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The purpose of the Bachelor´s thesis was to share knowledge about early 
interaction and support the relationship between mother and child. In ad-
dition to that the infant massage guide was created. The aim of the guide 
was to give concrete measures to support interaction. The commissioner 
of the Bachelor´s thesis was the congregation of Janakkala and the nature 
of the work was practice based.  

  
The instructions took place in Turenki. In the first time was given a lecture 
about early interaction and the second time there was an infant massage 
lesson. The instructions were based on the theoretical framework of the 
Bachelor´s thesis. The knowledge was searched from the literature and 
from the internet.   
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1 JOHDANTO 

Vuorovaikutus luo pohjan kaikelle. Jokainen kohtaa päivittäin tilanteita, 
joissa vuorovaikutus on läsnä. Ilman sosiaalisia suhteita emme oppisi pu-
humaan tai säätelemään tunteitamme. Lapsuudenaikainen varhainen vuo-
rovaikutus muovaa minäkuvaamme, itsetuntoamme sekä rakentaa perus-
tan tulevalle. On tutkittu, että laiminlyönti ja puutteellinen vuorovaikutus 
lapsuudessa jättävät jälkensä myös olosuhteiden korjaannuttua. Muutok-
set näkyvät keskushermostossa ja sosioemotionaalisina vaikeuksina. 
(Raaska, 2017.) 
 
Opinnäytetyön aiheena on varhainen vuorovaikutus. Aihe valittiin, koska 
läpi terveydenhoitajaopintojen meitä on kiinnostanut vauvoihin ja lapsiin 
liittyvä hoitotyö. Halusimme työlle aiheen, joka liittyy mielenkiinnonkoh-
teeseemme. Lisäksi toivoimme, että opinnäytetyö olisi toiminnallinen. 
Ajattelimme toiminnallisen osuuden kehittävän meitä ammatillisesti esi-
merkiksi kartuttaen terveydenhoitajatyössä tarvittavia ohjaustaitoja. Kiin-
nostava aihe lisää myös motivaatiota työskentelyyn.  
 
Tarkoituksena on tuottaa kaksi ohjauskertaa Turengin vauvakerhossa Ja-
nakkalan seurakunnan tilaamana. Toiminnallisen osuuden tavoitteena on 
jakaa tietoa sekä tukea varhaista vuorovaikutusta. Kerrat on jaettu niin, 
että toisella kerralla pidämme luennon ja toisella vauvahierontatunnin. 
Näin pääsemme jakamaan sekä tietoa että konkreettisia keinoja vuorovai-
kutuksen tukemiseksi. Lisäksi luomme vauvahierontaoppaan, jolla py-
rimme edistämään varhaisen vuorovaikutuksen tukemista myös ohjaus-
kertojen ulkopuolella.  
 
Opinnäytetyö etenee teoreettisesta viitekehyksestä työn tavoitteeseen ja 
tarkoitukseen. Teoreettinen osuus koostuu sekä kirjoista kerätystä että in-
ternetistä etsitystä lähdetiedosta. Käymme läpi aiheeseen liittyvät keskei-
set teoriat ja käsitteet, jotka selvittävät lukijalle mihin valitsemamme nä-
kökulma pohjautuu. Tavoite ja tarkoitus osuudessa avaamme tarkemmin, 
mitä työllä halutaan saavuttaa. Tämän jälkeen perehdytään opinnäytetyön 
toteutus- ja suunnitteluprosessiin, jossa esitellään työn toiminnallinen 
osuus. Lopuksi analysoidaan työn tuloksia, jotka käydään läpi kyselylomak-
keeseen pohjautuen. Pohdimme myös opinnäytetyöprosessin onnistu-
mista sekä mahdollisia tulevaisuuden haasteita.  
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2 TYÖELÄMÄKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖN KUVAUS  

Toteutimme opinnäytetyön yhteistyössä Janakkalan seurakunnan vauva-
kerhon kanssa. Löysimme aiheen opinnäytetyöpankista ja olimme yhtey-
dessä nimettyyn opettajaan. Tavattuamme ohjaavan opettajan kanssa, 
olimme sähköpostin välityksellä yhteydessä seurakunnan yhteyshenkilöi-
hin aiheen tiimoilta. Tämän jälkeen aloimme suunnitella, mihin voisimme 
kerhon ohjauskerroilla perehtyä.  
 
Lähetimme yhteyshenkilöille sähköpostilla alustavan rungon luentopäivis-
tämme. Sovimme, että pidämme vauvakerhossa kaksi ohjauskertaa, jolloin 
keskitymme varhaiseen vuorovaikutukseen. Ensimmäinen kerta olisi luen-
topainotteinen ja toinen toiminnallinen. Heidän vahvistettua suunnitel-
mamme, ohjauskertojen päivämääriksi valikoitui 23.10.2018 ja 
06.11.2018. 
 
Kävimme Turengissa pitämässä ohjauskerrat sovittuina päivinä. Meidän li-
säksemme molemmilla kerroilla paikalla oli vauvakerhon vetäjä Tiina Ala-
koski sekä ensimmäisellä kerralla myös ohjaava opettajamme Helena Puis-
tola. Luentopäivien jälkeen saimme vielä palautetta Turengin vauvaker-
hosta. Palautteessa käsiteltiin toimintamme sujuvuutta ja meidän välistä 
yhteistyötä.  
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3 TEOREETTINEN TAUSTA 

Avaamme aluksi työmme kannalta oleellisia teorioita ja käsitteitä. Ne luo-
vat työllemme teoreettisen viitekehyksen. Käsitteet (Kuva 1) auttavat luki-
jaa ymmärtämään työmme sisältöä ja valitsemaamme näkökulmaa. Selit-
tämällä käsitteet loimme pohjan työmme toiminnalliselle osuudelle.  
 
 

 
 

Kuva 1. Keskeiset käsitteet  

3.1 Vauvan varhainen kasvu ja kehitys  

 
Uuden yksilön kehitys saa alkunsa munasolun hedelmöittyessä. Tämä bio-
loginen tapahtuma käynnistää monimutkaisen, eri vaiheiden kautta kulke-
van tien kohti ihmisyyttä. Tiedetään, että jo prenataalisen kehityksen ai-
kaiset tapahtumat (äidin sairastuminen, tupakointi ym.) jättävät jäljen ke-
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Terveyden  
edistäminen
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Kiintymyssuhde 
ja sen muodot
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hittyvään yksilöön. Nämä kohdun aikaiset tapahtumat, kuten äidin hormo-
nitasapaino, säätelevät aivokehitystä ohjaavien geenien toimintaa (Mä-
kelä, n.d., 109). Myös vuorovaikutuksen voidaan sanoa alkavan jo vauvan 
ollessa vielä äidin kohdussa. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 71). Vastasyn-
tyneellä lapsella aivot ovat hänen elimistään kehitykseltään eriytymättö-
mimmät ja keskeneräisimmät. Kiihkeän kehityksen aikakausi sijoittuu vii-
meiselle raskauskolmannekselle: automaattiset, aivorunkoon sijoittuvat 
elintoimintojen säätelykeskukset kehittyvät. Hieman ennen syntymää ja 
ensimmäisten viikkojen aikana vauvan oppiminen perustuu täysin tietoi-
suuden ulkopuolelle. Vauva (0–12kk) ei tietoisesti opettele mitään, vaan 
hän sopeutuu uuteen ympäristöön mukauttamalla omaa elimistöään, sen 
havainto- ja reaktiomalleja sekä edellisen oma-aloitteellisuutta.  Aivojen 
suurin kehitys tapahtuu vasta syntymän jälkeen. Tästä ns. syntymäpoten-
tiaalista johtuen, syntyvällä yksilöllä on mahdollisuus hyödyntää ympäris-
töään kehityksessään luoden siihen nähden virittyneen, mahdollisimman 
toimivan järjestelmän. (Mäkelä, n.d., 109.) 
 
Yksilön kehitystä voidaan lähteä tarkastelemaan monista eri näkökulmista. 
Kun katsotaan kehitysteorioiden historiaa, voidaan esiin nostaa muutamia 
merkittävinä pidettäviä henkilöitä, jotka ovat selittäneet ihmisen kasvua ja 
kehitystä kukin omasta lähtökohdastaan. Esimerkiksi Jean Piaget (1953) on 
esittänyt, että lapsi oppii ainoastaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä 
kanssa. Lapsi ei opi valmiiden, perittyjen kykyjen kautta. Hänen mukaansa 
lapsi oppii vuorovaikutuksessa muodostamaan jäsentyneitä toimintata-
poja, skeemoja. Piagetin teoria jakaa kehityksen neljään vaiheeseen, joita 
ovat sensomotorinen (0–2v), esioperationaalinen (2–7v), intuitiivisen ajat-
telun vaihe (4–7v) sekä konkreettisten operaatioiden vaihe (keskilapsuu-
den vaihe). Työmme kannalta Piagetin teoriasta merkittävä kehitysvaihe 
on ensimmäinen eli sensomotorinen vaihe. Tässä vaiheessa lapsen tiedon-
hankinta perustuu aktiiviseen liikkumiseen sekä ympäristön esineiden kä-
sittelyyn.  Vauva oppii sekä esineitä kokeilemalla että syy-seuraussuhteita 
ja tiettyjä tapahtumaketjuja havainnoimalla. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, 
Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 2015, 22–24.) 
 
Stern (1985) puolestaan on tarkastellut varhaisen vuorovaikutuksen kehit-
tymistä. Hänen teoriansa selittää vuorovaikutuksen kehittymistä vauvan 
toimijuuden kannalta: kun vanhempi vastaa tarkasti reagoiden vauvan eri 
tarpeisiin (esimerkiksi itkun eri sävyt), kokee vauva heti varhain saavansa 
aikaan muutoksia ympäristössään. Hän saa siis kokemuksen omasta roolis-
taan aktiivisena toimijana. Taustalla vaikuttaa kiintymyssuhteen laatu, eli 
karkeasti ilmaistuna vanhemman kyky toimia oikea-aikaisesti sekä sensitii-
visesti vauvan ilmaistessa tarpeitaan. (Nurmi ym., 2015, 34.) 
 
Varhaiseen vuorovaikutukseen liittyy vahvasti kommunikaatio ja kielen op-
piminen. Puheen oppimisen perusta on vuorovaikutuksellisissa suhteissa. 
Huomion saaminen toiselta ihmiseltä perustuukin vauvan varhaiseen kom-
munikaatioon – sormella osoittaminen tai käsien ojentaminen ovat tapa 
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osoittaa, että vauva haluaa jotain. Toinen merkittävä tekijä on jaettu tark-
kaavaisuus, jossa vauva ja vanhempi jakavat yhdessä huomionsa yhtäaikai-
sesti saman kohteen lisäksi toinen toiseensa. (Nurmi ym., 2015, 36.) Tämä 
jaettuun tarkkaavaisuuteen tarvittava aivojen alue alkaa kehittyä vauvan 
ollessa noin kahdeksan kuukauden ikäinen. Jotta vauva voisi kehittyä, hän 
tarvitsee vuorovaikutuksellisen parin itselleen. Halua sosiaaliseen kanssa-
käymiseen vauva ilmaisee katseyhteyttä hakemalla sekä hymyilemällä. 
Tärkeää on vauvan tunnetiloihin virittäytyminen. Virittäytymisen kautta, 
eli kun vanhempi heijastaa oman tunnemaailmansa vauvan kokemaan, op-
pii vauva tehokkaasti säätelemään sisäistä tunnekirjoaan. (Mäkelä, n.d., 
115, 120.)  
 
Lapsen esikielellistä kehittymistä on Adamsonin ja Bakermanin (1991) li-
säksi tutkinut myös Laakso (2003). He jakavat sen kolmeen vaiheeseen. 
Näistä kaksi ensimmäistä nousevat merkittäväksi opinnäytetyömme kan-
nalta. Ensimmäinen vaihe sijoittuu ajalle, kun lapsi on 5–6kk. Tämän vai-
heen nimi on kahdenvälinen tai ei-tavoitteellinen kommunikaatio. Näiden 
ensimmäisten kuukausien aikana lapsi oppii ns. protokeskusteluita yh-
dessä häntä hoitavan henkilön kanssa. Tallaiset protokeskustelut toistuvat 
useasti lasta syötettäessä ja hoidettaessa. Vuorovaikutus on näissä tilan-
teissa hoitajan tarkkailua, kasvon ilmeitä sekä matkimista ja ääntelyä. 
(Nurmi ym., 2015, 36.) 
 
Toinen vaihe on kolmenvälinen, tavoitteellinen vaihe, joka sijoittuu lapsen 
kehityksessä välille 6–8kk ja siitä eteenpäin aina puolentoistavuoden ikään 
saakka. Lapsi siirtyy toiseen vaiheeseen kiinnostuessaan ympäristöstään: 
lapsi alkaa tutkia esineitä ja havainnoida tarkasti ympäristöään. Tässä koh-
taa lapsi oppii myös seuraamaan objekteja sekä toisen ihmisen katsetta. 
Vuorovaikutuksessa lapsi haluaa jakaa esimerkiksi iloa ja riemua tuottavan 
äänenlähteen äitinsä kanssa siirtämällä katsettaan eri kohteiden välillä. 
Hieman myöhemmin lapsen kehittyessä hän oppii myös osoittamaan koh-
detta jakaakseen sen toisen kanssa. (Nurmi ym., 2015, 36–37.)  
 

3.2 Kielellinen kehitys 

Vauvan viestinnän ymmärtämiseksi on selvitettävä ensin mitä inhimillinen 
viestintä on. Viestintä voi olla tarkoituksen mukaista, jolloin se edellyttää 
tietoisuutta viestin tavoitteesta. Se voi myös olla keinoja, kuinka saada se 
perille. Vauva ei kuitenkaan vielä täytä tällaisia vaatimuksia. Kommunikaa-
tiota ei voi tarkastella lapsen sisäisenä ominaisuutena, joka on irrallaan 
muusta, vaan se vaatii vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ym-
märtämistä. (Laakso, n.d., 22–23.) 
 
Kehityksen alkuvaiheessa vauvan tavoitteellinen viestintä on ”katsojan sil-
missä”. Lähiympäristön suhtautuminen antaa tarkoituksen ja kommunika-
tiivisen merkityksen vauvan ääntelylle ja liikkeille. Pikkuhiljaa vauvan ään-
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telyt, liikkeet ja ilmeet tulevat enemmän tahdonalaisiksi, ja näin hänen ta-
voitteellinen viestintä lisääntyy. Samanaikaisesti lapsen itseilmaisun ja mi-
nätunteen kehittymistä edistää vanhemman antamat tulkinnat ja merki-
tykset tämän viestinnästä. (Laakso, n.d., 23.) 
Lapsella on valmiudet omaksua mikä tahansa kieli. Ensimmäisen ikävuo-
den jälkipuoliskolla kielen havainto- ja tuottamistaidot eriytyvät äidinkie-
len suuntaan ja jokeltelussa alkaa olla kielikohtaisia piirteitä. Kielen ja pu-
heen kehitys on vahvasti sidoksissa ympäristön kanssa. Sosiaalinen vuoro-
vaikutus ja kielelliset virikkeet ovat välttämättömiä kielen kehityksessä. 
Kriittinen ikä kielen omaksumiselle kuitenkin vaihtelee eri näkökulmien 
mukaan. Esimerkiksi Lennebergin klassisen teorian mukaan kielen omak-
sumisen kriittinen ikäkausi sijoittuu 1–12 ikävuoden välille. Tämän jälkeen 
kielen omaksuminen äidinkieleksi ei ole enää mahdollista. Kriittisen iän tul-
kintaa kuitenkin loiventavat tiedot ”susilapsista”, eli lapsista, joilla ei ole 
ollut inhimillisiä kontakteja. Tietojen mukaan jotkin tällaisista lapsista pys-
tyvät omaksumaan kielellisiä taitoja rajallisesti, jos heille tarjotaan tehos-
tettua kasvatusta ja hoivaa sekä erityisvalmennusta kielen ja puheen yh-
teydessä. Usein susilapsilla kielitaidot jäävät kuitenkin suurelta osin puut-
teellisiksi. (Savinainen-Makkonen & Kunnari, n.d., 48–49.) 
 
Vauvan viestinnän kehitystä ohjaa vahva jakamisen tarve. On erilaisia teo-
rioita siitä, kuinka viestinnän kehitys etenee. Ensimmäisen teorian mukaan 
ihmisen tavoitteellista viestintää ohjaa kyky käyttää välineitä saavuttaak-
seen haluamiaan asioita. Vauva oppii käyttämään toista ihmistä hyväkseen 
saavuttaakseen haluamansa esineen tai tarvitsemansa huomion. Näin ta-
voitteellinen viestintä osoittaa myös osansa lapsen ajattelun kehityksessä. 
(Laakso, n.d., 24.) 
 
Toisen teorian mukaan viestinnän kehitystä eivät ohjaa välineelliset tavoit-
teet, vaan pikemminkin tarve tunteiden, kokemusten ja ajatusten jakami-
seen. Kolmas malli puolestaan tukee sitä, että kommunikaation kehitystä 
ohjaa tarve itseilmaisuun. Useat tutkijat ovat myös sitä mieltä, että kielen 
kehitys ei ole ainoastaan keino kuvata ja jakaa asioita, vaan sen avulla ih-
minen ymmärtää paremmin myös omia sisäisiä ajatuksiaan, tunteitaan ja 
tarpeitaan. Kielen oppiminen on siis tärkeä osa ihmisen olemista ja kasva-
mista. (Laakso, n.d., 24–25.) 

3.2.1 Lähtökohdat kielelliselle kehitykselle 

Jo syntyessään lapsi on valmis ja halukas sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 
Pienille vauvoille on ominaista herkkyys ympäröivien äänten havainnoin-
tiin. He jäävät katsomaan ihmiskasvoja pidempään kuin jotakin muuta 
asiaa ympäristössä. Vastasyntyneellä on myös muita toiminnallisia kom-
munikatiivisia valmiuksia heti alussa. Vauva pystyy jäljittelemään ilmeitä ja 
yksinkertaisia äänteitä syntymän jälkeen. Tosin tästäkin on ristiriitaista tie-
toa. (Laakso, n.d., 25–26.) 
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Kielen kehityksen kannalta oleellista on myös tarkastella vauvan ääntöeli-
mistön kehitystä. Vauvalla on jo syntyessään kyky säädellä äänirakoa, sillä 
se on hengityksen kannalta välttämätöntä. Ääniraon toiminnasta 
 
riippuvaisia ovat myös esimerkiksi itku ja muu ääntely. Vauvan artiku-
laatioelimet, kuten nenäväylä, kieli ja leuan luut alkavat kehittyä jo sikiöai-
kana. Niiden kasvu on erityisen nopeaa syntymästä puolentoista vuoden 
ikään saakka. Kehittyvät artikulaatioelimet ja vauvan fyysinen kasvu mah-
dollistavat eri äänteiden tuottamisen. (Iivonen, n.d., 24–25.) 
 
Vastasyntyneen ollessa virittynyt sosiaaliselle kommunikoinnille, on vas-
taavasti myös aikuisilla biologinen virittymismuotonsa luoda vuorovaiku-
tussuhde vauvan kanssa. Tästä käytetään termiä vaistonvarainen eli intui-
tiivinen vanhemmuus. Tällainen aktivoiva käyttäytymispiirre on esimer-
kiksi ilmeiden voimakas, ellei jopa liioiteltu käyttäminen vauvan kanssa 
kommunikoidessa. Niitä ovat myös hidas ja yksinkertainen puhe sekä eri-
laisten äänteiden ja äänenpainojen käyttäminen. Näiden usein tiedosta-
mattomien käytöspiirteiden käyttäminen on kuitenkin ihanteellista vauvan 
aistitoimintojen ja oppimisen kannalta. Esimerkiksi pienen vauvan tarkan 
näön kenttä ulottuu vain 20cm etäisyydelle ja hänen kuulonsa ulottuu par-
haiten taajuudelle, jossa puhutaan naisäänellä korkealla sävelalueella. Voi-
daan siis todeta, että lajillemme ja kielemme kehitykselle on keskeistä ih-
misten välinen yhteys. (Laakso, n.d., 26–27.) 
 
Toisten ihmisten ja sosiaalisten suhteiden merkityksen lisäksi keskeinen in-
himillistä kehitystä säätelevä tekijä on turvallisuuden tunne. Perusturvalli-
suuden tunteen ollessa kunnossa vauva voi rauhassa tarkastella ympäris-
töään ja samalla harjoittaa taitojaan. Puutteet lapsen ympäristössä sekä 
perustarpeiden laiminlyönti vaikuttavat negatiivisesti lapsen kielelliseen 
kehitykseen. Esimerkiksi äidin synnytyksen jälkeinen masennus voi vaikut-
taa sekä lapsen tunne-elämän kehitykseen että myös kielelliseen ja älylli-
seen kehitykseen. (Laakso, n.d., 27.) 
 
Lapsen puheen ja kielen kehityksen sekä äidin käyttämän hoivakielen vä-
lillä on havaittu olevan yhteys. Keskeinen asia kielen kehityksen kannalta 
on lapsen ja äidin välisen vuorovaikutuksen toimivuus. Sanaston kehitty-
misen kannalta tärkeää on äidin responsiivisuus, tarvittava herkkyys aistia 
lapsen valmiutta osallistua vuorovaikutukseen, kyky laajentaa keskustelua 
sekä myönteisen palautteen antamisen kyky. (Laalo & Kunnari, n.d., 91.) 

3.2.2 Esikielellisen viestinnän vaiheet 

Esikielellisellä kehityksellä tarkoitetaan normaalisti kehittyvän lapsen pu-
hetta edeltävää kehitysvaihetta. Tämä vaihe alkaa syntymästä ja päättyy, 
kun lapsi alkaa käyttää viestinnän muotona pääasiassa sanoja.  Tämä kehi-
tysvaihe jaetaan kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat kahdenvälinen vaihe, 
kolmenvälinen tai tavoitteellinen vaihe ja rinnakkaisvaihe. (Laakso, n.d., 
31.) 
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Ensimmäistä esikielellistä vaihetta kutsutaan kahdenväliseksi vaiheeksi tai 
ei-tavoitteelliseksi vaiheeksi. Se ulottuu syntymästä noin 5-6 kuukauden 
ikään. Vaiheelle on ominaista lapsen ja vanhemman välinen runsas kasvo-
tusten tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus. Nämä varhaiset viestintäta-
pahtumat ovat kestoltaan usein hyvin lyhyitä, pisimmillään muutaman mi-
nuutin pituisia. Niitä esiintyy muun arkisen vuorovaikutuksen yhteydessä. 
(Laakso, n.d., 31-32.) 
 
Esikielellinen kausi voidaan jakaa ääntelymuotojen mukaan. Refleksiivistä 
ääntelyä tapahtuu 0-1 kuukauden iässä, kujertelu ja nauru sijoittuvat 2-3 
kuukauden ikään ja äänen ominaisuuksien kokeilu on noin 4-6 kuukauden 
ikään. Refleksiivinen ääntely on refleksisiä itkuääniä sekä vegetatiivisia ai-
vastus, maiskuttelu, röyhtäys ja nikottelu ääniä. Kujertelu ja nauru synty-
vät mielihyvä ääntelyinä. Nauru on usein alussa reflektiivistä, mutta muut-
tuu tavoitteelliseksi. Vauva voi esimerkiksi naurun avulla hakea vuorovai-
kutuksen aloittamista tai osoittaa mielenkiintoa. (Kunnari & Savinainen-
Makkonen, n.d., 57-59.) 
 
Ensimmäisen puolen vuoden aikana vauva oppii inhimillisen viestinnän pe-
russääntöjä. Näitä ovat esimerkiksi toiseen ihmiseen suuntautuminen, 
vuorottelu kommunikoinnissa sekä tunneilmaisujen eri sävyt. Vauva siis 
omaksuu perustan kyvylle lukea ja tulkita muiden ihmisten käytöstä sekä 
samalla oppii tietoa itsestään, omista tunteistaan ja ympäristön reagoin-
nista hänen tunteisiinsa. (Laakso, n.d., 31–32.) 
 
Toista esikielellisen kehityksen vaihetta kutsutaan kolmenväliseksi tai ta-
voitteelliseksi vaiheeksi. Tämä vaihe sijoittuu noin 6-8 kuukaudesta 18 
kuukauden ikään. Kolmenvälinen vaihe eroaa kahdenvälisestä siten, että 
vauva alkaa yhä enemmän suunnata huomiotaan ympäröivään maail-
maan, pääasiassa esineisiin. Vauva pystyy siis jakamaan huomionsa sekä 
toisen ihmisen että ympäristössä olevan asian kanssa. Tästä selvimpinä 
merkkeinä pidetään vauvan osoittamiseleitä. Samalla myös vauvan kyky 
seurata toisen ihmisen katsetta alkaa kehittyä. (Laakso, n.d., 32.) Toiseen 
vaiheeseen voidaan yhdistää kielen kehityksessä kanoninen jokeltelu, joka 
sijoittuu 7-10 kuukauden ikään ja jatkuu siitä vielä ensisanojen kaudelle. 
Ääntely tässä vaiheessa koostuu toistetuista konsonantti-vokaalisarjoista, 
esimerkiksi pa-pa-pa, ma-ma-ma. (Kunnari & Savinainen-Makkonen, n.d., 
57, 60.) 
 
Esikielellisen kehityksen kolmas vaihe on rinnakkaisvaihe, jossa esikielelli-
nen ja kielellinen kommunikaatio esiintyvät rinnakkain. Se sijoittuu lapsen 
kehityksessä noin 12-24 kuukauden ikään, osittain toisen vaiheen päälle. 
Tässä vaiheessa lisääntyy voimakkaasti lapsen puheen ilmaisut, mutta lapsi 
käyttää kuitenkin edelleen paljon esikielellisen kommunikoinnin keinoja 
apunaan. Nämä sanattomat viestintäkeinot säilyvätkin puheen tukena läpi 
elämän. (Laakso, n.d., 33.) 
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Senechal, Cornell ja Broda ovat tehneet tutkimuksen siitä, kuinka vanhem-
man ja lapsen välinen vuorovaikutus kuvakirjoja lukiessa vaihtelee ikäkau-
sien mukaan. Tutkimuksessa verrattiin 9kk, 17kk ja 24kk ikäisten lasten lu-
kuhetkiä vanhempiensa kanssa. Sekä vanhempien tapa ilmaista sanoja että 
lukuhetkien laatu muuttuivat sen mukaan, minkä ikäinen lapsi oli. Pienem-
pien vauvojen kanssa vanhemmat keskittyivät huomioimaan paremmin sa-
nojen ilmaisun ja niiden huolellisen ääntämisen, kun taas vanhempien las-
ten kanssa he käyttivät enemmän kysymyksiä. Tutkimusten tuloksista pys-
tyi päättelemään sen, että vanhemmat yrittävät lapsensa iän huomioiden 
saada heidät keskittymään kirjaan mahdollisimman hyvin. Lukuhetket sai-
vat vanhemman myös harjoittamaan enemmän sanallista vuorovaikutusta 
lapsensa kanssa ja kartoittamaan lapsen sanavarastoa. (Senechal, Cornel 
& Broda, 1995.) 

3.3 Kiintymyssuhde ja sen muodot 

 
Kiintymyssuhteen kehittäjänä voidaan pitää John Bowlbya. Kiintymyssuh-
deteoria korostaa vastasyntyneen ja hänen ensimmäisen huoltajansa var-
haista vuorovaikutusta. Teoria pohjautuu siihen, että vauvalla oletetaan 
olevan luontainen tarve luoda suhde ja kiinnittyä johonkin toiseen ihmi-
seen. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu, 2014, 48.) Kokemus vuorovaiku-
tussuhteesta muokkaa vauvan aivoja sekä sitä, miten vauvan aivot käsitte-
levät erilaisia virikkeitä ympäristössä. Vauva ei kykene hoitamaan itseään, 
joten hän tarvitsee turvallisen aikuisen huolehtimaan psyykkisistä ja fyy-
sistä tarpeistaan. (Vilen, Leppämäki & Ekström, 2008, 35.) Tämä ensimmäi-
nen kiintymyssuhde on pohja kaikelle sosiaaliselle kehitykselle ja persoo-
nan muovautumiselle (Nurmiranta ym., 2014, 48). 
 
Lapsi oppii säätelemään aikuisen avulla sisäistä maailmaansa, tunteitaan ja 
tarpeitaan sekä ilmaisemaan itseään. Tämä oppiminen tapahtuu vuorovai-
kutusprosessien kautta, joita Bowlbyn luoma kiintymyssuhdeteoria kuvaa. 
Näitä muodostettuja kiintymyssuhteita voi olla useampia. (Nurmiranta 
ym., 2014, 48.) Bowlbyn ajatus kiintymyssuhdeteorian taustalla on, että 
lapsen saadessa toistuvia kokemuksia vanhemmistaan ja itsestään suh-
teessa heihin, hän alkaa muodostamaan syyseuraussuhteita ja näin ohjaa-
maan sitä, miten tuntea ja toimia vanhempien kanssa eri tilanteissa. Kiin-
tymyssuhteen ja lapsen kiintymisen häntä hoitavaan aikuiseen saa aikaan 
lapsen tarve turvallisuuteen. (Vilen ym., 2008, 35.) Ainakin yksi onnistunut 
kiintymyssuhde on kuitenkin välttämätön lapsen kehityksen kannalta, sillä 
varhaisten kiintymyskokemusten on todettu olevan tärkeitä myöhemmälle 
kehitykselle. Käsitykset itsestä ja muista lapsi luo näiden varhaisten kiinty-
myssuhdekokemusten kautta. (Nurmiranta ym., 2014, 48.) Itkua voidaan 
pitää varhaisimpana kiintymyskäyttäymisen muotona. Sen avulla vastasyn-
tynyt hakee läheisyyttä ja kontaktia. (Räyhä, n.d., 184.) 
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Kiintymyssuhdemalleja on neljä erilaista, joissa jokaisessa aivot muokkaan-
tuvat hieman eri tavoin. Kiintymyssuhdeteoriassa ihminen oppii säätele-
mään sekä sisäisiä, kuten omia tunteita ja pelkoja että ulkoisia uhkia, kuten 
toisia ihmisiä ja vaaratilanteita. (Vilen ym., 2008, 35.) Näistä neljästä muo-
dosta toivotuin ja ns. onnistunut on turvallinen kiintymyssuhde. Lisäksi voi-
daan nimetä turvaton kiintymyssuhde, josta edelleen johdettuna vältte-
levä ja ristiriitainen. Näiden lisäksi voidaan nimetä myös jäsentymätön kiin-
tymyssuhde, jossa kiintymyssuhdetta ei ole päässyt syntymään. Lapsi ei ole 
tällöin saanut kokea riittävästi vuorovaikutusta, esimerkkinä alkoholisoitu-
neet tai psyykkisesti sairaat vanhemmat. (Nurmiranta ym., 2014, 48.) Jä-
sentymätön kiintymyssuhde on lapselle vaarallinen ja aikuisuuteen kasva-
minen on vaikeaa. Tärkeää näille lapsille on varhainen tuen saanti ja kat-
tava terapiahoito. (Vilen ym., 2008, 41–42.) 

3.3.1 Turvallinen kiintymyssuhde 

 
Turvallisesti kiintyneen lapsen ympäristöä on leimannut ennakoitavuus, 
säännönmukaisuus ja tietty rytmisyys. Lapsi ilmentää turvallista kiintymys-
suhdettaan luottamuksella vanhemman saatavuuteen. (Nurmiranta ym., 
2014, 48.) Hän oppii luottamaan siihen, että hänet huomioidaan ja hänen 
tarpeensa tunnistetaan sekä niihin osataan vastata sopivalla tavalla (Vilen 
ym., 2008, 37). Turvallisesti kiintyneet lapset ovat myös halukkaita ja kyke-
neviä yhteistyöhön. Lisäksi he käyttävät vanhempaansa/vanhempiaan tur-
vallisena kiintopisteenä tutkiessaan maailmaa. (Nurmiranta ym., 2014, 48.) 
 
Turvallisessa kiintymyssuhteessa vanhemman käytös on ollut johdonmu-
kaista: hän reagoi samalla tavalla eri tilanteissa ollen kuitenkin herkkä. 
Herkkyys ilmenee kykynä tulkita lapsen tarpeita. Herkkä vanhempi osaa 
reagoida sopivalla tavalla ajoittaen reaktionsa oikein. (Nurmiranta ym., 
2014, 48.) Sensitiivisyydellä tarkoitetaan siis vauvan tunnetilan kuulemista 
ja siihen vastaamista (Vilen ym., 2008, 36). Kaikki tunteet ovat sallittuja ja 
niiden ilmaisuun rohkaistaan. 
 
Turvallisesti kiintynyt lapsi alkaa pitämään itseään rakastettuna saamansa 
hoivan ja huolenpidon ansiosta. Hän kykenee aikuisena avoimeen ja suo-
raan tunneilmaisuun, sekä antamaan ja vastaanottamaan rakkautta. Hän 
uskaltaa myös myöhemmin kohdata oman lapsensa tunteet ja tarpeet. (Vi-
len ym., 2008, 36–38.) Tallaista suhdetta tutkittaessa on huomattu, että 
usein turvallisesti kiintyneet lapset reagoivat äidin poislähtöön itkemällä ja 
paluuseen puolestaan ilolla. (Nurmiranta ym., 2014, 48.) 
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3.3.2 Turvallisen kiintymyssuhteen luominen vauvaiässä  

 
Vauvaikä ja lapsuus ovat aikana vahvasti kehittymisen, kasvun, muutoksen 
ja oppimisen aikaa. Jotta kiintymyssuhdetta voi ymmärtää, tulee löytää sen 
yhteys eri ikäkausien kehityshaasteisiin sekä haavoittuvuuksiin. Ymmärtä-
mällä millaisia kehityshaasteita kuuluu vauvaikään, voi vanhempi muokata 
omaa toimintaansa niin, että se tukee vauvan kasvua ja kehitystä sekä tur-
vallisen kiintymyssuhteen kehitystä. (Sinkkonen & Kalland, 2002, 177.) 
 
Tässä ikäkaudessa kehityshaasteiksi voidaan nimetä turvallisuuden tun-
teen kokeminen sekä rohkeus tutkia ympäristöä. Näitä tukeakseen – eli 
turvallisen kiintymyssuhteen luodakseen – vanhemman tulee toimia tie-
tyllä tavalla. Hänen toiminnassaan tulisi ilmetä luottamus omiin kykyihin 
(itseluottamus ja pystyvyys vanhempana) sekä tunteiden ilmaisun mahdol-
lisuus. Näitä ilmentämällä siirtyvät ne myös vauvaan luoden voimavaroja 
kehittyvälle lapselle. (Nurminen ym., 2014, 51.)  

3.3.3 Turvaton kiintymyssuhde 

 
Kiintymyssuhde voi olla myös turvaton. Turvattomat kiintymyssuhteet jae-
taan välttelevään ja ristiriitaiseen kiintymyssuhteeseen. Turvattomassa 
kiintymyssuhteessa lapsi oppii, että vanhempi ei reagoi, osaa reagoida hä-
nen tarpeisiinsa tai ole saatavilla. Tämän myötä lapsi oppii kieltämään tar-
peensa ja erityisesti piilottamaan kielteiset tunteensa, koska kokee ettei 
kielteisten tunteiden ilmaisusta ole hyötyä. Lisäksi hän oppii, että tunteita 
tulee käsitellä yksin. Lapsi ei kuitenkaan ole vielä valmiuksia käsitellä tun-
teita yksin, joten turvattomassa välttelevässä kiintymyssuhteessa lapsi ko-
kee, että tunteet on helpompi välttää tai jopa kokonaan kieltää itseltään. 
(Vilen ym., 2008, 38.) 
 
Tästä johtuen lapsi luo syysuhdeoletuksen, jossa hän ajattelee, että vaivaa-
malla aikuista mahdollisimman vähän hän saa tämän hyväksynnän. Lapsi 
saattaa hakea hyväksyntää esimerkiksi hymyilemällä paljon, tottelemalla, 
olemalla ahkera tai käyttäytymällä kiltisti. Lapsi myös syyttää itseään hel-
posti, mikäli joutuu häiritsemään tai vaivaamaan aikuista. (Vilen ym., 2008, 
38.) 

3.3.4 Turvaton kiintymyssuhde, välttelevä 

 
Välttelevästi kiintynyttä lasta leimaa käytöksessä omien tunteiden ilmai-
sun välttely. Tämä johtuu siitä, että he ovat oppineet hoitajan vetäytyvän 
ilmaistaessa mitä tahansa tunteita. Lasten energia kuluu vanhempien tul-
kitsemiseen ja omien todellisten tunteiden peittelyyn. Usein välttelevästi 
kiintyneet lapset ovatkin ylivirittyneitä ympäristöönsä nähden. (Anttila, 
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Eronen, Kallio, Kanninen, Kauppinen, Paavilainen & Salo, 2006, 63.) Vältte-
levässä kiintymyssuhteessa lapselle ei kyetä tarjoamaan ilmapiiriä, jossa 
tämän erilaiset tunteet olisivat sallittu. Ilmapiirin luomiseen saattavat vai-
kuttaa esimerkiksi kasvattajan kiireisyys, masennus tai väsymys. Välttele-
vässä kiintymyssuhteessa lapsi ei aina kuitenkaan pysty loputtomasti kät-
kemään omia tunteitaan, jolloin kielteisten tunteiden patoutuessa lapsi voi 
alkaa oireilla hyvinkin voimakkaasti esimerkiksi uhmaamalla, raivoamalla 
tai itkemällä. (Vilen ym., 2008, 38–40.)  
 
Vanhemmalla on ollut vaikeuksia käsitellä ja kohdata lapsen ilmaisemia 
tunteita. Myös positiivisten tunteiden käsittely saattaa olla vanhemmalla 
vaikeaa, sillä tallaiset tunnereaktiot ovat usein hyvin voimakkaita. Vältte-
levän kiintymyssuhteen omaksuneelle lapselle voi olla aikuisena vaikeaa 
ottaa vastaan ja antaa rakkautta. Hän voi haaveilla rakkaudesta, mutta pel-
kää rakastua. Omalle lapselleen hän haluaa olla ideaalivanhempi, mutta 
pettyy helposti ja odottaa muilta samanlaista itsenäisyyttä kuin häneltä on 
odotettu. (Vilen ym., 2008, 38–40.) Tutkittaessa lapset eivät juuri reagoi 
äidin lähtöön, he eivät vastustele sitä. Palatessa huomio ei silloinkaan kiin-
nity vanhempaan/huoltajaan, vaan tunteiden ilmaisun kohteeksi kelpaa 
esimerkiksi lelu. (Nurmiranta ym., 2014, 49.) 
 

3.3.5 Turvaton kiintymyssuhde, ristiriitainen 

 
Turvattomassa ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa aikuinen vastaa toistu-
vasti epäjohdonmukaisesti lapsen tarpeisiin. Taustalla tässä voi olla esi-
merkiksi vanhemman vaihteleva elämäntilanne, jolloin hän ei osaa päättää 
kuinka lapsen kanssa tulisi olla. (Vilen ym., 2008, 40.) Lasten käytöksessä 
näkyy tunteiden ilmaisun liioittelu ja korostaminen: näin he saavat van-
hemman huomion. Vahvistaakseen läheisyyttä vanhempaan, lapsi saattaa 
pyrkiä ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa hyvinkin voimakkaisiin tunneil-
maisuihin. (Nurmiranta ym., 2014, 49.) 
 
Vanhemman käytös ei kuitenkaan ole ennakoitavaa, joten tästä syystä 
lapsi reagoi korostuneen uhmakkaasti. Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi myös 
aina mukauttaa käytöstään vanhemman reaktion pohjalta, sillä huomio on 
hänelle aina perempi vaihtoehto kuin reaktiotta jääminen. (Nurmiranta 
ym., 2014, 49.) Ulospäin tällainen käytös näkyy heikkona itsesäätelykykynä 
sekä tunteiden ailahteluna. Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa lapsi näkee 
ja kokee maailmansa arvaamattomana sekä pelottavana. (Vilen ym., 2008 
40–41.)  
 
Vanhemman toiminta on ollut epäjohdonmukaista ja vanhempi ei ole 
osannut vastata sensitiivisesti lapsen tarpeisiin (Sinkkonen & Kalland 2002, 
36–37). Tästä johtuen aikuisena tämän kiintymyssuhteen omaava hakee 
toisten hyväksyntää ja kokee arvottomuutta, jos ei sitä saa. Henkilö hakeu-



13 
 

 
 

tuu uusiin parisuhteisiin, joissa voi liioitella tunteitaan ja saattaa jäädä riip-
puvuussuhteisiin kiinni. Ristiriitaisesti kiintyneen toimintaa hallitsee enem-
män tunteet kuin järki. (Vilen ym., 2008, 40–41.) 
 

3.4 Varhainen vuorovaikutus ja sen tukeminen 

Vuorovaikutus on tärkeä ja puhuttu aihe. Se voidaan nähdä ikään kuin sil-
tana vauvan ja vanhemman maailmojen välillä. (Ahlqvist & Kanninen, n.d., 
341.) Luonnollinen tarve virittäytyä olemaan lähellä on jo vastasyntyneellä. 
Hän kuulee, näkee, haistaa, maistaa ja tuntee sekä tarvitsee kosketusta. 
(Sjöberg, n.d., 26.) Vuorovaikutusta ohjaa kiinnittymiskäyttäytyminen, 
joka näkyy kaikessa vuorovaikutuksessa läpi elämän. Tällä on biologinen 
pohja. Tuntiessaan olonsa esimerkiksi uhatuksi ihminen hakeutuu kiinnit-
tymiskäyttäytymisen johdosta itseään kyvykkäämmän seuraan. Kyvyk-
käämpi, eli esimerkiksi vanhempi, vastaa tähän tarpeeseen joko torjumalla 
tai tarjoamalla apua. Riippuen saamastaan reaktiosta vauva oppii, miten 
hänen tarpeisiinsa vastataan. Lapsen minäkuva ja hänen luomansa toimin-
tamallit muovautuvat kiinnittymisteorian mukaan varhaisten kiintymys-
suhteiden kautta.  (Launonen, 2007, 19.)  
 
Vuorovaikutuksessa on erilaisia muotoja, joita ovat sanaton ja sanallinen 
viestintä. (Vilen ym., 2008, 20–22.) Viestintä on kaikissa muodoissaan vuo-
rovaikutusta. Se ei kuitenkaan aina ole kielellistä. Tämä pätee myös tietoi-
suuteen: vuorovaikutuksen ei tarvitse olla tietoisuudessa tapahtuvaa.  Kai-
kista varhaisimmallakin vauvan tiedostamattomalla viestinnällä on tarkoi-
tuksena välittää hänestä huolehtivalle tunne huolenpidosta. (Launonen, 
2007, 17.) Sanatonta viestintää ovat esimerkiksi eleet, ilmeet ja muut vies-
tintämuodot, jotka ovat kielenulkoisia viestintätapoja. Sanaton viestintä 
saattaa olla ristiriidassa sanallisen viestinnän kanssa. Sanattomaan viestin-
tään liittyviä asioita ovat esimerkiksi äänenpaino, sointi, korkeus, äänteet 
ja muut ekstraverbaaliset keinot. Verbaalinen, eli sanallinen vuorovaiku-
tus, liittyy puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen sekä tämän ymmärtämiseen. 
Sanoilla on erilaisia merkityksiä, joita taitava puhuja voi hyödyntää vuoro-
vaikutuksessa ja ulosannissa. (Vilen ym., 2008, 20–22.)  
 
Tärkeää on myös ymmärtää, mitä tarkoitetaan tukirakenteilla. Vanhempi 
tai hoitava aikuinen muodostaa niitä varhaisessa vuorovaikutuksessa. Vau-
vaa kohdellaan kuin hänen toimintansa olisi tavoitteellista ja tarkoituksel-
lista. Tästä lähtökohdasta vanhemmat pyrkivät muokkaamaan vuorovaiku-
tustilanteista lasta houkuttelevia. Houkuttelevaisuus on tärkeää, jotta lapsi 
hakeutuisi vanhempien mahdollistamiin tilanteisiin opettelemaan juuri tie-
tylle ikävaiheelle tärkeitä käyttäytymismuotoja. Yhdessä aikuisen kanssa 
lapsi pystyy opettelemaan taitoja, joista ei vielä yksin selviytyisi. (Launo-
nen, 2007, 21.) Vuorovaikutus luo perustan oppimiselle.  
 
Vuorovaikutuksellisen tukemisen tavoitteena on voimaantumisen koke-
mus, jolla tarkoitetaan sisäistä voiman tunnetta. Se syntyy yksilön omien 
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oivallusten ja kokemusten kautta. Voimaantuminen voi näkyä esimerkiksi 
tunteiden tasolla, jolloin asiakas saattaa kokea uusia itsensä hyväksymisen 
tunteita ja olla itseään kohtaan armollisempi. Tällöin hän alkaa ajatella 
maailmasta ja muista ihmisistä eri lailla kuin aiemmin. Voimaantuminen 
näkyy myös käytöksen tasolla vastuunottamisena ja myönteisyytenä. (Vi-
len ym., 2008, 23–25.) 

 
Vuorovaikutuksellinen tukeminen on sosiaali- ja terveysalan perusammat-
titaitoa. Se voi sisältää tiedottamista, tukemista, opettamista sekä neuvo-
mista. Vuorovaikutuksellisessa tukemisessa esille nousevat myös kysymyk-
set, toiminta sekä asiakkaan tunteet ja ajatukset. (Vilen ym., 2008, 11–12.) 
Vuorovaikutus ja sen ongelmat ilmentävät vauvan ja vanhemman välistä 
suhdetta. Syy johonkin ongelmaan ei aina löydy vuorovaikutuksesta, vaan 
vuorovaikutussuhde saattaa olla se konteksti, jossa ongelma ilmenee. 
(Ahlqvist & Kanninen, n.d., 341.)  
  
Asiakaslähtöisyys on tärkeä osa vuorovaikutuksellista tukemista. Vuorovai-
kutuksellisen tukemisen lähtökohtana on asiakkaan tarpeet, ja vuorovaiku-
tus tulee rakentaa yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeitten mukaan. Ta-
voitteet tuen tarpeesta tulee määritellä yhdessä asiakkaan kanssa, jossa 
ammattihenkilö ohjaa prosessin etenemistä. Vuorovaikutuksellisessa tuke-
misessa luodaan yhteinen kieli, johon on helppo alkaa rakentaa yhteis-
työsuhdetta sekä luottamusta asiakkaan ja työntekijän välille. (Vilen ym., 
2008, 22.)  

3.4.1 Fyysinen kosketus vuorovaikutuksen kehityksen tukijana 

Fyysinen kosketus on meille kaikille tärkeää ja lohdullista. Tiedetään, että 
tasainen, vahva ja suuria ihopintoja samanaikaisesti stimuloiva kosketus 
sekä sively laskevat stressitasoja todella tehokkaasti. Kun ajatellaan koske-
tusta vauvan kannalta, välittyy se hänelle viestinä siitä, että hänestä pide-
tään huolta. Kosketuksen avulla myös viesti vanhemman läsnäolosta välit-
tyy vauvalle. (Mäkelä, n.d., 113.) Voidaan todeta, että ihmisen kokiessa 
suuria tunteita, kuten surua tai iloa, hän turvautuu varhaisimpaan vuoro-
vaikutuksen keinoon, kosketukseen. Heijaus, halaus ja silittely ovat näitä 
keinoja. (Launonen, 2007, 9.) Tutkimusnäyttöä on saatu myös kosketuk-
sesta keskosten hoidossa, jossa kenguruhoito näyttää tukevan keskusher-
moston kehittymistä. Epämukavuutta, jota vauva kokee, voidaan helpot-
taa kosketuksella ja sen eri muodoista erityisesti vauvahieronnalla. (Mä-
kelä, n.d., 113.) 
 
Afroz G ja Patil ovat tutkineet keskosilla vuorovaikutuksen ja kosketuksen 
merkitystä heidän kasvussaan ja kehityksessään. Tutkimuksessa verrattiin 
kahden eri keskosryhmän tuloksia, joista toinen ryhmä sai sekä kenguru-
hoitoa että hierontaterapiaa ja toinen ainoastaan kenguruhoitoa kahdesti 
päivässä 15 minuutin ajan. Tutkimuksen tulosten myötä selvisi, että hie-
rontaterapia kenguruhoidon lisäksi parantaa keskosen psykologista ja käy-
töksellistä tilannetta. (Afroz G & Patil, 2017, 1–2.) 
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Afroz G ja Patilin tutkimuksen mukaan kenguruhoito säännöllistää kesko-
sen sydämenlyöntejä sekä hengitystä, syventää unta, vähentää itkua, eh-
käisee infektioita, lyhentää keskosen sairaalassa viettämää aikaa, edistää 
painon nousua ja fyysistä kasvua sekä vähentää äidin alakuloa. Myös kes-
kosen hierontaterapialla nähtiin olevan tulosta hänen vointiinsa liittyen. 
Hierontaterapia stimuloi vauvaa, edistää painon nousua, vähentää stres-
siä, parantaa ihon eheyttä, kehittää keskushermostoa sekä edistää vuoro-
vaikutusta vauvan ja vanhemman välillä. (Afroz G & Patil, 2017, 2–6.) 
 
Vauvahieronta on tunnetuin menetelmä, jossa fyysistä kosketusta hyödyn-
netään. Se on vauvan ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, jolla on osoi-
tettu olevan useita terveysvaikutuksia. Vuorovaikutus vauvan ja vanhem-
man välillä helpottaa molempien stressiä. Vauvahieronta toimii myös vä-
hentäen koliikkia sekä ilmavaivoja, parantaen hengitystä ja unta. Lisäksi 
sillä on vaikutus vauvan kasvuun: säännöllisen vauvahieronnan on todettu 
parantavan sekä vauvan kasvua että kehitystä. (Bennett, Underdown & 
Barlow, 2013, 3–5.) On tutkittu, että vanhempien kosketus vähenee kol-
men ja kuuden kuukauden ikävälillä. Myös ihokontakti väheni.  Tutkimuk-
sen mukaan kosketus oli yleisintä ylävartalon ja käsien alueella. Tutkimuk-
seen osallistui neljä vanhempaa lapsineen. (Gustavsson, 5–9, 2014.) 
 
Samoja kosketuksen tuomia vaikutuksia on tutkittu myös eläimillä. Näyt-
töä on saatu esimerkiksi rottaemoilta. Rottaemojen nuolemisen ja koske-
tuksen on voitu osoittaa olevan suorassa yhteydessä siihen, kuinka rotan-
poikasten aivot kehittyvät. (Mäkelä, n.d., 113.)  
 

3.5 Ohjaaminen 

Ohjaajan ja ohjaamisen käsitteet ovat laajoja kokonaisuuksia. Niitä voidaan 
lähteä määrittelemään eri tavoilla. Jokainen yksilö kokee hyvän ohjaajan 
ominaisuudet usein eri tavoilla, mutta yleistyksiä ja tiettyjä raameja voi-
daan antaa. Ohjaaminen on prosessi, jossa yksilö kehittyy jatkuvasti. (Kal-
liola, Kurki, Salmi & Tamminen-Vesterbacka, 2010, 7.)  
 
Ympäristö sekä kohderyhmä määrittävät ohjaamista. Luonteeltaan ohjaa-
minen on aina tavoitteeltaan sekä sisällöiltään hyvin vaihtelevaa. Lisäksi se 
on monimuotoinen tapahtuma. Tästä syystä ohjaamista on syytä lähestyä 
kokonaisvaltaisesti, eli huomioiden myös muut kuin yksittäiset ohjausta-
pahtumat. Tilanne pitää sisällään läsnäoloa, kuuntelua, keskustelua, koh-
taamista sekä vuorovaikutusta. Ohjaaminen on taito, jota jokainen voi har-
joittaa. Ammatillisen ohjauksen taustalla vaikuttavat koulussa opitut tai-
dot, vähitellen kasvava ammatti-identiteetti sekä kokemus asiantuntijuu-
desta. (Kalliola ym., 2010, 9.)  
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Ohjaus näkyy myös hoitotyössä. Se on hyvin keskeinen osa asiakkaan hoi-
toa. Vastuu ohjauksesta sekä sen onnistumisesta on tällöin ammattilai-
sella, kuten terveydenhoitajalla. Hoitoajat saattavat usein olla lyhyitä, jol-
loin ohjauksen tehokkuus korostuu. Lisäksi hoitotyössä kaikkea toimintaa 
ohjaa aina säädetyt lait, joita tulee (myös ohjauksessa) noudattaa tarkasti. 
(Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors, 2007, 5, 
13.) Esimerkiksi vauvakerhossa ohjauksen tarve näkyy vanhempien kan-
nustamisena. Vanhempia autetaan ohjauksen keinoin löytämään omia voi-
mavarojaan ja saamaan itseluottamusta vanhempana.  

3.5.1 Ryhmän ohjaaminen 

Ryhmässä vuorovaikutuksellinen tukeminen näkyy eri tavoin. Ryhmässä 
keskustelu nousee vallitsevasti esille, ja sitä ei voida missään ryhmämuo-
dossa ohittaa. Keskustelua tarvitaan ryhmässä esimerkiksi pelisääntöjen ja 
toiminnan suunnitteluun sekä tunteiden ja ajatusten purkuun. Toiminta 
ryhmässä voi itsessään olla palkitsevaa. Toiminnan tarkoituksena hoita-
vassa ryhmässä on kuitenkin pyrkiä herättämään ajatuksia ja keskustelua 
ryhmän jäsenten välillä sekä auttaa heitä saamaan sitä kautta uusia näkö-
kulmia. (Vilen ym., 2008, 269–270.) Terveydenhuollossa ryhmänohjaus on 
yksi käytetyimmistä menetelmistä (Kyngäs ym., 2007, 104).  
  
Yksilöistä muodostuu ryhmä, kun heillä on yhteinen tavoite, vuorovaiku-
tusta toistensa kanssa ja he itse kokevat kuuluvansa osaksi ryhmää. Ryhmä 
voi muodostua myös ilman vetäjää, mutta vuorovaikutuksellisen tukemi-
sen näkökulmasta tavoitteeseen päästään parhaiten niin, että ryhmällä 
toimii joku ohjaajana. Ohjaajan tavoitteena on luoda kokemus voimaantu-
misesta ryhmäläisille. (Vilen ym., 2008, 270.)  
 
Kaikilla ryhmillä on ns. elinkaari, jonka sisäistäminen on ohjauksen kan-
nalta merkityksellistä. Ryhmän elinkaaren vaiheita ovat tutustumisvaihe, 
klikkiytymisvaihe, työskentelyvaihe sekä lopetusvaihe. Löytämällä vai-
heen, jossa kyseinen ohjattava ryhmä on, voi mukauttaa omaa toimin-
taansa. Esimerkiksi vasta tutustumisvaiheessa oleva ryhmä voi tarvita 
enemmän ohjaajan tukea ja kannustusta lähteäkseen mukaan keskuste-
luun. (Kalliola ym., 2010, 109.)  
 
Ryhmillä on erilaisia malleja, joihin ryhmät voidaan jaotella. Ne jaetaan 
yleensä tavoitteensa ja perustekniikkansa mukaan, mutta huomioitavia 
asioita voivat olla myös esimerkiksi ryhmän taustanäkemys tai ryhmän 
koostumus. Voi esiintyä esimerkiksi yhteisöllisiä ryhmiä, kuten perhe- tai 
ammattiryhmät; tavoitteellisia ryhmiä, kuten harrastusryhmä; satunnaisia 
ryhmiä; aihekeskeisiä ryhmiä sekä vertaisryhmiä. (Vilen ym., 2008, 270–
271.)  
  
Aihekeskeinen keskusteluryhmä on ryhmämuoto, jossa ryhmän jäsenet 
keskustelevat ennakkoon suunnitellusta aiheesta. Siinä keskeisenä tavoit-
teena on tiedon jakaminen ja lisääminen sekä asenteiden muokkaaminen.  
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Keskusteluryhmänohjaajan olisi hyvä tiedostaa eri vuorovaikutusteorioita. 
Myös ryhmädynamiikan tunteminen on hänelle eduksi. Keskusteluryhmä 
ei kuitenkaan ole paljastava eikä siinä tavoitella persoonallisuuden muu-
toksia, vaan keskustelun tulee painottua valittuun aiheeseen. Keskustelu-
ryhmänohjaajan tehtävänä on alustaa keskustelun aiheita, antaa puheen 
vuoroja ja kannustaa keskusteluun. (Vilen ym., 2008, 271–272.)  
  
Vertaisryhmällä tarkoitetaan ryhmärakennetta, jossa kaikilla sen osallistu-
jilla on sama ongelma. Vertaisryhmänohjaajalla saattaa olla omakohtaista 
kokemusta ryhmän asiasta, mutta ryhmän tasavertaisuuden kannalta on 
oleellista, että hän on käsitellyt oman kriisinsä riittävän hyvin. Vertaisryh-
mänohjaajan tulee olla hyvin perillä aiheena esiintyvästä ongelmasta, sillä 
vertaisryhmän tavoitteena on selkeä asenteenmuutos kyseiseen asiaan. 
(Vilen ym., 2008, 272–273.) 

3.6 Perhe ja perhehoitotyö 

Perhe on käsite, jonka kukin itse määrittää. Se muodostuu jäsentenväli-
sistä suhteista, joita ovat esimerkiksi puolisoiden väliset suhteet, vanhem-
pien ja lasten väliset suhteet sekä sisarussuhteet. Perheenjäsenet ovat 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja he vaikuttavat toisiinsa tahtomat-
taankin. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen, 2012, 23–25.) 
 
Perhetyö on yksi avohuollon tukitoimi lastensuojelussa. Perhetyössä kes-
keisiä näkökulmia ovat varhainen tuki ja ennaltaehkäisy. Sen tavoitteena 
on ratkaista arkielämän ongelmia, muuttuneiden elämäntilanteiden muka-
naan tuomia haasteita sekä muutostarpeita perhekohtaisesti. Tuen tar-
peen tunnistaminen sekä tuen tarjoaminen ovat avainasemassa perhe-
työssä. (Järvinen ym., 2012, 13,15.) 
 
Ennaltaehkäisevä perhetyö toimii perheen hyvinvoinnin tukena. Se ennal-
taehkäisee riskejä, joita voi esiintyä elämän muutostilanteissa. Painopiste 
työssä on siinä, että perheiden tukeminen alkaa jo varhaisessa vaiheessa 
ongelmien ollessa vasta pieniä. Ennaltaehkäisevää perhetyötä ovat esi-
merkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, neuvolaperhetyö sekä päivähoidon ja 
koulun perhetyö. (Järvinen ym., 2012, 73–78.) 

3.6.1 Perhetyö vauvaperheessä 

Vauva- ja perhetyö ovat toisiinsa sidonnaisia käsitteitä. Niitä yhdistää usein 
konteksti, jossa niistä puhutaan: puhutaan vauvan ja perheen kodista, eli 
paikasta, jossa työtä tehdään. Usein vauvaperhetyössä vanhemmuus ja äi-
tiys liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Pääpaino onkin ollut äidin ja vauvan 
vuorovaikutuksessa sekä äitiyden vahvistamisessa. Merkittävin esiin nos-
tettava ero perhehoitotyön ja vauvaperhehoitotyön välillä on se, että asi-



18 
 

 
 

akkuus jälkimmäiseen alkaa useimmiten terveydenhuollon ja sairaanhoi-
don aloitteesta. Perhehoitotyön piiriin päädytään useimmiten intensiivi-
syydeltään vaihtelevana lastensuojeluna. (Kuosmanen, 2009, 10.) 
 
Vauvaperhetyö on syntynyt aiheesta tehtyjen tutkimusten pohjalta. Se on 
saanut kimmoketta myös lastensuojelun (perhehoitotyön) puolelta, kun 
perheiden kokemiin ongelmiin halutaan puuttua yhä aikaisemmin. Vauva-
perhetyön sisältö on kiinnittymisen tukemista. Luodaan kokemus siitä, 
ettei perhe ole yksin ja tukea sekä turvaa on tarjolla. Työ vaatii aikaa ja 
perehtymistä. Työntekijä havainnoi jatkuvasti muutettavaa ja muuttuvaa. 
Hänen tulee työssään pallotella sekä kontrollin että arvostamisen välissä. 
(Kuosmanen, 2009, 13.)  
 
Yleisimmät ja tunnetuimmat muodot vauvaperhetyölle on perhekahvila-
toiminta sekä erilaiset vauvakerhot. Hyödynnämme opinnäytetyössämme 
juuri tätä vauvaperhehoitotyön kenttää. Se tavoittaa yleensä laajasti ihmi-
siä ja on kynnykseltään matala. Tällaista toimintaa järjestetään niin neuvo-
loiden kuin seurakuntien taholta. Vauva voi tarkoittaa syntymätöntä tai 
vastasyntynyttä lasta. Tarjottavan toiminnan sisältö vaihtelee kohderyh-
män mukaan. (Kuosmanen, 2009, 15.) Raskaus on muutosten aikaa ja tut-
kimusten mukaan äidin sekä tulevan perheen psyykkisen voinnin tukemi-
nen on ensiarvoisen tärkeää. Sisäinen pohdinta ja psyykkinen työskentely 
ovat luonnollinen osa raskaudenaikaista kehitysprosessia. Raskaudenaikai-
set tapahtumat ja äidin psyykkinen vointi vaikuttavatkin siihen, miten vuo-
rovaikutus lapseen alkaa synnytyksen jälkeen muodostua. (Sjöberg, n.d., 
23.) 
 
Norjassa tutkittiin vauvakahvilaa muistuttavan toiminnan tuomia hyötyjä 
äitien hyvinvointiin. Mukana oli kaiken kaikkiaan kolmekymmentä äitiä, 
jotka osallistuivat Norjassa järjestettyyn vauvakahvilatoimintaan. Tu-
lokseksi saatiin, että osallistuneet äidit hyötyivät ryhmässä käymisestä. He 
kokivat arvokkaaksi, että saivat jakaa kokemuksiaan äitinä olosta vertai-
sille. Äidit mielsivät ryhmän paikaksi, jossa oli hyvä jakaa asioita vanhem-
muuteen liittyen. Lisäksi se tarjosi hyvän paikan muodostaa sosiaalisia suh-
teita, jos näin itse toivoi. (Glavin, Tveiten, Okland & Hjälmhult, 2016).  

3.7 Terveyden edistäminen 

 
Terveyden edistämisessä lähtökohtana pidetään sitä, että ihminen vastaa 
itse omasta elämästään. Siitä puhuttaessa nostetaan esille näkökulmia, 
joita ovat ratkaisukeskeisyys, voimavaraisuus ja tulevaisuuden korostumi-
nen. Terveyden edistämisen kannalta yhteiskunnan eri osa-alueiden ja am-
mattiryhmien yhteistyö on merkittävää, koska näin voidaan puuttua hel-
pommin asioihin ja tukitoimiin ryhtymisellä on pienempi kynnys. (Pietilä, 
Länsimies-Antikainen, Vähäkangas & Pirttilä 2012, 11–13.)  
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Moniammatillisuus ei usein käytännössä toteudu. Se ei ole varsinaisesti 
osa terveyden edistämistä. Kuitenkin puhuttaessa esimerkiksi lapsiper-
heistä sen merkitys korostuu. Useampien tahojen tehdessä yhteistyötä, 
saa perhe suurimman avun ja ennaltaehkäisevä näkökulma toteutuu pa-
remmin kuin vain yhden toimijan vastatessa hoidosta. On tunnistettava 
moniammatillisuus vahvuutena, ei kollegan arvosteluna. Yhteydenoton ja 
tilanteen arvioiminen yhdessä lisää asiantuntijuutta eikä laske yksittäisen 
toimijan osaamista. (Sirviö, 2012, 144–145.) 
 
Terveyden edistämiseksi voidaan lukea terveellisen ympäristön aikaansaa-
minen ja terveyspalveluiden kunnostus ja uudistaminen. Sillä pyritään sii-
hen, että ihminen pystyisi paremmin huolehtimaan oman ympäristönsä 
hyvinvoinnista. Terveyden edistämisen eettisenä periaatteena on vahvasti 
ihmisarvon kunnioittaminen. (Pietilä ym., 2012, 16–19.) On kuitenkin vai-
keaa vetää raja siihen, missä menee yksilön ja missä yhteiskunnan vastuu. 
Jokainen voi omia elämäntapojaan muuttamalla vaikuttaa terveyteensä, 
mutta voidaanko sairastunutta syyttää tupakan poltosta tai kovien rasvo-
jen käyttämisestä? Sairastumiseen vaikuttaa kuitenkin aina ympäristö, so-
sioekonominen asema jne. (Eskola, 2016.) Muita eettisiä kysymyksiä ovat 
ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, omista elämäntavoista 
otettava vastuu sekä voimavarojen mukauttaminen kulloisenkin tilanteen 
mukaan. Ihmisarvon kunnioittamisen ohelle nykypäivänä tärkeäksi arvoksi 
on noussut itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Ihmiselle tarjotaan 
tietoa, mahdollisuuksia sekä haasteita, mutta he päätyvät ratkaisuun itse 
omien arvojensa ohjaamana. Keskeisenä asiana terveyttä edistävässä 
työssä pidetään itsemääräämisoikeutta, sillä vastuu omaa elämää koske-
vista päätöksistä on yhä enemmän yksilöllä itsellään. (Pietilä ym., 2012, 
16–19.) 
 
Lapsiperheiden terveyden edistäminen on ajankohtainen ja tärkeä aihe. 
Perheen toimijuuden merkitystä tavoitteiden saavuttamiseen ei pidä kos-
kaan unohtaa: jos perhe ei itse aktiivisesti pyri johonkin asetettuun tavoit-
teeseen, ei ulkopuolisen avusta ole juuri apua. Tällaisessa tapauksessa, 
jossa vanhemmat tai perhe eivät pyri kohti tavoitteita, on ammattilaisen 
luomat mahdollisuudet vain toiminnallisia mahdollisuuksia. (Sirviö, 2012, 
130–131.) 
 
Lapsiperheiden terveyden edistäminen kiteytyy osallistamisen ja enna-
koinnin käsitteisiin. Osallisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan jonkin yksilön 
subjektiivista kokemusta jäsenyydestä yhteisössä tai yhteiskunnassa, jossa 
hänellä on mahdollisuus toimia, osallistua sekä vaikuttaa. Tarkastellessa 
terveyden edistämistä vanhempien osallisuuden kautta voidaan esiin nos-
taa neljä tasoa, joita ovat mukanaolo, osatoimijuus, sitoutuminen ja vas-
tuunotto. Vanhempien osallisuus ja valmiuden taso määräytyvät valmiuk-
sien, tarpeen ja osallisuudesta koetun hyödyn kautta. (Sirviö, 2012, 130–
131.) Neuvola- ja kouluterveys ovat terveyden edistämisen perustana lap-
sista ja nuorista puhuttaessa. Niiden sisällön kehittäminen on erityisen tär-
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keä tehtävä. Tehtyjen selvitysten perusteella kunnissa on suuriakin alueel-
lisia eroja siinä, miten hyvin terveyttä edistävä toiminta toteutuu. Myös 
resurssit jakautuvat epätasapainoisesti johtaen eroihin toiminnassa. (Saa-
rinen, 2007, 3.)  
 
Ennakoinnilla puolestaan tarkoitetaan toimintatapaa, jossa lapsiperheellä 
ei tarvitse vielä olla ongelmaa, mutta apua tarjotaan jo varomerkkien (elä-
mäntilanne, ammattilaisen havainnot) noustessa esiin. Tällaisessa tapauk-
sessa havaituista varomerkistä/merkeistä keskustellaan ja yhdessä pohti-
malla ideoidaan tapoja, joilla niistä voidaan selvitä. Näkökulma, joka ter-
veydenhuollonammattilaisen tulisi sisäistää, on ennakoiva. Hänen tulee 
tunnistaa mahdolliset terveyttä heikentävät sekä voimavaroja tukevat te-
kijät. Tämän tulisi työntekijän lisäksi näkyä laajemmalla tasolla palveluiden 
tarjonnassa. Palveluiden saamisen kynnyksen tulisi olla sellainen, että per-
heet pystyvät hakeutumaan palveluiden pariin tarpeeksi varhain, mutta 
kuitenkin sellainen, ettei perheiden omien voimavarojen ja tukiverkosto-
jen merkitystä aliarvioida. (Sirviö, 2012, 138–139.) 
 

3.8 Hyvinvointi 

Hyvinvointia voidaan käsitteenä käyttää hyvin laajasti eri yhteyksissä. Ky-
seessä on monimuotoinen ilmiö, jota hyvinvointipolitiikka käsittelee. Ilmiö 
on keskeistä ymmärtää mietittäessä sosiaali- ja terveysalaa. Aihetta voi-
daan lähteä pohtimaan jopa Antiikin Kreikan historian kautta palaamalla 
Sokrateen ja Aristoteleen käsityksiin onnellisuudesta. (Niemelä, n.d., 16.) 
Hyvinvointiin tiukasti liittyvä käsite ihmisarvosta on saanut alkunsa vasta 
1700–1800-luvuilla. Puhutaan siis suhteellisen tuoreesta ilmiöstä. (Aaltola, 
n.d., 41.) Tarkastelukulmia hyvinvointiin on kaksi: sen sidoksellisuus yhteis-
kunnan rakenteellisiin tekijöihin sekä ihmisen toimintaan. (Niemelä, n.d., 
16.)  
 
Hyvinvointiin liittyy tiiviisti käsite elämänlaadusta. Elämänlaadulle ei ole 
yhtä tiettyä määritelmää, vaan määritelmä riippuu siitä tutkimusnäkökul-
masta, jota käytetään. Käsite rinnastetaan usein koetun hyvinvoinnin kä-
sitteeseen tai sen yläkäsitteeksi. Kokonaisvaltainen elämänlaatuteoria si-
sältää erilasia tekijöitä, joita ovat koettu hyvinvointi ja terveys, sosiaaliset-
suhteet, psyykkinen hyvinvointi, mielihyvää tuottava tekeminen sekä laa-
dukas elinympäristö. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee elämän-
laadun niin, että se on yksilön oma arvio elämästään siinä arvo- ja kulttuu-
rikontekstissa, missä hän elää. Arvio on suhteessa yksilön omiin päämää-
riin, odotuksiin, arvoihin ja muihin hänelle merkityksellisiin asioihin. Eri 
määritelmien mukaan voidaan siis todeta, että peruselementtejä elämän-
laatua arvioitaessa ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja elinympäris-
töllinen hyvinvointi. (Vaarama, Mukkila & Hannikainen-Ingman, n.d., 22–
23.) 
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Hyvinvointipolitiikalla puolestaan tarkoitetaan jonkin yhteiskunnan, esi-
merkiksi valtion, toimintaa. Toiminta tähtää sellaisten suunnittelu- ja hal-
lintojärjestelmien ylläpitoon, jotka toimeenpanevat hyvinvointietuuksia ja 
-palveluita. Lisäksi pyrkimyksenä on huolehtia väestön hyvinvoinnista. 
(Niemelä, n.d., 16.) Myös inhimillisten resurssien jakaminen kuuluu hyvin-
vointipolitiikkaan. On voitava perustella, kenelle ja miten kaikki jaetaan, 
niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. (Laurinkari, n.d., 68.) 
 

3.8.1 Lapsiperheiden hyvinvointi 

 
Niin sanotusti hyvinvointipolitiikan yhdeksi muodoksi voidaan nostaa per-
hepolitiikka. Se keskittyy lapsiperheiden tukemiseen huolenpito- ja kasva-
tustehtävissä. Laajasti määriteltynä se koskettaa siis kaikkea politiikkaa, 
jolla voidaan katsoa olevan vaikutuksia perheiden elämään. Perhepoli-
tiikka kohtaa nykymaailmassa monenlaisia haasteita: naisten työllistymi-
sen tukeminen ja perhe-elämän monimuotoisuus ovat asioita, jotka ovat 
aina vain ajankohtaisempia vaatien reagointia sekä ratkaisuja. (Hämäläi-
nen, n.d, 227, 245.) Lapsiperheiden hyvinvointia tukee perhepolitiikka, 
jonka tavoitteena on lapsille turvallisen kasvuympäristön luominen sekä 
aineellisten ja henkisten mahdollisuuksien turvaaminen vanhemmille per-
heen perustamiseen sekä lasten kasvattamiseen. (Lammi-Taskula & Salmi, 
n.d., 145.) 
 
Lapsiperheiden hyvinvoinnin teoreettisia lähtökohtia ovat Erik Allardtin 
määrittämät Having, Loving ja Being ulottuvuudet. Niistä Having edustaa 
aineellisia oloja, jotka ovat välttämättömiä, kuten tulot ja varallisuus, 
asuinolot, koulutus ja terveys. Loving kertoo tarpeesta olla suhteessa toi-
siin ihmisiin ja luoda sosiaalisia identiteettejä, kuten suhteet perheeseen 
ja sukuun. Being kuvaa tarvetta olla kiinnittyneenä yhteiskuntaan sekä elää 
sopusoinnussa luonnon kanssa, esimerkkeinä omaan toimintaan vaikut-
tava päätöksenteko ja vapaa-ajan toiminnot. (Lammi-Taskula & Salmi, n.d., 
145.) 

4 OPINNÄYTETYÖN JA -PROSESSIN TAVOITE JA TARKOITUS  

Opinnäytetyömme aihe oli suhteellisen helppo keksiä, sillä se on muovau-
tunut pitkin opintoja. Olemme aina olleet kiinnostuneet lapsista ja nuo-
rista, joten meille luontaista oli ottaa aihe, joka liittyy juuri lapsiin. Tätä 
kautta aiheeksemme valikoitui varhainen vuorovaikutus. Tavoitteenamme 
oli löytää keinoja vauvan ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tukemi-
seen.  Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme laajalla teoriakatsauksella ai-
heesta, jonka avulla pystyimme jakamaan tietoa Turengin vauvakerhossa. 
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Lisäksi halusimme kehittää nykyistä tiedonjaon tehokkuutta luomalla vau-
vahierontaoppaan, jonka avulla varhaisen vuorovaikutussuhteen kehitty-
mistä voidaan tukea. Samalla kehitimme omaa ammatillista osaamis-
tamme ohjauksen ja opinnäytetyöprosessin kautta.  

4.1 Vauvan ja vanhempien vuorovaikutuksen tukeminen 

Varhainen vuorovaikutus nousee lapsen kehityksessä merkittävään rooliin. 
Jotta vauva voisi kehittyä, hän tarvitsee vuorovaikutuksellisen parin itsel-
leen. Halua sosiaaliseen kanssakäymiseen vauva ilmaisee katseyhteyttä 
hakemalla sekä hymyilemällä. Tärkeää on vauvan tunnetiloihin virittäyty-
minen. Virittäytymisen kautta, eli kun vanhempi heijastaa oman tunne-
maailmansa vauvan kokemaan, oppii vauva tehokkaasti säätelemään si-
säistä tunnekirjoaan. (Mäkelä, n.d., 115, 120.)  
 
Tavoitteenamme oli lähteä tukemaan vuorovaikutusta luennon ja vauva-
hierontatunnin avulla. Luennon alatavoitteena oli jakaa tietoa aiheesta ja 
tarjota tilaa keskustelulle meidän ja muiden osallistujien kesken. Vauvahie-
rontatunnin avulla halusimme puolestaan antaa konkreettisen keinon vuo-
rovaikutuksen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.  
 
Vauvaperhetyö on syntynyt tehtyjen tutkimusten pohjalta. Se on saanut 
kimmoketta myös lastensuojelun (perhehoitotyön) puolelta, kun perhei-
den kokemiin ongelmiin halutaan puuttua yhä aikaisemmin. Vauvaperhe-
työn sisältö on kiinnittymisen tukemista. Luodaan kokemus siitä, ettei ole 
yksin ja tukea sekä turvaa on tarjolla. (Kuosmanen, 2009, 13.) Tämän teo-
reettisentaustan pohjalta Turengin vauvakerhon ohjaaminen tarjosi hyvän 
lähtökohdan kohti tavoitettamme. Halusimme keskittyä juuri tähän ennal-
taehkäisevään näkökulmaan ja yhdistää siihen terveyden edistämistä. 
Tämä toteutui tietoa jakamalla vanhemmille. Lisäksi vauvahierontatunnin 
sekä luentoon upotetuiden leikkien avulla varmistimme, ettei keinotto-
muutta vuorovaikutuksen tukemiseen pääse syntymään. Näin opinnäyte-
työmme vei meitä mahdollisimman paljon eteenpäin myös ammatillisesti.  
 
Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan jatkuvaa prosessia, jossa omaa osaa-
mista kehitetään. Siihen liittyy myös sekä ammatillisen identiteetin että 
työpersoonan uudelleen määrittelyä oman minäkuvan peilaamisen kautta. 
Ammatillinen kasvu on usein tiedostamatonta, sisäistä kasvua. Se näkyy 
persoonallisuuden, työnhallintataitojen, ajattelun sekä taitojen syvenemi-
senä ja laajenemisena. (Wallin, 2007, 1.) Työn luonteen johdosta tavoit-
teena olikin kehittää erityisesti terveydenhoitajan työssä tarvittavia oh-
jaustaitoja. Lisäksi laaja teoreettinen viitekehys kasvatti ammatti-identi-
teettiämme  samalla tietoa kartuttaen. 
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4.2 Konkreettisia keinoja vuorovaikutuksen tukemiseen ja palautteen kerääminen 

Turvallisesti kiintyneen lapsen ympäristöä on leimannut ennakoitavuus, 
säännönmukaisuus ja tietty rytmisyys. Lapsi ilmentää turvallista kiintymys-
suhdettaan luottamuksella vanhemman saatavuuteen. (Nurmiranta ym., 
2014, 48.) Hän oppii luottamaan siihen, että hänet huomioidaan ja hänen 
tarpeensa tunnistetaan sekä niihin osataan vastata sopivalla tavalla (Vilen 
ym., 2008, 37). Lähiympäristön suhtautuminen antaa tarkoituksen ja kom-
munikatiivisen merkityksen vauvan ääntelylle ja liikkeille. Pikkuhiljaa vau-
van ääntelyt, liikkeet ja ilmeet tulevat enemmän tahdonalaisiksi ja näin hä-
nen tavoitteellinen viestintä lisääntyy. Samanaikaisesti lapsen itseilmaisun 
ja minätunteen kehittymistä edistää vanhemman antamat tulkinnat ja 
merkitykset tämän viestinnästä. (Laakso, n.d., 23.) 
 
Luentopäivään valitsimme leikkejä, jotka tukevat kosketuksen ja sanaleik-
kien sekä lorujen avulla lapsen kasvua ja kehitystä. Leikimme niitä yhdessä, 
jotta niistä tulisi tuttuja vanhemmille. Näin niitä olisi helppo leikkiä myös 
kotona. Tarkoituksenamme olikin saada näitä vuorovaikutusta tukevia leik-
kejä vanhempien tietoon. Annoimme kaikista leikityistä leikeistä koosteen 
kotiin viemisiksi. Ohjasimme kaksi kertaa Turengin vauvakerhossa, jotta 
opinnäytetyömme tavoitteet ja tarkoitus toteutuisivat.  
 
Fyysinen kosketus on meille kaikille tärkeää ja lohdullista. Tiedetään, että 
tasainen, vahva ja suuria ihopintoja samanaikaisesti stimuloiva kosketus 
sekä sively laskevat stressitasoja todella tehokkaasti. Kun ajatellaan koske-
tusta vauvan kannalta, välittyy se hänelle viestinä siitä, että hänestä pide-
tään huolta. Kosketuksen avulla myös viesti vanhemman läsnäolosta välit-
tyy vauvalle. (Mäkelä, n.d., 113.) Vauvahieronta on tunnetuin menetelmä, 
jossa fyysistä kosketusta hyödynnetään. Se on vauvan ja vanhempien vä-
listä vuorovaikutusta, jolla on osoitettu olevan useita terveysvaikutuksia. 
Vuorovaikutus vauvan ja vanhemman välillä helpottaa molempien stressiä. 
Vauvahieronta toimii myös vähentäen koliikkia sekä ilmavaivoja, paran-
taen hengitystä ja unta. Lisäksi sillä on vaikutus vauvan kasvuun: säännöl-
lisen vauvahieronnan on todettu parantavan sekä vauvan kasvua että ke-
hitystä. (Bennett, Underdown & Barlow, 2013, 3–5.)  
 
Valitsimme vuorovaikutuksen tukemisen keinoksi vauvahieronnan, edelli-
seen teoriaan viitaten. Tarkoituksenamme oli pitää vauvahierontatunti oh-
jatusti. Ohjauksen avulla oli tarkoitus antaa konkreettinen keino vuorovai-
kutukselliseen toimintaan, joka olisi helppo toteuttaa kotona yhdessä vau-
van kanssa. Lisäksi sen voisi yhdistää arkitoimintoihin kuten vaipanvaihtoi-
hin, pesuihin tai pukeutumiseen.  
 
Päätimme tunnin lisäksi luoda oppaan vauvahieronnasta. Sen oli tarkoitus 
turvata, että tieto vauvahierontaa varten löytyy vanhemmilta myös kotoa. 
Halusimme oppaasta sisällöltään, mutta myös ulkonäöltään, selkeän ja laa-
dukkaan. Tähän tavoitteeseen liittyen otimme yhteyttä eri valokuvaajiin ja 
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painotaloihin. Lopulta yhteistyöhön lähti ammattivalokuvaaja Salla Sinkko-
nen sekä painotalo PainoWirhe. Heidän kanssaan kävimme läpi oppaan 
tarkoituksen ja lähdimme toteuttamaan sitä.  
 
Oppaasta ja vauvahierontatunnista tehtiin juttu Hämeen Sanomiin (Liite 
5). Lehtijutun tarkoituksena oli tavoittaa yhä laajempi yleisö ja enemmän 
perheitä. Koska aihe on aina ajankohtainen ja tärkeä, halusimme sille nä-
kyvyyttä. Haastattelu käsitteli varhaista vuorovaikutusta ja vauvahieron-
nan hyötyjä.  

5 OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS  

Olemme terveydenhoitajaopiskelijoita Hämeenlinnasta. Kiinnostuksen 
kohteitamme ovat läpi opiskelun olleet erityisesti perheiden hyvinvointi, 
sen tukeminen sekä vauvojen kasvu ja kehitys. Opinnäytetyöprosessimme 
alkoi aiheen valinnalla. Päätimme jo keväällä 2018, että aloitamme opin-
näytetyön kirjoittamisen seuraavana syksynä. Kesän aikana pohdimme 
mistä haluaisimme työn tehdä. Meille oli melkeinpä heti selvää, että aihe 
tulee liittymään lapsiin ja heidän varhaiseen kasvuun ja kehitykseen. Löy-
simme opinnäytetyöpankista juuri meille sopivan aiheen: vauvakerhon oh-
jaaminen. 
 
Otimme yhteyttä nimettyyn ohjaajaan ja yhteistyömme alkoi. Tapasimme 
ohjaavan opettajamme kanssa ensimmäisen kerran 23.8.2018. Tässä ta-
paamisessa loimme alustavan pohjan opinnäytetyöllemme. Kävimme läpi 
paljon käytännön asioita. Sovimme myös, miten tapaamisen jälkeen jat-
kamme työskentelyä.  
 
Seuraava suunnittelupäivänä, joka oli tällä kertaa vain meidän välinen, 
teimme toimintasuunnitelman ja alustavan rungon koskien tulevia luento-
päiviämme. Ajatuksenamme oli pitää kaksi ohjaustuokiota, joista ensim-
mäinen olisi luentopainotteinen ja toinen toiminnallinen. Tarkoituksena oli 
jakaa tietoa vuorovaikutuksesta ja tukea sitä vauvahieronnan avulla. Lähe-
timme rungon yhteyshenkilöille Janakkalan seurakuntaan. Lisäksi teimme 
alustavan tutkimussuunnitelman, jonka laitoimme arvioitavaksi ohjaavalle 
opettajallemme.  
 
Tapasimme ohjaavan opettajamme kanssa koulullamme Hämeen ammat-
tikorkeakoulussa Visamäen kampuksella. Loimme opinnäytetyöllemme 
pohjan, jota aloimme tekemään. Avasimme jo kulunutta suunnittelupro-
sessia ja alkanutta yhteistyötä. Lisäksi suunnittelimme, miten jatkaa työs-
kentelyä. Etsimme myös lähteitä ja aloitimme teoriaosuuden kirjoittami-
sen.  
 
Yhteistyömme jatkui 10.09.2018, kun seurakunnan yhteistyökumppa-
nimme vastasi sähköpostiimme. Löimme lukkoon ohjauskertojen sisällön 



25 
 

 
 

ja sovimme pidettävien luentojen päivämäärät. Jatkoimme teoriaosuuden 
kirjoittamista ja aloimme suunnitella luentopäivien sisältöä tarkemmin. Lä-
hetimme alustavan sisällön yhteistyökumppaneillemme sekä ohjaavalle 
opettajallemme arvioitavaksi. Lisäksi päätimme, että haluaisimme vauva-
hierontaoppaasta mahdollisimman selkeän ja ammattimaisen. Otimme siis 
yhteyttä Hämeenlinnan seudulla yksityisyrittäjänä toimiviin valokuvaajiin. 
Lähetimme heille sähköpostilla kyselyn yhteistyöhalukkuudesta. Ker-
roimme siinä, keitä olemme ja mitä asiamme koskee. Ehdotimme viestis-
sämme kuvaajille, että heidän yhteistietonsa mainittaisiin valmiissa opin-
näytetyössä ja vauvahierontaoppaassa yhteistyötä vastaan. Emme opiske-
lijoina voineet tarjota rahallista korvausta.   
 
Kirjoitimme lisää teoriaa työhömme ja lisäksi aikaa kului runsaasti jo ole-
massa olevan teorian ja työn rakenteen muokkaamiseen. Parantelimme 
työtä myös ohjaavan opettajan kommenttien perusteella. Saimme aiem-
paan yhteistyökyselyymme vastauksen, kun valokuvaaja Salla Sinkkonen 
lupautui kuvaamaan oppaamme. Hän ilmaisi erityistä mielenkiintoa aihet-
tamme kohtaan ja lähdimme ilolla suunnittelemaan yhteistyötä! Hänen 
kommenttiensa pohjalta suunnittelimme vauvahierontaoppaan alustavan 
rakenteen, jossa ilmeni otettavat valokuvat sekä niiden järjestys ja tehtä-
vät hierontaliikkeet.  
 
Etsimme tutkimuksia teorian tueksi. Lisäksi keskityimme englannin- ja 
ruotsinkielisten lähteiden etsimiseen. Varmistui myös, että painotalo Pai-
noWirhe lähtee yhteistyöhön kanssamme. Heidän kauttaan saamme noin 
kaksikymmentä painettua opasta, joita voimme jakaa vauvakerhossa.  
 
Kuvasimme Salla Sinkkosen kanssa kuvat vauvahierontaoppaaseen. Ku-
vaus toteutui hänen studiollaan Hattulassa. Samana päivänä loimme en-
simmäisen luentokerran sisällön. Se on luotu opinnäytetyömme teoria-
osuuden pohjalta. Yritimme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että luen-
nosta tulisi vuorovaikutteinen osallistuvien perheiden ja meidän välillä. Tä-
män vuoksi sisällytimme luentoon lisäksi paljon teoriaosuutta tukevia ja 
havainnollistavia leikkejä.  
 
Ohjaava opettajamme Helena Puistola vinkkasi aikaisemmin, että meidän 
kannattaisi laittaa juttuvinkkiä lehteen aiheen tiimoilta. Meitä tultiin haas-
tattelemaan Hämeen Sanomista opinnäytetyömme toiminnallisen osuu-
den pohjalta. Saimme jaettua näkökulmaamme siitä, kuinka merkittävä 
rooli varhaisella vuorovaikutuksella on. Lisäksi käsittelimme laajasti vauva-
hierontaa ja sen hyötyjä. Toimittaja sai myös muutaman kysymyksen 
avulla haastettua meitä, ja koimme, että vastausten pohtiminen sekä ai-
heen käsittely kehitti meitä myös ammatillisesti. Oli jälleen hyvä pysähtyä 
pohtimaan opinnäytetyötä tulevan ammatin kautta.  
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5.1 Ensimmäinen ohjauskerta 

Ensimmäisen kerran aiheena oli pitää herättelevä luento aiheesta varhai-
nen vuorovaikutus. Sillä pohjustimme tulevaa vauvahierontatuntia. Osal-
listujia oli tällä kertaa mukana seitsemän äitiä (N=7) vauvoineen. Ikähaa-
rukka oli melko laaja sekä äitien että vauvojen osalta. Tulokset-kohdassa 
avaamme tarkemmin luennon jälkeen jaetun kyselyn avulla saamiamme 
tietoja.  
 
Kerho aloitettiin heille tuttuun tapaan yhteisellä laululla, jonka jälkeen kä-
vimme äitien ja vauvojen kuulumisia läpi. He myös esittäytyivät meille ly-
hyesti. Tämän jälkeen aloitimme oman luento-osuutemme. Etenimme var-
haisesta vuorovaikutuksesta kielelliseen kehitykseen ja eri ikäkausien läpi-
käymiseen. Luennon runko on liitteenä (Liite 1) työssä.  
 
Suunnitelman mukaan jaoimme luennon kahteen osaan ja osien välissä to-
teutimme teoriaosuutta havainnollistavia leikkejä. Leikkien taustalla soi-
timme musiikkia tunnelman rauhoittamiseksi. Olimme itse tuoneet pai-
kalle cd-soittimen ja Haamu kahvit -levyn. Välissä oli myös kahvitauko seu-
rakunnan järjestämänä. Leikit löytyvät liitteenä (Liite 2) työstä. Erikseen ja-
oimme vanhemmille koosteen leikeistä (Liite 3), jonka he saivat viedä mu-
kanaan kotiin. Vanhemmat saivat myös mukaan kotiin viemisiksi tempera-
menttirobotin (Liite 4). Se käytiin yhdessä läpi luennolla.  
 
Pidimme luentoa vauvantahtisesti. Vaikka olimme jo ennalta varautuneet 
vauvantahtisuuteen, opetti ensimmäinen ohjauskerta todellisuutta vauva-
kerhon ohjaamisesta. Ryhmädynamiikka kerhossa oli erilainen kuin mihin 
olemme tottuneet. Omaa esiintymistä mukautimme sensitiivisesti suh-
teessa ympäristöön. Esimerkiksi vauvojen riemunkiljahdukset ja äitien vas-
taanottavaisuus suhteessa helposti kärkkääksi tulkittavaan teoriaan piti 
huomioida tarkkaan. Yritimme tuoda asioita esiin pehmeästi ja helposti 
vastaanotettavassa muodossa.  
 
Kaiken kaikkiaan ohjauskerta sujui mielestämme hyvin. Ohjaustilanteel-
lamme oli selkeä tavoite sekä suunnitelma. Ennakkoon pyrimme mietti-
mään omia, jo olemassa olevia, ominaisuuksiamme ohjaajina. Itsetunte-
muksen voidaan nimittäin sanoa olevan yksi ohjaajuuden peruskivistä (Kal-
liola ym., 2010, 11). Päällimmäisenä tunteena kerhon jälkeen oli kuitenkin 
hieman sekava olo. Jännitys, ympäristön hektisyys ja uusi tilanne jättivät 
ajatukset pyörimään. Tunne siitä, että ohjaus oli mennyt hyvin, selkeni, kun 
kävimme sen yhdessä läpi ja luimme saamiamme palautteita osallistu-
neilta äideiltä ja ohjaavalta opettajalta. Ensimmäisen kerran jälkeen jäi 
hyvä mieli lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan seuraavaa kertaa. 

  



27 
 

 
 

5.2 Toinen ohjauskerta  

Toisella ohjauskerralla pidimme vauvahierontatunnin. Mukana oli viime 
kerralta tuttuja äitejä sekä kolme uutta äitiä (N=8). Tunti pidettiin jälleen 
Turengin seurakuntatalolla samassa paikassa kuin viimeksi. Paikalle oli hel-
pompi mennä ohjaamaan, kun olimme jo ennestään hieman tuttuja.  
 
Vauvahierontatunti sujui hyvin. Aloitimme kerran samoin kuin viimeksi: 
lauloimme kaikki yhdessä kerholaisille tutun alkulaulun ja kävimme läpi ni-
met sekä kuulumiset. Tämän jälkeen aloitimme oman osiomme. Esitte-
limme itsemme ja kävimme läpi vauvahierontatunnin kulun (Liite 8). Tunti 
eteni lyhyestä teoriaosuudesta yhteiseen hierontahetkeen. Ennen vauva-
hieronnan aloittamista jaoimme osallistuneille äideille tekemämme vauva-
hierontaoppaan (Liite 7).  
 
Olimme tuoneet mukanamme Vilhelmiina-nuken, jolla havainnollistimme 
liikkeet ja hierontaotteita. Lisäksi käytimme tukena jakamaamme opasta. 
Ohjeistuksen avulla näytimme vauvahierontaoppaassa olevat liikkeet niin, 
että ne olisivat vanhemmille tuttuja ja opasta olisi helppo käyttää kotona. 
Jo ennen hieronnan aloittamista, mutta myös sen aikana, painotimme vau-
vantahtisuutta. Meille jäi tunne, että tämä toteutui tällä kertaa paremmin. 
Äidit uskalsivat kuunnella vauvan tarpeita ja vastata niihin. Esimerkiksi hie-
rontaa toteutettiin omaan tahtiin ja vauvaa kunnioittaen.  
 
Seurakunnan tarjoama kahvitauko jakoi vauvahierontatunnin kahteen 
osaan. Tauon aikana jaoimme jälleen kyselyn, johon äidit saivat vastata, 
kun seurustelimme vauvojen kanssa. Kahvin jälkeen laitoimme taustalle 
soimaan rauhallista musiikkia ja jatkoimme hierontaa. Vaikka suunnitel-
mana oli antaa äitien hieroa vauvoja itsekseen niin, että olisimme kiertä-
neet heidän luonaan, päätimme muuttaa toteutusta. Viime kerralta 
olimme havainneet äitien kaipaavan rohkaisua, joten nukkea tukena käyt-
täen, hieroimme äitien kanssa samanaikaisesti.  
 
Saavutimme vauvahierontatunnille asettamamme tavoitteet hyvin. Pa-
lautteen perusteella aihe oli äitejä kiinnostava ja tarjosi heille uutta tietoa. 
Moni vastasi jatkavansa hierontaa kotona, jossa ympäristökin olisi rauhal-
lisempi ja virikkeitä olisi vähemmän. Kerhossa huomasi, että vauvojen huo-
mio kiinnittyi herkästi toisaalle. Myös seurakunnan yhteyshenkilö antoi hy-
vää palautetta ja pyysi meitä ohjaamaan vauvakerhon kevätkaudelle.  

6 TULOKSET 

Tulokset-osiossa käsittelemme tekemämme kyselyn (Liite 6) avulla saami-
amme tietoja. Keräsimme tietoja kyselyllä sekä 23.10.2018 että 
06.11.2018 ohjauskertojen yhteydessä. Käsittelimme tietoja anonyymisti 
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niin, ettei ketään osallistujaa pysty identifioimaan. Tulosten käsittelyn jäl-
keen hävitimme kyselyt koulun silppuriin, jotta luottamuksellisesti kerätyt 
tiedot tuhotaan asianmukaisesti. Kyselyn avulla tarkoituksena oli saada tie-
toa siitä, miten ohjauskertamme onnistuivat. Lisäksi halusimme esimer-
kiksi lasten lukumäärän avulla selvittää, miten hyödyllisenä äidit kokivat 
luentokertojemme aiheet. Ohjauskerroista saadut vastaukset on koottu ja 
käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Strukturoidut kysymykset käsittelemme 
kaavioiden kautta ja sen jälkeen avoimet teemoittain. Lisäksi kysymys, 
jossa tiedustelimme lasten lukumäärää ja heidän ikää, on avattu kaavion 
avulla.  
 
Strukturoiduissa kysymyksissä ensimmäisenä kysyttiin osallistujien ikää 
(Kuva 2). Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin seitsemän. Vastausvaihtoeh-
toja oli neljä, joihin olimme jaotelleet ikähaarukan kahdeksastatoista yli 
kolmekymmentävuotiaisiin. Suurin osa osallistujista sijoittui ikähaaruk-
kaan 21–25. Osallistujista 26–30-vuotiaita oli osallistujista eniten. Ryh-
mässä ei ollut lainkaan alle 20–vuotiaita.  
 

 

Kuva 2. Osallistujien ikäjakauma 

  

Ikä

18-20 21-25 26-30 30+
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Seuraavana kysyimme osallistujien sukupuolta (Kuva 3). Vaihtoehtoja oli 
kolme. Tässä kysymyksessä hajontaa ei syntynyt, sillä kaikki osallistujat oli-
vat naisia.  
 

 

Kuva 3. Osallistujien sukupuoli 

Kolmantena strukturoituna kysymyksenä oli osallistujan status (Kuva 4). 
Vastausvaihtoehtoja oli annettu neljä kappaletta. Enemmistö vastaajista 
oli naimisissa ja loput vastasivat olevansa avoliitossa. Yllättävää oli, ettei 
yksinhuoltajia ollut.  
 

 

Kuva 4. Osallistujien status 

Sukupuoli

Nainen Mies Jokin muu?

Status

Naimisissa Avoliitossa Yksinhuoltaja Muu, mikä?
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Avoimella kysymyksellä selvitimme lasten lukumäärää (Kuva 5) ja heidän 
ikäänsä (Kuva 6). Mukana oli monilapsisia perheitä sekä esikoisensa saa-
neita. Omina kaavioinaan on esitelty lukumäärä ja lasten iät. Yhteensä lap-
sia osallistujilla oli 19 kappaletta. Lisäksi erikseen oli mainittu puolison lap-
set, joita ei ole laskettuna mukaan kaavioihin.  
 

 

Kuva 5. Perheen lapsiluku 

 

 

Kuva 6. Perheen lapsien ikä 

  

Perheen lapsiluku

yksi lapsi 2-3 lasta 4+ lasta

Perheen lapsien ikä

alle yksi vuotias 1-5v 5-10v 10+



31 
 

 
 

Seuraavaksi siirrymme käsittelemään avoimien kysymyksien kautta saami-
amme tietoja. Olemme jakaneet ne kysymysten pohjalta teemoihin, joita 
ovat hyöty, tieto, vauvahieronta, varhainen vuorovaikutus sekä muut esiin-
tuodut asiat.  

6.1 Hyöty 

Tulosten perusteella lähes kaikki osallistuneet kokivat, että luennosta oli 
heille hyötyä. Hyödyllisimmäksi koettiin vauvahieronta. Se tarjosi tietoa 
uusista ja selkeämmistä hierontaliikkeistä sekä niiden suoritustavoista. 
Vaikka vauvahieronta olisi ollut tuttua, koettiin kertaus silti hyödylliseksi.  
Iso osa koki myös vuorovaikutuksen ja sen merkityksen aiheena tärkeäksi. 
Erityisesti esiin oli nostettu vauvan kasvun ja kehityksen vaiheet ja niiden 
näkyminen vuorovaikutuksessa.  
 
Edellisten lisäksi loruttelu ja kontaktin tärkeys koettiin hyvinä. Yleisesti to-
dettiin ohjauskertojen tuottaneen uusia havaintoja aiheista. Yhden osallis-
tujan ammattiosaamisen johdosta aihe oli hänelle ennestään tuttu. Koko-
naisuudessaan ohjauskertoja pidettiin hyödyllisinä. 

6.2 Tieto 

Osallistujat kokivat saavansa uutta tietoa ohjauskerroilta yhtä lukuun otta-
matta. Vastaus oli jätetty tyhjäksi, kun osallistuja oli mukana vain vauva-
hierontatunnilla. Uutta tietoa ei saatu, jos taustalla oli jo omaa tietämystä 
aiheesta. Luentokokonaisuuksiin oltiin tyytyväisiä, mutta niihin toivottiin 
vielä lisää keskustelua sekä leikkejä.  
 
Samoin kuin hyödyllisyyden kohdalla, eniten tietoa osallistujat saivat vau-
vahieronnasta sekä varhaisesta vuorovaikutuksesta. Lisäksi yksi osallistuja 
mainitsi, että hän oppi vauvahierontatunnilla hieromaa muutakin kuin jal-
koja. Vuorovaikutus ja vauvahieronta toimivatkin kertojen teemoina. Var-
haisesta vuorovaikutuksesta myös kehitys oli mainittu erikseen.  
 

6.3 Vauvahieronta 

Kaikki osallistujat kokivat vauvahierontatunnin onnistuneeksi. Esiin nostet-
tuja positiivisia tekijöitä olivat selkeät ohjeet ja toiminnallisen tilanteen 
riittävä pituus sekä tarpeeksi hidas tempo. Lisäksi palautetta annettiin hy-
vin toteutetusta oppaasta, jonka ohjeita kehuttiin selkeiksi ja kuvia havain-
nollistaviksi. Ne muodostivat osallistujien mielestä kokonaisuutena help-
polukuisen oppaan. Useampaan otteeseen oli tuotu esiin myös ohjaajien 
rauhallisuus. Suullista palautetta ohjaustaidoista antoi myös seurakunnan 
työntekijä, hänen mielestään ohjaukset olivat hyvin valmisteltuja ja ryhmä-
läiset huomioon ottavia. Lisäksi hänen mielestään yhteistyömme oli luon-
tevaa ja meistä huokui läsnäolo sekä kiinnostus aihetta kohtaan.  
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Muutosehdotuksia ei annettu. Kuitenkin yksi osallistuja toivoi, että hieron-
taliikkeitä olisi näytetty hänen vauvallaan. Parissa vastauksessa muutoseh-
dotus oli jätetty tyhjäksi, kun tunti oli koettu onnistuneeksi. Vastauksien 
välillä näkyi selvä yhteys: muutosehdotuksia ei annettu, jos osallistuja oli 
tyytyväinen vauvahierontatuntiin.  

6.4 Varhainen vuorovaikutus 

Jokainen osallistuja vastasi kokevansa varhaisen vuorovaikutuksen ai-
heena tärkeäksi tai merkittäväksi. Kehitysedotuksia ei annettu. Aiheen tär-
keyttä perusteltiin esimerkiksi sillä, että se herätti ajatuksia.  
Eräs osallistuja kuvaili kokemustaan seuraavasti: 
 
”Kyllä! Etenkin, kun neuvolassa ei aihetta juuri muuten ole käsitelty kuin 
lappusten muodossa.”  
 
Tämän osallistujan vastauksesta selviää, että luentoihin valittu näkökulma 
oli tärkeä tiedonjakamisen kannalta, sillä sitä ei ole kunnolla käsitelty neu-
volassa. 

6.5 Muita esiintuotuja asioita 

Kysyimme lopuksi osallistujilta yleistä palautetta, risuja tai ruusuja. Koh-
taan oli yleisesti ottaen vastattu hyvin ja palautetta annettiin. Kehittämis-
ideoiksi ehdotettiin rohkeutta leikkien pitämiseen sekä reippaampaa 
otetta. Enemmistö kuitenkin antoi kehuja luontevasta ohjaamisesta ja 
esiintymisestä sekä avoimuudesta. Myös reippauttamme kuvailtiin positii-
visesti useamman kerran. Yksi osallistujista kuvaili tuntia näin: 
 
”Hyvää oli selkeät ohjeet, teidän rauhallisuus ja läsnäolo. Huomasi, että 
olitte perehtyneet oikeasti aiheeseen ja tiesitte mistä puhuitte. Opas oli tosi 
selkeä ja helppolukuinen, hyvät kuvat. :) Tsemppiä opiskeluihin :)”  
 
Saimme kommentteja, joissa toivoteltiin joulun odotuksia sekä tsemppiä 
opiskeluihin. Erikseen annettiin myös kiitoksia onnistuneista ja mukavaksi 
luonnehdituista tunneista. Suullisesti moni osallistuja toivotti meidät uu-
delleen tervetulleiksi ohjaamaan kerhoa. Kiitoksia annettiin esimerkiksi 
seuraavan kommentin muodossa:  
 
”Kiitos♡ Kiva kun olitte pitämässä ’tuntia’ :) Teistä tulee varmasti sydämel-
lisiä osaajia♡”  
 
Kokonaisuudessa palaute oli hyvää ja tunnit onnistuneita. 
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää kaksi erillistä ohjauskertaa Turengin 
vauvakerhossa. Ohjauksien avulla pyrimme tavoitteeseemme, joka oli ja-
kaa tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta ja tukea vauvan sekä vanhem-
pien välistä suhdetta. Lisäksi loimme vauvahierontaoppaan, jonka avulla 
tavoitteena oli antaa konkreettisia keinoja vuorovaikutuksen tukemiseksi. 
Kerrat oli suunniteltu niin, että ne loivat koherentin kokonaisuuden, jonka 
kautta vanhempien oli helppo lähestyä aihetta. Mielestämme opinnäyte-
työn tavoite ja tarkoitus toteutuivat hyvin.  
 
Onnistuimme tavoitteessa, koska tunneilla oli osallistujia, joille pystyimme 
tietoa jakamaan. Tiedon jakaminen toteutui keskustelun, luennoinnin ja 
havainnollistamisen keinoin. Täytyy kuitenkin huomioida, että suhteessa 
osallistujia oli melko vähän. Varhaiseen vuorovaikutukseen liittyy vahvasti 
kommunikaatio ja kielen oppiminen. Puheen oppimisen perusta on vuoro-
vaikutuksellisissa suhteissa. Huomion saaminen toiselta ihmiseltä perus-
tuukin vauvan varhaiseen kommunikaatioon – sormella osoittaminen tai 
käsien ojentaminen ovat tapa osoittaa, että vauva haluaa jotain. (Nurmi 
ym., 2015, 36.) Valitut leikit sisälsivät sekä kosketusta että riimittelyä, jol-
loin äidit olivat vauvan kanssa vuorovaikutuksessa. Näin ensimmäisellä lu-
entokerralla tiedon jakamisen lisäksi toteutui myös tavoitteenamme ollut 
vuorovaikutuksen tukeminen. Olimme sisällyttäneet myös vauvahieronta-
tuntiin teoriaa, jotta tiedon jakamisen näkökulma toteutui myös silloin. 
Hieronta itsessään on vuorovaikutusta ja tuo sen lisäksi siihen liittyviä fyy-
sisiä hyötyjä, joita ovat esimerkiksi vatsavaivojen helpottuminen sekä 
unenlaadun paraneminen. 
 
Olimme konkretisoineet ja pilkkoneet sekä tavoitteen että tarkoituksen 
niin, että niitä oli helppo lähteä toteuttamaan. Läpi opinnäytetyöprosessin 
varhaisen vuorovaikutuksen merkitys ja sen tukemisen tärkeys valitse-
manamme näkökulmana vahvistui. Vauvan ja vanhemman välisen vuoro-
vaikutuksen laajempi läpikäyminen herätti ajatuksia ja syvensi osaamis-
tamme. Aiheesta löytyi paljon tietoa ja huomasimme, että se on laajasti 
tutkittu. Kokemuksemme perusteella myös vanhemmat kokevat tämän 
näkökulman osana vauvan kasvua ja kehitystä tärkeänä.  
 
Meillä oli selkeä, yhteinen suunnitelma. Teimme huolellista pohjatyötä en-
nen molempia ohjauskertoja: perehtymiseen käytetty aika tarjosi hyvän 
lähtökohdan ohjauskerroille. Kyseessä oli kuitenkin ensimmäiset ohjaus-
kertamme, joten puutteita löytyi varmasti ja kehitettävää jäi tulevaisuutta 
varten. Lisäksi olimme tehneet opinnäytetyömme teoreettisen viitekehyk-
sen ennen ohjauksia, joten tietotaitoa oli ehtinyt karttua sitä kautta. Vau-
vakerhossa toiminnassamme näkyi meidän välinen toimiva yhteistyö. Jo 
alusta saakka yhteistyömme oli sujuvaa ja päämäärätietoista. Luennon 
avulla saimme jaettua suullisesti tietoa kerhoon osallistuneille. Vauvahie-
rontatunnin avulla äidit taas pääsivät itse tekemään ja kokeilemaan. Näin 
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jo ennakkoon pohjustettu aihe toteutui käytännössä ja tuki tavoitteemme 
toteutumista. Lisäksi opas vei tiedon vielä osallistujien mukana kotiin, jossa 
vauvahierontaa voi opettaa myös esimerkiksi isälle ja jatkaa sitä perheen 
kanssa. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana saavutettiin tiedonjaollisesti merkittäviä 
asioita. Tietoa saatiin jaettua Turengin vauvakerhon lisäksi myös laajem-
min. Opinnäytetyöstä tehty artikkeli Hämeen Sanomiin oli suuremman 
yleisön tavoitettavissa. Tiedon jakaminen oli merkityksellistä, koska näin 
myös ennaltaehkäisevä, terveyttä edistävä näkökulma toteutui. Nykyään 
vanhemmat hakevat neutraalissa muodossa ja helposti saatavilla olevaa 
tietoa internetistä, sosiaalisesta mediasta sekä muista lähteistä (Puura, 
Sannisto & Riihonen, 2018, 3). Tästä syystä työstä tehty artikkeli on saat-
tanut toimia edellisen kaltaisena, helposti saatavilla olevana tiedonläh-
teenä. Lisäksi opinnäytetyöprosessi toimi ammatillisena kehittäjänä. Tie-
teellinen kirjoittaminen, ohjaaminen sekä kriittinen ajattelu toimivat ajat-
telun haastajina. 
 
Verrattaessa kyselystä saatuja tuloksia aikaisempaan tietoon voidaan huo-
mata, että ne ovat yhdenmukaisia. Vaikka otanta oli pieni, ei sillä ole väliä, 
sillä kyseessä on laadullinen tutkimus. Jotta eettisyys säilyisi, kysely toteu-
tettiin niin, ettei vastanneiden henkilöllisyyttä voida tunnistaa. Lisäksi ne 
hävitettiin luottamuksellisesti. Olisi mielenkiintoista lähteä tutkimaan 
kuinka merkittäväksi aihe koetaan ja kuinka varhaista vuorovaikutusta 
Suomessa tuetaan esimerkiksi neuvoloissa. Aiheesta löytyy kuitenkin pal-
jon tietoa, joten voidaan olettaa, että se herättää mielenkiintoa. Vauvahie-
ronnasta on haasteellista löytää ajankohtaista tietoa. Teoreettisessa viite-
kehyksessä tulee esiin, että varhaisesta vuorovaikutuksesta on saatavilla 
keskenään ristiriidassa olevaa tietoa. Vaikka uudella tiedolla voidaan myös 
korvata vanhaa, on niillä molemmilla paikkansa. Tietoon tuleekin suhtau-
tua kriittisesti sen iästä riippumatta. Myös varhainen vuorovaikutus käsit-
teenä on murroksessa. Sitä on alettu prosessin sijaan tarkastella luonnolli-
sena, automaattisesti muodostuvana yhteytenä lapsen ja vanhemman vä-
lillä (Hermanson, 2012). Huomioitavaa on, että nyky-yhteiskunta on luon-
teeltaan erilainen. Älylaitteet ja teknologia ovat iso osa elämäämme ja syö-
vät helposti paljon aikaa päivästä, mikä vaikuttaa kaikkiin vuorovaikutuk-
sellisiin suhteisiin. Sari Ahlqvist-Björkroth toteaakin seuraavasti: ”Tarpeet-
han nähdään katsomalla lasta ja jos huomio kiinnittyykin laitteeseen tai 
siellä olevaan keskusteluun, reagoit ikään kuin toisella kädellä.” (Yle, 2016.) 

 
Tulevaisuuden haasteena on löytää uusia keinoja jakaa tietoa varhaisesta 
vuorovaikutuksesta ja vauvahieronnasta niin, että aihe tavoittaa kohde-
ryhmän. Ammatillisen osaamisen kannalta olisi mielenkiintoista lähteä tar-
kastelemaan millaisia uusia työotteita neuvolaan mahdollisesti tarvittaisiin 
aiheeseen liittyen.  
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Ensimmäisen luentokerran sisältö 
 

Ensimmäinen luento 
 
Aloitus (5min) 
itsemme esittely (mitä teemme ja miksi) 
luennon rungon esittely, avaaminen 
painotetaan vauvantahtisuutta luennon aikana 
 
Luennon sisältö osio 1 (30min) 
 

• mitä on varhainen vuorovaikutus 0-12kk 
 

o prenataalinen ja varhainen kehitys 
 

- vauvan kehitys saa alkunsa munasolun hedelmöittyessä. Se käyn-
nistää monimutkaisen, eri vaiheiden kautta kulkevan tien kohti 
sitä pientä nyyttiä, joka teille ojennettiin synnytyssairaalassa. 
(Mäkelä, n.d., 109). 

 
- Tiedetään, että jo raskauden aikaiset tapahtumat (äidin sairastumi-

nen, tupakointi ym.) vaikuttavat vauvaan. Ne kohdun aikaiset ta-
pahtumat kuten äidin hormonitasapaino säätelevät aivojen kehi-
tystä ohjaavien geenien toimintaa (Mäkelä, n.d., 109).  
-  

- Myös vuorovaikutuksen voidaan sanoa alkavan jo tulevan vauvan 
ollessa vielä äidin kohdussa. (Kronqvist, Pulkkinen, 2007, 71). 
Varmasti jokainen täällä oleva vanhempi tunnistaa, että jo vauvan 
ollessa masussa hänen kanssaan on seurustellut ja luonut yhteyttä. 
(Mäkelä, n.d., 109). 
-  

- Vastasyntyneellä lapsella aivot ovat hänen elimistään eriytymät-
tömimmät ja keskeneräisimmät kehitykseltään. Kiihkeän kehityk-
sen aikakausi sijoittuu viimeiselle raskauskolmannekselle. Hie-
man ennen syntymää ja ensimmäisten viikkojen aikana vauvan 
oppiminen perustuu täysin tietoisuuden ulkopuolelle. (Mäkelä, 
n.d., 109). 
-  

- Vauva (0-12kk) ei tietoisesti opettele mitään, vaan hän sopeutuu 
uuteen ympäristöön mukauttamalla omaa elimistöään, sen ha-
vainto- ja reaktiomalleja sekä edellisen oma-aloitteellisuutta.  
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(Mäkelä, n.d., 109.)  Tällä tarkoitamme sitä, että vauvalla on syn-
nynnäinen valmius opetella elämään kohdun ulkopuolella. Kai-
killa on samat biologiset lähtökohdat syntyessään.  

 
o varhaisen vuorovaikutuksen kehitys 

 
- Vuorovaikutus on tärkeä ja puhuttu aihe. Se voidaan nähdä ikään 

kuin siltana vauvan ja vanhemman maailmojen välillä. (Ahlqvist 
& Kanninen, n.d., 341.) Luonnollinen tarve virittäytyä olemaan 
lähellä on jo vastasyntyneellä. Hän kuulee, näkee, haistaa, mais-
taa ja tuntee sekä tarvitsee kosketusta. (Sjöberg, n.d., 26.) 
 

- Vuorovaikutuksessa on erilaisia muotoja, jotka ovat sanaton ja sa-
nallinen viestintä. Sanatonta viestintää ovat esimerkiksi eleet, il-
meet ja muut viestintä muodot, jotka ovat kielenulkoisia viestintä 
tapoja. Sanaton viestintä saattaa olla ristiriidassa sanallisen vies-
tinnän kanssa. Sanattomaan viestintään liittyviä asioita ovat esi-
merkiksi äänen paino, sointi, korkeus, äänteet ja muut ekstraver-
baaliset keinot. (Vilen ym., 2008, 20–22.)  

 
- Fyysinen kosketus on meille kaikille tärkeää ja lohdullista. Tiede-

tään, että tasainen, vahva ja suuria ihopintoja samanaikaisesti sti-
muloiva kosketus sekä sively laskevat stressitasoja todella tehok-
kaasti. (Mäkelä, n.d., 113.) 

 
- Kun ajatellaan kosketusta vauvan kannalta, välittyy se hänelle 

viestinä siitä, että hänestä pidetään huolta. Kosketuksen avulla 
myös viesti vanhemman läsnä-olosta välittyy vauvalle. Epämuka-
vuutta, jota vauva kokee, voidaan helpottaa kosketuksella, ja siitä 
erityisesti vauvahieronnalla. (Mäkelä, n.d., 113.) 

 
- Seuraava kertamme perustuu tähän fyysisen kosketuksen tärkey-

teen ja siihen, miten se tukee vuorovaikutuksen kehitystä. 
 

- Vauvahieronta on tunnetuin menetelmä, jossa fyysistä kosketusta 
hyödynnetään. Se on vauvan ja vanhempien välistä vuorovaiku-
tusta, jolla on osoitettu olevan useita terveysvaikutuksia. Vauva-
hieronta toimii myös vähentäen koliikkia sekä ilmavaivoja, paran-
taen hengitystä ja unta. Lisäksi sillä on vaikutus vauvan kasvuun: 
säännöllisen vauvahieronnan on todettu parantavan sekä vauvan 
kasvua että kehitystä. (Bennett, Underdown & Barlow, 2013.)  
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o kiintymyssuhde à turvallinen 

 
- Seuraavaksi me puhutaan kiintymyssuhdeteoriasta, mutta teidän 

ei tarvitse ajatella sitä teoriana vaan jokapäiväisenä vuorovaiku-
tuksena mitä te muutenkin käytte vauvan kanssa.  
 

- Kiintymyssuhdeteoria korostaa vastasyntyneen ja hänen vanhem-
pansa varhaista vuorovaikutusta. Teoria pohjautuu siihen, että 
vauvalla oletetaan olevan luontainen tarve luoda suhde ja kiinnit-
tyä johonkin toiseen ihmiseen. (Nurmiranta, Leppämäki & 
Horppu, 2014, 48.) 

 
- Kokemus vuorovaikutussuhteesta muokkaa vauvan aivoja sekä 

sitä, miten vauvan aivot käsittelevät erilaisia virikkeitä ympäris-
tössä. Vauva ei kykene hoitamaan itseään, joten hän tarvitsee tur-
vallisen aikuisen huolehtimaan psyykkisistä ja fyysistä tarpeis-
taan. (Vilen, Leppämäki ja Ekström, 2008, 35.) Tämä ensimmäi-
nen kiintymyssuhde on pohja kaikelle sosiaaliselle kehitykselle ja 
persoonan muovautumiselle (Nurmiranta ym., 2014, 48). 

 
- Näitä muodostettuja kiintymyssuhteita voi olla useampia. (Nur-

miranta ym., 2014, 48.) Lapsen saadessa toistuvia kokemuksia 
vanhemmistaan ja itsestään suhteessa heihin, hän alkaa muodosta-
maan syyseuraussuhteita ja näin ohjaamaan sitä, miten tuntea ja 
toimia vanhempien kanssa eri tilanteissa. Kiintymyssuhteen ja 
lapsen kiintymisen häntä hoitavaan aikuiseen, saa aikaan lapsen 
tarve turvallisuuteen. (Vilen ym., 2008, 35.) 

 
- Vähintään yksi onnistunut kiintymyssuhde on tärkeä lapsen kehi-

tyksen kannalta, sillä varhaisten kiintymyskokemusten on todettu 
olevan tärkeitä myöhemmälle kehitykselle. Lapsi luo käsitykset 
itsestä ja muista näiden varhaisten kiintymyssuhdekokemusten 
kautta. (Nurmiranta ym., 2014, 48.) 

 
- Itkua voidaan pitää varhaisimpana kiintymyskäyttäymisen muo-

tona. Sen avulla vastasyntynyt hakee läheisyyttä ja kontaktia. 
(Räyhä, n.d., 184.) 

 
- Kiintymyssuhdemalleja on neljä erilaista, joissa jokaisessa aivot 

muokkaantuvat hieman eri tavoin. Näistä neljästä muodosta  
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toivotuin ja ns. onnistunut on turvallinen kiintymyssuhde. Sitä 
mekin käsitellään, koska muut muodot ovat oikeastaan poikkeus-
tapauksia lapsen kehityksessä. (Nurmiranta ym., 2014, 48.) 

 
- Turvallisesti kiintyneen lapsen ympäristö on ollut luonteeltaan 

ennakoitava, säännönmukainen ja rytminen. Turvallisessa kiinty-
myssuhteessa vanhemman käytös on ollut johdonmukaista: hän 
reagoi samalla tavalla eri tilanteissa ollen kuitenkin herkkä. Herk-
kyys ilmenee kykynä tulkita lapsen tarpeita. Herkkä vanhempi 
osaa reagoida sopivalla tavalla ajoittaen reaktionsa oikein. (Nur-
miranta ym., 2014, 48.) Sensitiivisyydellä tarkoitetaan siis vauvan 
tunnetilan kuulemista ja siihen vastaamista (Vilen ym., 2008, 36). 
Kaikki tunteet ovat sallittuja ja niiden ilmaisuun rohkaistaan. 

 
- Lapsi ilmentää turvallista kiintymyssuhdettaan luottamuksella 

vanhemman saatavuuteen. (Nurmiranta ym., 2014, 48.) Hän oppii 
luottamaan siihen, että hänet huomioidaan ja hänen tarpeensa tun-
nistetaan sekä niihin osataan vastata sopivalla tavalla (Vilen ym., 
2008, 37). Turvallisesti kiintyneet lapset ovat myös halukkaita ja 
kykeneviä yhteistyöhön. Lisäksi he käyttävät vanhempaansa/van-
hempiaan turvallisena kiintopisteenä tutkiessaan maailmaa. (Nur-
miranta ym., 2014, 48.) Turvallisesti kiintynyt lapsi alkaa pitä-
mään itseään rakastettuna saamansa hoivan ja huolenpidon ansi-
osta. Hän kykenee aikuisena avoimeen ja suoraan tunneilmai-
suun, sekä antamaan ja vastaanottamaan rakkautta. (Vilen ym., 
2008, 36–38.) 

 
v vuorovaikutukseen liittyvä leikki, jonka aikana kierretään perheiden 

luona       15min 
 
Luennon sisältö osio 2 (30min) 
 

• Vuorovaikutus ja kielellinen kehitys eri ikävaiheissa 
 

o varhainen vuorovaikutus kielellisen kehityksen pohjana 
 

- Varhaiseen vuorovaikutukseen liittyy vahvasti kommunikaatio ja 
kielen oppiminen. Puheen oppimisen perusta on vuorovaikutuk-
sellisissa suhteissa. 

- Puheen oppiminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäi-
nen vaihe sijoittuu ajalle, kun lapsi on 5-6kk. Tämän vaiheen nimi  
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on kahdenvälinen tai ei -tavoitteellinen kommunikaatio. Vuoro-
vaikutus on näissä tilanteissa hoitajan tarkkailua, kasvon ilmeitä 
sekä matkimista ja ääntelyä, joka toistuu vauvan arkirutiineissa 
kuten vaipan vaihdossa ja syötöissä. (Nurmi ym., 2015, 36.) 
 

- Toinen vaihe on kolmenvälinen, tavoitteellinen vaihe, joka sijoit-
tuu lapsen kehityksessä välille 6-8kk ja siitä eteenpäin aina puo-
lentoistavuoden ikään saakka. Lapsi siirtyy toiseen vaiheeseen 
kiinnostuessaan ympäristöstään: lapsi alkaa tutkia esineitä ja ha-
vainnoida tarkasti ympäristöään. Tässä kohtaa lapsi oppii myös 
seuraamaan objekteja sekä toisen ihmisen katsetta. Vuorovaiku-
tuksessa lapsi haluaa jakaa esimerkiksi iloa ja riemua tuottavan 
äänen lähteen äitinsä kanssa siirtämällä katsettaan eri kohteiden 
välillä. Hieman myöhemmin lapsen kehittyessä hän oppii myös 
osoittamaan kohdetta jakaakseen sen toisen kanssa. (Nurmi ym., 
2015, 36–37.) 

 
- Esikielellisen kehityksen kolmas vaihe on rinnakkaisvaihe, jossa 

esikielellinen ja kielellinen kommunikaatio esiintyvät rinnakkain. 
Se sijoittuu lapsen kehityksessä noin 12-24 kuukauden ikään, 
osittain toisen vaiheen päälle. Tässä vaiheessa lisääntyy voimak-
kaasti lapsen puheen ilmaisut, mutta lapsi käyttää kuitenkin edel-
leen paljon esikielellisen kommunikoinnin keinoja apunaan. 
Nämä sanattomat viestintä keinot säilyvätkin puheen tukena läpi 
elämän. (Laakso, n.d., 33.) 

 
o vuorovaikutus eri ikävaiheissa 

 
- Vauvaikä ja lapsuus ovat aikana vahvasti kehittymisen, kasvun, 

muutoksen ja oppimisen aikaa. Jotta kiintymyssuhdetta voi ym-
märtää, tulee löytää sen yhteys eri ikäkausien kehityshaasteisiin 
sekä haavoittuvuuksiin. Ymmärtämällä millaisia kehityshaasteita 
kuuluu vauvaikään, voi vanhempi muokata omaa toimintaansa 
niin, että se tukee vauvan kasvua ja kehitystä sekä turvallisen 
kiintymyssuhteen kehitystä. (Sinkkonen & Kalland, 2002, 177.) 
 

- Tässä ikäkaudessa kehityshaasteiksi voidaan nimetä turvallisuu-
den tunteen kokeminen sekä rohkeus tutkia ympäristöä. Näitä tu-
keakseen – eli turvallisen kiintymyssuhteen luodakseen – van-
hemman tulee toimia tietyllä tavalla. Hänen toiminnassaan tulisi 
ilmetä luottamus omiin kykyihin, jolla tarkoitetaan itseluotta-
musta ja pystyvyyttä vanhempana. Lisäksi toiminnassa tulisi nä-
kyä tunteiden ilmaisun mahdollisuus. Näitä ilmentämällä siirtyvät  
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ne myös vauvaan luoden voimavaroja kehittyvälle lapselle. (Nur-
minen ym., 2014, 51.) 

 
- Huomion saaminen toiselta ihmiseltä perustuukin vauvan varhai-

seen kommunikaatioon – sormella osoittaminen tai käsien ojenta-
minen ovat tapa osoittaa, että vauva haluaa jotain. Toinen merkit-
tävä tekijä on jaettu tarkkaavaisuus, jossa vauva ja vanhempi ja-
kavat yhdessä huomionsa yhtäaikaisesti saman kohteen lisäksi 
toinen toiseensa. (Nurmi ym., 2015, 36.)  

 
- Jaettuun tarkkaavaisuuteen tarvittava aivojen alue alkaa kehittyä 

vauvan ollessa noin kahdeksan kuukauden ikäinen. Jotta vauva 
voisi kehittyä, hän tarvitsee vuorovaikutuksellisen parin itselleen. 
Halua sosiaaliseen kanssakäymiseen vauva ilmaisee katseyhteyttä 
hakemalla sekä hymyilemällä. Tärkeää on vauvan tunnetiloihin 
virittäytyminen. Virittäytymisen, eli kun vanhempi heijastaa 
oman tunnemaailmansa vauvan kokemaan, oppii vauva tehok-
kaasti säätelemään sisäistä tunnekirjoaan. (Mäkelä, n.d., 115, 
120.)  

 
 

v havainnollistava leikki, jossa vanhempi ymmärtää lapsensa sen het-
kisen vuorovaikutuksen tason ja osaa ennakoida tulevaa kehitystä. 
Kierretään taas perheiden luona     15min 

 
v Kysely (20min) 
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Ensimmäisen luentokerran leikit 
 
Ensimmäisen luentokerran leikit  
 
 
Musiikkia ja vauvan kanssa tanssimista 
 

o Soitetaan levyltä musiikkia ja vanhemmat voivat vauvan kanssa tanssia/keinu-
tella omana tahtiinsa 

o Mahdollisuus yhdistää esimerkiksi kukkuu leikki tai pomputtelu tanssin sekaan, 
mikä vanhemmasta tuntuu hyvältä 

 
Leipuri se rullaa (Lainsalo, 2008.)  
 

o Leipuri se rullaa, taikinasta pullaa (2X) (leivotaan esimerkiksi vauvan vatsaa tai 
jalkoja) 

o Voidellaan, voidellaan,  
- sokeria päälle sirotellaan… (sivellään koko kehoa läpi pitkin vedoin ja 

sormin sipsutellaan sokeria vatsan päälle)  
o Uunissa se paistuu (3X)  

- maukkahalta maistuu! (Suukotetaan vauvaa ja ’maistetaan’)  
 
Tie-leikki  (Lainsalo, 2008.) 
 

o Maantie, maantie, maantie, maantie (lapsen ikätaso huomioiden joko sylissä 
istuen jalkoja hieman pomputellen ajetaan suoraa tietä tai vauvan kanssa voi-
daan pitää selällään sylissä ja pomputella jalkoja)  

o Mutkatie, mutkatie, mutkatie, mutkatie (samoin kuin edellinen, mutta keinutel-
laan polvia ja tehdään mutkia)  

o Ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki (nojataan vuorotellen eteen ja taaksepäin) 
- à Ja KUOPPA! (pompautetaan lasta tai avataan polvia niin kuin mat-

kalla tulisi kuoppa) 
 
Harakka huttua keittää  
 

o Harakka huttua keittää 
hännällänsä hämmentää 
pyrstöllänsä puistelee 
nokallansa koittelee 
panee suolaa 
panee sokeria 
antaa tälle 
antaa tälle 
antaa tälle 
mutta tälle ei annakaan!  (Käppi & Leisiö, n.d.)  
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Vartalontuntemus, käydään vauvan kehonosat läpi   
  

o Ota lapsi polvellesi/syliisi ja kosketa eri vartalonosia samalla kun sanot niiden 
nimen. 

o Esimerkiksi: pää, silmät, korvat, nenä, suu, kädet, masu, napa, jalat, varpaat  
o  Osoita vauvan nenää ja sitten omaa nenääsi. 
o Voit myös suukottaa eri vartalonosia ja sanoa samalla niiden nimet.  
o Kiinnitä huomiota siihen, tunnistaako vauva vartalonosien nimet, tavaako, pei-

laako vanhempaan 
 
Metrolla mummolaan  (Lainsalo, 2008.) 
 

o Limpsin, lampsin jalkapatikalla.  
o Köröttelen, köröttelen kympin ratikalla. (pomputetaan vauvaa sylissä ikätaso 

huomioiden) 
o Soitan kelloa (painetaan nenää) 
o Painan nappia (painetaan napaa) 
o Tällä pysäkillä pois.  
o Liukuportaita metroon ja metrolla mummolaan! (nostetaan vauva ilmaan ja lo-

puksi suljetaan halaukseen syliin) 
 
Iloinen vauva 
 

o Laitetaan lapsi istumaan tai makaamaan syliin ja hytkytetään jaloilla tasaista pe-
rusrytmiä. Luetaan loru rytmikkäästi ja tehdään liikkeet lorun sanojen mukaan. 

 
o Tässä on vauvani iloinen 

taidanpa puhaltaa sormiin sen. (Puhalletaan kaikki vauvan sormet läpi.) 
 

o Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa silittää selkää sen. (Käännetään lapsi mahalleen ja silitetään.) 

 
o Tässäpä vauvani iloinen 

taidanpa laskea varpaat sen. (Lasketaan kaikki varpaat.) 
 

o Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa päristää masuun sen.  
(Nostetaan lapsi oman suun korkeudelle ja päristetään masuun.) 

 
o Tässäpä vauvani iloinen 

taidanpa pörröttää hiuksia sen. (Puhallellaan tai silitellään tukkaa.) 
 

o Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa kutittaa kylkiä sen. (Kutitellaan vauvan kylkiä.) 
 

o Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa keinua kanssa sen. (Keinutaan kiikkuu-kaakkuu.)  (Käppi & Leisiö, n.d.) 
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Liite 3/1 
Ensimmäisen luentokerran leikit vanhemmille 
 
Leipuri se rullaa  (Lainsalo, 2008.) 
Leipuri se rullaa, taikinasta pullaa Leivotaan esimerkiksi vauvan vatsaa, jalkoja… 
Leipuri se rullaa, taikinasta pullaa 
Voidellaan, voidellaan  Sivellään vauvan koko kehoa läpi pitkin  
Sokeria päälle sirotellaan…  vedoin ja sormin sipsutellaan sokeria vatsalle 
Uunissa se paistuu    
Uunissa se paistuu 
Uunissa se paistuu 
Maukkahalta maistuu!  Suukotetaan vauvaa, ”maistetaan” 
 
 
Tie-leikki 
Maantie, maantie, maantie, maantie   
mutkatie, mutkatie, mutkatie, mutkatie. 
Ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki 
- ja KUOPPA!   (Lainsalo, 2008.) 
 
 
Metrolla Mummolaan 
Limpsin lampsin jalkapatikalla. 
Köröttelen, köröttelen kympin ratikalla. 
Soitan kelloa, painan nappia 
tällä pysäkillä pois! 
Liukuportaita metroon ja metrolla  
mummolaan!  (Lainsalo, 2008.) 
 
 
Harakka huttua keittää  
Harakka huttua keittää 
hännällänsä hämmentää 
pyrstöllänsä puistelee 
nokallansa koittelee 
panee suolaa 
panee sokeria 
antaa tälle 
antaa tälle 
antaa tälle 
mutta tälle ei annakaan! 
 
(Käppi & Leisiö, n.d.)  
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Liite 3/2 
Iloinen vauva 
Tässä on vauvani iloinen 
taidanpa puhaltaa sormiin sen. (Puhalletaan kaikki vauvan sormet läpi.) 
 
Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa silittää selkää sen. (Käännetään lapsi mahalleen ja silitetään.) 
 
Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa laskea varpaat sen. (Lasketaan kaikki varpaat.) 
 
Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa päristää masuun sen. 
(Nostetaan lapsi oman suun korkeudelle ja päristetään masuun.) 
 
Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa pörröttää hiuksia sen. (Puhalletaan tai silitellään tukkaa.) 
 
Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa kutittaa kylkiä sen. (Kutitellaan vauvan kylkiä.) 
 
Tässäpä vauvani iloinen 
taidanpa keinua kanssa sen. (Keinutaan kiikkuu-kaakkuu.) 
 
(Käppi & Leisiö, n.d.)  
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Liite 4 
Temperamenttirobotti 
 

 

Kuva 7. Temperamenttirobotti (Marjamäki, Kosonen, Törrönen & Han-
nukkala, 2015, 78.) 
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Liite 5 
Hämeen Sanomat 29.10.2018 
 

 
 

 
(Ryynänen, 2018, A3, A10.)  
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Liite 6/1 
Kysely ohjauskerroista  
 
Kysely toteuttamistamme ohjauskerroista 
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja käytämme vastauksia vain opinnäytetyö-
tämme varten. Perustelethan vastauksesi, kiitos! J  
 

1. Ikä 
� 18-20 
� 21-25 
� 26-30 
� 30 à 

 
2. Sukupuoli 

� Nainen 
� Mies 
� Jokin muu? 

 
3. Status 

� Naimisissa 
� Avoliitossa 
� Yksinhuoltaja 
� Muu, mikä?  

 
4. Lasten lukumäärä ja iät 
 

 
 
5. Koitko, että ohjauskerroista oli sinulle hyötyä?  
 

 
 

 
 

 
 
6. Saitko uutta tietoa luennolla (23.10.2018)? 

� Kyllä 
� Ei 

 
Jos, niin millaista?  
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Liite 6/2 
7. Olisitko toivonut luennolta jotain enemmän? 

� Kyllä 
� En 

 
Jos, niin mitä? 

 
 

 
 

 
8. Oliko vauvahierontatunti sinusta onnistunut?  

� Kyllä 
� Ei 

 
Jos, niin millä tavoin?  

 
 

 
 

 
 
9. Onko jotain, mitä olisit muuttanut vauvahierontatunnista?  
 

 
 

 
 

 
 
 
10. Koitko varhaisen vuorovaikutuksen aiheena tärkeäksi tai merkittäväksi?  

 
 

 
 

 
 
 
11. Risuja/ruusuja? Jotain muuta, mitä haluaisit vielä tuoda esiin? 

 
 

 
 

 
 
Kiitos arvokkaasta palautteestasi!  
Elli Korpinen, Sanni Lappavirta  
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Liite 7 
Vauvahierontaoppaan kansi (s. 1/14)  
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Liite 8 
Vauvahierontatunti 
 
Vauvahierontatunti 
 

• Aloitetaan esittelemällä itsemme 
• Painotetaan vauvantahtisuutta (esim. hieronnassa) 
• Kerrotaan tunnin runko 

 
• Teoria: Fyysinen kosketus on meille kaikille tärkeää ja lohdullista. 

Tiedetään, että tasainen, vahva ja suuria ihopintoja samanaikaisesti 
stimuloiva kosketus sekä sively laskevat stressitasoja todella tehok-
kaasti. Kun ajatellaan kosketusta vauvan kannalta, välittyy se hä-
nelle viestinä siitä, että hänestä pidetään huolta. Kosketuksen avulla 
myös viesti vanhemman läsnäolosta välittyy vauvalle. (Mäkelä, n.d., 
113.) Voidaan todeta, että ihmisen kokiessa suuria tunteita, kuten 
surua tai iloa, hän turvautuu varhaisimpaan vuorovaikutuksen kei-
noon, kosketukseen. Heijaus, halaus ja silittely ovat näitä keinoja. 
(Launonen, 2007, 9.)  
 

• Vauvahieronta on tunnetuin menetelmä, jossa fyysistä kosketusta 
hyödynnetään. Se on vauvan ja vanhempien välistä vuorovaiku-
tusta, jolla on osoitettu olevan useita terveysvaikutuksia. Vuorovai-
kutus vauvan ja vanhemman välillä helpottaa molempien stressiä. 
Vauvahieronta toimii myös vähentäen koliikkia sekä ilmavaivoja, pa-
rantaen hengitystä ja unta. Lisäksi sillä on vaikutus vauvan kasvuun: 
säännöllisen vauvahieronnan on todettu parantavan sekä vauvan 
kasvua että kehitystä. (Bennett, Underdown & Barlow, 2013.)  

 
• Jaetaan oppaat vanhemmille 

 
• Näytetään liikkeet vanhemmille käyden ne yhdessä nuken kanssa 

läpi 
 

• Saa hieroa omaan tahtiin ja kysellä (vauvantahtisuus, tauot), kanna-
tetaan käymään pariinkin kertaan läpi. Kierretään vanhempien se-
assa, taustalla soitetaan rauhallista musiikkia (yoga & meditation) 

 
• loppuun kysely 


