleessa 6.1 (ks. taulukko 8. ja taulukko 9.) ja 
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arviointipalautteen =loppumittausten avulla.  Arviointipalaute kerättiin vanhemmilta 

mobiilimenetelmän avulla tekstiviestikyselynä viimeisen ryhmäkerran jälkeen. Suurimpaan 

osaan arviointipalautteen kysymyksistä vastaus annettiin tekstiviestein seitsenportaisella 

asteikolla.  

 

Loppumittausten ja kyselylomakkeen lisäksi tutkimuksessa käytettiin neljän perheen 

mobiilivastauksia soveltuvin osin täydentävänä aineistona. Neljä perhettä antoi luvan käyttää 

heidän vastauksiaan tekstiviestikysymysten tietokannasta. Kokosin nämä vastaukset yhdeksi 

tiedostoksi. Käytin vastauksia täydentävänä aineistona elävöittämään ja havainnollistamaan 

perheiden mobiilityöskentelyä. Vertailin ja ryhmittelin vastauksia ja etsin niistä 

samankaltaisia teemoja. Käytin tekstiviestivastauksia tekstissä tuomassa vanhempien 

näkökulmaa. 

 

 

4.4 Kehittämistyön eettiset näkökulmat 
 

Tekstiviesteillä tapahtuva aineiston kerääminen toteutettiin Internet-pohjaisella ohjelmalla. 

Tutkimukseen osallistujat saivat arviointikysymykset verkko-ohjelmasta kännyköihinsä ja 

vastasivat niihin omilla kännyköillään. Ennen jokaista vastauskertaa asiakkaan oli 

ilmoitettava henkilökohtaisesti annettu koodi. Tällä varmistettiin se, etteivät ulkopuoliset 

pääse lukemaan vanhemman vastauksia tai vastaamaan hänen puolestaan. Verkko-

ohjelmaan pääsee kirjautumaan vain vanhempainryhmän ohjaajan tunnuksella ja salasanalla.  

 

Mobiilityöskentelyyn osallistuminen oli perheille täysin vapaaehtoista, ja heillä oli oikeus 

kieltäytyä osallistumisesta missä tahansa työskentelyn vaiheessa, ilman, että siitä aiheutui 

mitään seuraamuksia. Kaikkia tutkimuksen tietoja käsiteltiin tieteen perussääntöjen mukaan 

luottamuksellisesti huomioiden hyvä tutkimusetiikka.  

 

Arviointiaineisto (loppumittaukset) tallennettiin CD:lle mobiilityöskentelyn päätyttyä. 

Perheiden tunnistetiedot (puhelinnumero) erotettiin varsinaisesta aineistosta heti 

aineistonkeruun jälkeen. Arviointimittauksista saadut tiedot analysoitiin ilman perheiden 

tunnistetietoja ja perheet koodattiin analyysivaiheessa tunnistamattomiksi. 

Arviointiaineiston ainoana tunnistetietona käytettiin asiakasperheiden koodinumeroita. 
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Arviointiaineistot säilytetään ilman tunnistetietoja CD-levylle poltettuna ja arkistoituna 

määräyksien mukaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulun arkistossa. 

 

Mobiiliavusteinen vanhempainryhmä toteutettiin huhti-toukokuussa 2011. 

Loppumittaukset tehtiin viimeisellä ryhmäkerralla, ja niiden tulokset analysoitiin ja 

raportoitiin vuoden 2011 lopussa.  

 

 

5 VANHEMPAINRYHMÄ 
 

 

5.1. Tutkimusryhmän kuvaus  
 

eGroup Coach- hankkeen vanhempainryhmään ilmoittautui mukaan kaikkiaan yhdeksän 

(N=9) vanhempaa. Osallistuminen perustui täysin vapaa-ehtoisuuteen, mutta sitoutumista 

koko prosessiin painotettiin ilmoittautumisten yhteydessä. Tutkimukseen osallistui 

seitsemän (N=7) naista ja kaksi (N=2) miestä. Kahdesta (2) perheestä osallistuivat molemmat 

vanhemmat. Vanhempainryhmään osallistuvissa perheissä oli jokaisessa kaksi (2) lasta, 

ikäjakaumaltaan lapset olivat 3 kk-10 vuotta. Perheistä neljässä (4) oli äiti kotona lasten 

kanssa, viidessä (5) oli molemmat vanhemmat töissä tai opiskelivat. Jokaisessa perheessä 

yhteisinä tekijöinä oli arjen aikataulujen haasteellisuus, arjessa jaksaminen ja rajojen 

asettaminen sekä hyvänhuomaaminen lapsessa.  

 

Vanhempainryhmän toteutusprosessi kesti kokonaisuudessaan seitsemän (7) viikkoa. 

Jokainen viikko sisälsi viisi osavaihetta. Vaiheet ovat: 1) Viikoittainen ryhmätapaaminen 2) 

ryhmänohjaaja valitsi 5 kysymystä/tehtävää 3) jotka hän ohjelmoi lähtemään web-

sovelluksessa 2-3 kertaa viikossa vanhempien kännyköihin 4) Vanhemmat työskentelivät 

kotona tekstiviestien välityksellä viikon teeman parissa. 5. Ennen seuraavaa ryhmäkertaa 

ohjaaja tutustuu web-sovelluksen kautta vanhempien vastauksiin ja käyttää vastauksia 

seuraavaan ryhmäkertaan valmistautumisessa. (ks. Kuvio 3.) 
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KUVIO 3. eGroup coach- vanhempainryhmän prosessin toteutumisen vaiheet 
 
 

 

5.2 Vanhempainryhmän tapaamisten toteutus ja tavoitteet 
 

Vanhempainryhmä kokoontui huhti-kesäkuun 2011 aikana yhteensä viisi (5) kertaa 

seitsemästä (7) suunnitellusta kerrasta. Kaksi (2) ryhmätapaamista peruuntui ryhmäläisten 

esteiden vuoksi, mutta työskentely jatkui siitä huolimatta suunnitellun teeman parissa. 

Ryhmäkerroilla osallistujia oli keskimäärin 2-6 vanhempaa. Tapaamisissa kävivät äidit, isät 

osallistuivat vain mobiilityöskentelyyn. Ryhmää ohjasi itseni lisäksi 

toimintaterapeuttiopiskelija. 

 

Vanhempainryhmän sisältö oli suunniteltu syksyllä 2010 HYVIpisteellä opinnäytetyönä 

toteutuneen ”Varmuutta vanhemmuuteen”-vanhempainvertaistukiryhmän pohjalta (Seppälä 

& Tiihonen, 2011). Ryhmässä hyödynnettiin Vanhempana Vahvemmaksi -, (Tasola & Lajunen 

1. Vanhempainryhmän 
tapaaminen, 

kotitehtävien  purku, 
viikon teeman parissa 

työskentely ja. 
Kotitehtävien alustus 

2. Ryhmän ohjaaja 
valitsee  10.stä viikon 
teemaan sisältyvästä 

kysymyksestä 5 
ryhmälle soveltuvaa 
kysymystä/tehtävää 

3. Ryhmän ohjaaja 
ajastaa web-
sovelluksessa 

kysymyspatteriston 
lähtemään 

vanhemmille 2-3 kertaa 
viikossa. 

4. Vanhemmat  
työskentelvät 

kännykkäänsä saatujen 
tekstiviestien 
välityksellä.  

5. Ryhmän ohjaaja 
valmistautuu 
seuraavaan 

ryhmäkertaan  
tutustumalla 
vanhempien 

vastaukseen web-
sovelluksessa.  eGroup Coach 

Prosessi 
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1997), Perhekoulun käsikirja (Sandberg ym., 1999) - ja Vanhempainryhmä riskiperheille 

(Rodrigo, 2010) ohjelmista saatuja tutkimustuloksia. Jokaisen perheintervention pohjalla on 

sama periaate tukea perheiden arjessa jaksamista.  

 

5.2.1.  1. Viikko: Orientoituminen vanhempana voimaantumiseen 

 

Ensimmäisellä ryhmäkerralla tutustuttiin toisiimme, ryhmäkertojen sisältöihin ja tavoitteisiin. 

Keräsimme myös vanhempien odotuksia ja toiveita vanhempainryhmää koskien. Alustimme 

Voimavara-teemaa, herätimme ajatuksia kysymyksillä, esim. ”millaisista asioista arjessa 

nautit?”, ”Mitkä asiat koet itsellesi tärkeinä?”. Ryhmäkerran päätteeksi käytimme aikaa 

mobiilityöskentelyn esittelyyn. Kerroimme mobiilityöskentelyn periaatteista sekä käytännön 

toteutuksesta. Tapaamisen lopuksi ryhmäläiset saivat alkukyselyn kännykkäänsä ja vastasivat 

siihen. Jokainen vanhempi sai kirjalliset ohjeet mobiilityöskentelyyn (Liite 2.) sekä materiaalin 

ensimmäiseltä ryhmäkerralta.  

 

Ensimmäisen ryhmäkerran ja mobiilityöskentelyn tavoitteet on kuvattu taulukossa 1.  

Viikon aikana tapahtuva mobiilityöskentely sisälsi mm. seuraavan kysymyksen: ”Kerro tältä 

päivältä jokin hetki, jolloin perheelläsi oli mukavaa yhdessä?” 

 

TAULUKKO 1. Ensimmäisen viikon työskentelyn tavoitteet 

Ryhmäkerran tavoitteena oli: Mobiilityöskentelyn tavoitteena oli: 

 Tutustuminen toisiimme ja myönteisen ilmapiirin 

luominen.  

 Ryhmäprosessin, tavoitteiden ja teemojen 

esittely, jonka kautta motivaation herättäminen. 

 Vanhempien toiveiden ja odotusten 

kartoittaminen. 

 Ohjatun keskustelun kautta ajatusten herättely 

kohti voimaannuttavaa vanhemmuutta. 

 kotitehtävien esittely ja käytännön harjoittelu. 

 Herätellä vanhempia pohtimaan omaa 

elämäntilannetta voimavaralähtöisesti 

 Kartoittaa vanhemman käsitystä itsestään 

kasvattajana. 
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5.2.2. 2. Viikko: Vanhemmuuden voimavarat 

 

Toinen ryhmäkerta peruuntui, koska yhtään vanhempaa ei päässyt tapaamiseen paikalle. 

Vanhemmille lähetettiin toisen tutkimusviikon alussa sähköpostitse orientaatio viikon 

teemaan sekä palautettiin mieleen viikon työskentelyn tavoitteet. Lisäksi sovittiin yhteisesti, 

että viikon aikana vanhemmat työskentelisivät kännykkään tulevien viestien avulla 3 päivänä, 

työskentely päiviä oli maanantai, keskiviikko ja lauantai.  

 

Tavoitteet on kuvattu taulukossa 2. Viikon aikana tapahtuva mobiilityöskentely sisälsi mm. 

seuraavan kysymyksen: ”Miten arvioit omaa jaksamistasi vanhempana asteikolla 1-7?” 

 

TAULUKKO 2. Toisen viikon työskentelyn tavoitteet 

ryhmäkerran tavoitteet (sähköpostitse) Mobiilityöskentelyn tavoitteet 

 Lisätä tietoa ja tietoisuutta vanhemman omista 

voimavaroista.  

 Lisätä vanhemman itseluottamusta ja vahvistaa 

myönteistä kuvaa itsestä vanhempana. 

 

 Auttaa vanhempaa löytämään voimavaraa 

lisääviä tekijöitä arjesta. 

 Ohjata vanhempaa pitämään huolta omista 

voimavaroistaan ja edistää vanhemman 

jaksamista. 

 Lisätä ja vahvistaa vanhemman tietoisuutta 

omasta lähipiiristä ja läheisistä ihmisistä, joihin 

hän voi tarvittaessa turvautua 

 Auttaa vanhempaa tiedostamaan itsessään 

positiivisia ja hyviä asioita. 

 

 
5.2.3. 3. Viikko: Lapsi ilon lähteenä 

 

Kolmas ryhmäkerta aloitettiin keskustelemalla mobiilityöskentelystä. Millaisia tuntemuksia 

työskentely oli herättänyt? Miltä tuntui vastata? Millaiset asiat olivat jääneet päällimmäisenä 

mieleen? Oliko ollut hankaluuksia? Mitä mieltä olivat kolmesta päivästä kahden sijaan?  

 

Alustettiin ryhmä viikon teemaan, jonka jälkeen lähdettiin keskustelemaan aiheesta.  

Keskustelua ohjattiin mm. kysymyksillä ”Löytyykö päivästä helposti kiireetön hetki, jolloin 

pysähdyt kuuntelemaan, mitä lapsella on sanottavana?” ja ”millaisia tapoja teillä on osoittaa 

hellyyttä lapsellenne?”.  Keskustelun jälkeen vanhemmat tekivät lyhyen harjoituksen, jossa 
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vanhemmat listasivat itsenäisesti paperille 5 asiaa, joissa kokivat olevansa hyviä vanhempia. 

Käytiin harjoitus läpi keskustellen. Tapaaminen päätettiin rentoutukseen. Tapaamisen 

jälkeen lähetin vanhemmille sähköpostitse koosteen ryhmäkerran sisällöstä yleisellä tasolla 

sekä kirkastin viikon mobiilityöskentelyn tavoitteet.  

 

Viikon teema-alueelta nousi ryhmätapaamisella vilkasta keskustelua, joissa pohditaan mm. 

jakamattoman huomion antamista lapselle ja sen tärkeydestä. Kysymyksiä/tehtäviä valitessa 

nousee kuusi (6) kysymystä, jotka tukevat ryhmäkerralla käytyä keskustelua ja joiden arvioin 

vahvistavan työskentelyä. 

 

Tavoitteet on kuvattu taulukossa 3. Viikon aikana tapahtuva mobiilityöskentely sisälsi mm. 

seuraavan kysymyksen: ”Kerro tältä päivältä jokin tilanne, jolloin sinulla oli kiireetön hetki 

yhdessä lapsesi kanssa?” 

 
TAULUKKO 3. Kolmannen viikon työskentelyn tavoitteet 

Ryhmäkerran tavoitteet Mobiilityöskentelyn tavoitteet 

 Vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä 

vuorovaikutusta. 

 Auttaa vanhempaa huomaamaan lapsen 

luontainen hyvyys.  

 Lisätä vanhemman tietoisuutta lapsen 

myönteisen huomaamisen tärkeydestä ja siitä 

miten hän voi vahvistaa lapsen itsetuntoa. 

 Antaa vanhemmille keinoja myönteiseen 

huomioimiseen/huomion antamiseen lapselle 

harjoitteiden avulla. 

 

 Auttaa vanhemman ja lapsen välisen 

myönteisemmän vuorovaikutussuhteen 

vahvistumista.  

 Auttaa vanhempaa löytämään päivittäin arjesta 

hetket, jolloin hän voi antaa jakamatonta 

huomiota lapselle.  

 Ohjata vanhempaa kuuntelemaan ja 

kuulostelemaan lapsen tarpeita ja miettimään 

mitä lapsi vanhemmalta kaipaa. 

 Auttaa vanhempaa osoittamaan lapsellensa 

olevansa läsnä. 

 

5.2.4. 4. Viikko: Myönteisen palautteen antaminen 

 

Neljäs ryhmäkerta aloitettiin kuulumisten vaihtamisella, sekä mobiilityöskentelystä 

nousevien asioiden käsittelyllä. Tämän jälkeen siirryttiin viikon aiheeseen. Alustuksen jälkeen 

heräteltiin vanhempia miettimään muistoja omasta lapsuudesta, muistoja joissa omat 

vanhemmat olisivat kehuneet heitä. Pohdittiin yhdessä myönteisen palautteen antamisen 

merkitystä lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tapaaminen päätettiin rentoutukseen.  
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Tapaamisen jälkeen lähetin vanhemmille sähköpostitse koosteen ryhmäkerran sisällöstä 

yleisellä tasolla sekä kirkastan viikon mobiilityöskentelyn tavoitteet. 

 

Tavoitteet on kuvattu taulukossa 4. Viikon aikana tapahtuva mobiilityöskentely sisälsi mm. 

seuraavan kysymyksen: ”Arvioi asteikolla 1-7, kuinka usein muistit kehua ja kannustaa lastasi 

arjen tilanteissa?” 

 

TAULUKKO 4. Neljännen viikon työskentelyn tavoitteet  

Ryhmäkerran tavoitteet Mobiilityöskentelyn tavoitteet 

 Vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. 

 Auttaa vanhempaa löytämään positiivisen 

palautteen voimavara lapsen toivotun 

käyttäytymisen vahvistamiseksi.  

 Lisätä vanhempien tietoisuutta myönteisen 

palautteen tärkeydestä ja auttaa löytämään 

keinoja ei-toivotun käyttäytymisen huomiotta 

jättämiseen. 

 Antaa vanhemmille keinoja myönteisen 

palautteen antamiseen harjoitteiden kautta. 

 

 Ohjata vanhempia palkitsemaan lastaan hyvästä 

käytöksestä. 

 Auttaa vanhempia huomaamaan myönteisen 

palautteen voima. 

 Tukea vanhempia löytämään arjesta tilanteita 

joissa he voivat antaa lapselleen kiitosta ja 

myönteistä palautetta.  

 Auttaa vanhempia löytämään arjen tilanteita, 

joissa he voivat vastuuttaa lastaan ja palkita 

sanallisesti onnistumisesta.  

 Muistutetaan vanhempia jakamattomasta 

huomista. 

 

5.2.5. 5. Viikko: Palkitsemisen voima 

 

Viides ryhmäkerta peruuntui, koska yhtään vanhempaa ei päässyt tapaamiseen. 

Vanhemmille lähetettiin viikon alussa sähköpostitse orientaatio viikon teemaan sekä 

palautettiin mieleen viikon työskentelyn tavoitteet.  Lisäksi tapaamiseen valmistettu 

materiaali mm. tarrapalkkiosta, lähetettiin heille sähköisesti. Kirkastettiin myös viikon 

mobiilityöskentelyn tavoitteet. 

  

Tavoitteet on kuvattu taulukossa 5. Viikon aikana tapahtuva mobiilityöskentely sisälsi mm. 

seuraavan kysymyksen: ”Täydennä lause: toimin vanhempana johdonmukaisesti, kun…” 
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TAULUKKO 5. Viidennen viikon työskentelyn tavoitteet 

Ryhmäkerran tavoitteet (sähköpostitse) Mobiilityöskentelyn tavoitteet 

 Antaa tietoa palkitsemisen voimasta ja 

merkityksestä. 

 Vahvistaa vanhempien keinoja vahvistaa lapsen 

myönteistä käyttäytymistä palkitsemisen avulla. 

 Määrittää selkeät keinot ja säännöt 

palkitsemiseen. 

 Antaa vanhemmille tietoa palkitsemistavoista. 

 Luoda vanhemmille esimerkin omaisesti jokin 

palkkiojärjestelmä, jota he voivat lähteä 

kokeilemaan arjessa. 

 Tukea vanhempia palkitsemaan lastaan jo siitä, 

että lapsi yrittää toimia oikealla tavalla. 

 Herätetään vanhemmat huomamaan lapsen jo 

pienet hyvät teot arjessa. 

 Johdonmukaisuuden vahvistaminen 

palkitsemisessa. 

 Lisäksi muistutetaan vanhempia jatkamaan 

jakamattoman huomion antamista ja hyvän 

huomaamista. 

 

 

5.2.6. 6. Viikko: Rajojen asettaminen ja tunteiden hallinta 

 

Kuudes ryhmäkerta aloitettiin kuulumisten vaihtamisella, sekä mobiilityöskentelystä 

nousevien asioiden käsittelyllä. Tämän jälkeen alustettiin ryhmä viikon aiheeseen. 

Keskusteltiin ohjatusti rajojen asettamisen merkityksestä lapsen psyykkiselle kehitykselle 

sekä vanhemman vastuusta johdonmukaiseen kasvatukseen. Lisäksi avattiin näkökulmia 

siihen, millaiset komennot ja käskyt ovat tehokkaita. Tavoitteena oli näin lisätä vanhempien 

voimavaroja ja keinoja selvitä arjessa.  Kerta päätettiin loppurentoutukseen, jossa 

mielikuvaharjoituksessa käytiin läpi eri tunnetiloja. Tapaamisen jälkeen lähetettiin 

vanhemmille sähköpostitse kooste ryhmäkerran sisällöstä yleisellä tasolla sekä kirkastettiin 

viikon mobiilityöskentelyn tavoitteet. 

 

Tavoitteet on kuvattu taulukossa 6. Viikon aikana tapahtuva mobiilityöskentely sisälsi mm. 

seuraavan kysymyksen: ”Kuinka paljon tuit tänään puolisoasi rajojen asettamisessa asteikolla 

1-7?” 

  

  



30 

 

 

TAULUKKO 6. Kuudennen viikon työskentelyn tavoitteet 

Ryhmäkerran tavoitteet Mobiilityöskentelyn tavoitteet 

 Vahvistetaan rajojen asettamisen tärkeyttä 

lapsen kehityksen tukena. 

 Autetaan vanhempia ymmärtämään heidän oman 

johdonmukaisen toiminnan merkitys. 

 Käydään läpi selkeiden käskyjen ja 

toimintaohjeiden merkitys.  

 Tiedostetaan omat tunteet rajoja asettaessa ja 

keskustellaan tunteiden hallinnasta.  

 Tiedostetaan lapsen tunnereaktioiden tausta ja 

tuetaan ymmärryksen lisääntymistä suhteessa 

vanhemman omaan toimintaan. 

 Tukea vanhemman johdonmukaista toimintaa 

rajoittamistilanteissa. 

 Tukea vanhempien keskinäistä vastuuta 

kasvatuksesta. 

 Tehdään tietoisemmaksi selkeiden käskyjen 

merkitys toimintaohjeita antaessa. 

 Tukea vanhemman tunteiden hallintaa 

rajoitustilanteissa 

 

 

5.2.7. 7. Viikko: Katse tulevaisuuteen 

 

Päätettiin ryhmätapaamiset yhteiseen mukavaan kahvitteluhetkeen, jossa vanhemmilla 

annettiin tilaa käydä keskustelua arjen ajankohtaisista asioista sekä jakaa hyviä käytänteitä. 

Tavoitteena oli voimauttaa ja antaa vanhemmille onnistumisen kokemuksia. Kerättiin 

vanhemmilta kirjallinen palaute mobiilityöskentelystä. Vanhemmilta, jotka eivät olleet 

paikalla, kerättiin palaute sähköisesti.  

 

Tavoitteet on kuvattu taulukossa 7. Viikon aikana tapahtuva mobiilityöskentely sisälsi mm. 

seuraavan kysymyksen: ”Mitkä asiat perheessäsi ovat hyvällä mallilla?” 

 

TAULUKKO 7. Seitsemännen viikon työskentelyn tavoitteet 

Ryhmäkerran tavoitteet Mobiilityöskentelyn tavoitteet 

 koota yhteen, mitä tapaamisilta jäi 

päällimmäisenä mieleen.  

 Nostetaan esille vielä voimavaroihin ja 

vanhemman jaksamiseen liittyviä teemoja. 

 Muistutetaan johdonmukaisesta kasvatuksesta ja 

lapsen myönteisestä huomioimisesta sekä 

jakamattoman ajan tärkeydestä. 

 Suunnataan katseita kohti tulevaisuutta ja tulevaa 

kesää harjoitusten kautta. 

 Lisätään vanhemman voimavaroja. 

 Tuetaan myönteisen perheilmapiirin 

vahvistumista. 

  Muistutetaan vanhempia myönteisen palautteen 

voimasta ja johdonmukaisesta kasvatuksesta. 
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6 MOBIILITYÖSKENTEYN ARVIOINTIA 

 

6.1 Vanhempien kokemuksia mobiilityöskentelystä 
 

Vanhemmilta kerättiin tietoa tekstiviestin välityksellä loppumittauksen muodossa sekä 

kirjallisesti eFamily Coach hankkeeseen luodulla kyselylomakkeella.  Tarkoituksena oli näiden 

kautta saada tietoa vanhempien kokemuksista mobiilityöskentelyn toimivuudesta sekä sen 

vaikuttavuudesta perheiden arkeen. Kännykän kautta tapahtuvaan loppumittaukseen vastasi 

kahdeksan yhdeksästä (N=8) vanhemmasta, samoin kyselylomakkeeseen. 

 

Kyselylomakkeet jaettiin vanhemmille viimeisen ryhmäkerralla sekä heille, jotka eivät 

päässeet paikalle, lähetettiin kirjeitse kesäkuussa 2011. Elokuussa 2011 tutkimukseen 

osallistujille laitettiin kyselylomake vielä sähköpostitse, jossa muistutettiin lomakkeen 

palauttamisesta. Kyselylomakkeita palautui kaikkiaan kahdeksan yhdeksästä. 

 

6.1.1. Mobiilityöskentely helppoa ja vaivatonta 

 
Kaikki vanhemmat olivat sitä mieltä (N=8), että Mobiilityöskentely oli toimivaa ja helppoa 

(kts. taulukko 8.). He kokivat, että tekstiviesteihin vastaaminen sujui ongelmitta, kysymykset 

vastasivat odotuksia ja niitä oli sopivasti. Mielipiteitä jakoi kysymys, jossa kartoitettiin 

vanhempien mielipidettä tekstiviestien määrään suhteesta vanhempienryhmätapaamisten 

välillä. Yksi henkilöä jätti vastaamatta kyseiseen kohtaan sekä kolme henkilöä ei ollut samaa 

eikä eri mieltä, joka on tulkittavissa sillä, etteivät nämä henkilöt olleet osallistuneet 

vanhempainryhmän tapaamisiin. Kaikki vanhemmat olivat samaa mieltä siitä, että ohjeet 

mobiilityöskentelyyn sekä kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat selkeitä ja riittäviä. Kaikki 

olivat sitä mieltä, että kännykän käyttö työskentelyssä oli heidän mielestään kätevää ja 

hauskaa. 
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TAULUKKO 8. Mitä mieltä olet kännykkätyöskentelyn toimivuudesta? (vastaajien lukumäärä) 

 Täysin 
eri 

mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Hieman 
eri 

mieltä 

En samaa 
enkä eri 
mieltä 

Hieman 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Vastauk
sia Yht. 

Vastaaminen 
ongelmatonta 

     2 6 8 

Vastasi odotuksia    1  3 4 8 

Tekstiviestien määrä 
sopiva 

     4 4 8 

Vastaamiseen kului 
liikaa aikaa 

4 4      8 

Työskentely työlästä 
ja hankalaa 

6 2      8 

Kännykkäjaksojen 
määrä vanhempain- 
ryhmätapaamisten 
välillä oli sopiva 

 1  3  2 1 7 

Ohjeet selkeitä ja 
riittäviä 

     2 6 8 

Kysymykset ja 
vastausvaihtoehdot 
selkeitä ja 
ymmärrettäviä 

     4 4 8 

Kännykän käyttö 
kätevää ja hauskaa 

     2 6 8 

 

 
6.1.2. Mobiilityöskentely vastasi perheiden tarpeisiin 

 

Vanhemmat kokivat, että mobiilityöskentely vastasi perheen tarpeita ja se herätti perheitä 

pohtimaan omaa perhetilannetta sekä kannusti vanhempaa toimimaan perhetilanteen 

parantamiseksi (kts. taulukko 9.). Suurin osa vanhemmista oli sitä mieltä, että 

mobiilityöskentelyn kautta he saivat tuoda oman mielipiteen esille. Kaksi vastaajista jätti 

vastaamatta kohtaan, jossa kysyttiin auttoiko mobiilityöskentely muistamaan ryhmässä 

sovittuja asioita, mutta suurin osa vastaajista kuitenkin koki, että työskentely auttoi 

muistamaan yhdessä sovituista asioista. Kaikki suosittelisivat mobiilityöskentelyä myös 

muille.  
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TAULUKKO 9. Mitä mieltä olet kännykkämenetelmän hyödyistä perheellesi? (vastauksien 
lukumäärä) 
 Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Hieman 
eri 

mieltä 

En samaa 
enkä eri 
mieltä 

Hieman 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Vastauk
sia Yht. 

Vastasi tarpeita    1 2 5  8 

Herätti pohtimaan 
perhetilannetta 

    2 4 2 8 

Kannusti toimimaan 
perhetilanteen 
parantamiseksi 

    2 5 1 8 

Antoi 
mahdollisuuden 
tuoda esille oman 
mielipiteen perheen 
asioista 

   1 3 3 1 8 

Auttoi muistamaan 
yhdessä sovittuja 
asioita 

1    2 2 1 6 

Suosittelee 
mobiilimenetelmän 
käyttöä myös muille 
vanhemmille 

     3 4 7 

 

6.1.3. Mobiilityöskentely herätti ajattelemaan 

 
Kyselylomakkeen avointen kysymysten vastausten perusteella vanhemmat heräsivät 

ajattelemaan perheen tilannetta vastatessaan tekstiviesteihin. Lisäksi he kokivat, että 

tekstiviestit aktivoivat heitä tarkastelemaan omaa toimintaansa ja lisäsivät lapsen positiivista 

huomioimista. Hyvänä koettiin myös, että viesteihin pystyi vastaamaan itselle parhaalla 

ajalla. 

”Se on tiedostanut minua enemmän havainnoimaan omaa käyttäytymistä 
haastavissa tilanteissa, osui vielä hyvään saumaan.” 
 
”Kysymykset herätti ajatuksia ja todella pohdin perheeni tilannetta 
kysymyksiin vastatessa.” 
 

 

Mobiilityöskentely herätti paljon positiivisia ajatuksia. Kehittämisideoita vanhemmat toivat 

esille ryhmäkerroilla sekä kyselylomakkeen kautta. Vanhemmat kokivat työskentelyn 

positiivisena ja ilmaisivat useampaan kertaan olevansa tyytyväisiä tutkimukseen 

osallistumisesta sekä uuden innovaation kokeilemisesta.  

”Helppo ja kätevä työväline. Tekstiviesti saa olla lyhyt ja ytimekäs.” 
 
”helppous, sitoutumattomuus” 
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”Tykkäsin, voin kuvitella menetelmän toimivuutta hyvin vastaavissa ryhmissä.” 

  
”Muistutusviesti oli hyvä kun välillä meinasi unohtua. Mukava oli olla mukana 
kokeilemassa tällaista tapaa.” 

 

Haastavimpana mobiilityöskentelyssä vanhemmat kokivat sisällön miettimisen 

tekstiviesteihin sekä palautetta tuli lauantai-illan ajankohdan toimimattomuudesta.  

Kysymysten toisto koettiin välillä turhaksi. Lisäksi viestiin saattoi unohtaa vastata, jos ei heti 

pystynyt pysähtymään ja muistutusviestin myöhäinen ajankohta ei tavoittanut.  

Mobiilityöskentelyssä ei ole mahdollista valikoida kysymyksiä yksilöllisesti, joten 

yksinhuoltajalle kysymykset eivät aina kohdentuneet.  

”Muistaa välillä vastata kysymyksiin, onneksi oli muistutus tekstiviesti.” 
 
”Kysymyksiin vastaaminen siis vastusten sisällön miettiminen.” 

 
”Viikonpäivien miettiminen. Mikä olisi parempi? Ei viikonloppua.” 
 
”Parasta oli vastaamisen nopeus ja helppous ja huonointa 
vastaamisajankohdat ja kysymysten liiallinen toisto” 

 
”Kysymykset oli välillä vääriä yksinhuoltajalle, kun niitä tuli silloin kun lapset 
eivät olleet luonani. Välillä jopa heräsi ikävän tunnetta lapsia kohtaan, kun luin 
kysymyksiä eivätkä lapset olleet luonani.” 
 
 

6.2 Mobiilityöskentely edisti perheiden voimavaroja arjessa 

 

Yksi tutkimukseni tavoitteista oli kuvata, kuinka mobiilityöskentely edisti perheiden 

voimavaroja arjessa. Pyrin tässä kappaleessa kuvaamaan, miten mobiilityöskentely näkyi 

vanhempien ajatuksissa ja toiminnassa. Vanhempien vastauksista nousi keskeisesti esille 

kolme pääteemaa, joiden ajattelen lisänneen vanhempien jaksamista ja voimavaroja, jota 

kautta perheiden hyvinvointia.  

 

6.2.1 Voimaa arjen pienistä iloista 

 

Monesti sorrutaan ajatukseen, että lapselle pitäisi tarjota elämyksiä ja perheen pitäisi 

tehdä yhdessä jotain erityistä, että voitaisiin tuntea iloa yhdessä olosta. Toisin kuin pitäisi 

ajatella, että yhdessä arjen eläminen on sitä aikaa, joka palkitsee niin lapsia kuin 
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aikuisiakin. Tutkimukseen osallistuvat vanhemmat kuvasivat arjesta hetkiä jolloin he 

kokivat, että perheellä oli mukavaa yhdessä seuraavanlaisesti: 

 

 ”Olimme ulkona ja teimme mukavan pyöräretken.” 
 
 ”Kotiin tulo töistä ja eskarista.” 
 
 ”Pelattiin yhdessä jalkapalloa.” 
 
 ”Iltapalalla juteltiin lasten kanssa ja meillä oli iloinen ja mukava tunnelma.” 
 
 ”Perheen yhteisellä ruoka-ajalla.” 
 
 ”Kotimatkalla päiväkodista kotiin, kun kerroimme päivän tapahtumista.” 
  

”Aamulla pötköteltiin yhdessä peiton alla sohvalla ja katsottiin lasten 
ohjelmaa, lapset kainalossa.” 

 
 ”Mummilareissu oli kiireetön.” 
 
 ”Aamulla herätessä köllöteltiin vierekkäin sängyllä ja juteltiin.” 
 

Lisäksi perheet kokevat yleensä eniten tyytyväisyyttä juuri arjen askareista 

suoriutumisesta. Tyytyväisyyttä saatetaan hakea elämysten kautta, mutta kun kysyin 

tutkimukseen osallistuvilta vanhemmilta, millaisia asioita he ovat tehneet lapsen kanssa 

tänään, sain vastaukseksi:  

 ”Leikkinyt, vähän ulkoillut” 
 
 ”Pyöräilyt, saunottu.” 
 
 ”käyty kaupassa ja laitettu ruokaa.” 
 
 ”Pihatöitä ja katsottu lastenohjelmia.” 
 
 ”Pelannut peliä, ulkoillut.” 
 
 ”Ulkoillut, leikkinyt ja lukenut kirjaa. Oltulähekkäin.” 
 
 ”Pelannut jalkapalloo ja ollut muuten ulkona.” 
 

”Käynyt kenkäostoksilla kaupungilla, ollut leikkipuistossa ja saunottiinkin 
vielä yhdessä.” 

 

Yhtäläisyyttä oli vastauksissa jonkin verran kun kysyin millaisiin asioihin he olivat 

perheessään tyytyväisiä juuri sinä päivänä, sain vastaukseksi: 
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”Lapsilla oli mukava päivä hoidossa ja illalla oli mukava viettää aikaa 
yhdessä vähän isommalla porukalla.” 
 
”Lasten käyttäytymiseen ja sujuvaan kaupassa käyntiin.” 
 
”Yhdessä oloon, vähäiseen kinasteluun.” 
 
”Tavaroiden järjestelyyn yhdessä ja ylipäätään arjen sujumiseen tänään 
lukuun ottamatta ruokailua.” 

 

6.2.2 Tiedostamattomasta voikin tulla tietoista 

 

Emme usein pysähdy miettimään omia toimintatapojamme. Lisäksi tietoinen itsensä 

tarkkailu voi olla jopa pelottavaa. Omia toimintatapoja pidetään oikeina ja monesti syytä 

esim. lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen etsitään lapsesta, ei omista toimintatavoista. 

Mobiiliohjauksen tavoitteena oli ohjata ja tukea vanhempia tekstiviestien avulla. Viestien 

sisällössä oli ns. toimintaan ohjaavia kysymyksiä, joiden toistamisen kautta toivottiin 

vanhempien heräävän miettimään omia toimintatapojaan ja mahdollisesti jopa 

muuttamaan toimintatapojaan tietoisemmin.  

 

Yksi vanhempainryhmän tavoitteista oli huomata lapsen luontainen hyvyys sekä palkita 

lapsen hyvää käytöstä kiitoksella ja positiivisella palautteella. Vanhemmat kertoivat 

tekstiviestien välityksellä mm. kuinka ovat antaneet myönteistä palautetta lapselleen 

päivän aikana: 

 

 ”Oli reipas lääkärissä ja kehuin siitä.” 
  

”Leikkimökin siivouksen yhteydessä kehuin osallistumisesta ja 
auttamisesta” 
 
”Kehuin kun hän puki itse päälleen ulkovaatteita ulos lähtiessä..” 

  
”Kehuin reippaasta aamuheräämisestä, tarkkaavuudesta liikenteessä, 
lelujen keräämisestä kiukusta huolimatta.” 
 
”Oli siivonnut hyvin huoneen ja osasi nätisti pyytää iltapalaa.” 
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6.2.3 Läheisten tuki arjessa auttaa eteenpäin 

 

Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat ovat nostaneet mobiiliohjauksessa esille läheisten 

ihmisten merkityksen oman jaksamisensa tukena. Vanhemmat vastasivat mm. 

seuraavasti, kun heiltä on kysytty mistä ovat saaneet voimavaroja arjessa: 

 

 ”Serkut kylässä ja paistettiin lettuja” 
 

”Sisko kertoi hoitavansa lapsia ensi maanantaina” 
 
 ”Vierailu sukulaisten luona ja lasten kehityksen seurailu” 

 
”Vappujuhlat, jotka kokosivat ison osan sukua yhteen. Sai tavata muualla 
asuvia serkkuja ym. pitkästä aikaa”. 

 

Pientenlasten vanhemmat voivat kokea voimattomuutta päivittäisissä arjentilanteissa, 

työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä oman ajanlöytämisessä. Työ asettaa paineita 

etenkin isille ja työstä aiheutuva stressi vaikuttaa koko perheeseen. Perheen ei sinänsä 

tarvitse olla haastavassa elämäntilanteessa, kun normaali arjenpyörittäminen saattaa 

tuoda epävarmuutta ja jaksamattomuutta. Pikkulapsi perheessä korostuu tällöin läheisten 

ihmisten merkitys, joilta saatu apu ja tuki on merkittävää ja sitä arvostetaan.  
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

7.1 Mobiilityöskentely on nykyaikaa ja tehostaa työskentelyä 
 

Opinnäytetyön aihe osui yhteiskunnallisestikin ajankohtaiseen teemaan. Tämän päivän 

vanhemmat kaipaavat tuekseen verkostoja, joissa voivat jakaa arjen ilot ja surut. Tukea 

saadaan ja haetaan keskustelufoorumeista, puistosta, perhekahvilasta, neuvolan 

odotustilasta, työkaverin kanssa ruokatunnilla jakaen tai vaikkapa kauppareissulla. 

Vanhemmat hakevat netin kautta tietoa ja varmistusta esim. millaiset haalarit lapselle 

kannattaa hankkia ja mistä hyvä lastenhoitaja tarvittaessa. Netin kautta perheet eivät 

välttämättä tyydy pelkästään suomalaiseen verkostoon vaan tietoa haetaan mm. Ruotsista ja 

Saksasta. Vertaistukea onkin olemassa lähes kaikkien pienten lasten perheissä.  

 

Vanhemmat kokivat, osallistumisensa eGroup coach- hankkeeseen myönteisenä, 

nykyaikaisena, vaivattomana ja helppona. Tulokset siis osoittavatkin, että menetelmä on 

varsin toimiva. Vanhemmat antoivat myönteistä palautetta mobiilityöskentelyn edetessä ja 

olivat innokkaita testaamaan tätä uutta menetelmää. Vanhemmat vastasivat kysymyksiin 

viikosta toiseen tunnollisesti. Sain myös tietoa vanhemmilta jos he eivät jostain syystä olleet 

pystyneet vastaamaan viesteihin. Tunnollisuus teki minuun vaikutuksen. Mobiilityöskentely 

yhdessä perheiden kanssa oli myös minulle hyvin antoisa kokemus.  

 

Kehittämistyöni luotettavuuden tarkastelussa olennaista on kuitenkin pohtia, kuinka 

luotettavana vanhempainryhmän vanhempien antamaa palautetta menetelmän 

toimivuudesta voidaan pitää. Tekstiviestikysely ja palautelomake pohjautuivat eFamily 

coach-hankkeessa käytettyihin menetelmiin, ja niitä oli ollut tekemässä työryhmä, jolla oli 

monipuolinen asiantuntemus lomakkeiden laadinnasta. On myös syytä pohtia, vaikuttiko se, 

että ryhmänohjaaja oli perheille tuttu, palautteiden myönteisyyteen. Lomakkeet palautettiin 

kyllä nimettöminä, mutta ryhmän pienuuden takia tunnistaminen oli mahdollista. Tämä 

saattoi hieman vaikuttaa. Luotettavuutta kuitenkin lisäsi se, että palautetta kerättiin 

lomakkeiden lisäksi ryhmätapaamisten yhteydessä keskustellen ja kynnys palautteen 

antamiseen oli matala.  

 

Koin eGroup coachin toteuttamisessa ehdottomana vahvuutena juuri mobiilityöskentelyn ja 

sen antamat mahdollisuudet. Omat kokemukset itse sovelluksen käyttämisestä olivat 



39 

 

 

positiiviset. Sovellusta oli helppo käyttää, ajastaminen oli yksinkertaista sekä kysymysten 

valinta oli suhteellisen vaivatonta. Ajoittain jouduin puntaroimaan kysymysten painotusta, 

mutta ryhmäkerroilta nousi yleensä vanhempien keskustelun kautta pohja kysymyksille.  

 

Tärkeänä näen, että jokainen vanhempi pystyi työskentelemään itsenäisesti ja vanhemmat 

olivat kanssani samaa mieltä, että mobiilityöskentelyn kautta he saivat juuri oman 

mielipiteensä ilmaistua. Suurimmassa osassa perheistä osallistujana oli vain toinen 

vanhempi, mutta ideaali tilanne olisi, jos osallistujina olisivat molemmat vanhemmat. Näin 

mobiilityöskentelyn kautta perhe pääsisi työskentelemään yhdessä, vaikka mobiilityöskentely 

tapahtuisikin itsenäisesti. Kysymyksiä valitessa voisi myös enemmän kiinnittää huomiota 

perhekeskeisyyteen ja parisuhteeseen ja sen hoitamiseen.  

 

Näkemykseni mukaan mobiilityöskentely tehosti vanhempien ryhmätoimintaa ja 

erityisesti tarjosi mahdollisuuden vanhempien yksilöllisempään huomioimiseen. Lisäksi 

viikoittain vaihtuvan aiheen parissa työskentely jatkui kotiympäristössä. Lisäksi 

työskentely pysäytti kaiken kiireen keskellä vanhemmat pohtimaan perhetilannettaan ja 

omaa toimintaansa. Vanhemmat arvioivat myös itse, että mobiilityöskentely herätti heitä 

miettimään ja toimimaan perhetilanteen parantamiseksi.  

 

7.2 Mobiilityöskentely on herättänyt paljon kiinnostusta   

 

Mobiilityöskentely on herättänyt paljon kiinnostusta eri toimijoiden parissa. Menetelmän 

toimivuutta on pohdittu niin lasten, nuorten kuin aikuisten kanssa työskenneltäessä. 

Esimerkiksi toimintaterapeutti voisi hyödyntää välinettä yksilö- tai ryhmäterapian tukena, 

tukien asiakasta ja hänen perhettään tavoitteiden suuntaiseen etenemiseen.   

 

Mobiilityöskentelyn käytettävyydestä nousi runsaasti ideoita, myös tutkimukseen 

osallistujilta. Esimerkiksi yksi tutkimukseen osallistuja kertoi palautelomakkeessa näin: 

”..Voisin kuvitella neuvolassa esim. vastaavaa kyselymuotoa imetyksen 
onnistumisessa ja vastasyntyneen vauvan hoidossa, neuvolan vauvaryhmän 
jäsenten kokemuksia esim. 6-12 kk ikäisillä lapsilla, koulunsa aloittavien 
ryhmän kokemuksia koulunaloituksesta, tuoreen sairauden seurannassa esim. 
nivelreumapotilaan hoitositoutuminen diagnoosin jälkeen: kysellään 
lääkityksen toteutuminen/onnistuminen, sivuvaikutukset, oireet, vointi. Ja 
monessa vastaavissa tilanteissa...”  
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Mobiilipohjainen ohjaus soveltuisi mielestäni hyvin esim. neuvolatyöhön. Ensimmäisen 

lapsen saaneet perheet tai monikkolapsiperheet kaipaavat tukea ja neuvontaa vauvan 

hoitoon ja huolenpitoon, jolloin he saisivat mobiilityöskentelyn kautta tukea 

vanhemmuuteensa. Mobiiliohjaus ei missään nimessä korvaa nykyisiä palveluita vaan olisi 

vahvistava tekijä perheiden ohjauksessa tai valmennuksessa sekä perheiden hyvinvoinnin 

edistämisen välineenä. Lisäksi mobiiliohjaus soveltuisi hyvin syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten tukemiseen. Ideana myös muut elämänhallintaan liittyvät ryhmät, esim. 

painonhallintaryhmät tai työhyvinvointi projektit. Tiettyyn tavoitteeseen pyrkiminen ja 

ohjaajan mahdollisuus tukea pääsisi aivan uudelle tasolle mobiilityöskentelyn kautta. 

  

7.3 Kehittämisideoilla eteenpäin 
 

Nyky-yhteiskunnassa tunnistetaan perheiden pahoinvointi ja tiedostetaan sen vaikutus 

lapsiin ja nuoriin. Kuitenkin yhteiskunnan järjestämien palveluiden ulkopuolelle jää 

perheitä, jotka voivat huonosti. Lisäksi monissa tilanteissa vaikka ongelmat tunnistetaan 

voi apu syystä tai toisesta viivästyä. Yleensä ongelmana on, että viranomaiset eivät puutu 

tilanteeseen varhaisessa vaiheessa vaan jäädään odottamaan. (Kalland 2006, 6-8).  

 

Erityistä tukea tarvitseva lapsi vaatii vanhemmilta ponnistelua ja voimavaroja. Perheet 

kohtaavat vaikeuksia joista ei muut vanhemmat kohtaa. Perheet oppivat selviämään 

monista arjen haasteista. Kuitenkin erityislasten vanhemmat tarvitsisivat enemmän 

ulkopuolelta tulevaa tukea, koska vanhempien hyvinvointi, jaksaminen ja kyky toimia 

lapsen kanssa ovat verrattavissa lapsen kasvuun ja kehitykseen. Perheiden tarpeet 

vaihtelevat elämäntilanteen mukaan ja näihin tulisi myös ammatti-ihmisten varautua ja 

osattava suhtautua. Monissa tutkimuksissa on tuotu esille, että psyykkistä tukea perheet 

kokevat saavansa samassa tilanteessa olevilta perheiltä ja läheisiltä ihmisiltä. (Rantala 

2002, 27-29). 

 

Tämän päivän vanhemmuuden haasteisiin ja perhekäsitteeseen peilaten myös 

ryhmäohjauksessa ohjaajan on pystyttävä huomioimaan perheiden moninaisuus ja 

yksilöllisyys aina vain paremmin. Pystyin näkemään tämän moninaisuuden ja perheiden 

yksilöllisyyden eGroup coachin toteuttamisen yhteydessä. Haasteena oli aikataulujen yhteen 
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sovittaminen ja perheiden sitouttaminen koko prosessiin. Ohjaajana tein runsaasti työtä, 

että sain perheet mukaan. Hyvinkin konkreettisella tavalla tuli esille perheiden arjen, työn ja 

vapaa-ajan yhteen sovittaminen sekä sitä kautta vielä ryhmään osallistumisen haasteellisuus.  

 

Aikatauluhaasteiden kautta ajatuksena nousee mieleeni internet-työskentely osana 

vanhempienryhmätoimintaa. Ryhmä tapaamisten rinnalla ja tukena voisi hyvin olla internet-

pohjainen ohjelma, jonka kautta vanhemmilla olisi mahdollisuus syventyä teemoihin 

itsenäisesti. Etenkin isät, joita ryhmiin on vaikea saada sitoutumaan, saisivat näin 

mahdollisuuden täysipainoisempaan työskentelyyn. Lisäksi en näkisi lainkaan huonona 

asiana, että vanhemmilla olisi mahdollisuus esim. keskustella keskenään internetin kautta. 

Ryhmää ohjatessani pyrin tukemaan heidän työskentelyään lähettämällä viikoittain heille 

sähköpostilla koosteen viikon teemasta ja tarkentamalla aina mobiilityöskentelyn tavoitteet 

ja tarkoituksen.  

 

Kysymyspatteristoissa jäin kaipaamaan mahdollisuutta eriyttää kysymyksiä vanhemmille 

yksilöllisemmin. Kaikki kysymykset eivät aina palvelleet kaikkia perheitä/vanhempia tai eivät 

sopineet kaikkien elämäntilanteeseen. Vanhemmilla oli mahdollisuus jättää vastaamatta 

kysymykseen jos he kokivat kysymyksen vaikeana. Ryhmäohjauksen ideana on, että perheet 

saavat kaikki samat kysymykset yhtä aikaa, koska internet-pohjainen sovellut käsittää 

ryhmän ns. kokonaisuutena. Ryhmää kootessa olisikin hyvä, että ohjaaja tuntisi perheet jo 

ennestään tai lähettävältä taholta ohjaaja saisi riittävät tiedot perheen tilanteesta. Näin 

vertaistuen lisäksi mobiilityöskentelyssä viestit kohdentuisivat tarkemmin. Tässä 

tutkimuksessa perheiden lapset olivat suunnilleen samanikäisiä, ja perheet elivät samaa 

elämänvaihetta.  
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LIITTEET  
     

Liite 1: Ohjeet mobiilityöskentelyyn 
 

 
eGroup Coach 

 –Tekstiviestillä tukea ja oivalluksia arkeen! 
 
Henkilökohtainen vastauskoodisi on: ________ 
 
Vastaamisesta 
Kännykkätyöskentelyn aikana saat tekstiviestejä matkapuhelimeesi 2-3 kertaa 
viikossa, ennalta sovittuna ajankohtana. Vastaaminen kysymyksiin tapahtuu joko 
kirjoittamalla ajatuksistasi vapaamuotoisesti tai valitsemalla mieleistäsi sopivin 
annetuista vastausvaihtoehdoista (numero 1-7). 
Vastaukset lähetetään takaisin tekstiviestinä lähettäjän numeroon. 
Jokaisella perheenjäsenen toivotaan vastaavan kysymyksiin itsenäisesti riippumatta 
siitä, mitä muuta perheenjäsenet vastaavat. 
 
Vastaamisen aloittaminen 
Saat ensimmäiseksi tekstiviestin, jossa sinulle ilmoitetaan kyselyn alkamisesta. Käytä 
puhelimesi vastaa-toimintoa ja kirjoita henkilökohtainen vastauskoodi viestiin ja 
lähetä se. Näin koodisi aktivoituu ja ilmoittaudut vastaanottomaan 
mobiilikysymyksiä. Jos et pysty heti vastaamaan kyselyyn, odota sopivaa 
vastaushetkeä ja lähetä tunnuksesi vasta sitten.  
Sinulla on 4 tuntia aikaa vastata viestiin, jonka jälkeen koodisi ei enää ole 
aktiivinen.  
 
Vastausten lähettäminen 
Salasanan lähettämisen jälkeen saat ensimmäisen kysymyksen sisältävän 
tekstiviestin. Käytä puhelimesi vastaa toimintoa ja kirjoita viestiin valitsemasi 
vastausvaihtoehdon numero, joka kuvaa tämän hetken tilannetta/kokemustasi 
parhaiten tai kirjoita vastaus tekstiviestikenttään. Seuraava viesti tulee vasta, kun 
edelliseen on vastattu.  
Viimeisestä viestistä tiedotetaan automaattisesti vastaamisen päättymisen jälkeen. 
ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VIESTIIN! 
 
Esimerkkejä vastaamisesta: 

1. Millainen ilmapiiri perheessänne tänään vallitsi? Vastaa valitsemalla 

numerolla 1) hyvin kielteinen- 7) hyvin myönteinen. 

-> Pohdi mikä numeroarvo kuvaa mielestäni perheenne ilmapiiriä, 

kirjoita vastaukseksi pelkkä numero.  
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Numeroasteikko on aina 1-7. ja jana on aina 

1=heikoin/kielteisin/vähiten---- 7=vahvin/myönteisin/eniten.   

2. Kerro päivältä joku tilanne, jolloin sinulla ja lapsellasi oli hauskaa yhdessä 

a. -> Vastaa kysymykseen omin sanoin kirjoittamalla hauskasta 

tilanteesta perheesi kanssa. Jos päiväsi aikana ei ole ollut yhtään 

hauskaa tilannet, voit vastata sanoilla ”ei ollut”.  

 

Jos teillä tulee kysyttävää kännykkätyöskentelystä, voitte ottaa yhteyttä minuun 
missä työskentelyn vaiheessa tahansa. Vastaatte täysin luottamuksellisesti ja 
vastauksianne ei tulla käyttämään henkilökohtaisella tasolla eivätkä ne ole 
tunnistettavissa olevia.  

 

yhteystiedot: 

 Suvi Salminen 

 suvi.salminen@jamk.fi 

puh. 050-xxxx xxx (klo 8-16 välillä) 

puh. 050-xxxx xxx (klo 16 jälkeen) 
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