
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marija Ijäs 
Saara Mansikkamäki 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Sosionomi (YAMK) 
Opinnäytetyö, 2020 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENTALISAATIOPERUSTAINEN  
PERHERYHMÄ 

Vanhempien kokemuksia menetelmästä  



 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

TIIVISTELMÄ 
 

Ijäs Marija & Mansikkamäki Saara 
Mentalisaatioperustainen perheryhmä. Vanhempien kokemuksia menetelmästä. 
11/2020 
61 sivua ja 2 liitettä 
Diakonia-ammattikorkeakoulu  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto   
Sosionomi YAMK   
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 

 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin vanhempien kokemuksia mentalisaatioperustaisesta 
perheryhmästä. Mentalisaatiokykyä kehittämällä vanhempi valmistautuu kohtaa-
maan erilaisia lastenkasvatukseen liittyviä haasteita. Mentalisaatiossa, eli mielen 
tavoittelussa, on toiveikkuutta ja voimaa, mikä auttaa kehittymään ihmisenä ja 
opettaa armollisuutta. Tavoitteena oli saada lisää tietoa perheryhmän vaikutuk-
sista lapsiperheiden arkeen. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka vanhemman men-
talisaatiokyky kehittyy ja miten lapsiperheen arjen tilanteet helpottuvat perheryh-
män ansiosta. Yhteistyössä oli mukana Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 
 
Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimusta 
varten haastateltiin kuutta vanhempaa, jotka osallistuivat Lapsi mielessä -perhe-
ryhmään kevätkaudella 2020. Tutkimus antaa lisätietoa muutoksista vanhemman 
ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa kyseisessä perheryhmässä käymisen 
seurauksena. Vanhempien esille nostamien kokemusten ja esimerkkien perus-
teella voidaan mentalisaatioperustaisten perheryhmien tehtävää yhteiskunnassa 
pitää ensiarvoisen tärkeänä.  
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In this thesis it was researched parents’ experiences of mentalization-based fam-
ily groups. By enhancing the ability to use mentalization, parents prepare to face 
different challenges in raising children. A part of mentalization is mental aspira-
tion, which includes hopefulness and mental strength. These help in growing as 
a human being and teach mercifulness. Our goal was to gain more information 
on how family groups affected the daily routines of families with children. Our 
research examined how parents’ mentalization ability developed and how family 
groups help the daily routines of families with children. We worked together with 
the welfare organization Mannerheim League for Children, Finland. 
  
Information was gathered through semi-structured theme interviews. For this re-
search was interviewed six parents who took part in groups called Child in mind, 
during the spring of 2020. The research gives more information on the changes 
in interaction between parents and children after the parents had taken part in 
these family groups. According to the experiences and examples from parents 
who took part in mentalization-based family groups, can be said that their effect 
in our society is extremely important.  
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 JOHDANTO 

 

 

Tutustuminen omaan vauvaan alkaa jo ennen syntymää. Tulevien vanhempien 

mielessä on paljon kysymyksiä ja kuvitelmia tulevasta. Vanhemmat usein toivo-

vat ja kuvittelevat vauva-arjen täyttyvän esimerkiksi mukavista vaunulenkeistä, 

herttaisista leikkituokioista ja seesteisistä kahvilahetkistä. Todellisuudessa vau-

van tarpeet ja mieltymykset eivät välttämättä olekaan samat kuin vanhempien 

kuvitelmat ja suunnitelmat. Vaikka lastenkasvatusta on pyritty systemaattisesti 

kehittämään monin tavoin, tällä alueella on kuitenkin aina kehitettävää ja paran-

nettavaa. Monet vanhemmat hakeutuvat samassa elämäntilanteessa olevien ih-

misten pariin saadakseen vertaistukea sekä apua lastenhoitopulmiin.  

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ja Folkhälsan ovat kehittäneet perheryh-

mämallit “Vahvuutta vanhemmuuteen” ja “Lapsi mielessä”. Näissä ryhmissä ver-

taistuen ja verkostoitumisen lisäksi vanhemmat perehtyvät mentalisaation hyötyi-

hin. Perheryhmiin on vuoteen 2020 mennessä osallistunut noin 2000 perhettä. 

Mentalisaatio on avain hyvään vuorovaikutukseen.   Mentalisaatioperustaisessa 

perheryhmässä vanhempi syventää tietouttaan lapsen kasvatuksesta ja kehityk-

sestä keskusteluiden kautta sekä oppii uutta juuri omasta lapsestaan. Ryhmällä 

on positiivinen vaikutus koko perheen loppuelämään. (Sourander, Oksanen, & 

Viinikka 2016, 55–56, 62.) Järvisen ja Taajamon (2006,13) mukaan arjesta sel-

viää paremmin, kun löytää arjen iloja ja mahdollisuuden puhua vaikeista tilan-

teista muiden kanssa.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vanhempien kokemuksia mentalisaa-

tiosta ja sen hyödyistä perheiden arjessa. Haastattelimme kuutta vanhempaa, 

jotka ovat käyneet mentalisaatioperustaisessa Lapsi mielessä- perheryhmässä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää työtä mentalisaation, mentalisaatioperus-

taisten perheryhmien ja vanhempien reflektiivisen kyvyn parissa.  
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 MENTALISAATIO 

 

 

2.1 Mentalisaation määritelmä 

 

Mentalisaatio on mielen pitämistä mielessä (engl. keeping mind in mind). Se tar-

koittaa kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa, kokemusta ja sitä, min-

kälaisia tunteita, ajatuksia ja tavoitteita ihmisten reaktioiden ja käyttäytymisen ta-

kana on.  Täytyy aina muistaa, että jokaisen mieli on erilainen. Mentalisaatio ei 

ole toisen ajatusten lukemista ja ennalta arvaamista, vaan sen tavoitteena on 

toisen ihmisen kokemusten ymmärtäminen. (MLL 2017; Mattila & Rantala 2019, 

27.)  

 

Mentalisaatio määritellään mielensisäisenä tapahtumasarjana, jossa ihmisen 

käyttäytyminen tulkitaan perustuvan tavoitteellisiin mielentiloihin, kuten ajatuk-

siin, tunteisiin, toiveisiin, uskomuksiin ja tarpeisiin sekä pyrkimyksiin. Mentalisoi-

minen on sekä automaattista (implisiittistä) että tietoista (eksplisiittistä). Se on 

kognitiivis- emotionaalinen prosessi, mikä ymmärretään kykynä kokea omia ja 

muiden tunteita joutumatta niiden valtaan tai tunteita torjumatta. (Simonaho 2015, 

21.) Vanhemman on opittava ja kerrottava, miten omia tunteita säädellään, jotta 

lapsi oppii, kuinka hänen omia tunteitansa muokataan ja hallitaan. Jos tunteita ei 

osata säädellä, lapsi tukahduttaa niitä ja samalla kiintymys omiin vanhempiin kär-

sii. Lapsen mielessä voi tällöin liikkua ajatuksia riittämättömyydestä sekä voimak-

kaita pelon tunteita. (Kanninen & Sigfrids 2012, 33.) Lapselle jää mieleen parhai-

ten asiat, jotka ovat emotionaalisesti tärkeitä hänelle. Oppimiskykyä laskevat 

pelko ja jännitys. Emotionaalinen läheisyys toiseen ihmiseen tukee sanojen ja 

tunteiden ymmärtämistä paremmin. (Keltikangas-Järvinen 2012, 26.) 

 

Mentalisaation kehittyminen on merkittävä saavutus, jossa olemme jatkuvasti 

mukana suorasti tai epäsuorasti (Freeman 2016, 199). Peter Fonagyn johdolla 

1990-luvulta lähtien psykoanalyytikot kehittivät mentalisaatioteoriaa ja -työsken-

telyä yhdistämällä ideoita psykoanalyyttisestä teoriasta, kognitiivisesta psykolo-
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giasta ja kiintymyssuhdeteoriasta. Psykologit ja psykoterapeutit käyttävät menta-

lisaatioteoriaa monenlaisissa hoidoissa. Mentalisaatiota pidetään yhtenä mah-

dollisena tapana ymmärtää mielenterveyden perustaa. (Mattila & Rantala 2019, 

21.) Pajulo ja Pyykkönen (2011, 93) korostavat, että mentalisaatio ja reflektiivinen 

kyky ovat paljon enemmän kuin vain menetelmä tai menettelytapa. Kyseessä on 

ajattelu- ja työtavan muutos, jota jokainen pikkulapsiperheiden kanssa työsken-

televä voi omassa työssään harjoitella; eli tilanteissa pyritään “odota, katso ja ih-

mettele”- malliin. 

 

 

2.2 Mentalisaatiokyky 

 

Vanhemman ja lapsen välistä suhdetta voi tukea kehittämällä mentalisaatioky-

kyä. Kuten Kalland kirjoittaa: “Kun lapsen mieli on mielessä, vanhempien oma 

kyky tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn kasvaa.” (Kalland 2017, 146.) Menta-

lisaatiokyky sisältää ymmärryksen itsestä ja muiden ympärillä olevien ihmisten 

toimintatavoista (Lyyra 2015). Emme voi olla varmoja toisten haluista, toiveista, 

kokemuksista tai tarkoitusperistä, mutta mentalisaatiokyky tarkoittaa pyrkimistä 

sen tavoittelemiseksi sekä kykyä arvostaa tätä pinnistelyä. Kyky ohjaa pohti-

maan, mitä toinen ihminen kokee silloin, kun hän toimii. (Pajulo & Pyykkönen 

2011, 71.) Mentalisaatiokyvyn kautta ihminen voi säädellä ja hallita omia käyttäy-

tymiseen liittyviä tapoja.  Mentalisaatio sisältää ihmiselle ominaista tietoisuutta, 

joka kehittyy lapsuudesta aikuisuuteen asti ja vaikuttaa koko ihmisen elämänkaa-

ren halki. (Lyyra 2015.)  

 

Simonaho (2015, 21) toteaa, että mentalisaatio toimii suodattimena ihmisen si-

säisen tilan ja ulkoisen käyttäytymisen välillä. Mentalisaatiokyvyn kehittyminen 

alkaa varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Larmon (2010, 2) mukaan lapsen 

mentalisaatiokyky on havaittavissa noin 4–5 vuoden iässä. Pajulo, Salo ja Pyyk-

könen (2015, 1054) tuovat esille, että lapsi alkaa tällöin ymmärtää, että ihmisen 

käyttäytymisen taustalla on hänen oma, erillinen ajatuksensa ja kokemuksensa. 

Lisäksi hän kykenee ymmärtämään, että todellinen tunne voi hyvin olla eri kuin 

se, mitä ihmisestä näkyy ulospäin. Larmo (2010, 2) korostaa, että lapselle alkaa 

kehittyä ymmärrystä siitä, että ajatukset ovat vain ajatuksia, mihin hän voi itse 
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vaikuttaa. Lisäksi lapsi myös ymmärtää, että itsellä ja toisella on erilaisia mielen-

tiloja, uskomuksia ja toiveita, mitkä ohjaavat toimintaa. Jos tietää omat ja toisen 

uskomukset sekä toiveet, voi ennakoida, mitä itse tulee kokemaan tilanteessa ja 

kuinka toinen aikoo tilanteessa toimia. Simonahon (2015, 21) mukaan nuoruus-

vuosina mentalisaatiokyky muovautuu moniuloitteisemmaksi abstraktin ajattelun 

kehittymisen myötä. 

 

Pajulon, Salon ja Pyykkösen (2016, 37) mukaan perheen mentalisaation taso tu-

lee esille perheen arjessa. Mentalisaatiokyky jakautuu lapsiperheessä epätasai-

sesti, sillä vanhempien taito ymmärtää ja tulkita toisen vanhemman ja lapsen ko-

kemusta on lasta parempi. Lapsen vasta keskeneräinen tunnesäätely sekä ih-

missuhteiden ymmärryskyky ovat riippuvaisia vanhempien kyvystä samaan. Mitä 

pienempi lapsi on ja mitä keskeneräisemmät hänen itsesäätelytaitonsa ovat, sitä 

enemmän vanhemmalta vaaditaan mentalisaatiokykyä lapsen käytöksen suh-

teen. Myös Lundan (2012,113) tuo esille, että lapsen oma ennakointikyky auttaa 

häntä jaksamaan ja toimimaan oikein tilanteissa, jotka on hänelle ennalta kerrottu 

ja sanoitettu. 

 

Mentalisointi on juuri vaikeinta lapsi-vanhempisuhteessa, koska päivän aikana 

tilanteet ja tunteet vaihtelevat laidasta laittaan ja niiden säätely voi olla haasta-

vaa. Vaikeissa tilanteissa on otettava huomioon myös toisen näkökulmaa, koska 

silloin omien tunteiden säätely onnistuu parhaiten. (Mattila & Rantala 2019, 31–

32, Mattila 2011, 62.) Vanhemmuuteen saattaa liittyä myös erilaiset pelot, jotka 

liittyvät oman lapsuuden traumaattiseen kokemukseen (Lunen 2012, 124). Men-

talisaatiokyky auttaa säätelemään omia tunnetiloja ja rauhoittaa mieltä, mikä aut-

taa ihmissuhteissa. Turvallisella pohjalla seisovalla ihmisellä on rohkeutta tutkia 

ja kohdata vaikeitakin asioita elämässään. Mentalisaatiokyvyn avulla vanhempi 

voi luoda hyvän ja turvallisen suhteen omaan lapseensa. Lapsi voi tällöin olla 

oma itsensä ja tuoda esille erilaisia tunteita arjessa. Kun taas puutteellisella men-

talisaatiokyvyllä on yhteys varhaisiin traumakokemuksiin ja ihmissuhteiden on-

gelmiin. (Pajulo, Salo & Pyykkönen 2015, 1050–1052.) Mentalisaatiokyvyn puute 

aiheuttaa lapsen käyttäytymisen väärintulkitsemista, molemminpuolisia petty-

myksiä ja ongelmia vuorovaikutuksessa sekä mahdollisesti jopa lapsen laimin-

lyöntiä (Pajulo & Pyykkönen 2011, 71). 
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Mentalisaatiokyvyn vahvistaminen auttaa ihmistä selviytymään vaikeista psyko-

sosiaalisista riskitilanteista. Huono mentalisaatiokyky voi johtaa ylisukupolviseen 

turvattomuuden ketjuun. Isovanhempien huono esimerkki voi vaikuttaa todella 

kauaskantoisesti, sukupolvesta toiseen. Hyvä kyky hahmottaa toisten tunteita voi 

toimia negatiivisen ketjun katkaisijana. (Pajulo, Salo & Pyykkönen 2015, 1050–

1052.) Freemanin (2016, 199) mukaan mentalisaatiokyvyn kehittyminen voi estyä 

geneettisistä syistä tai irtonaisten kiintymyssuhteiden vuoksi. Lisäksi trauma ja 

stressi voivat vahingoittaa kykyä hahmottaa omaa ja muiden henkistä tilaa.  

Näissä tilanteissa mentalisaatiosta on apua henkilön itsetunnon kohentamisessa. 

Sourander, Oksanen ja Viinikka (2016, 54–55) tuovat esille, että mentalisaa-

tiokyky syventää kommunikointia ja ymmärrystä perheessä sekä auttaa varsinkin 

ristiriitatilanteissa ja negatiivisten tunteiden käsittelyssä. Interventiot eli väliintulot, 

joissa vahvistetaan vanhemman taitoa tunnistaa lapsen käytöksen taustalla ole-

via motiiveja ja tunteita, voivat lisätä vanhemman sensitiivisyyttä enemmän kuin 

lapsen käyttäytymisen hallintaa painottavat interventiot.  

 

Viinikan (2014, 8–9) mukaan 1600-luvulla filosofi Rene Descartes perusteli ole-

misen kyvyllään tunnistaa ajatuksenkulkunsa. Descartes lähti etsimään tällä teo-

rialle vahvaa pohjaa. Loppujen lopuksi hän tuli siihen tulokseen, että omaan ole-

massaoloon ei voinut olla uskomatta, vaan ihminen on olemassa, koska hän ajat-

telee. Filosofi ei tulkinnut meille olemassaolon tunteen syntymistä tai miten me 

voimme ottaa huomioon toisen ihmisen ajattelun ja miten se kehittyy meissä. 

Freeman (2016, 191) tuo esille, että mentalisaatioteoriassa tunnistetaan kykyä ja 

erilaisia tiloja, kuten ihmisen tunteita, toiveita ja uskomuksia. Kyky oppia yhdistä-

mään ajattelua tunteiden ja kehon kanssa kehittyy elämän aikana ja sitä on har-

joiteltava pienestä vauvasta alkaen vanhuuteen saakka.  Mentalisaatio sisältää 

evoluutiotiedettä, neurotiedettä, psykoanalyysia, kiintymysteoriaa ja psykologiaa.  

 

Psykoanalyytikko Peter Fonagy kertoo artikkelissaan Thinking about thinking 

(1991) mentalisaatiota kyvyksi miettiä tietoisia ja tiedostamattomia tunteita ja aja-

tuksia itsessä ja toisissa ihmisissä. Hänen teoriansa, theory of mind kertoo, että 

meidän toiminnallamme on motiivi, tunteet ja tavoitteet. Mentalisaatiokyky auttaa 

meitä miettimään omia tekojamme. Esimerkiksi kyky arvioida omia tunteita ja olla 
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siirtämättä niitä ikäviin tekoihin, vaan sen sijaan oppia pysähtymään ja ottaa vas-

tuu omista tunteista. (Viinikka 2014, 28.) Vanhemman mentalisaatiokyvyn vah-

vistamisen on todettu olevan tehokkaampi keino muokata vanhemman vuorovai-

kutustapaa kuin esimerkiksi mielikuvaharjoitukset tai vuorovaikutuksen opettami-

nen (Pajulo ym. 2015, 1054). 

 

 

2.3 Mentalisaatio varhaisessa vuorovaikutuksessa 

 

Varhaisessa vuorovaikutuksessa vauva ja vanhempi tekevät ja kokevat asioita 

yhdessä (Kaisvuo, Storvik-Sydänmaa, Talvensaari & Uotila 2013). Tällöin van-

hempi vaikuttaa vauvaansa ja myös vauva vanhempaansa. Jatkuva ja toistuva 

vuorovaikutus vauvan ja vanhemman välillä tarkoittaa ihmissuhteen kehittymistä. 

Vauvat ja vanhemmat osoittavat tunteita toisilleen, tulkitsevat niitä ja toimivat vuo-

rovaikutuksessa tulkintojensa pohjalta. (Mäntymaa & Tamminen 1999, 2447, 

2451; Linden 2012, 49.) Kun vanhempi ja vauva ovat yhdessä ja lähekkäin, van-

hemmalla on mahdollisuus tunnistaa vauvan tarpeita ja vastata niihin ajallaan. 

Tämä vaatii vanhemmilta aikaa ja herkkyyttä. Turvallisessa vuorovaikutussuh-

teessa vauva saa lohtua ja hellyyttä. Kun vauva saa huomiota ja hänen tarpei-

siinsa vastataan, hänestä tulee rohkeampi ja hän voi keskittyä ympäristön tutki-

miseen ja oppimiseen. (Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Nurmi, Pulkkinen & Ruoppila 

2014.) 

 

FinnBrain -tutkimuksen ja UC Irvine yliopiston hanke osoitti, että vuorovaikutus-

suhteen laadun tärkeys korostuu ensimmäisten elinvuosien aikana, jolloin lapsen 

aivot ovat vielä todella herkät ympäristön vaikutuksille. Vuorovaikutuksen ja ym-

päristön riittävän ennustettavuuden ajatellaan olevan yksi tärkeimpiä asioita pie-

nen lapsen aivojen kehityksen kannalta. (Turun Yliopisto 2019.) Vuorovaikutus 

muovautuu kehityksen kuluessa, mutta lapsen ja vanhemman suhde jatkuu läpi 

elämän sekä myös aikuisen lapsen elämässä vanhemman kuoleman jälkeenkin. 

Myöhemmät ihmissuhteet rakentuvat niin, että tämä suhde toimii niille pohjana. 

(Mäntymaa & Tamminen 1999, 2447.) Viinikka ym. (2015, 133) toteaa, että toi-

miva parisuhde näyttäisi edistävän tasavertaisen vanhemmuuden toteutumista ja 
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tasavertaisen vanhemmuuden toteutumisella taas on myönteinen vaikutus pari-

suhteeseen. Vanhemmuuden jakaminen ja toimiva parisuhde vaikuttavat erityi-

sesti isien jaksamiseen ja siihen, miten isät sitoutuvat lapseensa.  

 

Lapsen kehittyessä fyysinen ja motorinen kehitys sekä kognitiivinen ja sosioemo-

tionaalinen kehitys ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Lapsi kehit-

tyy omassa aikataulussaan ja saman ikäiset lapset voivat olla erivaiheissa kehi-

tyksessään. Lapsen kehityksen kannalta merkittäviä synnynnäisiä tekijöitä ovat 

perimä, fyysiset ominaisuudet, älykkyys ja temperamentti. Lisäksi vuorovaikutus-

suhteet lapsen kasvuympäristössä ovat oleellisia tekijöitä kehityksen kannalta.  

(Lasten mielenterveystalo. Lapsen kehitykseen vaikuttavat tekijät.)   

 

Lundanin (2012, 60) mukaan lapsen kehitykseen vaikuttaa synnynnäinen tempe-

ramentti.  Lapset reagoivat asioihin eri tavalla, useimmiten temperamentti mää-

rittää lapsen reaktiota eri tilanteisiin. Lapsilla on erilaiset temperamentit ja siinä 

on myös syynsä, miksi yksi lapsi on avoin ja toinen ujo. Vanhemmalle oman lap-

sen temperamentin ymmärtäminen tuo helpotusta arkeen ja kasvatukseen. Aal-

tosen ym. (2008, 10–12) mukaan lapsen kehityksen tukemisessa pitää huomi-

oida lapsen luonteenpiirteitä. Vanhemman on hyvä havainnoida lapsen tempera-

menttia ja siihen liittyvää toimintaa. Lapsen tasapainoista kehittymistä ja kasva-

mista aikuiseksi auttaa, kun vanhemmat hyväksyvät hänen yksilöllisyytensä.   

 

Dunderfeltin (2012, 11) mukaan temperamentti kuvaa ihmisen tapaa reagoida eri 

tilanteisiin kehollaan ja käyttäytymisellään. Se ei kuvasta ihmisen koko personal-

lisuutta, mutta oman ja muiden temperamentin tunnistaminen auttaa ymmärtä-

mään muita sekä itseä. Arjessa temperamentista puhutaan usein vain impulsiivi-

suutena ja kovana reaktiona johonkin ikävään asiaan, vaikka temperamenttiin 

kuuluu myös rauhallisuus ja sosiaalisuus. Keltikangas-Järvisen (2004, 40) mu-

kaan lapsen temperamentti on osa sitä ympäristöä, missä hän elää. On tärkeää, 

että ihminen oppii huomioimaan oman temperamenttinsa, mikä auttaa sopeutu-

maan eri olosuhteisiin.  

 



11 
 

 

Varhaisessa vaiheessa vauvalla ei ole kykyä säädellä ja tunnistaa omia tuntei-

taan, vaan hän tarvitsee siihen vanhempaansa tai hoitajaansa. Lapsella on rajal-

linen kyky kontrolloida omia tarpeitaan ja tunteitaan. Lapsi saattaa kokea pahoin-

vointia, jos vanhempi ei vastaa lapsen viesteihin ja tarpeisiin riittävän nopeasti. 

Vauvasta asti lapsi oppii asteittain tunteiden ja käyttäytymisen kontrollointia ja 

toisen ihmisen mielen havainnointia ja ymmärtämistä eli toisin sanoen varhaista 

mentalisaatiota. (Puura, Sannisto & Riihonen 2018, 1346–1347; Gopnik 2010, 

218.) 

 

2.4 Vanhemman mentalisaatiokyky 

 

Vauvan tulkitseminen ja ymmärtäminen ei ole aina helppoa. Vauvaan tutustumi-

nen vaatii aikaa, joustoa ja kärsivällisyyttä. Vauvalla on oma kieli, jolla hän viestii 

vanhemmille omia halujaan ja tarpeitaan. On todella tärkeää antaa vuorovaiku-

tukselle aikaa. Vauvan ymmärtäminen auttaa vanhempaa rakentamaan turval-

lista vanhempi-lapsisuhdetta. Vanhemmat eivät aina ole valmiita luopumaan riit-

tävästi omasta ajastaan tai omista harrastuksistaan, mikä näkyy heidän suhtees-

saan vauvaan. Vauvan äänen perusteella vanhempi voi nopeasti ymmärtää, mikä 

on vauvan tarve juuri siinä hetkessä. Esimerkiksi sukulaisten luona kahvihetken 

aikana vauva viestii inisemällä haluavansa nukkua, mutta vanhemmat haluavat 

juoda kahvinsa loppuun muiden aikuisten seurassa, jolloin eivät huomaa vauvan 

viestiä ja tarvetta päästä nukkumaan. Lapsi on vuorovaikutuksessa vanhempien 

kanssa alusta asti. Hoito- ja hoivatilanteissa vauva saa ensimmäisten kuukausien 

aikana kosketus- ja näköhavaintoitiin perustuvaa kokemusta (Nurmi, Ahonen & 

Lyytinen 2014, 34). 

 

Vauva ilmaisee ja viestii tunteitaan ja tarpeitaan aluksi sanattomasti: ilmein, elein, 

kehollaan, ääntein sekä erilaisilla käyttäytymistavoilla. Kun vauvan viesti on sa-

naton, vanhempi käyttää koko persoonaansa ottaessaan viestiä vastaan. Ilmaus 

herättää vanhemmassa tunteita ja hän tahtoo vastata vauvan tarpeisiin. Koko-

naisvaltainen kuuleminen ja virittäytyminen johtavat vanhemman mielensisäi-

seen työhön, jonka avulla lapsen sanaton ilmaus on mahdollista saattaa sanalli-
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seen muotoon. Vanhempi kertoo ja osoittaa lapselle, kuinka hän lapsen sanatto-

man viestin siinä hetkessä ymmärtää. Sanojen lisäksi vanhempi käyttää lapsen 

kokemuksen merkkaamisessa erilaisia äänenpainoja, kosketusta, ilmeitä ja kat-

setta. Mikäli merkkaaminen vastaa lapsen sisäistä kokemusta edes suunnilleen, 

lapsi tunnistaa vanhemman ilmauksesta itsensä. (Keinänen & Martin 2019, 26.)  

 

Simonahon (2015, 20) mukaan lapsen käsitys omasta itsestään muodostuu 

niissä kokemuksissa, millä tavoin hän vaikuttaa vanhempiinsa. Kun vanhempi il-

maisee lapsesta kokemaansa ylpeyttä tai liittyy lapsen iloon ja innokkuuteen, 

lapsi kokee vanhemman kokemukset aitoina reaktioina häneen. Vanhemman nä-

kemykseen omasta vanhemmuudesta vaikuttaa merkittävästi se, millaisena hän 

käsittää ja hahmottaa omien tekojen vaikutukset lapseensa. Souranderin, Oksa-

sen ja Viinikan (2016, 60) mukaan lapsen viestien tarkkailun lisääntyminen ja lap-

sen mielen pohtiminen, voivat luultavasti tarkoittaa vanhemman mentalisaatioky-

vyn vahvistumista. Lisäksi vanhemman parantunut kyky sietää, säädellä ja ym-

märtää niin omia kuin lapsenkin tunnetiloja syventävät mentalisaatiota. 

 

Mentalisaatio on avain hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Mentalisointi 

auttaa näkemään toisen ihmisten tunteita ja ajatuksia. Omien tarpeiden näkemi-

nen auttaa selvittämään vastaan tulevia erimielisyyksiä ja väärinkäsityksiä. Kun 

vanhempi osaa lukea ja tiedostaa omia tunteitaan, on hänen helpompi nähdä 

lapsen ajatuksia ja tunteita. Mentalisaatiotaitojen avulla vanhempi oppii parem-

min toimimaan vaikeissa tilanteissa: esimerkiksi, kun lapsi huutaa kaupassa, 

koska haluaa saada uuden lelun. (Mattila & Rantala 2019, 20.) Mentalisoidessa 

vanhempi toistaa samaa uudestaan ja uudestaan ja ymmärtää, että on välttämä-

töntä pohtia tietoisuutta ja tiedostamatonta. Hän puhuu tunteista ja yhdistää ne 

käyttäytymiseen aina uudelleen. Lisäksi vanhempi korostaa jatkuvasti käyttäyty-

misen ja mielentilojen välisiä yhteyksiä. (Slade 2006, 645.) 

  

Arjessa ajattelemme muita ihmisiä, huomioimme toisen tarpeita ja näkökulmia. 

Lapselle on todella tärkeää kokea, että vanhemmat pitävät hänet mielessä. Se 

on välttämätöntä hyvinvoinnille ja sitä kautta vanhemmat pitävät huolen lapsen 

tarpeista. Mielessä pitäminen ei tarkoita pelkästään sanoilla ilmaisemista, vaan 

myös kosketuksessa, katseessa, teoissa ja olemuksessa näkyvää toimintaa. 
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Usein lapsi tarkkailee ja huomaa tunnetiloja ennen kuin ryhtyy puhumaan. Lapsi 

näkee ja ilmaisee huolensa, jos vanhempi on vihainen tai surullinen. Kun pide-

tään toista ihmistä mielessä, on tärkeää muistaa, ettemme voi sanoa kaikkea, 

mitä mielessä liikkuu, vaan meidän on mietittävä, mitä asioita sanomme ääneen. 

(Mattila & Rantala 2019, 29.)  

 

Esimerkiksi, jos vanhempi imettäessään ei ota vauvaan katsekontaktia, vauvalle 

tulee turvattomuuden tunne. Kokeeko vauva tällöin, ettei hän ole arvokas? 

 

Kiintymyssuhteessa vanhemman tunnevasteet lapsen tarpeisiin syntyvät infor-

maation lähteiksi lapsen sisäisistä mielentiloista. Tunnevaste tarkoittaa vanhem-

massa heräävää tunnetta, jonka lapsen tarve hänessä synnyttää. Jotta mentali-

saatiokyky ja sen myötä tunnesäätelykyky voivat kehittyä, täytyy vanhemman olla 

sellaisessa kosketuksessa lapseen, jossa hänen tunnevasteensa peilaa lapsen 

mielentilaa. Lisäksi vanhemman täytyy huomioida ja merkata lapsen mielentila 

niin, että hän reflektoi ja kuvailee lapsen sisäistä tilaa eikä omaansa. (Keinänen 

& Martin 2019, 27.) Keltikangas-Järvinen (2012,27) korostaa, että hyvän kiinty-

myssuhteen aikana vanhempi auttaa lasta tunteiden säätelyssä, vanhempi osaa 

seurata ja nähdä lapsen mielialoja sekä suuntaa omaa toimintaansa tilanteen 

mukaisesti. Vanhempi opettaa lapselle erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämisen; 

esimerkiksi vanhempi ohjaa lasta positiivisiin tunteisiin ja auttaa häntä pois nega-

tiivisista tunteista.  

 

Ihmisen käytöstä ohjaavat aivotoiminta: mielentilat, ajatukset, tunteet, uskomuk-

set, toiveet, halut ja kaikki sisäiset kokemukset. Ihmettely ja pohtiminen auttavat 

ymmärtämään toisen ihmisen käytöstä ja toimintaa. Esimerkiksi, kun lapsi hyppii 

pöydällä, hän ei käyttäydy huonosti, vaan hän on innoissaan. Tämä esimerkki 

auttaa vanhempaa näkemään, että hyppiminen on iloa ja innostusta, vaikka se 

on pöydän päällä tapahtuvaa toimintaa. Mentalisaatio ei tarkoita, ettei vanhempi 

asettaisi rajoja lapselle. Vanhemman täytyisi pyrkiä ymmärtämään lasta, että 

miksi hän toimii juuri tietyllä tavalla.  Mentalisointi tuo vanhemmalle ymmärrystä 

ja joustoa omaa lasta kohtaan. Kun vanhempi näkee ja ymmärtää lapsen koke-

muksen, hän ei vähättele sitä. Esimerkiksi ihmisten väliset riidat saattavat loppua 

nopeasti, jos molemmat osapuolet osaavat ottaa huomioon toisen kokemuksen.  
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(Mattila & Rantala 2019, 22,26.) Lapsen ollessa emotionaalisesti läsnä ja rea-

goidessa vanhemman tunneilmaisuun, hän antaa samanaikaisesti palautetta ai-

kuisen toiminnasta ja vahvistaa lisäksi vanhemman omaa kokemusta siitä, kuinka 

tärkeä hän itse on lapselleen (Salo & Flykt 2013, 413).  

 

Korpiolan mukaan (2014, 1) mentalisaatio vahvistaa arjessa tapahtuvaa vuoro-

vaikutusta. Vanhemman voimakas reagointi eri tilanteissa muuttuu pysähtymi-

seen ja rauhalliseen käytökseen, jonka kautta vanhempi luo tasapainoisen ilma-

piirin ja arjen lapselle. Lisäksi Slade (2006, 643) painottaa, että mentalisoiva van-

hempi pyrkii aktiivisesti ymmärtämään omaa ja lapsen ajatusta ja lisäksi ymmär-

tää oman sisäisen kokemuksen vaikuttavan ajatukseen lapsesta. Vanhempi kun-

nioittaa lapsen riippumattomuutta, itsenäisiä ajatuksia ja tunteita sekä pyrkii hillit-

semään omat tunteensa ilman, että hylkäisi lapsen selkeät tarpeet, vaikka ne oli-

sivat ristiriidassa hänen omiensa kanssa.  Camoiranon (2017) mukaan vanhem-

man mentalisaatiokyvyllä on suuria vaikutuksia hoivan laatuun, lapsen tunteiden-

säätelykykyyn ja lapsen omiin mentalisaatiotaitoihin. 

 

 

2.5 Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä -perheryhmämallit  

 

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli perustuu Yalen yliopiston Child 

Study Centerissä kehitettyyn Parents First- ohjelmaan. Ohjelma pyrkii vanhem-

pien mentalisaatiokyvyn vahvistamisen lisäksi lasten päivähoito- ja kouluvalmiuk-

sien lisäämiseen sekä kytkemään vanhemmat tiiviimmin mukaan lapsensa hoi-

toon ja koulunkäyntiin. Suomessa Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämal-

lin kehittäminen Parents First -ohjelman pohjalta alkoi Folkhälsanin Föräldskapet 

främst -interventio- ja tutkimushankkeessa vuosina 2007–2009. Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto jatkoi Vahvuutta vanhemmuuteen -hankkeessa vuosina 2010–

2014 perheryhmämallin kehittämistä ja levittämistä kuntien perhekeskusverkos-

toihin ja neuvoloihin. Lapsi mielessä -vanhempainryhmä on jatkoa Vahvuutta 

vanhemmuuteen -perheryhmälle. Lapsi mielessä -ryhmien ohjaajia MLL on kou-

luttanut vuodesta 2013 alkaen. (Sourander, Oksanen & Viinikka 2016, 55–56.)  
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Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä on suunnattu ensimmäisen lapsen saa-

neille vanhemmille neuvolan perhevalmennustoiminnan jatkoksi. Lapsi mielessä 

-ryhmä taas on 1–3- vuotiaiden taaperoikäisten vanhemmille. Suljettua ryhmää 

ohjaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työparina. Vahvuutta vanhemmuu-

teen -perheryhmä kokoontuu 12 kertaa joka toinen viikko ja Lapsi mielessä -

ryhmä 8 kertaa. Tapaamiset kestävät 1,5–2 tuntia kerrallaan. Vauvat ovat Vah-

vuutta vanhemmuuteen -ryhmän alkaessa 2–4 kuukautta ja ryhmän tullessa pää-

tökseen suunnilleen vuoden ikäisiä. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita ryh-

mään. Ryhmä on todettu toimivaksi, kun siihen osallistuu 4–6 perhettä. Yksin-

huoltaja voi myös hyvin osallistua ryhmään. (Sourander, Oksanen & Viinikka 

2016, 56.) 

 

Souranderin, Oksasen ja Viinikan (2016, 54–55) mukaan strukturoitujen ja teo-

reettiseen tietoon pohjautuvien perheryhmämallien vaikutuksista on positiivista 

näyttöä. Ryhmästä saatu tuki vahvistaa vanhemman verkostoja, itseluottamusta 

ja lisää tietoa lapsen kehityksestä sekä vanhemmuudesta. Interventiot, joissa 

vahvistetaan vanhemman taitoa tunnistaa lapsen käytöksen taustalla olevia mo-

tiiveja ja tunteita, voivat lisätä vanhemman sensitiivisyyttä enemmän kuin lapsen 

käyttäytymisen hallintaa painottavat interventiot. Mentalisaatioperustaisten van-

hemmuuden tuen mallien päällimmäisenä tavoitteena on vahvistaa vanhemman 

mentalisaatiokykyä.  

 

Ensimmäinen ryhmäkerta alkaa yksinkertaisella ajatuksella: mentalisaatioperus-

taisen ryhmän kulmakivi on, että jopa hyvin pienillä lapsilla on omia ajatuksia, 

tunteita ja aikomuksia (Slade 2006, 651). Vanhempia rohkaistaan tekemään 

enemmän havaintoja omasta lapsestaan, pohtimaan ja lisäämään ymmärrystä 

lapsen kokemuksista sekä vastaaman lapsen tarpeisiin perustellen. Tärkeää on 

myös, että vahvistetaan vanhemman kykyä pohtia omia tunteitaan ja ajatuksiaan 

sekä niiden peilaamista käyttäytymiseen. Ongelmat lapsen ja vanhemman vuo-

rovaikutuksessa vaikuttaisivat vähenevän, kun mentalisaation taitoa ryhmässä 

tietoisesti vahvistetaan. (Sourander, Oksanen & Viinikka 2016, 55.) 
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Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä -perheryhmien ohjaajien koulutuk-

sen keskeinen teoriatausta on mentalisaatioteoria. Koulutuksessa perehdytään 

mentalisaatioteoriaan perustuvan reflektiivisen työotteen ymmärtämiseen ja sen 

soveltamiseen perheryhmän ohjauksessa sekä muussa ihmisten kanssa tehtä-

vässä työssä. Koulutukseen osallistuneista sosiaali- ja terveysalan ammattilai-

sista puolet toimivat terveydenhoitajina. Lisäksi koulutettiin perhetyöntekijöitä, 

varhaiskasvatuksen opettajia, sairaanhoitajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä 

ja -ohjaajia. Reflektiiviseen työotteeseen kuuluu uteliaisuus toisen ihmisen koke-

musta ja näkemystä kohtaan, ihmetteleminen sekä tahto ja kyky muuttaa omaa 

näkökantaansa tarvittaessa. Osaamisen kulmakivenä voidaan pitää työntekijän 

mentalisointikykyä. Mentalisaatiokyky ohjaa työntekijää ajattelemaan lapsen ja 

vanhemman sisäistä kokemusta sekä myös työntekijän omia tunnereaktioita per-

heryhmässä ja niiden vaikutuksia erilaisissa tilanteissa. (Sourander, Oksanen & 

Viinikka 2016, 57.) 

 

Keskeistä ryhmissä on työntekijän reflektiivinen työote, jonka ydinasia on turval-

linen, utelias ja myötätuntoinen suhde lapseen ja vanhempaan. Työntekijä pyrkii 

mallintamaan mentalisaatiota ryhmän vanhemmille omalla toiminnallaan. Turval-

linen ilmapiiri mahdollistaa vanhemman omien ajatusten ja tunteiden pohtimisen 

ja näiden yhteyden omaan käytökseensä sekä lapsen käyttäytymisen takana ole-

via mielen tiloja. Perheryhmissä vanhempia autetaan ja rohkaistaan keskustele-

maan ja miettimään arkisia tilanteita erityisesti lapsen näkökulmasta. (Sourander, 

Oksanen & Viinikka 2016, 55.) Työntekijät osallistuvat yhteiseen muutosproses-

siin vanhempien kanssa.  Reflektiivinen työote tarkoittaa sitä, että työryhmässä 

esitetyt uudet ajatukset eivät ole objektiivisia tosiasioita, vaan subjektiivisia näke-

myksiä, jossa sen jäsenet saavat olla samaa tai eri mieltä. (Väänänen 2013, 58.)  

 

Jokaisella ryhmätapaamisella on oma teemansa, kuten “Minä tarvitsen sinua” liit-

tyen samanaikaiseen tarvitsevuuteen ja omatoimisuuteen ja temperamenttiin liit-

tyvä “Minä olen minä”. Tapaamiset etenevät jokaisella kerralla saman kaavan 

mukaisesti. Ohjelmassa on ensin välipala, sitten keskustelua viime kerralla anne-

tusta kotitehtävästä, teeman alustus ja keskustelu. Ennen ryhmäkerran lopetusta 

annetaan vielä kotitehtävä perheille. Vanhemmat saavat kotiin viemisiksi paperin, 

jossa on kuvattu päivän teema ja kotitehtävän, joka antaa vanhemmille ideoita 
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yhteisten hetkien viettämiseen perheenä ja samalla havainnoimaan niissä las-

taan. (Sourander, Oksanan & Viinikka 2016, 56.) Kotitehtävän teemana on esi-

merkiksi “Ihaninta vauvassani”, jolloin vanhempien täytyy pysähtyä tarkkaile-

maan lastaan ja pohtia mikä hänessä ja perheen arjessa on kaikkein ihaninta 

juuri sillä hetkellä. Lisäksi vanhempia pyydetään arvelemaan, mikä lapsen mie-

lestä mahtaa olla ihaninta isässä ja äidissä. Vanhemmat kirjaavat näitä ajatuksi-

aan ryhmässä jaettuun Ihaninta vauvassani –monisteeseen. (Vahvuutta vanhem-

muuteen -perheryhmä opas 2012.)  

 

Ryhmissä ohjaajat eivät pidä luentoja, anna suoria neuvoja tai tarjoa valmiita rat-

kaisuja vanhempien esittämiin kysymyksiin. Ohjaajat ennemminkin auttavat van-

hempia mentalisaatiota edistävien kysymysten, ihmettelevän ja arvostavan asen-

noitumisen avulla pohtimaan arjen tilanteita sekä kuuntelemaan omaa lastaan, 

itseään sekä puolisoaan. Tavoitteena on, että perheryhmätapaamisten edetessä 

vanhemmat löytävät erilaisia näkökulmia arjen haastaviin tilanteisiin ja heidän tai-

tonsa tulkita ja arvella lapsen mieltä kasvaa. Syvempi ymmärrys luo iloa ja turvaa 

sekä läheisyyden tunnetta perheenjäsenten välille ja lisää myös arjen sujuvuutta. 

(Sourander, Oksanen & Viinikka 2016, 56–57.) Lapsi voi kasvaa luottavaisesti, 

kun hän tietää, että vanhemmat osaavat selkeästi ja riittävästi kertoa, mikä 

suunta on oikea (Mattila 2011, 101). 

 

2.6 Perheryhmien yhteiskunnallinen merkitys  

 

Sourander, Oksanen ja Viinikka (2016, 61–62) perustelevat artikkelissaan tar-

vetta kehittää ja toteuttaa vanhempien mentalisaatiokykyä vahvistavia malleja. 

Sen tukeminen olisi tärkeää yhteiskunnassamme laajemminkin ja tämä ehkäisisi 

ongelmia. Lisäksi mentalisaatiokyky on merkityksellinen myös yhteisön tasolla ja 

sen vahvistamiseen kohdistuvia interventioita on tehty hyvin tuloksin esimerkiksi 

nuorten syrjäytymisen ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Mentalisaatiope-

rustaisen perheryhmätoiminnan tavoitteellinen ja pitkäjänteinen toteuttaminen 

vaatii panostusta perheiden varhaisen tuen palveluihin, ammattilaisten lisäkou-
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luttamista, valtakunnallista koordinaatiota ja ammattilaisten innostusta työken-

tällä. Lisäksi mentalisaatiotietoisuuden lisääminen vaatisi muutoksia työtavassa 

ja työn sisällöissä. 

 

Kontulan (2018, 5) mukaan Suomessa perhepolitiikan eteen on tehty paljon hyviä 

saavutuksia. Suomessa asuu maailman onnellisin kansa, terveimmät lapset ja 

meillä on laadukkaita perhevapaajärjestelmiä, mutta haasteitakin riittää, sillä pal-

veluiden saatavuus ja yhteensovittaminen perheen arjessa on haasteellista. Pää-

ministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) korostetaan, että tarkoitus on 

luoda hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnonalat yhdistävä lapsi- ja perhemyöntei-

sen Suomen visio. Hallitus sitoutuu arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia, vie-

mään eteenpäin lapsibudjetointia, lisäämään lasten ja nuorten osallisuutta yhteis-

kunnassa sekä vahvistaa lasten hyvinvoinnin tietopohjaa. Perheiden oikea-aikai-

nen ja kokonaisvaltainen tukeminen on avain lasten eriarvoisuuden vähentämi-

seen. (Sosiaali-terveysministeriö 2019; Väestöliitto 2019.) Väänäsen (2013, 11) 

mukaan yhteiskunnallisen hyvinvoinnin epätasa- arvoisuus ja syrjäytymiskehitys 

ovat riskitekijöitä tasapainoiselle ja terveelle lapsuudelle.  

 

Pajulon ja Pyykkösen tutkimus vuodelta 2011 osoittaa, että mentalisaatiokykyä 

vahvistavan työotteen käyttäminen olisi erittäin hyödyllistä perusterveydenhuol-

lon äitiys- ja lastenneuvoloissa vuorovaikutuksen hankaluuksia ehkäisevänä lä-

hestymistapana. Mentalisaatiota vahvistavaa työotetta ja vanhemman reflektiivi-

sen kyvyn arviointia on mahdollista soveltaa kaikessa vauvaperhetyössä, lasten-

suojelussa ja lasten mielenterveystyössä, joissa on suuri tarve uusille välineille 

perheiden varhaista ja tehokasta auttamista varten. (Pajulo & Pyykkönen 2011, 

93.) 
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 REFLEKTIIVINEN KYKY 

 

 

3.1 Reflektiivisyys käsitteenä 

 

Tiuraniemen (2002, 2) mukaan ihminen tekee jatkuvasti havainnointia toisten 

käyttämisestä omien ja toisen sisäisten tilojen kautta eli toisin sanoin ihminen 

reflektoi omaa ja toisten olemista. Ihminen yrittää havaita toisten mielialoja omien 

mielialojen kautta. Toisten ihmisten kanssa käyty sosiaalinen kanssakäyminen 

voi nostaa itsessä erilaisia ajatuksia ja tunteita, joiden kautta voi pyrkiä vaikutta-

maan toisen toimintaan. Viitalan ja Jylhän (2019, 247) mukaan kyky arvioida 

omaa ajattelua tai toimintaa eli reflektiivisyys on merkittävä tekijä siinä, kuinka 

tehokkaasti ihminen oppii kokemuksistaan niin työelämässä kuin muillakin elä-

män alueilla. Reflektiivisyys tarkoittaa etenkin tietoista itsearviointia, jossa ihmi-

nen avoimesti analysoi omia tekojaan, niihin johtanutta toimintaa sekä taustalla 

vaikuttaneita uskomuksia, tietämystä ja tekemiään valintoja.  

 

Pajulon (2004, 2544) mukaan mentalisaatio- käsitteen rinnalla käytetään reflek-

tiivisen kyvyn käsitettä. Kalland (2017, 134) tuo esille, että reflektiivinen kyky 

osoittaa kykyä havainnoida, ymmärtää ja rakentaa perspektiiviä omaan koke-

mukseen. Samaan aikaan se osoittaa kykyä vastaanottaa, säädellä ja kokea tun-

netta aidosti. Kehittyneelle reflektiiviselle kyvylle on luonteenomaista asioiden 

laaja käsitteleminen ja yhdistäminen, mikä kertoo rikkaasta tunne-elämästä ja ky-

vystä kunnioittaa tunteiden moninaisuutta ihmisten välillä. Tieteellisessä tutki-

muksessa reflektiivinen kyky on taito, mitä voidaan arvioida. Lisäksi reflektiivinen 

kyky koetaan käytännön toimintana, joka perustuu mentalisaatioon.  Tällöin men-

talisaatio on yläkäsite ja reflektiivinen kyky tarkoittaa toimintaa, joka nähdään esi-

merkiksi vanhemmuudessa käytännössä jokapäiväisenä hoivaamisena.  Reflek-

tiivisen toiminnan ja mentalisaation välillä on siis yhteys, muttei silti voida olettaa, 

että ihminen, jolla on korkeatasoinen kyky mentalisoida, olisi taitava myös reflek-

toimaan.  
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3.2 Vanhemman reflektiivisen kyvyn vahvistaminen 

 

Vanhemman reflektiivinen kyky on hyvä pohja vuorovaikutuksen kautta kehitty-

välle kiintymyssuhteelle. Kun lapselle kehittyy turvallinen kiintymyssuhde van-

hempaansa, hänelle itselleenkin syntyy hyvä pohja kehittää reflektiivistä kykyä. 

Vanhempi, joka osaa reflektoida lapsensa kanssa, näkee lapsen erillisenä ihmi-

senä, jolla on omat tunteet, toiveet ja pyrkimykset. Kun vanhempi osaa erotella 

omia ja lapsen tunteita reflektoiden tilannetta, hän pystyy vastamaan hyvin lap-

sen tarpeisiin ja tunteisiin. Silloin lapsi kokee syvällistä yhteyttä vanhempiin, 

koska hän on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi.  (Pajulo 2004, 2544; Larmo 2010, 

616–617.)  

 

Reflektiiviselle työskentelylle tulee usein tarve tilanteissa, joissa vanhempi on ih-

meissään ja neuvoton jostakin vuorovaikutustilanteesta lapsen kanssa. Van-

hempi kokee hämmennystä ja kokee, ettei tiedä yhtään mistä lapsen toiminnassa 

on kyse. Ihmisellä on perustarve ymmärtää muita ja tulla itse ymmärretyksi. (Pa-

julo & Pyykkönen 2011, 88.) Vanhemman reflektiivistä kykyä pitää arvioida aina 

suhteessa lapsen kehitysvaiheeseen. On helpompi tavoittaa kaksi- kolme- vuoti-

aan lapsen ajatuksia ja tunteita eri tilanteissa kuin puolivuotiaan tai vuoden ikäi-

sen. (Pajulo & Pyykkönen 2011, 82.) 

 

Väänäsen (2013, 26) mukaan perheen elämänkaaren kehitystehtäviin kuuluvat 

erilaiset kehitysvaiheet. Jokaisella kehitysvaiheella on perustehtävä, joka täytyy 

ratkaista. Tämän jälkeen perhe on valmis taas uuteen kehitysvaiheeseen ja lap-

sen tarpeiden tyydyttämisen lisäksi hyvinvoinnin turvaamiseen. Mattila (2011, 68) 

painottaa, että elämään kuuluu erilaisia arjen muutoksia, mitkä yleensä nostavat 

tunteita pintaan. Kun perheen perusta on turvallinen ja selkeä, perhe selviää 

näistä elämänmuutoksista. Kasvuvaiheet vaativat vanhemmilta luottamusta ja 

voimavaroja.  Väänäsen mukaan (2013, 62–63) erilaiset elämänvaiheet ja tilan-

teet aiheuttavat perhedynamiikassa muutoksia ja niillä on suuri vaikutus koko 

perheen hyvinvointiin. Vanhemman oma säätelykyky ja mahdollisuus asettua 

vauvaperhearkeen on kiinni vanhemman omasta sen hetkisestä elämäntilan-

teesta ja hyvinvoinnista. (Turun Yliopisto 2019.) 
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Kalland (2017, 136–137) toteaa, että vanhemman reflektiivinen kyky vaihtelee eri 

tilanteissa. Vaihtelu reflektiivisessä kyvyssä liittyy yksilön kehityskaareen, mihin 

lukeutuu niin kokemukset lapsuudessa kuin myöhemmät reflektiivistä kykyä hei-

kentävät sekä vahvistavat kokemukset. Kyky on lisäksi jokseenkin tilannesidon-

nainen. Stressi, väsymys, suuttuminen ja ärsyyntyminen vaikuttavat kielteisesti 

reflektiiviseen kykyyn. Lisäksi vuorovaikutus ei ole samanlaista kaikkien ihmisten 

kanssa. Läheisissä ihmissuhteissa tiedostamattomat ja tietoiset vuorovaikutus-

mallit sekä niihin liittyvät voimakkaat odotukset ja tunteet saattavat hankaloittaa 

reflektiivisen kyvyn käyttämistä varsinkin tilanteissa, joihin liittyy aiempia negatii-

visia kokemuksia, kuten kokemus hylkäämisestä. Läheisissä ihmissuhteissa ref-

lektiivisen kyvyn käyttäminen on todella tärkeää ja niissä se myös pääsee kehit-

tymään parhaiten. Lyyran (2015) mukaan vanhemman pohtiessa omaa äskettäin 

tapahtunutta intensiivistä kokemusta, se saattaa muuttua haaleammaksi van-

hemman ryhtyessä reflektoimaan omaa mielensä tilaa ja reaktiota kokemuksen 

aikana. Oman mielen tilasta täytyy olla tietoinen ja sitä pitäisi voida ennakoida, 

jotta tilannetta voisi paremmin hallita.  Tämän lisäksi Mattilan ja Rantalan (2019, 

20–27) mukaan ilman kykyä aistia lapsen tunteita ja kokemuksia on vaikeaa ra-

kentaa hyvää suhdetta lapseen. 

 

On todella tärkeää, että vanhempi tavoittaa lapsen seuraavan kehitysvaiheen ja 

ennakoi seuraavaa kehitysaskelta; tällä tavalla lapsen ja vanhemman vuorovai-

kutus pysyy hyvässä mallissa. Lapsella saattaa tulla hetkellinen kehityksen taan-

tuminen, jonka aikana aikuisen on säilytettävä uteliaisuus ja kiinnostus sekä an-

nettava aikaa lapsen seuraavan kehityksen tulla rauhallisesti ja omalla ajallaan. 

Vanhemman täytyisi pyrkiä pitämään lapsen mieli omassa mielessään. Tällöin 

aikuinen on kiinnostunut, miksi lapsi käyttäytyy nyt juuri sillä tavalla. (Kanninen & 

Sigfrids 2012, 59–60.) Vanhemmat haluavat tavoitella onnistunutta vanhem-

muutta löytämällä hyvän tasapainon vanhemmuuden eri ulottuvuuksissa 

(Hughes 2011, 16). Mattila (2011,55) pohtii, että vanhempien ja lasten suhdetta 

on tuettava, autettava ja sille on annettava arvonsa. Kun suhteessa ilmenee haa-

voittuneisuutta, pitää etsiä keinoja vahvistaa ja parantaa niitä kohtia, jotta lapsen 

ja vanhemman välinen ihmissuhde voisi säilyä ja kantaa suhdetta eteenpäin. 
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3.3 Lapsen reflektiivisen kyvyn kehitys 

 

Pajulon (2004, 2544–2545) mukaan reflektiivistä kykyä ei ole vauvalla syntyes-

sään, vaan se kehittyy vähitellen toisten kehittyneempien mielten varassa. Van-

hempi lisää lapsensa reflektiivistä kykyä syntymästä saakka altistamalla lapsen 

mentaaliselle kielelle. Tällöin vanhempi puhuu tunteista ja siitä, kuinka oma käyt-

täytyminen ja teot vaikuttavat muiden kokemuksiin.  Lapsi alkaa ymmärtää omaa 

psyykkistä kokemustaan tarkastelemalla toisen ihmisen ilmikäyttäytymisen taus-

talla olevaa mieltä. Tämä taas on perustana kyvylle hallita omia tunteita, havain-

noida itseä ja tuntea hallitsevansa käytöstänsä. Lapsen reflektiivisen kyvyn ke-

hittyessä hän kykenee lukemaan toisen ihmisen mieltä eli tunteita, suunnitelmia, 

aitoutta, tarkoitusperiä tai teeskentelyä. Tällöin toisen ihmisen käyttäytymisen tul-

kitseminen on mielekkäämpää ja ennustettavampaa. 

 

Reflektiivinen kyky viittaa lisäksi vanhemman peilitehtävään. Tällöin lapsi kohtaa 

vanhemman heijastuksessa eli äänessä, kasvoissa ja olemuksessa, mutta hän 

kohtaa myös itsensä sekä vanhemman kokemuksen itsestään. Lapsi voi tunnis-

taa itsensä ja kokemuksensa kokonaan, osittain, tai ei laisinkaan vanhemman 

peilissä eli reflektiossa. Reflektion onnistuessa vauva viestii onnistumisesta van-

hemmalle esimerkiksi jokeltelulla, hymyllä, itkun vaimentumisella tai rauhoittu-

malla vanhemman syliin. Vanhempi puolestaan viestii vauvalle tai lapselle heijas-

tavansa lapsen sisäistä todellisuutta sanoilla, keholla, ilmeillä sekä erilaisilla ää-

nensävyillä ja -voimakkuudella. Samalla vanhempi tulee heijastaneeksi lapsel-

leen omaa kokemustaan lapsen kokemuksesta. (Kalland 2017, 135–136.)  

 

Vanhempien reflektoiva toiminta liittyy vanhempien halukkuuteen ymmärtää lap-

sen käyttäytymiseen vaikuttavia psyykkisiä tiloja ja sillä on ratkaiseva merkitys 

siinä, miten vanhemmat reagoivat lapsensa tarpeisiin, tunteisiin ja käyttäytymi-

seen. Reflektoiva toiminta on kognitiivinen ydin, joka yhdistää vanhemman lap-

sen tunteisiin ja myös vanhemman omiin varhaisiin kiinnittymiskokemuksiin in-

tegroidulla tavalla nähdäkseen omat kokemukset erillään ja tarjotakseen turvalli-

sen perustan lapselleen. (Shawn 1999, 2; Gopnik 2010, 164.) Kun aikuinen opet-

taa lapselle mentalisaation ja reflektiivisyyden taitoja, on lisäksi tärkeää samalla 
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sanoittaa ja analysoida ääneen, mikä helpottaa lasta uuden taidon vastaanotta-

misessa. Lapsi oppii miettimään ja punnitsemaan omia ja muiden tunteita ja aja-

tuksia pohtimalla ja analysoimalla ympäristöä sekä hänen ympärillään olevia ih-

misiä. Vanhempien tavoitteena on antaa lapsille prosessi- ja työskentelymalli, 

joka inspiroi lasta tutkimaan ja havainnoimaan itseään ja muita ihmisiä. (Hughes 

2011, 166–167.) Kupias ja Peltola (2019, 38) korostavat, että havaitseminen ja 

pysähtyminen uuden äärelle on äärimmäisen tärkeä asia oppimisen kannalta. 

Tämän lisäksi on hyvä tarkastella omia ajatuksia ja tunteita sekä niiden alkupe-

rää.  
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 KIINTYMYSSUHDETEORIA 

 

 

4.1 Kiintymyssuhde 

 

Kallandin (2017, 111) mukaan kiintymyssuhde tarkoittaa lapsen ja vanhemman 

tai ensisijaisen hoitajan välistä biologiaan perustuvaa tunnesidettä. Gopnik 

(2010,163) päättelee, että kiintymyssuhde on pohja yhdelle tärkeimmälle perus-

tarpeellemme eli rakkauden osoittamiselle. Esimerkiksi vauvat ja taaperot oppivat 

uskomusten ja halujen lisäksi nimenomaan rakkauden osoituksista. (Gopnik 

2010, 163). Keinänen ja Martin (2019, 26) korostavat kiintymyksen muodostumi-

sen tarkoituksen olevan turvallisten tunnesiteiden avulla edistää jälkeläisten kas-

vua ja kykyä selviytyä tulevaisuudessa omillaan sekä suojella häntä vaaroilta. 

Silvénin (2010, 152) mukaan kiintymyssuhteessa lapsi päättää sisäisten mallien 

eli odotusten ja kokemusten kautta, onko toinen ihminen turvallinen ja rakkauden 

arvoinen ja voiko häneen turvautua hädässä. Pajulo, Salo ja Pyykkönen (2016, 

35) taas painottavat, että pitkälle kehittynyt kyky mentalisoida liittyy vahvasti tur-

valliseen kiintymykseen. Turvallisen kiintymyksen pohjalta ihminen uskaltaa tut-

kia myös ikäviä ja hankalia asioita elämässään, ja rohkenee pohtimaan toisen 

ihmisen, myös pienen lapsen, erillistä mieltä ja kokemusta. Myös Rusanen (2011, 

57) painottaa, että vanhemmat voivat vaikuttaa turvallisen kiintymyssuhteen syn-

tymiseen kehittämällä mentalisaatiokykyä. Turvallinen kiintymyssuhde vaikuttaa 

lapsen sosiaaliseen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. 

  

Bowlbyn (1979) kiintymyssuhdeteoria pohjautuu malliin lapsen säätelytaitojen ke-

hittymisestä vanhempien kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa. Lapsi sisäis-

tää vuorovaikutuskokemustensa kautta kiintymyskohteensa ja suhdettaan heihin 

sekä tähän suhteeseen liittyviä tunteita ja mielikuvan itsestään tässä suhteessa. 

Nämä luovat sisäisen työskentelymallin, joka eritellään turvallisiin ja turvattomiin 

kiintymystyyleihin. Kiintymystyyli antaa kuvan yksilön tavasta turvautua toisiin 

stressaavissa tilanteissa. Sisäinen työskentelymalli pitää sisällään uskomuksia 

toisten luotettavuudesta ja hyväntahtoisuudesta sekä tahtoa omien tunteiden il-

maisuun, avun hakemiseen toisilta niiden säätelyyn ja käsityksen omasta tun-
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teidensäätelykyvystä. (Simonaho 2015, 19.) Punamäki (2011, 112–113) kiteyt-

tää, että lapsen viestiessä esimerkiksi inisemällä ja vanhemman vastatessa lap-

sen tarpeisiin ajoissa, syntyy turvallinen suhde lapsen ja vanhemman välille. Van-

hemmalta tämä vaatii emotionaalista läsnäoloa ja tuntosarvia, jotta hän voi ym-

märtää omia sekä lapsen haluja, tunteita ja tarpeita. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (2019) mukaan tavallinen perheen arki on elintärkeää ja välttämätön 

osa ihmisen elämänkaarta. Vanhemman ja lapsen kiintymyssuhde vahvistuu, kun 

vanhemmat vastaavat lapsen tarpeisiin johdonmukaisesti ja sensitiivisesti.  

 

 

4.2 Kiintymyssuhteen muodostuminen  

 

Fonagyn mukaan mentalisaatiokyky kehittyy turvallisessa kiintymyssuhteessa, 

kun taas turvattomassa kiintymyssuhteessa mentalisaation kehittyminen on mah-

dotonta (Pajulo & Pyykkkönen 2011, 76). Rusasen (2011, 57) mukaan kiintymys-

suhde syntyy vähitellen lapsen kehittymisen ja lapsen ympärillä oleviin ihmisiin 

tutustumisen kautta. Pienellä lapsella täytyy olla mahdollisuus muodostaa kiinty-

myssuhde muutamaan henkilöön, joista yksi on muita tärkeämpi lapsen elä-

mässä. Juusola (2017, 116) painottaa, että lapsi luo turvallisen ja positiivisen ku-

van maailmasta, kun hänellä on turvallinen kiintymyssuhde vanhempiin ja muihin 

ympärillä oleviin aikuisiin. Keltikangas- Järvisen (2012, 39) mukaan kiintymys-

suhdetta kutsutaan usein lapsen sosiaaliseksi taidoksi, vaikka vanhemman teh-

tävänä ei ole toteuttaa lapsen aktiivista sosiaalista kanssakäymistä. Turvallisessa 

kiintymyssuhteessa lapsella on mahdollisuus oppia ihmisten keskinäisistä toimin-

tatavoista ja vuorovaikutuksesta.  

 

Vauvan sisäinen aistimaailma muodostuu raskauden aikana äidin kehon äänistä 

ja vauvan oman kehon ulkopuolisista ärsykkeistä. Raskauden loppupuolella 

vauva muistaa vanhempien äänten lisäksi hänelle osoitettuja lauluja ja loruja. 

Synnytyksen jälkeen vauvalla on valmiudet kiintymyksen syntymiselle. (Puura 

ym. 2018, 1345). Ollikaisen (2017, 35) mukaan kiintymyssuhde pohjautuu alku-

jaan sensomotoriseen kanssakäymiseen, hoivaajan johdonmukaiseen toimin-

taan ja sopiviin reaktioihin suhteessa lapsen kehoon, sillä kiintymystarpeet koe-
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taan ja ilmaistaan ensisijaisesti kehollisesti. Vanhemman tai hoivaajan aistiyh-

teys, toiminta ja lapsen fyysinen kohtelu yhdistävät lapsen kehon ja mielen koke-

mukset toisiinsa ja rakentavat itsesäätelyn perustan. Punamäki (2005, 174) pai-

nottaa kiintymyssuhdemallin auttavan lasta havainnoimaan ja tutkimaan maail-

maa sekä samalla käsittelemään stressaavia tunteita ja ajatuksia. Kiintymyssuh-

teen kautta lapsi oppii ja havainnoi, onko hän rakkauden ja hoivan arvoinen. Li-

säksi lapsi omaksuu, voiko luottaa muihin ihmisiin ja onko heidän käytöksensä 

ennakoitavissa. Keltikangas-Järvinen (2012, 8) painottaa, että vauvan ensimmäi-

nen kosketus ihmissuhteisiin tapahtuu pysyvyyden, turvallisuuden ja luotettavuu-

den kautta. Vauva saa sitä kautta kokemuksen millainen maailma on ja oppii nä-

kemään sekä rakentamaan erilaisia ihmissuhteita, jotka vaikuttavat aikuisuuteen 

saakka. Varhainen kokemus luotettavista ihmissuhteista näkyy omassa emotio-

naalisessa käyttäytymisessä sekä eri tilanteiden käsittelemisessä ja ymmärtämi-

sessä.  

 

Simonahon (2015, 19–20) mukaan kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta per-

heen tehtävänä on mahdollistaa sekä koko perheen toimivuus, että perheen-

jäsenten yksilöllinen kehitys. Nämä tehtävät toteutuvat rinnakkain, kun vanhem-

mat ovat turvallinen perusta, josta käsin jokainen perheenjäsen alkaa muodostaa 

omaa elämäntarinaansa. Lapsen turvallisuuden tunne perustuu vanhempien ky-

kyyn varjella lasta ja olla emotionaalisesti hänen käytettävissään. Vanhempien 

keskinäinen suhde on perheessä turvallisuuden perusta. Turvallisesti kiinnitty-

neessä perheessä kaikenlaisia tunteita voidaan yhdessä ilmaista ja säädellä 

sekä muodostaa monipuolisesti merkityksiä kokemuksille.  

 

 

4.3 Turvallinen ja turvaton kiintymysmalli  

 

Rusanen (2011, 57) esittää, että kiintymyssuhdeteorian mukaan kiintymyssuh-

teet voivat kehittyä joko turvallisiksi tai turvattomiksi varhaislapsuudessa. Kiinty-

myssuhteen laadulla on suuri vaikutus sosiaaliseen, kognitiiviseen ja emotionaa-

liseen kehitykseen. Simonaho (2015, 19) painottaa, että turvallisesti kiinnittynyt 

lapsi on johdonmukaisina toistuvien kokemusten ansiosta oppinut, että tunteiden 
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näyttämisestä saa myötätuntoa omalta vanhemmalta. Lisäksi vanhempi on saa-

tavilla tunteiden yhteissäätelyssä ja tästä seuraa turvallisuuden tunne lapsen rau-

hoittumiselle. Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsen reflektiivinen kyky eli taito 

tunnistaa sekä tiedostaa oma ja toisen sisäinen maailma on todettu kehittyvän 

vahvemmaksi kuin turvattomassa kiintymyssuhteessa.  Pyykkönen (2017, 112) 

päättelee, että turvallisella kiintymyssuhteella on siis suotuisa vaikutus oppimi-

seen, tunnesäätelyyn ja sosiaalisiin suhteisiin. Kun lapsi on turvallisessa ja hy-

vässä vuorovaikutuksessa muiden turvallisten aikuisten kanssa, lapsen turvalli-

suuden tunne vahvistuu, korostaa Mattila (2011, 67). 

 

Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapselle kehittyvät sisäiset mallit läheisyydestä, 

turvasta ja oman arvon tunteesta. Nämä mallit ovat pysyviä. Jatkossa hyvä kiin-

tymyssuhde auttaa lasta selviytymään uusissa tilanteissa ja elämän haasteissa. 

(Silvén 2010, 152; Gopnik 2010, 163.) Punamäen (2005, 183) mukaan turvalli-

sessa kiintymyssuhteessa kasvaneella lapsella on hyvät lähtökohdat ongelman-

ratkaisun suhteen, sillä hänellä on turvallisia tunnekokemuksia ja ymmärrys syy-

seuraussuhteista. Sinkkonen (2010, 90) painottaa, että turvallisessa kiintymys-

suhteessa lapselle sallitaan kaikki tunteet. Lapsi voi tuoda niitä esille loogisessa 

ja ennakoitavassa vuorovaikutustilanteessa. Haastavissa tilanteissa lasta on loh-

dutettu ja mahdollistettu rauhoittuminen. Näissä tilanteissa lapselle kehittyy kyky 

säädellä omia tunteita ja reaktioita. Vanhemmilla on suuri rooli näissä tilanteissa, 

koska he voivat ohjeistaa ja kertoa omalle lapselleen, kuinka olisi parasta toimia 

hankalissa tilanteissa. Lundan (2012, 113) painottaa, että ohjeet ja kommentit 

täytyisi pyrkiä antamaan lapselle selkeällä kielellä, jotta hän ymmärtäisi, kuinka 

hänen täytyisi käyttäytyä ja toimia hankalalle tuntuvassa tilanteessa.  

 

Mäntymaan ja Tammisen (1999, 2450–2451) mukaan vanhemman ja lapsen kiin-

tymyssuhde on melko pysyvä. Stressitekijät ja vähentynyt tuki vaikuttavat suh-

teen muuttumiseen turvallisesta turvattomaan. Turvallisen kiintymyssuhteen mer-

kit ovat vanhemman kyky vastata lapsen tarpeisiin sensitiivisesti. Kun lapsi kas-

vaa ja kehittyy, hänen tarpeensa muuttuvat. Vanhemman taito huomioida eri ikäi-

sen lapsen tarpeet voi olla erilainen, ja näin vanhemman ja lapsen välisen kiinty-

myssuhteenkin on mahdollista muuttua. Turvaton suhde voi aiheuttaa käytös- ja 
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impulssikontrolliongelmia, huonoa itsetuntoa sekä riitoja muiden kanssa. Nykyi-

sin ajatellaan, että kaoottinen kiintymyssuhde on voimakkaasti yhteydessä lap-

suuden kokemuksiin ja aikuisiän psyykkisiin häiriöihin. (Mäntymaa & Tamminen 

1999, 2450–2451.) Lundan (2012, 56) sekä Keltikangas-Järvinen (2012, 41) ko-

rostavat, että lapsen elimistön reagointi stressiin on yhteydessä lapsen turvalli-

seen kiintymykseen vanhempi-lapsisuhteessa. Turvaton ja puutteellinen kiinty-

myssuhde lisää stressiä. 

 

Sinkkosen (2004, 1870) mukaan lapsen kokiessa, että hänestä pidetään hyvää 

huolta, ei hänen täydy käyttää voimiaan päivittäisestä elämässä selviämiseen, 

vaan energiaa riittää uusien asioiden oppimiseen ja kaverisuhteiden ylläpitämi-

seen.  Huomiotta jätetty tai kaltoin kohdeltu lapsi joutuu käyttämään paljon voi-

mavaroja edes siedettävän sisäisen tasapainon saavuttamiseksi eikä hänellä ole 

energiaa ulkomaailman tutkimiseen. Pyykkösen (2017, 112) mukaan turvaton 

kiintymyssuhde altistaa takertuvalle, vetäytyvälle tai epävakaalle reagoinnille 

hankalissa tilanteissa. Turvaton kiintymyssuhde on yhteydessä arvaamatto-

maan, epäsensitiiviseen ja lasta pelottavaan vuorovaikutukseen, jossa vanhempi 

ohittaa lapsen tarpeet ja näkökulman. Traumatisoivissa tai puutteellisissa oloissa 

kasvaneen lapsen mielikuvat vuorovaikutuksesta, itsestä ja kiintymyksen koh-

teesta kehittyvät epäselviksi ja irrallisiksi. Hänen mahdollisuutensa tutkia omaa 

ja toisen mieltä jäävät vaillinaiseksi. Punamäki (2005, 183) painottaa, että turvat-

tomassa kiintymyssuhteessa kasvaneella lapsella on vaikeuksia luottaa muihin 

aikuisiin. Lapsi saattaa tehdä vääriä tulkintoja esimerkiksi silloin, kun toinen lapsi 

yrittää tutustua häneen. Salo ja Flykt (2013, 407) toteavat, että mikäli kiintymys-

suhde muodostuu vauvavaiheessa turvattomaksi, ei myöhemminkään muu emo-

tionaalinen vanhempi-lapsisuhde etene avoimeksi ja vastavuoroiseksi kyvyksi 

havainnoida ja reagoida toisen osapuolen kommunikaatioon.   

 

Lyyran (2015) mukaan varhaisessa kiintymyssuhteessa vauvalla on kaikki edel-

lytykset oppia ymmärtämään omaa ja muiden mieltä psykodynaamisen mentali-

saatio -käsitteen mukaan. Vauva oppii vähitellen tunnistamaan omaa sisäistä ti-

laansa ja oppii kontrolloimaan sitä, mikäli vanhempi tarjoaa siihen mallin ja tilan. 

Tätä kautta vauvalle syntyy mahdollisuus tunnistaa ja säädellä omia sisäisiä tiloja 

ja mieltä. Punamäki (2005, 177) tuo esille, että hyvä kiintymyssuhde ja tasainen 
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kehitys antavat mahdollisuuden määrittää omia tiloja, omaa toimintaa ja ajattelua 

itsenäisemmin, kun taas rikkinäinen kiintymyssuhde voi johtaa pitkäaikaisiin trau-

moihin.  Turvallinen kiintymyssuhde ei siis takaa onnistunutta kehitystä, vaikka 

se antaa lapselle hyvät valmiudet elämää varten.  

 

Ensiarvoisen tärkeää on vanhemman tai hoivaajan sensitiivisyys eli kyky virittäy-

tyä lapsen tarpeiden tunnistamiseen ja vastata niihin oikea-aikaisesti ja sopivalla 

tavalla (Sinkkonen 2004, 1870). Sensitiivisyys kuvaa vanhemman reagointikykyä 

lapsen tunteisiin. Sensitiivinen vanhempi niin sanotusti näkee tilanteet lapsensa 

silmin, kiteyttävät Salo ja Flykt (2013, 403–405.) Rusanen (2011, 98) ja Sinkko-

nen (2003, 99) lisäävät vielä, että turvallisen kiintymyssuhteen muodostumisessa 

yksi tärkeimmistä asioista on sensitiivisyys. Vanhempien vahva sensitiivisyys vai-

kuttaa lapsen turvalliseen kiintymykseen.  Bowlyn mukaan turvallisten ihmissuh-

teiden suoja tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden tutkia turvallisesti epävarmaa maa-

ilmaa (Johnson 2015, 37). Wahlman-Neuvosen ja Hannosen (2015, 26) mukaan 

vauvan henkiinjääminen riippuu todella paljon siitä, minkälaisessa vuorovaikutuk-

sessa vanhemman kanssa vauva on ja miten hänen tarpeisiinsa vastataan. Vau-

vaiässä luodaan koko elämänkaaren kannalta tärkeä pohja kiintymyssuhteelle. 

Gopnik (2010, 163) kiteyttää, että kaikki lapset ympäri maailmaa tarvitsevat suo-

jaa, hoivaa ja rakkautta. Nämä asiat kuuluvat suojattuun kypsymättömyyden evo-

luatiiviseen ratkaisuun. Hoiva voi esiintyä eri muodossa, minkä takia vauvojen 

ajatukset rakkaudesta voivat olla hyvin erilaiset.  
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 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vanhempien kokemuksia Lapsi 

mielessä -perheryhmästä. Tavoitteena on kootun kokemustiedon perusteella 

saada lisää tietoa vanhempien kokemuksista ja tuoda mentalisaatioperustaista 

perheryhmätoimintaa enemmän esille yhteiskunnassa. 

 

Tutkimuskysymyksemme ovat: 

 

Millaisia muutoksia vanhemmat huomasivat ryhmään osallistumisen seurauk-

sena omassa käyttäytymisessään? 

Miten vanhemmat ovat voineet hyödyntää mentalisaatioperustaisen ryhmän an-

tia arjessaan? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

 

6.1 Aineiston hankinta 

 

Syksyllä 2019 tapasimme MLL:n kaksi vanhempainryhmätoiminnan suunnitteli-

jaa ja yhdessä pohdimme opinnäytetyön prosessia. Suunnittelijat toivoivat MLL:n 

saavan lisää tietoa perheryhmien hyödyistä ja mentalisaation vaikutuksista lapsi-

perheissä. Lapset, perheet ja mentalisaatio -seminaarissa olimme lokakuussa 

2019 verkostoitumassa ja kuuntelemassa lisää mentalisaatiosta, tutkimuksista ja 

perheryhmiin liittyvistä kokemuksista. Tammikuussa 2020 tapasimme Johanna 

Souranderin, joka on toiminut MLL:ssä erityissuunnittelijana ja tekee tällä hetkellä 

väitöstutkimusta liittyen mentalisaatioon. Hän kertoi omasta tutkimuksestaan ja 

antoi meille näkökulmaa, minkä pohjalta terävöitimme haastattelupohjaa. Tutki-

muksen tarkoitus ja teoreettiset lähtökohdat kirkastuivat ajatuksissamme entises-

tään. Helmikuussa 2020 vierailimme mentalisaatioperustaisten perheryhmien oh-

jaajakoulutuksessa Helsingissä esittelemässä opinnäytetyön aihetta ja samalla 

jaoimme kaikille ryhmän ohjaajille haastattelukutsun jaettavaksi perheryhmien 

vanhemmille (LIITE 1). Kutsun avulla tahdoimme löytää vanhempia haastatelta-

viksi. Haastattelukutsusta vanhemmille selvisi lisätietoja tutkimuksestamme. 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valitsimme yksilöhaastattelun. Menetelmä 

mahdollistaa keskustelun henkilökohtaisella tasolla haastateltavan kanssa. Ryh-

mähaastattelussa saattaa ilmetä riskejä tutkimuksen kannalta. Pohdimme, että 

jollekin voi olla vaikeaa puhua ääneen henkilökohtaisista asioista tai ongelmista 

suuressa porukassa. Ryhmähaastattelutilanteessa osallistuja saattaa myötäillä 

muita ryhmäläisiä. Yksilöhaastattelussa haastateltava pääsee vapautuneesti 

pohtimaan perheryhmässä opittuja taitoja ja niiden hyötyjä arjessa. Riski ryhmä-

haastattelun kannalta on myös se, ettemme saa riittävästi ryhmäläisiä paikalle 

samaan aikaan perheiden kiireellisten aikataulujen vuoksi. Lisäksi haaste ryhmä-

haastattelun kannalta on perheiden lastenhoitojärjestelyt. Kevään 2020 COVID–

19 pandemian vuoksi ryhmähaastattelun järjestäminen olisi ollut mahdottomuus. 

COVID-19 tilanne vaati tapahtumien henkilömäärän rajoittamista, jotta altistunei-
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den määrää saataisiin vähennettyä (Valtioneuvosto 2020). Kankkunen ja Vehvi-

läinen-Julkunen (2013, 123–124) nostavat esiin, etteivät ryhmään osallistuneet 

välttämättä halua keskustella sensitiivisestä ja omakohtaisesta aiheesta muiden 

ryhmän jäsenten kanssa. Yksilöhaastattelussa haastateltavalla on mahdollisuus 

rauhallisesti saada kertoa oma mielipide asiasta jännittämättä muiden arvostelua.  

 

Yleensä useimmat laadullisen tutkimuksen haastattelut ovat vähemmän tai 

enemmän puolistrukturoituja. Puolistrukturoitu haastattelu ei rakennu kiinteiden 

vastausvaihtoehtojen varaan. (Hyvärinen 2017, 20–21.) Kasvatustieteilijät Sirkka 

Hirsjärvi ja Helena Hurme (1979) käyttivät termiä teemahaastattelu. Tällöin haas-

tattelun perusajatuksena on, että tutkija ei päätä tarkkoja haastattelukysymyksiä 

ennakkoon, vaan määrittelee keskeiset teemat, joita aikoo käsitellä haastatte-

lussa (Hyvärinen 2017, 21–22). Opinnäytetyössämme käytimme teemahaastat-

telua, sillä haastattelut kohdentuvat tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. 

Oleellisinta siis on, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelut etenisi-

vät tiettyjen keskeisten teemojen varassa (Hyvärinen 2017, 22).  Teemahaastat-

telu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Tässä menetelmässä tietyt tee-

mat on päätetty, mutta siihen saattaa tutkimuksen aikana tulla muutoksia. Tee-

mahaastattelu on sidoksissa tietynlaisiin aihepiireihin ja haastateltavat ovat ko-

keneet jotakin yhteneväistä. Haastateltavia johdatetaan subjektiivisiin kokemuk-

siin ja menettelemässä tutkitaan henkilöiden ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuk-

sia.  (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.) 

 

Haastattelimme yksilöhaastatteluissa kuutta vanhempaa, jotka olivat ehtineet 

osallistua ennen COVID-19 rajoituksia mentalisaatioperustaiseen perheryhmään 

3–5 kertaa. Ryhmä oli siis edennyt yli puolenvälin ja pääsimme tekemään väliar-

viointia vanhempien mietteistä ja kokemuksista. Perheryhmä järjestettiin pääkau-

punkiseudulla alkuvuodesta 2020. Ryhmäläisten lapset olivat tällöin noin 1–4-

vuotiaita.  Ryhmän kolme pitämättä jäänyttä kertaa järjestetään syyskaudella 

2020. Haastattelut teimme COVID-19 tilanteen vuoksi etänä videopuheluiden 

kautta touko- ja kesäkuussa 2020. Sovimme haastatteluista vanhempien kanssa 

sähköpostitse ja tekstiviestitse.  
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Videopuhelun alussa kerroimme vanhemmille tutkimuksestamme ja pyysimme 

lupaa haastattelun nauhoittamiselle sekä selvitimme heille, että hävitämme nau-

hoitusmateriaalit asianmukaisesti. Varmistimme, että vanhemmat ovat tietoisia 

tutkimuksemme tarkoituksesta ja tahtoivat edelleen osallistua tutkimukseen. 

Meitä oli kaksi haastattelijaa varmistamassa haastattelun kulkua ja kysymysten 

sekä vastausten monipuolisuutta ja tarkkuutta. Kerroimme myös, että mikäli van-

hempi ei heti osaa vastata johonkin kysymykseen, voimme siirtyä eteenpäin ja 

palata kysymykseen myöhemmin haastattelun aikana. Haastattelurungossa 

(LIITE 2) oli kaksi pääteemaa: perheryhmän hyödyt ja muutokset perheen arjessa 

ryhmään osallistumisen seurauksena. Olimme jakaneet pääteemojen kysymyk-

set puoliksi. Marija kysyi yhden pääkysymyksen ja neljä tarkentavaa kysymystä 

ja Saara esitti yhden pääkysymyksen sekä kuusi tarkentavaa kysymystä. Lopuksi 

tiedustelimme, tahtoiko haastateltava kertoa vielä jotain tai täydentää jotakin vas-

taustaan sekä jätimme tilaa vanhempien mahdollisille lisäkysymyksille. Näin 

haastattelun vastuunjako oli selkeä ja haastattelu eteni järjestelmällisesti, vaikka 

olimme fyysisesti eri osoitteissa. Haastatteluihin kului aikaa 20–45 minuuttia 

haastateltavaa kohti. Kaikki haastateltavat vastasivat kaikkiin kysymyksiin, paitsi 

yksi vanhempi jätti vastaamatta yhteen kysymykseen.  

 

Eskolan, Lätin ja Vastamäen (2018, 37) mukaan haastattelutilanteen aloitus kan-

nattaa rauhoittaa ja jutustella rennosti yleisistä asioista, viitata vaikkapa haasta-

teltavan arkeen sekä kiittää haastattelun järjestymisestä. Haastattelun aloittami-

sessa perusidea oli, ettei heti ensimmäiseksi mennä itse aiheeseen vaan start-

taamme helpoilla kysymyksillä. Haastattelun aloitimme kertomalla meistä, opin-

näytetyön tarkoituksesta ja kysymällä vanhemman kuulumisia. Lisäksi kerroimme 

haastattelun teemat ja kysymysjärjestyksen. Pyysimme vanhempia etukäteen 

palaamaan ryhmän teemoihin, jotta he voisivat muistella sitä tunnelmaa ja niitä 

tilanteita, joista he haluaisivat kertoa meille. Kaikkien vanhempien kanssa kes-

kustelut sujuivat luonnollisesti ilman hiljaisia pitkittyneitä taukoja. Koska tutkimuk-

sen aihepiiri ei välttämättä ole haastateltavalle juuri haastatteluhetkellä ajankoh-

tainen eikä pyöri aktiivisena mielessä, voi orientoivilla kysymyksillä muistuttaa 

teemoista sekä auttaa pääsemään haastattelun aiheen äärelle. 
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Haastattelijalla voi olla monta roolia, yksi niistä voi olla esimerkiksi havainnointi 

ja toinen keskustelun seuraaminen. Hyvä haastattelija kuuntelee sekä myös 

osoittaa kuuntelevansa. Haastatellessa on reagoitava haastateltavaan ja hänen 

vastauksiinsa. Haastattelija ei missään nimessä saa vain tuijottaa valmista kysy-

myslistaa ja odottaa jo seuraavaa kysymystä tai koko keskustelu tyrehtyy nope-

asti. (Hyvärinen 2017, 31.) Kiinnitimme huomiota siihen, että haastattelijoina mei-

dän päätehtävämme on esittää kysymyksiä ja kannustaa sekä mahdollistaa van-

hempaa vastaamaan kysymykseen keskeyttämättä häntä. Johdatimme vanhem-

paa kuitenkin takaisin teemaan, jos hän alkoi puhua muista kuin teemoja koske-

vista asioista. Ruusuvuoren ja Tiittulan (2017, 68) mukaan haastattelijan tär-

keänä ominaisuutena on usein pidetty neutraaliutta. Haastattelijan täytyy pyrkiä 

puolueettomuuteen. Tämän vuoksi vältimme omien mielipiteiden osoittamisen, 

emme heittäytyneet väittelyyn tai hämmästelleet mitään. Haastattelutilanteessa 

haastattelijan tehtävänä on esittää kysymykset. Hänen muut puheenvuoronsa 

käsittävät lähinnä jatkamiseen kehottavia tai vastauksen riittävyyttä kommentoi-

via lyhyitä palautteita. 

 

Aineiston keräämisen jälkeen siirryimme tekemään litterointia, johon kului kaksi 

viikkoa. Nauhoitettua materiaalia kertyi 210 minuuttia ja litteroitua tekstiä näistä 

haastattelunauhoitteista tuli yhteensä yhdeksän sivua. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2008, 185) mukaan haastattelun laatu paranee, jos haastattelu litteroidaan mah-

dollisimman pian haastattelun jälkeen. On siis heti järjestettävä aikaa litteroinnille, 

kun haastattelutilanne on vielä tuoreessa muistissa.   

 

 

6.2 Aineiston analyysi  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 103,117) mukaan sisällönanalyysi on perusanalyy-

simenetelmä, jota voidaan hyödyntää kaikissa laadullisen tutkimuksen perin-

teissä. Kyseisellä analyysimenetelmällä on pyrkimys saada tutkittavasta ilmiöstä 

kuvaus yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysilla kerätty aineisto 

järjestellään johtopäätösten tekoa varten. Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(2013, 223) mukaan kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko 

ovat tutkimuksen ydinasia. Analyysivaiheessa tutkija saa vastauksia ongelmiin ja 
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tutkimuskysymyksiin. Hyvärisen mukaan (2017, 24) haastateltavat eivät tarjoa 

meille valmiita tutkimustuloksia. Tulokset saamme vasta, kun analysoimme ai-

neiston. Analysoidessamme halusimme erityisesti löytää vaikutuksia mentalisaa-

tiosta ja sen hyödyistä. Aineistoa analysoidessa löysimme toistuvia teemoja, joi-

den mukaan valitsimme vanhempien sitaatit. 

 

Hirsijärvi ja Hurme (2008, 185) ovat Silvermaniin (1993) viitaten ehdottaneet, että 

litteroituja tekstejä olisi hyvä tarkastella ryhmissä. Tutkimme haastatteluaineistoa 

yhdessä, eli meitä oli kaksi analysoimassa tuloksia, mikä lisäsi tutkimuksen luo-

tettavuutta. Luokittelimme ja vertailimme tuloksia erikseen ja kun yhdistimme 

analyysimme, saimme samat tulokset ja olimme yksimielisiä. Näin varmistimme, 

että tutkimus on laadultaan hyvä. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 185) mukaan 

haastatteluaineiston luotettavuus on riippuvainen sen laadusta. Aineistolla on hy-

vät mahdollisuudet olla luotettavaa, mikäli haastateltavia on riittävästi, haastatte-

lutallenne kuuluu selvästi, aineiston litterointi on tasalaatuista ja luokittelu on tark-

kaa sekä loogista. 

 

Miles ja Huberman (1994) esittelevät aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivi-

sen aineiston analyysia kolmevaiheiseksi prosessiksi. Ensimmäisenä aineiston 

redusointi eli pelkistäminen, toisena aineiston klusterointi eli ryhmittely ja kolman-

tena abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämisessä 

analysoitava informaatio voi olla auki kirjoitettu haastattelu, havainnointi, kirja tai 

muutoin kuvattu aineisto, kuten dokumentti. Tutkimuksessamme informaatio on 

yksilöhaastatteluista saatu litteroitu data. Pelkistämisessä aineistosta karsitaan 

tutkimuksen kannalta epäolennainen tieto pois ja auki kirjoitetusta tekstistä etsi-

tään tutkimuskysymyksiä kuvaavia ilmaisuja. Tekstin ilmaisuja ja ilmiöitä voi esi-

merkiksi erotella ja yhdistää alleviivauksen ja yliviivauksen avulla. Tekstistä etsi-

tään tässä vaiheessa kaikki tutkimustehtävää kuvaavat alkuperäisilmaukset ja 

niitä kuvaavat ilmaukset, jotka on pelkistetty. Tällöin tulee jo luotua pohja kluste-

roinnille, jossa samaa ilmiötä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset kootaan omiksi ryh-

mikseen. On tärkeää huomioida, että yhdestä lausumasta voi löytää useampiakin 

pelkistettyjä ilmauksia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–124.) Karsimme litte-

roiduista teksteistä kaikki ylimääräiset lauseet pois. Poistimme lauseita, mitkä ei-

vät olleet tutkimuskysymystemme kannalta olennaisia. Esimerkiksi, jos vanhempi 
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kertoi jotakin, mitä emme kysyneet. Näin tekstiin jäi selkeästi pelkistetyt ilmaukset 

myöhempää käyttöä varten. Teimme molemmat tekstiin merkintöjä alleviivaten 

tärkeitä asioita tutkimuskysymykset mielessä. Lopuksi vielä vertailimme molem-

pien aineistoja ja totesimme, että molemmat olimme alleviivanneet samoja asi-

oita.  

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen on vuorossa klusterointi eli ryhmittely. Ryhmitte-

lyssä koodattu aineisto käydään huolellisesti ja tarkasti läpi etsien samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia. Silloin kun tekstistä löytyy samaa teemaa käsitteleviä 

asioita, ryhmitellään ne ja yhdistetään alaluokkiin. Seuraavana tutkija yhdistää 

alaluokat yläluokkiin ja yläluokat taas pääluokkiin. Luokille annetaan nimet niiden 

sisältöä kuvaavalla käsitteellä.  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–124.) Havainnol-

listamme (Kuvio 1) kuinka ryhmittelimme tekstiä. Esimerkiksi tällöin ryhmittelyssä 

alaluokka on “Lapsi saa näyttää omia tunteitaan” ja yläluokka on “Ymmärrys lap-

sen käytökseen lisääntyy”.  

 

Kolmantena on vuorossa abstrahointi, jolloin luodaan teoreettiset käsitteet. Teo-

reettiset käsitteet muodostuvat tutkimuksen kannalta olennaisen ja valikoidun tie-

don pohjalta. Analyysia ohjaavaksi ajatukseksi otimme Vahvuutta vanhemmuu-

teen ja Lapsi mielessä - toimintamallia ja vanhemmuuden teemoja käsittelevän 

teorian.  Abstrahoinnissa yhdistellään luokituksia niin kauan kuin se sisällön nä-

kökulmasta on mahdollista. On tärkeää tarkkailla koko analyysin ajan, että aineis-

tossa säilyy yhteys alkuperäisdataan. Abstrahointia kuvataan prosessiksi, jossa 

tutkija muodostaa käsitteiden avulla kuvauksen tutkimuskohteesta. Aineiston 

abstrahointia jatkamalla yhdistetään alaluokat sekä yläluokat ja muodostetaan 

niistä pääluokka. Tulosten analysoinnin jälkeen tuloksia tulee tulkita ja selittää, 

eli tutkija pohtii analyysin tuloksia ja tekee niistä omia johtopäätöksiä. Johtopää-

töksiä tehtäessä tutkija pyrkii ymmärtämään asioiden merkityksiä tutkittavien nä-

kökulmasta kaikissa analyysin vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125–127.) 

Teemojen avulla löysimme vastauksia meidän tutkimuskysymyksiimme, eli muu-

toksista vanhempien käytöksessä ja hyötyjä mentalisaatioperustaisesta ryh-

mästä.   

 



37 
 

 

Suora lainaus Pelkistetty  
ilmaus  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Vaikka lapsi 
raivoo, että tu-
liki maitoo 
eikä piimää, ei 
se mitään. Se 
saa raivota. 

 

Lapsi saa rai-
vota, vaikka ei 
saa piimää. 

Lapsi saa 
näyttää omia 
tunteitaan 
 

Ymmärrys 
lapsen käy-
tökseen li-
sääntyy 

Vanhemman 
mentalisoin-
tikyky  
kehittyy/ 
lisääntyy/ 
vahvistuu 

Tulin sallivam-
maksi. Se on 
sen ikä, kaikki 
metkut ja 
hommat kuu-
luu ikään. 
 

Lapsen haas-
teellinen käy-
tös kuuluu 
kasvuun. 

Ylipäätään 

sellane, jos 

lasta harmit-

taa niin sanon 

siihen, että  

tuu tänne ja 

halataan. Sit 

jos se auttaa. 

Sanon itse 

vaan, anna 

tulla itkun 

ulos. 

 

Jos lasta har-
mittaa, van-
hempi on 
läsnä ja sallii 
lapsen itkun. 

Kuvio 1. Esimerkki aineiston sisällöanalyysistä.  

 

 

6.3 Eettisyys ja luotettavuus  

 

Toiminnan eettisyyden on oltava tärkeä koko tutkimuksen tekoa ohjaava peri-

aate. Perustellusti, vastuullisesti sekä hyvin tehty tutkimus on myös eettinen. Eet-

tisinä tutkijoina emme aiheuta vaivaa ihmisille, emmekä kysele vain uteliaisuut-

tamme mitään. Eettisiin toimintatapoihin kuuluu myös, että haastateltavat tietä-

vät, mistä tutkimuksessa on kysymys ja kuinka haastatellun tietoja säilytetään ja 

käytetään. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017,32.) 
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Haastattelut tehtiin COVID-19 pandemian aikana. Pyrimme ottamaan huomioon 

tutkimukseen osallistuvien vanhempien tilanteen ja uudenlaisen arjen luomalla 

haastattelutilanteista vanhemmille mahdollisimman voimaannuttavia, helppoja ja 

rentoja hetkiä. Sovimme haastatteluajat perheiden lasten päiväunien tai ulkoilu-

jen ajaksi. Näin varmistimme, että vanhempi voi keskittyä haastatteluun. Kuulan 

(2006, 64, 86) mukaan tutkimuksessa on pidettävä kiinni yksityisyyden kunnioit-

tamisesta. Itsemääräämisoikeudessa puhutaan siitä, että ihmisillä on vapaus ja 

oikeus tehdä omia päätöksiä elämästään. Se koskee myös tutkimussuhdetta; tut-

kimukseen osallistuvalla on oikeus saada kunnioitusta ja suojaa.  

 

Mäkinen (2006, 85) korostaa, että eettisyys on säilytettävä koko tutkimuksen 

ajan, sen kaikissa vaiheissa. Saimme haastattelutilanteissa tärkeää ja kallisar-

voista tietoa ihmisten henkilökohtaisista asioista. Haastatteluiden tuotos on eetti-

sesti kohdattava ja käsiteltävä tarkoin sekä asianmukaisesti. Säilytimme haastat-

teluista saatua aineistoa luotettavassa paikassa sen litteroinnin ja analysoinnin 

ajan. Aineistot säilytimme henkilökohtaisissa tietokoneissa salasanojen takana. 

Läpi tutkimuksen eettinen kestävyys on lisäksi luotettavuuden ja ammattilaisuu-

den merkki. Haastatteluiden aikana meidän on tutkijoina toimittava mahdollisim-

man ammattimaisesti pitämällä omat tunteemme hallinnassa ja olla kyseenalais-

tamatta vanhempien kokemuksia. Tutkimusetiikan mukaan tutkimus ei saisi mil-

lään tavalla vahingoittaa vaikeassa elämäntilanteessa olevaa ihmistä. Orbin, Ei-

senhauerin ja Wynadenin (2000) mukaan on haastavaa ennustaa eettisiä ongel-

mia, joita voi ilmestyä haastattelutilanteessa. Tutkijan täytyy esimerkiksi olla tie-

toinen arkaluonteisista kysymyksistä, sillä haastattelu rinnastetaan yleensä luot-

tamuksellisuuteen, tietoiseen suostumukseen yksityisyyden ja myös ”vanhojen 

haavojen” jakamiseen.  

 

Kuulan (2006, 64, 86) mukaan tutkimuksessa yksityisyyden kunnioittaminen tar-

koittaa sitä, että tutkimukseen osallistuneilla itsellään on oikeus määrittää se, 

mitä tietoja he tutkimuskäyttöön antavat. Tähän prosessiin kuuluu myös tutkimus-

suhde ja kunnioitus kokemuksia kohtaan. Sensitiivisen aiheen takia haluamme, 

että haastateltavat säilyttävät anonymiteettinsa. Haastateltavien status tai suku-

puoli ei vaikuta tuloksiin tai johtopäätöksiin. Haastattelusitaatit on valittu myös 



39 
 

 

niin, etteivät vanhemmat olisi niistä tunnistettavissa. Tällä me varmistamme myös 

vanhempien anonymiteettia. 

 

Uusitalo (2001, 30–31) painottaa, että tutkijalla on eettisiä velvoitteita yhteiskun-

taa ja lukijoita kohtaan. Tutkimuksen täytyy tähdätä luotettaviin tuloksiin ja on 

alusta alkaen torjuttava tulosten väärinkäyttöä tai virheellisiä tulkintoja. Lisäksi 

tutkijan ja toimeksiantajan välisiin suhteisiin liittyy eettisiä sääntöjä. Tutkija ei voi 

hyväksyä pyrkimystä joihinkin nimenomaisiin toimeksiantajaa miellyttäviin tulok-

siin, vaan tutkimusta on tehtävä tieteen sääntöjä noudattaen. Tutkijan on tehtävä 

puolueetonta arviointia. Luonnollisesti tutkimuksemme tulokset ovat puolueetto-

mia ja esitämme ne niin, kuin aineistosta ilmenee. Puolueettomuutta lisäsi se, 

ettemme antaneet millekään teemalle enempää painoarvoa, kuin haastateltavat 

antoivat.  

 

Metsämuurosen (2006, 56) mukaan tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu on 

oleellinen osa tutkimustyötä. Eskola ja Suoraranta (1998, 211–214) tarkentavat, 

että tutkimuksessa tärkeää on tutkijan avoin subjektiviteetti. Tutkija on keskeinen 

tutkimusväline. Luotettavuuden kriteeri on itse tutkija ja tutkimuksen luotetta-

vuutta tarkistetaan koko tutkimusprosessin ajan. Laadullisessa tutkimuksessa us-

kottavuus on luotettavuuden kriteeri. Tutkijan on tarkistettava tutkimukseen ja tu-

loksiin liittyviä käsitteitä. Opinnäytetyössä käytämme mentalisaatio ja mentalisaa-

tiokyky käsitteitä sekä lisäksi reflektiivisyys ja kiintymyssuhde käsitteet esiintyvät 

tutkimuksen yhteydessä. Tutkimustekstissä on tärkeää kertoa mahdollisimman 

tarkasti, mitä aineistonkeräyksen aikana on tapahtunut, jotta luotettavuus ja us-

kottavuus säilyyvät läpi tutkimusprosessin (Eskola & Suoraranta 1998, 211–214). 

 

Ronkaisen ym. (2011, 129) mukaan tutkimuksen laadun ja pätevyyden arvioimi-

seen liittyy lisäksi kysymys tutkimustulosten yleistettävyydestä. Yleistämisellä tar-

koitetaan tutkimustulosten siirtämistä kuvailemaan ilmiötä yleisesti tai kuvaa-

maan väestöryhmää, esimerkiksi vanhempia. Tutkimuksessamme kuuden van-

hemman vastaukset tukevat vahvasti teoreettista tietoa mentalisaation hyödyistä. 

Mikäli tutkimus on pätevää eli laadukasta ja hyvin tehtyä, sen tuloksia voidaan 

käyttää jatkotutkimuksissa (Ronkainen ym. 2011, 129). 
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7 TUTKIMUSTULOKSET  

 

 

7.1 Muutokset vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa  

 

Haastatteluaineistosta tuli esille, että suhtautuminen omaan taaperoon muuttui 

ryhmässä käynnin myötä. Eräs vanhempi kertoo ymmärtäneensä, että lapsella 

on omat jutut ja välillä menee hermot, mutta sillekin voi nauraa yhdessä.  Hänelle 

avartui ryhmässä, että kaikilla muillakin on tällaista elämää ja lapsen ”minä ite”-

asenne on normaalia. Vanhempi pohtii lisäksi, että ymmärtää nykyään paremmin 

lapsen käyttäytymistä.  

 

Mulla ei tarvi olla ratkaisuja, vaan mä voin oppia siihen. 

 

Eräs vanhempi pohtii, että haasteet kuuluvat tähän elämänvaiheeseen, taape-

roikäisen lapsen kasvattamiseen. Lisäksi haastatteluaineistosta tuli esille van-

hempien ymmärryksen lisääntyminen taaperon suhteen. Yksi vanhempi pohtii, 

että tunteet saavat tulla esille; vanhempana hänen tehtävänsä on ymmärtää lasta 

ja olla tukena eri tilanteissa. Hän oivalsi, ettei ole tarve kiirehtiä pois lapsen tun-

netilasta. Eräs vanhempi pohtii, että hänen tehtävänsä on auttaa lasta elämään 

erilaisten tunteiden kanssa. Ymmärrys siitä, että lapsi kokeilee kaikenlaista ja lap-

sen tunteet heittelevät, on lisääntynyt ryhmässä käynnin myötä. 

 

Tärkein anti ryhmässä oli ajatus, että se tarvii turvallisen aikuisen rin-
nalle. Mun tehtävä on tukea häntä, oivaltaa ja olla vieressä. 

 

Vastauksista välittyi myös se, että perheiden arjen pulmalliset tilanteet ovat muut-

tuneet selkeämmiksi, kun ymmärrys lapsen käytökseen on lisääntynyt. Eräs van-

hempi kokee onnistuneensa, jos konfliktitilanne menee ohi lapsen itkulla. Van-

hempi pohtii, että koska hänellä on tietoa taaperon käytöksestä, hän ei hermostu 

konfliktitilanteissa helposti. Vanhempien mielestä näistä teemoista voi lukea kir-

joista, mutta on aivan eri asia päästä juttelemaan tilanteista ja haasteista muiden 
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samassa tilanteessa olevien kanssa. Toinen vanhempi kertoo tilanteesta, jolloin 

lapsella oli ruokailutilanteessa hankalaa ja lapsi itki paljon, kun asiat eivät men-

neet lapsen toivomalla tavalla. Aiemmin vanhempi menetti hermonsa, mutta hän 

muutti ajatteluaan. Hän asennoitui pysymään tilanteessa rauhallisena ja ajatte-

lee, että lapsi harjoittelee nyt tätä taitoa. Vanhempi suhtautui mielenkiinnolla. Hän 

kertoo, että auttoi, kun hän katsoi lasta, otti kädestä kiinni ja sanoitti lapsen pahaa 

mieltä.  

 

Vaikka lapsi raivoo, että tuliki maitoo eikä piimää, ei se mitään. Se 
saa raivota. 

 

Ennen vaan puhisin. Sit oivalsin, et tää liittyy nyt siihen. 

 

Ylipäätään sellane, jos lasta harmittaa niin sanon siihen, että tuu 

tänne ja halataan. Sit jos se auttaa. Sanon itse vaan, anna tulla it-

kun ulos. 

 

Yksi haastateltavista pohtii, että ryhmässä käymisen seurauksena suhtautumi-

nen lapseen on nykyään sallivampi ja ymmärtäväisempi. Vanhempi kertoo, että 

on oppinut suhtautumaan toiveikkaammin eikä pelkää enää, mitä tulevaisuus tuo 

tullessaan. Aiemmin hän mietti, että loppuuko hänellä keinot, jos lapsi ei tottele 

vanhempaa. Ennen ryhmässä käyntiä vanhempi pelkäsi tekevänsä virheitä lap-

sen kanssa, mutta pohtii nyt, että erilaiset tilanteet kuuluvat arkeen ja hänellä on 

keinot niistä selviytyä. Hänen asenteensa on muuttunut rennommaksi. 

 

Tulin sallivammaksi. Se on sen ikä, kaikki metkut ja hommat kuuluu 
ikään. Ei tää oo niin vakavaa. 

 

Minulla oli ennen epävarmuus siitä, että kuuluuko antaa periks lap-
selle vai ei.  

 

Jämäkkyys, että pukemisessa nyt tehdään, mennään ja lähdetään. 
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Vastauksista välittyi myös vanhempien jämäkkyyden lisääntyminen arkisissa ti-

lanteissa lapsen kanssa. Eräs vanhempi pohtii, että oli pystynyt olemaan jämä-

kämpi. Ryhmästä sai tukea jämäkkään, mutta ystävälliseen toimintaan taaperon 

kanssa. Taapero kokeilee eri keinoja, mutta vanhempi oppi, että hänen täytyy 

pysyä omassa päätöksessään taaperon kanssa.  

 

7.2 Mentalisaatiokyky kehittyy ja arjen tilanteet helpottuvat  

 

Vanhemmat olivat oivaltaneet lisää omien lastensa kehityskaarta ja tempera-

menttia ryhmän keskusteluiden aikana.  Vanhemmat pohtivat myös sitä, kuinka 

heille oli tullut tärkeäksi asioiden oivaltaminen ja havainnointi sekä oman että lap-

sen käytöksen suhteen. Eräs vanhempi kertoo, että koki ryhmään osallistumisen 

olleen uusi alku hänen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen.  Toinen vanhempi 

taas kertoo löytäneensä ymmärrystä, ettei lapsi pystyy vielä moneen asiaan ja 

hänen on autettava sekä tuettava lastaan. Hän sanoi välittävänsä nykyään enem-

män vuorovaikutussuhteesta lapseensa. 

 

Minussa tapahtuivat muutokset, avautui uusi maailma ja ymmärsin, 

että asioita voi tehdä eri tavalla.  

 

Lapsen havainnoinnin lisääntyminen tuli esille kaikissa vastauksissa.  Kaikki van-

hemmat aktiivisesti pysähtyivät, havainnoivat ja oivalsivat uusia asioita omasta 

lapsestaan. On helpompi nähdä monia asioita arjessa, kun näkee lapsensa tut-

kivana ja oppivana pienenä ihmisenä. Yksi vanhemmista vertaa, että he alkoivat 

puolison kanssa lapsen havainnoinnin lisäksi puhua lapsesta enemmän kuin 

aiemmin. Toinen vanhempi taas kertoo, että kerran ryhmästä sai jopa kotitehtä-

vän havainnoida omaa lastaan. Hän pohtii, että ryhmässä opitut asiat tulevat mie-

leen arjessa vielä moneen kertaan myöhemminkin. 

 

Metsäretkellä pysähdyin lapsen kanssa keppien ja kivien kohdalla 

tarkastelemaan niitä lapsen tasolta ja samalla juttelin lapsille metsä-

aarteista. Aikaisemmin en tajunnut, miten tärkeää se on lapselle. 
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Vanhemman oman toiminnan tarkkailun lisääntyminen tuli esille haastatteluai-

neistosta. Eräs vanhempi kertoo tarkkailevansa lastansa enemmän. Tämä on 

hauska uusi tapa tutustua lapseen. Hän ei puutu tilanteisiin, vaan jättää lapselle 

tilaa ratkaista jonkin asian. Vanhempi kertoo olevansa tilanteessa ja vain katse-

levansa kuinka lapsi toimii ja reagoi. Hän pohtii, ettei hänen vanhempana tarvitse 

olla koko ajan kontrollissa. Toinen vanhempi taas kertoo tarkkailevansa lapsen 

touhuamista nykyään enemmän ja katsovansa arjen tilanteita objektiivisesti. Li-

säksi hän tarkkailee nykyään omaakin toimintaansa enemmän. Vanhempi pohtii, 

että usko ja itseluottamus vanhempana ovat kasvaneet ryhmässä käymisen 

myötä. 

 Katson, kuinka lapsi viestii tilanteessa. 

 Minä katson nyt, kun hän leikkii. 

 

Erästä vanhempaa ei mietitytä enää niin paljoa tilanteet, joissa lapsi ei osaa vielä 

tehdä joitakin asioita. Hän kertoo ymmärryksen ja tiedon lisääntymisen helpotta-

neen hänen vanhemmuuttaan paljon, koska hän ymmärtää omaa lastaan parem-

min eikä enää vaadi lapselta asioiden osaamista. 

 

Se harjoittelee noita kaikkia fiiliksiä. 

  

 Puolin ja toisin opiskelemme toisiamme. 

 

Vastauksista välittyi myös se, että vanhemmat pohtivat lapsen mieltä ja syitä lap-

sen ilmikäyttäytymisen taustalla. Eräs vanhempi kertoo pyrkivänsä aavistele-

maan ja arvaamaan, mitä lapsi haluaa ja tarvitsee eri tilanteissa. Jos lapsi ei ole 

kiinnostunut leikistä sisätiloissa, vanhempi tekee ratkaisun lähteä ulos lapsen 

kanssa. Toinen vanhempi kertoo tiedostavansa, että nyt lapsi harjoittelee tiettyä 

taitoa tai tietyn tunteen käsittelyä.  
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7.3 Temperamenttierojen rikkaus 

 

Selkeästi vastauksissa näyttäytyi, että oma ja lapsen temperamentti oli tullut sel-

vimmin esille ja vanhemmat oppivat uusia asioita lapsistaan. Lapsen luonteen-

piirteelle oli löytynyt hyväksyntä ja ymmärrys. Omat luonteenpiirteet ja etenkin 

temperamentti oli mietityttänyt vanhempia ryhmän aikana. Osa vanhemmista oi-

valsi, että lapsi ja vanhempi itse ovat erilaisia temperamentiltaan.  Yksi vanhempi 

totesi, että hän on todella nopea toiminnassaan, kun taas oma lapsi todella hidas 

tekemään asioita. Temperamenttiin keskittyvä teemakerta oli todella avartava 

vanhemmille. Eräs vanhempi taas oli oppinut tunnistamaan itsessään erilaisia 

luonteenpiirteitä kuin omalla lapsellaan ja sitä kautta hän kiinnostui tutustumaan 

paremmin oman lapsensa temperamenttiin.  

 

Lapsen temperamentti vaikuttaa meidän perheemme arkeen ja se 

on rikkaus. 

 

Lapsella ja minulla on erilainen temperamentti ja minun on hyväksyt-

tävä ja elettävä sen kanssa. 

 

Vastauksista välittyi myös se, että vanhemmat hyväksyvät nyt paremmin itsensä 

ja lapsensa. Vanhemmat olivat oppineet tunnistamaan lapsensa temperamentin 

paremmin eivätkä vaatineet itseltään jatkuvaa selitystä, miksi lapsi käyttäytyy 

juuri näin.  Eräs vanhempi oli oppinut tunnistamaan itsessään erilaisen tempera-

mentin ja löysi intoa tutustua paremmin oman lapsen erilaiseen luonteeseen. Yksi 

vanhemmuuden haasteista on olla laittamatta lapseen kategorisoivia omia odo-

tuksia, toiveita tai pelkoja.  

 

Minä ja lapseni olemme todella erilaisia, mutta se on meidän perheen 

rikkaus. 

 

Ryhmässä mun silmät avautui, että mä voin kokeilla erilaisia tapoja. 
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Eräs vanhempi kertoo, että hän tuntee ylittäneensä itsensä. Hän pohtii tykkää-

vänsä rauhallisista leikeistä, mutta ryhmässä hoksasi voivansa riehua lapsen 

kanssa vähän enemmän, koska lapsi nauttii villeistä leikeistä vanhemman 

kanssa.  

 

 

7.4 Ammattilaisten tuki perheryhmässä   

 

Haastatteluvastauksista välittyi kaikkien kuuden vanhemman kokeneen ensiar-

voisen tärkeäksi sen, että saivat olla yhdessä muiden vanhempien sekä sympaat-

tisten ohjaajien kanssa. Kaikki vanhemmat kertoivat, kuinka tärkeää oli, että ryh-

män ohjaajat jakoivat tietoa ammattilaisten näkökulmasta ja olivat todella positii-

visia sekä myötätuntoisia. Ryhmässä käydessä sai kuulla ja oppia lisää lasten-

kasvatuksesta laajan kokemuksen omaavilta ohjaajilta. Eräs vanhempi iloitsee 

ryhmästä olleen suurempi hyöty, mitä olisi voinut ennalta kuvitella. 

 

Ohjaajat olivat todella empaattisia ja toivat esille ilon asioita.  

 

 Sain vetäjiltä paljon tukea. 

 

 Ryhmässä aika ei mennyt vaahtoamiseen tai valittamiseen. 

 

Eräs vanhempi kiitteli ohjaajien pitäneen huolta, että ryhmässä aika käytettiin te-

hokkaasti ja pysyttiin teemoissa. Ohjaajat painottivat arjen iloja ja toivat esille 

kuinka hauskoja ja ihania taaperot ovat, toistui haastatteluvastauksissa usein. 

 

Semmonen positiivisuus siihen. Ohjaajien asenne oli, että vautsi! 
Että niin ihania nää taaperot!  

 

Mun lapsella on mielenkiintoinen sisäinen maailma. Mä haluun oppia 
lisää mun lapsesta. 
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Ohjaajat viestittivät, että taaperoiden elämän seuraaminen on todella mielenkiin-

toista ja tietyt seikat sekä haasteet kuuluvat taaperon kehitysvaiheeseen. 

 

 

7.5 Vertaistuen voima 

 

Osa vanhemmista kertoi ottaneensa askeleen omien voimavarojensa aktivoimi-

sessa lähtiessään mentalisaatioperustaiseen perheryhmään. Miltei kaikki van-

hemmat, jotka osallistuivat ryhmään ja tulivat tapaamisiin, kokivat tarvetta muiden 

vanhempien vertaistukeen. Vanhemmista oli mukavaa lähteä tapaamaan muita 

samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada hyvien keskustelujen 

kautta vertaistukea. Kokemus ryhmässä saadusta vertaistuesta oli antoisa, sillä 

ei tarvinnut ajatella samoja asioita ainoastaan puolison kanssa, vaan sai jutella 

arjen asioista myös muiden vanhempien kanssa. Yksi vanhempi kuvasi, että oli 

todella tärkeää päästä purkamaan viime aikojen iloja ja suruja perheryhmään. 

 

 

Muiden vanhempien esimerkkien kautta opin lisää lapsestani. 

 Hyvä avata ja jakaa kokemuksia. Ryhmä oli voimaannuttava. 

 

Eräs vanhempi kertoi että, oli hyvä jakaa kokemuksia, kuinka eri tilanteissa voi 

toimia. Ryhmässä saa rehellisesti ja luottamuksellisesti keskustella arjen lo-

massa, kiittelee yksi vanhempi. Vastauksista välittyy, että ryhmässä puheen-

tuotto oli varauksetonta ja oli helppoa jakaa omia mielipiteitä esimerkiksi lapsen 

temperamentista tai vanhempien parisuhteesta. 

 

Uskalsin tuoda asioita esille tässä ryhmässä eri tavalla kuin tavalli-
sessa ryhmässä. Kaikki vanhemmat kertoivat kipuilustaan vanhem-
pana. 

Jokainen käy samat asiat läpi, mutta suhtautuu niihin eri tavalla.  
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Säännöllinen tapaaminen muiden vanhempien kanssa nousi tärkeäksi asiaksi 

lastenkasvatuksessa. Kaikki kuusi haastateltavaa kokivat ensiarvoisen tärkeäksi, 

että pääsivät puhumaan ja saamaan vinkkejä kotiin vietäväksi. Muiden vanhem-

pien näkeminen oli siis tärkeää ja sillä oli positiivinen vaikutus seuraavaan viik-

koon. Eräs vanhempi sanoi, että tuntui hyvältä päästä yhdessä koko perheen 

kanssa käymään ryhmässä. Neljä haastateltavaa kertoivat, että ryhmässä käy-

minen oli heille yhteinen koko perheen harrastus.  

 

Kaikki vanhemmat kertoo elävää esimerkkiä menneeltä viikolta. 

Ryhmästä oli iso merkitys parisuhteeseen. Me molemmat osallistut-
tiin ja juteltiin näistä kotona. 

 

Eräs vanhempi kertoo, että ryhmässä käyminen vahvisti uskoa siihen, että omat 

havainnot, keinot ja kyky vanhempana ovat riittäviä. Hän on oivaltanut olevansa 

oman lapsensa asiantuntija ja maalaisjärjellä pystyy ratkaisemaan haastavia ti-

lanteita. Vanhempi pohtii, että usko ja luotto omiin vanhemmuuden taitoihin on 

aavistuksen vahvistunut ryhmässä käymisen seurauksena.  

 

Muut vanhemmat taistelevat samojen asioiden kanssa – oon keksi-
nyt omat konstit toimia ja ne on hyviä. 

 

Selkeästi vastauksissa näyttäytyi, että ryhmässä käydyt hyvät keskustelut ja ver-

taistuki vahvistivat perheen dynamiikkaa. Ryhmässä haastateltavat kuulivat mui-

den mielipiteitä sekä kokemuksia ja näistä keskusteltiin kovasti autossa kotimat-

kalla, kotona ja seuraavina päivinä aina ryhmätapaamisten jälkeen. Ryhmässä 

käymisen myötä vanhemmat alkoivat puhua lapsesta ja hänen kehityksestään 

enemmän ja laajemmin. Eräs vanhempi korostaa, että ryhmässä käyminen teki 

hyvää parisuhteelle; oli avartavaa kuulla ja nähdä erilaisista tavoista olla isä ja 

äiti.  
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8 POHDINTA 

  

 

8.1 Tulosten tarkastelu 

 

Mentalisaatioperustaisen perheryhmän päämääränä on vanhemmuuden vahvis-

taminen ja vanhemman voimaantuminen sekä tutustuminen syvemmin omaan 

lapseen.  Opinnäytetyömme tulokset vahvistavat mentalisaatiokyvyn tärkeyttä ja 

positiivista vaikutusta perhe-elämään. Mentalisaatioon perustuvat ryhmät tarjoa-

vat perheille tärkeitä asioita arkeen, kuten vertaistukea ja apua vuorovaikutuk-

seen, mikä vahvistaa vanhemmuutta. Meidän tutkimuksemme tulokset vahvista-

vat jo aiempaa Väänäsen (2013) tutkimusta. Väänäsen mukaan toimivan perhe-

dynamiikan osatekijöitä ovat perheen välinen yhteenkuuluvuus, selkeät roolit, 

hyvä kommunikointi ja joustavuus. Elämään liittyvät erilaiset tapahtumat ja koke-

mukset arjesta liittyvät aika pitkälti perhedynamiikan toimivuuteen. Perhedyna-

miikka ja perheenjäsenten välinen kiintymyssuhde ovat sidoksissa toisiinsa. 

(Väänänen 2013, 62–63.) Haastatteluiden aikana tuli selkeästi esille perhedyna-

miikan sekä yhteisten arkisten asioiden ja tilanteiden jakamisen tärkeys puolison 

kanssa. Vanhemmat kertoivat, että perheryhmässä käyminen oli vahvistanut yh-

teenkuuluvuuden tunnetta ja lisännyt vanhempien välistä kommunikointia lapsen 

kasvatukseen liittyvistä haasteista ja iloista. 

 

Opinnäytetyömme teoreettinen taustoitus ja tulokset osoittavat, että mentalisaa-

tioperustaisista perheryhmistä on hyötyä lapsiperheille. Perheen vuorovaikutus-

taidot paranevat, kun vanhemmat ovat saaneet ryhmässä perehtyä omiin toimin-

tatapoihinsa sekä lapsensa sisäiseen maailmaan. Väestöliiton (2019) mukaan 

lapsiperheille on tarjottava monipuolisia palveluita perhekeskuksiin, jotka tuotta-

vat vanhemmuuden tukea matalalla kynnyksellä. Tutkimustuloksistamme käy 

ilmi, että kaikki perhekeskuksissa asioivat perheet voisivat hyötyä mentalisaa-

tioperustaisista perheryhmistä. Tutkimuksemme tuo mentalisaatiota teemana lä-

hemmäs ihmisten arkea.  
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Mentalisaatio on hyvin arkipäiväinen asia ja läsnä jokapäiväisissä vuorovaikutus-

tilanteissa. Toisaalta taas mentalisaatio käsitteenä ei ole teema, mistä keskuste-

lisimme spontaanisti tuttavien kanssa tai minkä onnistumisesta juttelisimme päi-

vittäin. Voidaankin ihmetellä, miksi mentalisaatioon tutustuminen heti synnytyk-

sen jälkeen ei ole otettu huomioon Suomessa. Mentalisaatiokyvyn avulla van-

hemmat voivat ennaltaehkäistä monia arjen haasteita, joihin he törmäävät joka 

päivä. Mentalisaatio auttaa vanhempia ymmärtämään paremmin oman lapsensa 

mieltä ja tunteita. Lapsen ja vanhemman luottamuksellinen suhde on elämän ra-

kentamiselle todella tärkeää, sillä se luo turvallisen pohjan elämälle. Suhteen ra-

kentaminen on helpompaa, kun vanhempi osaa ottaa huomioon toisen tunteita ja 

oppii hyväksymään ne. Lapset, jotka eivät ole saaneet hyväksyntää kotona, jou-

tuvat käymään näitä asioita myöhemmin läpi. Sinkkosen (2004) ja Kallandin 

(2017) tutkimusten valossa lapsen perusturvallisuus ja tunteiden säätelykyky 

vaativat muodostuakseen riittävän hyvän vuorovaikutussuhteen. Tutkimuk-

semme mukaan perheryhmässä käymisen seurauksena vanhemmat alkoivat pi-

tää lapsen mieltä enemmän omassa mielessään pysähtymällä lapsen äärelle ja 

havainnoimalla häntä. Lisäksi vanhemmat reflektoivat nykyään enemmän omaa 

toimintaansa. 

 

Tutkimusten mukaan (Mattila 2011, Mattila & Rantala 2019) stressitilanteissa 

mentalisaatiokyky laskee ja vanhemmat saattavat tehdä nopeita päätöksiä ilman, 

että he ottaisivat lapsen tunteet huomioon. Näissä tilanteissa on tärkeää käydä 

vielä myöhemmin läpi lapsen kanssa tapahtunut tilanne ja sanoittaa, mikä meni 

väärin ja mikä taas oikein. Meidän tutkimuksemme tulokset osoittivat, että van-

hemmat alkoivat pohtia enemmän omaa käytöstään ja ulosantiaan sekä kertoa 

lapselle omista tunteistaan ja omaa näkemystään tilanteesta. Lisäksi Mattila 

(2011) sekä Mattila ja Rantala (2019) toteavat tutkimuksessaan, että aivoissa 

mantelitumake rauhoittuu, kun säätelemme omia tunteitamme. Tulostemme mu-

kaan vanhemmat ymmärsivät, että huomion kiinnittäminen omiin tunteisiin ja aja-

tuksiin auttaa heitä niiden käsittelemisessä ja säätelemisessä.  
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Tehdessämme tutkimusta meille vahvistui ajatus, että lapsen on helpompi olla 

niiden aikuisten kanssa, jotka osaavat säädellä omia tunteitaan. Haastatteluissa 

vanhemmat korostivat, että vanhemmuudessa todella tärkeää on olla omalle lap-

selleen turvallinen aikuinen. Hyvän ja sensitiivisen suhteen kehityttyä lapsella on 

rohkeutta lähteä tutkimaan maailmaa, sillä hänellä on turvallinen olo oppia uutta 

ympäristöstään ja muista ihmisistä. Haastatteluiden aikana vanhemmat pääsivät 

uudestaan reflektoimaan ryhmässä opittuja asioita. Kohtaamamme vanhemmat 

ovat vielä siinä vaiheessa elämää, kun tutustuminen oman lapsen persoonaan ja 

temperamenttiin on rakentumassa. Vanhempien on hyvä tutkia rohkeasti omaa 

lastaan ja tutustua häneen odottamatta, että lapsi on samanlainen kuin he itse. 

Vanhemmilta saattaa vielä puuttua kokemusta ja johdonmukaisuutta, mutta ver-

taistuki ja yhteistyö puolison kanssa takaavat heille vankan alun. Kaikki kuusi 

vanhempaa lähtivät rohkeasti tutkimusmatkalle perheryhmään ja saivat sitä 

kautta lisää rohkeutta ja onnistumisen kokemuksia.  

 

Tulosten perusteella vanhemmat saivat paljon uutta tietoa, kuulivat muiden ko-

kemuksia onnistumisesta ja epäonnistumisesta sekä näkivät, että moni muukin 

vanhempi elää samassa tilanteessa taaperon kanssa. Tämä lisäsi heidän voi-

maantumistansa arjessa. Tässä opinnäytetyössä on tutkittu mentalisaation hyö-

tyjä, mutta samalla näimme, miten tärkeää on saada vertaistukea muilta vanhem-

milta sekä varmuutta omaan vanhemmuuteen. Vanhemmat ovat saanet ryh-

mässä käymisen myötä lisää tahtoa pysähtyä lapsen äärelle ja pyrkivät enem-

män pitämään mielessä lapsen tunteita, mieltä ja ajatuksia. 

 

Samanlaisessa elämäntilanteessa tai samoja asioita kokeneen vanhemman an-

tamaa tukea kutsutaan vertaistueksi. Se auttaa ymmärtämään, että ympärillä on 

muitakin ihmisiä, joilta voi saada tukea sekä emotionaalisiin että käytännön pul-

miin. Vertaistuki auttaa vanhempaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja 

kasvuprosessiinsa. (Mikkonen & Saarinen, 2019.)  Vertaistukiryhmät tuovat van-

hempien arkeen virkistystä ja tukea. Arjen sisältö vaihtelee mukavasti, kun tietää 

pääsevänsä mukaan ryhmään, missä on samassa elämäntilanneessa olevia van-

hempia. Ryhmään osallistujat saavat tukea ja vinkkejä uusiin toimintatapoihin 

muilta vanhemmilta.  (Järvinen & Taajamo 2006, 12.) Tutkimuksessamme van-

hemmat vahvistivat näitä ajatuksia ja kokemuksia. Tutkimuksessamme korostuu 
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vahvasti vertaistuesta saatu apu ja tuki. Vanhemmat nostivat esille voimaantumi-

sen ja kertoivat, että luottamus omaan vanhemmuuteen on vahvistunut perhe-

ryhmässä käymisen myötä.  Tutkimusta tehdessä meille vahvistui ajatus, että 

vanhempien on tärkeää saada tukea vanhemmuuden haasteisiin jo ennen kuin 

ongelmat kärjistyvät ja vanhempien voimavarat loppuvat. 

 

 

8.2 Mentalisaation mahdollisuudet yhteiskunnassa  

 

Suurimmalla osalla vanhemmista on selkeä kuva siitä, millaista on olla hyvä van-

hempi. Tämä näkemys on muuttunut paljon vuosikymmenten saatossa. On ko-

konaan toinen asia, toteutuuko hyvä vanhemmuus. Kasvatuksesta sekä vanhem-

muudesta on kirjoitettu paljon ja erilaisia näkökulmia on runsaasti. Vaikka lasten-

kasvatuksen tilanteet vaihtelevat, on olemassa tiettyjä kasvatuksen perusasioita, 

joita jokaisen vanhemman on kaikissa tilanteissa syytä muistaa. Mentalisaatiope-

rustaisissa ryhmissä käydään läpi kasvatukseen liittyviä asioita ja samalla poh-

dintaan yhdessä, miten aikuinen voi parhaalla mahdollisella tavalla olla mukana 

lapsen kasvuprosessissa. 

 

Vanhemman ja lapsen välistä suhdetta tuettaessa mentalisaatiokyvyn vahvista-

minen voidaan perustellusti nähdä keskeisenä tavoitteena. Tämä sopii sekä pe-

rusterveydenhuoltoon että erityisen tuen tarpeessa oleviin lapsiin esimerkiksi las-

tenpsykiatriassa, perheneuvoloissa ja lastensuojelun yksiköissä. Perheiden 

kanssa työskennellessä painopisteen keskittäminen kohti vanhemman mentali-

saatiokyvyn vahvistamista vaatii tahtoa tietoiseen muutokseen työtavoissa, työs-

kentelyasenteessa ja työn sisällöissä. Mentalisaatiokyvyn lisääminen laajasti yh-

teiskunnassa olisi tärkeää, mahdollista ja myös välttämätöntä. (Pajulo, Salo & 

Pyykkönen 2015, 1056.) Sourander, Oksanen ja Viinikka (2016, 60) toteavat tut-

kimuksessaan, että vanhempien mentalisaatiokyvyn lisääntymisen osoittaminen 

perheryhmien ansiosta vaatii vielä laajoja ja perusteellisia lisätutkimuksia.  Mei-

dän tutkimuksemme osaltaan osoitti, että ryhmistä on hyötyä perheille ja vanhem-

mat todella kehittivät mentalisaatiokykyään ryhmän aikana. Mentalisaatiokyky li-

sää mahdollisuuksia tasapainoiseen lapsuuteen, missä jokainen perheenjäsen 

osaa huomioida toisen mielialaa ja tunteita. 
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Opinnäytetyössämme tutkimme lisää mentalisaation teemaa ja näin tuotimme tie-

toa perheryhmien hyödyistä MLL:lle. Tästä hyötyy lisäksi yhteiskunta ja varsinkin 

sen pikkulapsiperheet. Mentalisaatiokyvyn lisääntyminen parantaa elämänlaatua 

esimerkiksi silloin, kun haastavista tilanteista oppii pääsemään helpommin yli. 

Mentalisaatioperustaiset perheryhmät ovat tärkeä varhaisen tuen muoto.  Poh-

dimme, että jos tulevaisuudessa kaikki Suomen vauva- ja pikkulapsiperheet pää-

sisivät osallistumaan mentalisaatioperustaiseen perheryhmään, varmasti haas-

teet ja ongelmatilanteet päiväkodeissa ja kouluissa vähenisivät. 

 

 

8.3 Ammatillinen kasvu  

 

Mielestämme olisi todella tärkeää, että mentalisaation käsite ymmärrettäisiin ja 

otettaisiin käyttöön aktiivisemmin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Itse olemme oi-

valtaneet mentalisaatio käsitteen aivan uudella tavalla opinnäytetyöprosessin ai-

kana. Mentalisaatioon tutustuminen on saanut meissä aikaan omien työmenetel-

mien ja oman vanhemmuuden uudelleen asettamisen ja arvioimisen. Opinnäyte-

työtä tehdessämme pohdimme paljon erilaisia tilanteita lasten kanssa, joissa olisi 

todella antoisaa hyödyntää mentalisaatiotaitoja. Muistelimme esimerkkejä työelä-

mästämme ja pohdimme ääneen, miten olisi voinut toimia toisin näissä tilan-

teissa. Mentalisaatio on jokapäiväinen prosessi, jota voi oppia kokemusten ja eri-

laisten tilanteiden kautta aina lisää. On hedelmällistä pohtia omaa ja toisen ihmi-

sen toimintaa sekä mahdollisia ajatuksia toiminnan ja tekemisen taustalla. Men-

talisointiin ja kiintymyssuhteen tärkeyteen perehtyminen on auttanut meitä ym-

märtämään lapsia ja heidän vanhempiaan laajemmin.  

 

Opinnäyteprosessi oli antoisaa ja todella opettavaista. Haasteena oli saada haas-

tattelut kasaan COVID-19 pandemia tilanteen takia.  Rajoitusten takia ryhmät 

päättyivät suunniteltua aiemmin tai pitivät taukoa kevätkauden 2020 ajan ja näin 

haastateltavien löytäminen oli ensin haastavaa. Tutkimuksen alussa päätimme 

järjestää yksilöhaastattelut ryhmähaastattelun sijaan. Halusimme kuulla henkilö-

kohtaisesti jokaisen vanhemman ajatuksia ja pohdintaa. Ryhmähaastattelussa ei 
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ole aina mahdollista sanoa ääneen kaikkea, mikä tulee mieleen. Yksilöhaastatte-

lussa tutkijoina annoimme haastateltaville tilaa pohtia ja havainnoida ryhmässä 

opittuja asioita. Aiemmin mainitsemamme COVID-19 tilanteen vuoksi ryhmä-

haastattelu olisi ollut mahdotonta järjestää. Videohaastattelu antoi meille vapau-

den järjestää haastattelut vastuullisesti kotoa käsin. Vanhemmilla oli mahdolli-

suus osallistua videopuheluun kotonaan rennosti omana itsenään, mikä mahdol-

lisesti vapautti heidät monipuolisempaan pohdiskeluun. Saimme kattavia tulok-

sia, vaikka ryhmä olikin jäänyt kesken. Vanhemmat osasivat monipuolisesti miet-

tiä ja havainnoida omaa käytöstään ja muutoksia vuorovaikutustilanteissa. 

 

Opinnäytetyötutkimuksemme oli teemaltaan hyvin mielenkiintoinen, ajankohtai-

nen sekä tärkeä ja aiommekin työelämässä nostaa mentalisaation hyötyjä esille 

aina, kun siihen on mahdollisuus. On tärkeää avartaa ihmisten ajatusta mentali-

saatiokyvystä ja reflektiivisestä ajattelusta. Esimerkiksi perheiden kanssa työs-

kennellessä pääsee hyödyntämään tietoutta mentalisaatiosta, mielen tavoitte-

lusta. Se on maalaisjärkistä ajattelua arjessa, mutta syventävillä kysymyksillä esi-

merkiksi vanhempaa voi haastaa pohtimaan lapsen mielen ja käytöksen yhteyttä 

tarkemmin. Me molemmat työskentelemme lasten ja perheiden parissa, minkä 

vuoksi oli mielenkiintoista tutkia uusia tapoja, kuinka perheitä voi tukea ja auttaa. 

Uskomme, että voimme hyödyntää opinnäytetyöstä oppimaamme monissa tilan-

teissa tulevaisuudessa sekä työelämässä, että vapaa-ajalla. 

 

MLL on tunnettu ja kunnioitusta herättävä perinteinen järjestö, joten heidän kans-

saan oli inspiroivaa tehdä yhteistyötä. MLL hyötyy tutkimuksestamme, sillä he 

saavat lisää tarkempaa tietoa perheryhmien hyödyistä. MLL voi kehittää materi-

aalejaan, kuten markkinointimateriaalejaan tutkimuksemme tulosten perusteella. 

Toivomme, että tutkimuksemme ansiosta mentalisaatioperustaiset perheryhmät 

saisivat lisää näkyvyyttä. Meidän tekemäämme tutkimusta mentalisaation hyö-

dyistä tullaan mahdollisesti käyttämään tulevaisuudessa mentalisaatiota käsitte-

levissä artikkeleissa ja tutkielmissa. MLL järjestää kahden vuoden välein Lapset, 

perheet ja Mentalisaatio -seminaarin ja olemme valmiit esittelemään työmme tu-

lokset tässä seminaarissa vuonna 2021. Lisäksi olemme kirjoittaneet blogikirjoi-

tuksen mentalisaatiosta tutkimukseemme liittyen, mitä MLL voi hyödyntää eri foo-

rumeissa. 
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Mikäli Suomi tahtoo säilyttää asemansa maailman onnellisimpana kansana, jolla 

on terveimmät lapset, on yhteiskunnan panostettava perheiden hyvinvointiin. 

Mentalisaatioperustaiset perheryhmät taas ovat yksi osa hyvinvoinnin palettia, 

mitkä osaltaan lisäävät perheiden ja lasten hyvinvointia sekä luovat pohjaa tasa-

painoiselle perhe-elämälle. Mentalisaatiotietoisuuteen on syytä panostaa perhei-

den ja Suomen tulevaisuuden hyväksi. 
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LIITE 1. Haastattelukutsu 

 
 
 
13.2.2020 

  

HAASTATTELUKUTSU 

  

  
Hei, 

  
Olemme Saara ja Marija. Olemme opiskelemassa Diakonia ammattikorkea-

koulussa. Suoritamme sosionomin YAMK tutkintoa. 

 
Teemme opinnäytetyötä, jossa tutkimme Vahvuutta vanhemmuuteen- ja 

Lapsi mielessä -perheryhmiä. Etsimme haastateltaviksi vanhempia, jotka 

ovat käyneet perheryhmissä. 

 
Olemme kiinnostuneet kuulemaan teidän kokemuksistanne perheryhmästä. 

  
Teemme haastattelut kevään 2020 aikana. Teemme haastatteluja teille 

sopivassa paikassa ja tarvittaessa olemme valmiita tekemään haastatte-

lun haastateltavien luona. Aikaa haastatteluun on hyvä varata 30-

40min. Nauhoitamme haastattelut tutkimuksen vuoksi. Kaikki haastatte-

lussa kerrotut asiat säilyvät luottamuksellisena. Kirjoitamme haastat-

telun jälkikäteen tekstiksi. Hävitämme aineiston turvallisesti ja tut-

kimusjulkaisuista ei voi tunnistaa, keitä haastateltavat ovat olleet. 

 
Pidämme tutkimusaihettamme erittäin kiinnostavana ja tärkeänä. Toi-

vomme, että myös sinä koet niin ja olet kiinnostunut kertomaan meille 

kokemuksistasi! 

 
Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse, niin 

sovimme sinulle sopivan haastatteluajan. 

 
Ystävällisin terveisin, 

  
Saara Mansikkamäki ja Marija Ijäs 

  
saara.mansikkamaki@student.diak.fi, 050 XXXX XXX 

marija.ijas@student.diak.fi, 040 XXXX XXX 
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LIITE 2. Haastattelukysymykset 

 
 
PUOLISTRUKTUROITU TEEMAHAASTATTELU 

  
  
  

Teema 1: Ryhmän hyödyt: 
-        Mitä ryhmä antoi?  (pääkysymys) 
  

Lisäkysymykset: 
  

o    Miten koit hyötyneesi ryhmästä? (1)   

       Mikä oli erityinen hyöty juuri tästä ryhmästä? (2)  

       Mistä et kokenut hyötyneesi? (3)  

       Mikä oli ryhmän tärkein anti? 
  
 Teema 2: Muutokset arjessa: 
  

-        Minkälaisia muutoksia arjessa on tapahtunut?  (pääkysymys) 
  
Lisäkysymykset: 
   

       Tuleeko mieleesi joku oivallus, jonka sait ryhmän aikana/sen jälkeen?  

       Koitko oppineesi jotain uutta? Mitä olet oppinut? Kerro esimerkki   

       Millaisia/Mitä muutoksia ryhmän aikana/jälkeen olet huomannut suhteessa itsessäsi/lap-
seesi?   

       Opitko jotain uutta lapsestasi? Mitä olet oppinut?  

       Tuleeko mieleesi esimerkki jostain tilanteesta, jossa olet toiminut eri lailla ryhmän aikana tai 
jälkeen, kuin ennen ryhmää?  

       Kertoisitko onnistumisen kokemuksesta? 
  
   

o   Haluatko kertoa vielä jotain muuta? 

 
 

 

 


