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”Annoin sinulle höyhenen 

ja sinä sanoit sitä siiveksi 

Annoin sinulle murusen 

ja sinä sanoit sitä leiväksi 

Annoin sinulle tilkkasen 

ja sinä sanoit sitä mereksi 

Niin paljon sinä minulle annoit: 

meren, siivet, leivän 

Mitähän olisin saanut 

jos olisin uskaltanut 

antaa vähän enemmän.” 

 

Tommy Tabermann: Pieni laulu antamisen ihmeestä (Raitanen 2008, 172) 
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Opinnäytetyön empiirinen tutkimusosio tehtiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Etelä-Helsingin paikallisyhdistyksen toteuttamassa vertaisryhmässä keväällä 
2009. Vertaisryhmä pienten lasten vanhemmille järjestettiin yhdessä paikal-
lisyhdistyksen työntekijän kanssa, minkä päätavoitteena oli vanhemmuuden 
tukeminen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vanhempien arjessa jaksamisen 
tukemista vertaistuen avulla sekä selvittää heidän sosiaalista verkostoitumis-
taan vertaisryhmätoiminnan aikana ja sen jälkeen. 
 
Vertaisryhmätoimintaa järjestettiin neljälle (4) pienten lasten vanhemmalle kuusi 
(6) kertaa kevään 2009 aikana. Ryhmäkerroilla keskusteltiin erilaisista van-
hemmuuteen liittyvistä aiheista, jotka vanhemmat saivat yhdessä päättää en-
simmäisellä ryhmäkerralla. Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen tutkimus, jonka ai-
neistonkeruumenetelmiä olivat osallistuva havainnointi ja siihen liittyvä havain-
nointipäiväkirja sekä kysely, joka koostui strukturoiduista ja puolistrukturoidusta 
osiosta. Analyysimenetelmä sisälsi kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisia me-
nettelytapoja, joissa teoria ja kerätty aineisto liitettiin tiiviisti yhteen.  
 
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vertaisryhmätoiminta eri keskusteluaihei-
neen antoivat vanhemmille vertaistukea ja voimaa vanhemmuuteen. Pienen 
ryhmän ja keskinäisen luottamuksen ansiosta vanhemmat myös verkostoituivat 
ryhmätoiminnan aikana hyvin, mikä mahdollisti vanhemmuuden tukemisen ja 
heille annetun varhaisen tuen idean. Näin ollen vanhempien sosiaalinen pää-
oma myös kasvoi ryhmätoiminnan myötä. Vanhempien sosiaalinen verkostoi-
tuminen ryhmätoiminnan jälkeen ei sen sijaan ollut jokaisen vanhemman mie-
leen, mutta suurin osa heistä halusi jatkaa yhteydenpitoa toistensa kanssa 
myöhemminkin. 
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ABSTRACT 
 
Utriainen, Mira 
A peer group for parents with small children needing peer support. 
65 p., 5 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2009. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. 
Degree: Bachelor of Social Services. 
 
A peer group for parents with small children was arranged in spring 2009. The 
group of four parents met six times during the spring. The main aim of the peer 
group was to support parenthood. The specific aim of the study was to survey 
how parents were supported in their everyday life with the help of peer support 
and to examine their social networking during and after the peer group action. 
 
The thesis was a qualitative research, the methods being mainly participative 
observation but also interviews with parents conducted with questionnaires 
consisting of structured and half-structured parts. The theory and the collected 
data were closely linked together. 
 
The results proved that the action of peer group gave peer support to parents 
and strength to their parenthood. Parents connected well during the group ses-
sions because of few participants and the trust between them. Thus, parents´ 
social capital was also increased. In addition, most of the parents communi-
cated with each other after the group sessions. 
 
In conclusion, the results of the study demonstrate that peer support empowers 
the participants. Peer group sessions could be an excellent way to prevent 
problems in a family. Parents in the same situation in life can help each other 
substantially. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Vanhemmaksi tuleminen tuo mukanaan uuden elämänvaiheen, joka muuttaa 

perheen arkielämää monella tavalla. Äitiys- ja isyyslomien jälkeen äiti ja isä jou-

tuvat usein miettimään työelämän ja vanhempana olemisen yhteensovittamista, 

mikä voi tuottaa huonoa omaatuntoa kiireisille vanhemmille. Lasta ei välttämättä 

saada tutuille ja turvallisille isovanhemmille hoitoon, jos he asuvat kaukana lap-

senlapsestaan. Sosiaaliset verkostot saattavat olla muutenkin heikot varsinkin 

silloin, kun perhe on muuttanut uudelle paikkakunnalle. Nykyään ihmisen sosi-

aaliset ympäristöt ovatkin muuttuneet tiiviin kyläyhteisön vastakohdaksi, jossa 

aikuinen voi viettää vapaa-aikaansa vaikkapa aivan yksin (Melkas 2009, 21). 

Vanhemmat päättävät kuitenkin itse ratkaisunsa, joilla he löytävät onnelliset 

tavat selvitä arjesta niin, että lapsella on hyvä olla. Muiden vanhempien tuki on 

yksi keino näiden tapojen hahmottamiseen ja löytämiseen. 

 

Vertaisryhmätoiminta on oivallinen vapaaehtoinen varhaisen tuen menetelmä, 

jolla vanhempia tuetaan vertaistuen keinoin. Vertaisryhmätoiminta on samankal-

taisessa tilanteessa olevien ihmisten tukiverkosto, jossa ihmiset jakavat tunte-

muksia, tietoa ja kokemuksia saaden näin tukea toisiltaan (Kinnunen 2006, 35). 

Olen sosionomiopiskelijana kiinnostunut ennaltaehkäisevästä lapsi- ja perhe-

työstä, joka on ensiarvoisen tärkeää työtä ajatellen sekä yksilöiden että yhteis-

kunnan yleistä hyvinvointia. Kiinnostuin opiskelujeni alkuvaiheessa vertaisryh-

mätoiminnasta työmuotona, jota varsinkin järjestöt toteuttavat omien työntekijöi-

den ja vapaaehtoisten työntekijöiden avulla. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

(MLL) laajensikin samaan aikaan tätä työmuotoa vertaisryhmätoiminnan akti-

vointiohjelmalla, mikä antoi lisää varmuutta opinnäytetyöni aiheelle. Järjestimme 

yhdessä MLL:n Etelä-Helsingin paikallisyhdistyksen työntekijän kanssa Pikku 

Piltin perhe -vertaisryhmän pienten lasten vanhemmille, josta sain opinnäyte-

työhöni tutkimusaineistoa. 

 

Pelkästään Etelä-Helsingin alueella syntyy vuosittain noin 400 lasta, jotka tarvit-

sevat turvallisen kasvuympäristön. Koska yhteiskunnan luomat 
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suorituspaineet pistävät vanhemmuuden koitokselle, yhteisöllinen tuki on yksi 

arvokas keino sen tukemiseen. Vertaisryhmätoimintaa tulisikin laajentaa muun 

muassa vanhemmuuden tukemisen kannalta entistä enemmän, sillä vanhem-

mat tarvitsevat tukea muilta vertaisilta oman jaksamisen kannalta. Muut samas-

sa tilanteessa olevat voivat antaa tukea ja samalla he voimauttavat muita van-

hempia heidän tärkeässä kasvatustyössään. Vertaisryhmä voi tuoda mukanaan 

myös uusia sosiaalisia tukiverkostoja, jotka täydentävät perheen jo olemassa-

olevia lähiverkostoja. Yhteisöllisyys tukee siis yksilöä, mikä edesauttaa ihmisen 

hyvinvointia. Vanhempien hyvinvointi heijastuu näin ollen myös suoraan lapsen 

hyvinvointiin. 

 

Toivon, että opinnäytetyöni tuo lisää syvyyttä vanhemmuuden tukemisen tär-

keyteen vertaisryhmätoiminnan keinoin. Ryhmä on nimenomaan tarkoitettu tu-

kemaan positiivisella tavalla ihmisen jokapäiväistä elämää eikä tarttua vain on-

gelmiin syyllistämällä toisia vanhempia. Pienellä vaivalla järjestettävät yhteiset 

jutteluhetket voivat olla elintärkeitä vanhemmille. Kun he huomaavat muillakin 

olevan samankaltaisia inhimillisiä huolia, omat huolenaiheet kutistuvat olennai-

sesti. Ruohonjuuritasolla tehtävää ennaltaehkäisevää työtä tulee arvostaa ja 

tukea entistä enemmän, jotta tulevaisuudessa huolet ja ongelmat eivät kasva 

ylitsepääsemättömiksi. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

 

 

2.1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on Suomen suurin lastensuojelujärjestö, 

jolla on 565 paikallisyhdistystä ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa 

tukee MLL:n 13 piirijärjestöä. MLL on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edis-

tää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyt-

tä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. Omilla alueil-

laan paikallisyhdistykset parantavat lapsiperheiden hyvinvointia ja edistävät ak-

tiivista kansalaisuutta yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2005.) 

 

Olin toisena opiskeluvuotenani työharjoittelussa MLL:n Satakunnan Piirissä Po-

rin yksikössä, jossa kiinnostukseni vertaisryhmätoimintaa kohtaan alkoi. En 

päässyt silloin vielä tutustumaan konkreettisesti kyseiseen toimintaan, mutta 

halusin tutustua siihen esimerkiksi tulevan opinnäytetyöni kautta. Opinnäytetyö-

ni aiheen valinta oli myös ajankohtainen, sillä MLL:lla oli meneillään vertaisryh-

mätoiminnan aktivointiohjelma (2007–2009), jonka tavoitteena on lisätä kansa-

laisaktiivisuutta ja perheiden keskinäistä vertaisryhmätoimintaa. Ilmaisin MLL:n 

keskustoimistoon mielenkiintoni aihetta kohtaan opinnäytetyön tekemisen kan-

nalta, mikä otettiin siellä erittäin avoimin ja iloisin mielin vastaan.  

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Etelä-Helsingin paikallisyhdistys 

 

MLL:n Etelä-Helsingin paikallisyhdistyksen toimipaikka sijaitsee Helsingin Mal-

milla MLL:n Uudenmaanpiirin työntekijöiden keskuudessa, koska paikallisyhdis-

tyksessä on vain yksi työntekijä. Paikallisyhdistyksen toiminta-alueena toimii 

kantakaupungin alue (Katajanokka, Kruununhaka, Kamppi, Kluuvi, Punavuori, 

Ullanlinna, Kaivopuisto, Eira, Tähtitorninmäki ja Kaartinkaupunki). Paikallisyh-

distyksen erityinen painopistealue on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, 

jota toteutetaan ja kehitetään muun muassa perhekahvilan, vertaisryhmätoimin-
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nan ja perhevalmennuksen avulla. MLL:n Etelä-Helsingin paikallisyhdistys tekee 

yhteistyötä Etelä-Helsingin alueen yhteistyökumppaneiden, kuten Helsingin 

kaupungin, Kampin palvelukeskuksen sekä lasten ja nuorten kuntoklubi Gymin 

kanssa. 

 

Mahdollisuuteni toteuttaa opinnäytetyöni järjestyi loppusyksystä 2008, kun 

MLL:n Etelä-Helsingin paikallisyhdistyksen työntekijä pyysi minua ohjaajaparik-

seen tulevaan yhdessä järjestettävään vertaisryhmään. Tapasimme vertaisryh-

män suunnittelun puitteissa vuodenvaihteen 2008–2009 aikana yhteensä neljä 

kertaa. Hain myös vuoden 2009 alussa kyseiseen paikallisyhdistykseen viimei-

seen työharjoitteluun, mikä mahdollisti ajankäytön kannalta hyvin vertaisryhmän 

toteuttamisen. 

 

 

2.2 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli järjestää, suunnitella ja toteuttaa yhdessä toisen 

ohjaajan kanssa vertaisryhmä pienten lasten vanhemmille. Rajasimme pienet 

lapset alle 3-vuotiaisiin, koska alle kouluikäiset lapset olisivat olleet liian laaja 

käsite eri ikäkausine ja tarpeineen. Ryhmä oli tarkoitettu kaikille vanhemmille, 

jotka haluavat jutella ja jakaa omia kokemuksiaan muiden vanhempien kanssa. 

Koska tällaisen vertaisryhmätoiminnan taustalla on erityisesti ennaltaehkäisevä 

näkökulma, vanhemmilla ei tarvitsenut olla mitään varsinaista vanhemmuuteen 

liittyvää ongelmaa päästääkseen ryhmään. 

 

Tutkimukseni ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, miten vertaisryhmätoimin-

ta vaikutti siihen osallistuviin vanhempiin ja heidän arkielämässä jaksamiseen. 

Tarkoituksenani oli tutkia saivatko vanhemmat tarvitsemaansa vertaistukea ja 

vahvistiko ryhmä heidän sosiaalista pääomaansa. Jos ryhmä on osoittautunut 

voimaannuttavaksi eli positiiviseksi energianlähteeksi, vertaisryhmätoiminnan 

laajentaminen on tällöin perusteltuista syistä tarpeen. 

 

Toinen tutkimukseni tavoite oli selvittää vertaisryhmään osallistuvien vanhempi-

en sosiaalista verkostoitumista ryhmätoiminnan aikana ja sen jälkeen. Ihanteel-
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linen tilanne olisi mielestäni se, että vanhemmat tapaisivat myös ryhmän virallis-

ten tapaamiskertojen jälkeen. Tällöin he saisivat mahdollisesti lisää toverisuhtei-

ta, mikä taas lisäisi yhteisöllisyyttä heidän sosiaalisissa verkostoissaan. Verkos-

toituminen jatkaisi näin ollen vanhempien tarvitsemaa vertaistukea jokapäiväi-

sessä elämässä. 

 

 

2.3 Tutkimusympäristö 

 

Opinnäytetyöni tutkimusympäristönä toimivat leikkipuisto Sepän tilat Helsingin 

kantakaupungissa Eirassa. Leikkipuisto Seppä on avoin kohtaamis- ja toiminta-

paikka, jossa järjestetään esimerkiksi alle kouluikäisille tarkoitettuja kerhoja se-

kä iltapäivisin koululaisille erinäistä puuhastelua. Iltaisin leikkipuiston sisätiloissa 

pidetään myös muun muassa perhevalmennusryhmiä sekä MLL:n Etelä-

Helsingin paikallisyhdistyksen toimesta tiloissa aloitettiin keväällä 2009 myös 

minun ja ohjaajaparini järjestämä Pikku-Piltin perhe -vertaisryhmän ohjaaminen. 

Järjestimme MLL:n puolesta lastenhoidon viereisessä huoneessa ryhmäkerto-

jen ajaksi. Lastenhoitajan sairastumisen takia jouduimme kuitenkin hoitamaan 

lapsia kolmella tapaamiskerralla keskusteluiden lomassa. 

 

Leikkipuisto Sepän tiloissa ohjasimme siis yhdessä ohjaajaparini kanssa ver-

taisryhmää, joka koostui neljästä jäsenestä. Ryhmässä oli vanhempia kolmesta 

eri perheestä, jotka koostuivat taas kolmesta äidistä ja yhdestä isästä. Van-

hemmat olivat iältään 28–45-vuotiaita. Jokaisessa perheessä oli yksi pieni lapsi. 

Kaksi lapsista oli ryhmätoiminnan aikana iältään noin puolivuotiaita ja yksi lapsi 

oli noin kolmevuotias. Ryhmä kokoontui ennaltasovittujen tapaamiskertojen ai-

kana yhteensä kuusi (6) kertaa joka toisen viikon ajan keväällä 2009 (liite 1). 

Teimme ryhmäkerroille käsiteltävään aiheeseen liittyen lyhyen teoreettisen tai 

keskustelunomaisen alustuksen (liite 3). Annoimme myös jokaisen ryhmäkerran 

päätteeksi, lukuunottamatta viimeistä ryhmäkertaa, kotiläksyä vanhemmille liit-

tyen useimmiten samana päivänä käsiteltyyn aiheeseen (liite 3).  
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3 VANHEMMUUS UUTENA ELÄMÄNVAIHEENA 

 

 

3.1 Vanhemmuus käsitteenä 

 

Vanhemmuuteen kasvaminen on yksi vaativimmista kehitystehtävistä, johon 

vanhempi kasvaa ajan myötä. Vanhemmaksi tulemiseen ei käydä koulutusta 

vaan siihen opitaan kokemusten kautta, johon kuuluu vuorovaikutusta lapsen ja 

vanhemman välillä. Molempien persoonallisuus vaikuttaa siihen, minkälainen 

tästä vuorovaikutuksesta tulee. Vuorovaikutukseen tulisi kuulua mm. rakkautta, 

hoivaa sekä aikuisen mallin antamista lapselle, jotka kuuluvat vanhemmuuden 

piirteisiin. (Kinnunen 2006, 16–17.)   

 

Vanhemmuus tuo naiselle ja miehelle uuden elämänvaiheen, jossa heidän elä-

mä muuttuu monella tavalla. Tuoreina vanhempina he käyvät läpi tunteiden kir-

jon, johon voivat lukeutua mukaan mm. iloa, ihmetystä ja epävarmuutta. Vauvan 

tulo perheeseen tuo myös mukanaan konkreettisia muutoksia, kuten vanhempi-

en aikataulujen uudelleen järjestelyä vauvan ehtojen mukaisesti. Vaikka per-

heen elämä muuttuu paljon lyhyessä ajassa, vanhemmuutta pidetään mahdolli-

suutena, jossa asioilla on tapana järjestyä. (Klen, Lindqvist, Manninen & Mäki-

nen 2008, 5.) Leena Mäkijärvi peräänkuuluttaakin, että vanhemmat ovat lap-

sensa parhaat ymmärtäjät ja tukijat ja heillä on lupa luottaa vaistoihinsa (Mäki-

järvi 2008, 13). 

 

Vanhemmilla ja lähiympäristöllä on ensisijainen vastuu lapsesta. Suomalainen 

arvomaailma kannustaa ymmärtämään vanhemmuuden molempien vanhempi-

en oikeutena, mutta vanhemmuuden arvostus ei kuitenkaan vielä näy riittävästi 

päivittäisessä arjessa. Pienten lasten vanhemmat yrittävät selvitä sekä työelä-

mästä että vanhemmuudesta hyvin. Usein seurauksena on syyllisyyden ja jat-

kuva riittämättömyyden tunne. (Häggman-Laitila, Aromaa, Iivonen, Kankkonen, 

Kuuskoski, Peura, Puska & Tähtinen 2005, 42–43.) Yhteiskunnalliset muutokset 

ja sukupuoliroolien tasa-arvoistuminen onkin tuonut uusia ulottuvuuksia van-

hempien rooleihin. Näiden roolien tasapainoittelu ei kuitenkaan ole perheen ar-

kielämässä aina niin helppoa. 
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3.2 Vanhemmuuden roolien muutokset 

 

Vanhemmat joutuvat kasvattajina luomaan suhteen kahteen lapsuuteen eli 

omaan lapseen kasvavana ja kehittyvänä yksilönä sekä toisaalta kulttuurisesti 

määrittyvään, yhteiskunnalliseen lapsuuteen (Kinnunen 2006, 17). 1990-luvun 

yhteiskunnalliset murrokset toivat mukanaan uusia kulttuuri- ja toimintaympäris-

tön muutoksia vanhempana toimimisen edellytyksille. Perheet ja sen jäsenet 

ovat saaneet uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös vaatimuksia ja stressite-

kijöitä. Erityisesti työelämän muutokset ja kasvavat vaatimukset puhaltavat uu-

sia tuulia perhe-elämään, vanhemmuuteen sekä lapsen ja vanhemman väliseen 

suhteeseen. (Rönkä & Kinnunen 2002, 4–5.) 

 

Työn ja perheen vaatimusten yhteen sovittaminen onkin noussut isoksi haas-

teeksi. Koska useimmat haluavat sekä työn että perheen, yksilö voi ja haluaakin 

sitoutua samanaikaisesti molempiin. Työ ja perhe-elämä tuovat monta roolia 

vanhempien elämään. Roolit voivat tuoda puolestaan negatiivisia ja postiivisia 

näkökulmia perhe-elämään. Työ voi viedä vanhemmalta paljon energiaa niin, 

että hän ei jaksa keskittyä kotona enää puolisoonsa ja lapseensa. Työssä oleva 

rooli voi myös heijastua kotielämään esimerkiksi esimies- eli johtajaroolin kautta. 

Vanhempien roolien monimuotoisuus voi olla kuitenkin myös positiivinen voima-

vara. Useiden roolien hallinta kohottaa yksilön itsetuntoa, monipuolistaa hänen 

persoonallisuuttaan ja lisää sosiaalista pätevyyttä. Näin työn, perhe-elämän ja 

yksilön henkilökohtaisten tarpeiden täyttyminen voidaan nähdä pelkästään voi-

mavarana ihmisen elämässä. (Kinnunen & Mauno 2002, 101–102.) 

 

Vanhemmuutta voidaan tarkastella myös sukupuoliroolien näkökulmasta. Äi-

deistä ja isistä puhutaan nykyään enemmän vanhempina, joita halutaan pitää 

tasa-arvoisina yhteiskunnassamme. Kun puhutaan kuitenkin äideistä ja isistä 

erillään, huomio kiinnittyy heidän luontaisiin eroihin sekä tehtäviin perheessä ja 

lapsen kasvatuksessa. Keskustelut isyyden mahdollisuuksista ovat myös nous-

seet pinnalle, mikä muuttaa perinteisiä äiti- ja isä-rooleja niin sanottuun jaetun 

vanhemmuuden rooleihin. (Kinnunen 2006, 17–18.) Jaettu vanhemmuus tarkoit-

taakin isän vahvaa osallistumista ja sitoutumista lapsen hoitoon. Ihannetilanne 

on se, että molemmat vanhemmat sitoutuvat alun alkaen vanhemmuuteen 
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suunnilleen yhtä voimakkaasti. Kumpikin vanhemmista on myös valmiita ja ky-

keneviä lapsen hoitoon ja kotitöihin sekä pyrkivät tasapainottelemaan työn ja 

kodin välillä. (Terveyskirjasto 2008.) 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton marraskuussa 2008 julkistetun kyselyn mu-

kaan isillä on myös tarvetta ja halua puhua vanhemmuuteen liittyvistä asioista. 

Mitä kuuluu isä? -kyselyyn vastasi lähes 1000 isää, joista useimmat iloitsevat 

isyydestään ja haluavat käyttää aikaa perheen kanssa. Kyselyn mukaan lähes 

yhdeksän kymmenestä isästä pitävät tärkeänä sitä, että he pääsevät puhumaan 

kasvatuksesta, lapsista ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista usein tai ainakin 

joskus. Tällöin keskustelukumppaneina ovat usein puoliso tai kumppani, suku-

laiset ja ystävät. Kysely paljasti myös sen, että isien jaksamista tukee eniten 

läheinen suhde puolisoon ja lapsiin sekä toimiva työnjako perheessä, riittävä 

oma aika ja perheen turvattu taloudellinen tilanne. (Manninen 2009.)  

 

Vanhemmuus tuo mukanaan muutoksia myös yksilön identiteettiin. Identiteetin 

käsite liittyy olennaisesti minuuden käsitteeseen. Kun minuutta määritellään ja 

arvostellaan kohteena, puhutaan tällöin identiteetistä. Identiteetti voi muuttua 

ajan myötä, joten se ei ole pysyvä ominaisuus. Käsite on saanut kirjallisuudessa 

lukuisia erilaisia määritelmiä, mutta sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa se voi-

daan jakaa persoonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Sosiologi Erving Goff-

man määrittelee persoonallisen identiteetin jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden 

tunteena yksilön minäkokemuksessa. Sosiaalinen identiteetti puolestaan mer-

kitsee hänen mukaansa samastumista erilaisiin sosiaalisiin yhteisöihin tai ryh-

miin sekä johdonmukaisuutta erilaisissa sosiaalisissa rooleissa toimittaessa. 

(Saastamoinen 2006, 170, 172–173.)  

 

Identiteetti tarkoittaa siis tapoja, joilla ihmiset ymmärtävät ja määrittelevät itsen-

sä suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä sekä kulttuuriinsa. Käsite 

on suhteellinen ja se rakentuukin erilaisuutta ilmentävien suhteiden kautta, esi-

merkiksi jaotteluina meihin ja muihin. (Saastamoinen 2006, 172–173.) Näin ol-

len sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilön identiteetti rakentuu ja muuttuu. 

Identiteetti on kertomuksellinen kuvaus itsestä ja sen muodostamisessa erot ja 

erilaisuus suhteessa toiseen ovat merkityksellisiä. Identiteetin selkiytyminen 
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sekä itsetuntemuksen ja -luottamuksen kasvu antavat eväitä muun muassa 

vahvaan vanhemmuuteen. (Järvinen, Nordlund & Taajamo 2006, 21.) 

 

Vauvan syntyessä hän on hyvin riippuvainen vanhempiensa, varsinkin äidin, 

hoivasta ja hellyydestä. Pieni ihminen on avuton ja riippuvainen vanhemmas-

taan päivin ja öin. Vaikka vanhempi on koko ajan valmiustilassa vauvan kanssa, 

hän on kuitenkin vanhemman roolin lisäksi myös mm. omien vanhempiensa 

lapsi, kumppani omalle puolisolleen ja aikuinen ystävä. Tällöin ihminen miettii 

omaa identiteettiään ja hän haluaa ymmärtää ja säilyttää kokemuksen itsestään 

eheänä ihmisenä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009.) Äidin ja isän roolit 

korostuvat siis isoiksi heidän elämässään vauvan syntyessä perheeseen, mutta 

esimerkiksi puolisoiden roolit voivat helposti jäädä tällöin vähemmälle huomiolle. 

Vaikka vanhemmat luultavasti tiedostavatkin tämän jo ennen pienokaisen syn-

tymää, asia saattaa silti vaivata ja haitata heidän keskinäistä vuorovaikutusta. 

Isän ja äidin, miehen ja naisen, yhteisen ajan kunnioittaminen vanhemmuuden 

ohessa on myös erittäin tärkeää.    

 

Vanhemman oman lapsuudenkodin kokemukset ja tuntemukset, kuten hellyy-

den, huomion ja arvostuksen saaminen, vaikuttavat siihen, miten hän suhtautuu 

omaan vanhemmuuteen. Esimerkiksi vanhempien mielenterveys- ja päihdeon-

gelmat, omistautuminen työlle tai taloudellinen epävarmuus vaikuttavat ihmisen 

suhtautumiseen ja tunnekokemuksiin. Onneksi lapsuuden negatiiviset koke-

mukset eivät usein vaikuta ratkaisevasti vanhempana oloon, vaan ne voivat 

kääntyä myös voimavaroiksi ja henkilökohtaisiksi selviytymistarinoiksi. Kukaan 

ei ole kokenut täydellistä lapsuutta, joten lapsuudenkokemukset sellaisinaan 

eivät aikaansaa onnea tai ongelmia aikuisena. (Mannerheimin Lastensuojeluliit-

to 2009.) Vanhemman identiteetti muokkautuu jo silloin, kun hän tiedostaa omi-

en lapsuudenkokemuksien ja tuntemuksien kautta kokeman vanhemmuuden 

roolin ja nykyisen oman vanhemmuuden rooliinsa vertailemalla niitä keskenään. 
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3.3 Varhainen tuki käsitteenä 

 

Varhainen tuki on käsitteenä laaja. Kansainvälisessä keskustelussa käytetään 

termiä Early Intervention, joka suomen kielessä käännetään yleensä varhaisen 

puuttumisen käsitteeksi. Interventio tarkoittaa laajempana ilmaisuna koko tuen 

tarpeen havaitsemista, arviointia ja tuen järjestämisen prosessia. Kansainväli-

sesti varhainen puuttuminen sisältää tuen tarpeen varhaiseen havaitsemiseen 

ja tuen järjestämiseen sekä käytännön toimintana että palvelujärjestelmän 

haasteena. Varhainen puuttuminen sisältyy tavoitteena ja toimintatapana moniin 

julkishallinnon linjauksiin ja tavoitteisiin. (Heinämäki 2005, 13–14.) 

 

Ennaltaehkäisevään työhön voidaan laskea kuuluvaksi kaikki se työ, jolla pyri-

tään ennaltaehkäisemään erilaisia pulmia lapsiperheissä. Päätoimijoihin tähän 

työhön voidaan lukea neuvolat, päivähoito, perhekeskukset sekä erilaiset järjes-

töt kuten, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Pe-

lastakaa Lapset ry. (Saarnio 2004, 248.) Lapsiperheiden varhaisella tuella pyri-

tään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden 

pulmia mahdollisimman varhain (Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 2008). 

 

Varhainen tuki voi tarkoittaa tilannetta, jossa lapsiperheellä on jonkinlaista tuen 

tarvetta tai sosiaalisia riskitekijöitä, kuten esimerkiksi vanhemman jaksamatto-

muutta tai neuvojen tarvetta kasvatusasioissa. Helsingin kaupungin sosiaalitoi-

mi kutsuu tätä varhaisen tuen työtä perhesosiaalityöksi, jossa on mahdollisuus 

puuttua varhaisessa vaiheessa perheen ongelmiin sekä tilaisuus tarjota perheil-

le sosiaalitoimen palveluita. Perhesosiaalityön perheissä on usein ratkaisevaa 

se, että perhe on itse hakemassa tukea ja perheenjäsenet ovat motivoituneita 

avun saantiin. Varhaisen tuen edellytyksenä on se, että perheessä havaitut ris-

kitekijät eivät välittömästi vaikuta lasten hyvinvointiin vaan perheessä on paljon 

voimavaroja ja lasta suojaavia tekijöitä tai perheen kokonaistilannetta ei ole vie-

lä saatu täsmennettyä. (Myllärniemi & Lukman 2007, 4, 22.) 
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3.4 Varhaisen tuen merkitys vanhemmuuden tukemisessa 

 

Perhe on ensisijaisesti vastuussa lapsen kasvattamisesta ja arjen pyörityksestä. 

Jos perhe ei onnistu tässä omin voimin, apua ja tukitoimia on annettava riittä-

västi. Näin tehtäessä on mahdollista saada tulokseksi omillaan toimeen tuleva 

perhe. (Kinnunen 2006, 33.) Varhaisen tuen merkityksen taustalla voidaan pitää 

ajatusta siitä, että perhe nähdään useimmiten järjestelmänä, jossa jokaisen 

osan muutos aiheuttaa vastaavasti muutoksen muissa systeemin osissa. Tämä 

voi ilmetä esimerkiksi kommunikaation, toiminnan tai tunteen tasolla. Perheitä 

halutaankin tukea ennaltaehkäisevin toimin ennen kuin ongelmat monimutkais-

tuvat ja kasaantuvat. Kun ennaltaehkäisevä toiminta kohdistuu lapsiperheisiin, 

vanhemmuuden tukeminen nousee keskeiselle sijalle. (Saarnio 2004, 241.) 

 

Bardyn mukaan vanhemmuuteen liittyvässä keskustelussa on painotettu paljon 

lapsien pahoinvointia, kuten syrjäytymistä, päihteiden käyttöä, sosiaalisten taito-

jen puutetta ja masentuneisuutta. Nyttemmin keskustelua käydään yhä enem-

män lasten hoidon ja kasvatuksen laiminlyönnistä, vanhempien neuvottomuu-

desta ja vanhemmuuden ohentumisesta. Veera Reuna toteaakin, että lapsen 

kasvatusvastuun jakaminen on monimutkainen ja vaikea asia. Hän jatkaa ky-

symällä, kuinka paljon yhteiskunnan tulisi kantaa vastuuta lapsen kasvatuksesta 

ja pystyvätkö kiireiset vanhemmat antamaan lapsilleen tarvittavaa tukea ja van-

hemmuutta. (Saarnio 2004, 241–242.) 

 

Kinnusen teoksessa mainitaan, että vanhemmuuden tukeminen on yhteiskun-

nallinen tehtävä, koska vastuullinen vanhemmuus on sekä lapsen kehitykselle 

välttämätöntä että yhteiskunnallisen jatkuvuuden kannalta tärkeää. Kysymys ei 

kuitenkaan ole perheiden kaikkien tarpeiden, voimavarojen ja tuen täyttämises-

tä vaan tavasta, jolla voimavarat saadaan käyttöön ja olemassa oleva tuki koh-

dalleen. Tällöin voidaan puhua sekä mahdollisuuksien luomisesta että vallan 

palauttamisesta perheille. Varhainen tuki kohdistuu näin vanhemmuuden taito-

jen kehittämiseen määrittelemällä saatavilla olevat yhteisön voimavarat. Tämä 

kehittää puolestaan vanhempien kommunikaatiotaitoja ja vähentää henkistä 

painetta, jolloin vanhempien fyysinen hyvinvointi ja selviytyminen lisääntyvät. 

(Kinnunen 2006, 31, 33.) Vanhemmuuden tukemisessa on siis tärkeää lisätä 
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vanhemman luottamusta itseensä kasvattajana, opettaa tehokkaampia ohjaus-

keinoja sekä pyrkiä muuttamaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta 

myönteisemmäksi (Poikkeus, Laakso, Aro, Eklund, Katajamäki & Lajunen 2002, 

170).  

 

Varhainen tuki vanhemmuuden tukemisessa edistää vanhemman ja lapsen vä-

listä kanssakäymistä, kun vanhemmat tietävät mitä he tekevät. Sekä ammatti-

laisten että vertaisten antama tuki ja neuvot ovat ensiarvoisen tärkeitä silloin, 

kun ihmisellä vallitsee uusi elämäntilanne kaikkine muutoksine ja epävarmuuk-

sineen. Vaikka vanhemmaksi tulemista lukisi kirjoista kuinka paljon tahansa, se 

ei välttämättä aina auta arjessa jaksamisen kannalta. Varhaisen ja ennaltaeh-

käisevän tuen ei ole suinkaan tarkoitus tuomita vanhempaa missään suhteessa 

vaan se pyrkii antamaan keinot ja auttaa löytämään vanhempien voimavarat 

arkielämässä jaksamiseen. Tieto siitä, että ihmisen ei aina tarvitse jaksaa 100 

prosenttisella teholla elämässään, voi myös antaa myönteisen ja sallivan oloti-

lan itselleen vanhempana. 
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4 VERTAISTUESTA VOIMAA 

 

 

4.1 Vertaisryhmätoiminta vanhemmuuden ja vauva-ajan tukemisessa 

 

 

4.1.1 Vertaistuen käsite 

 

Vertaistuki on yksi sosiaalisen työn muoto, joka on yhdessä oppimista, koke-

musten ja hiljaisen tiedon jakamista. Samankaltaisessa elämäntilanteessa elä-

villä on paljon annettavaa toisilleen, joten omien kokemusten, tuntojen tai aja-

tusten jakaminen ryhmässä antaa voimaa ja yhteisöllisyyden tunteen. Useissa 

tutkimuksissa on todettu, että vertaistuki voimaannuttaa. Se on prosessi, jossa 

voimaa siirtyy yksilöltä tai ryhmältä toiselle yksilölle tai ryhmälle. Voimaantumi-

nen voi myös olla prosessi, jossa ihminen saa voimaa omista lähtökohdistaan, 

kuten vahvuudesta, pätevyydestä, luovuudesta ja toimimisen vapaudesta. (Jär-

vinen, Nordlund & Taajamo 2006, 21–22.)  

 

Vertaistoiminnassa ihminen ei ole toimenpiteiden tai hoidon kohteena vaan hän 

on itse toimijana. Vertaistuki perustuu kokemuksellisuudelle ja se on myös kei-

no selviytyä muun muassa vaikeasta elämäntilanteesta. Vertaistuki antaa toivoa 

ja uskoa tilanteesta selviytymiseen. Ihmisen on kuitenkin löydettävä voimavarat 

itsestään ennen kuin hän hyötyy vertaistuen antamasta hyödystä. (Tukiase-

ma.net) Vertaisryhmä konkretisoi näin ollen vertaistuen merkityksen, jossa hän 

voi itse vaikuttaa omalla toiminnallaan sekä muihin vertaisiin että itseensä. 

 

 

4.1.2 Vertaisryhmän käsite 

 

Vertaisryhmä on joko vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyt ryhmä, 

jossa jäsenten kiinnostusta pitää yllä jokin yhdistävä tekijä. Tekijä voi olla esi-

merkiksi sama asuinpaikka, lasten ikä tai yhteinen arvopohja. Ryhmän jäseniä 

voi yhdistää myös jokin erityinen asia kuten esimerkiksi yksinhuoltajuus. Ryhmä 
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on erityisen tärkeä niille, joiden luonnolliset verkostot (esim. perhe- ja ystävyys-

suhteet) eivät toimi tai niitä ei ole. (Järvinen, Nordlund & Taajamo 2006, 16–17.) 

 

Sirpa Taskisen mukaan vertaisryhmätoimintaa on kehitetty lisääntyneen asia-

kaspaineen takia (Taskinen 2004, 145). Vertaisryhmien ja -verkostojen luku-

määrä onkin lisääntynyt Suomessa sosiaali- ja terveysalalla erityisesti viimeis-

ten kymmenen vuoden aikana, mutta tarkkoja tilastoja ryhmien lukumäärästä ei 

ole. Vertaisryhmien tutkimuksia on tehty Pohjois-Amerikassa 1960–1970-

luvuilta lähtien. Pohjoismaissa systemaattisia tutkimuksia on tehty kuitenkin 

vasta 1990-luvulta lähtien. (Nylund 2005, 195–196.)  

 

Vertaisryhmätoiminnalla on huomattava merkitys sosiaali- ja terveysalalla, kos-

ka toiminnalla ennaltaehkäistään ihmisten kasautuvia ongelmia. Toiminnalla on 

huomattu olevan valtava merkitys perheiden jaksamiselle muiden vanhempien 

tuen avulla (Kalliomaa & Viinikka 2006, 2). Vertaisryhmätoiminnan aktivoiminen 

on tärkeää, sillä kynnys ryhmään osallistumiseen voi olla korkea. Koska osallis-

tuja voi kokea leimaantumisen pelkoa, ryhmät tulisi suunnitella ja toteuttaa 

mahdollisimman neutraaleiksi ja matalan kynnyksen paikoiksi, jonne on helppo 

tulla. 

 

Vertaisryhmätoiminta voi olla joko avointa tai kiinteätä eli suljettua toimintaa. 

Avoimet ryhmät perustuvat enemmänkin vanhempien keskinäiseen yhdessä-

oloon ja sitä kautta saatuun vertaistukeen. Osallistuminen avoimeen toimintaan 

ei edellytä sitoutumista ryhmään. Avointa vertaisryhmätoimintaa perheille ovat 

esimerkiksi perhekahvilat. Suljetut ryhmät ovat puolestaan kohdennettu jollekin 

tietylle ryhmälle tai ne käsittelevät jotain tiettyä teemaa, kuten esimerkiksi van-

hemmuuden tukemista. Suljetut ryhmät taas sitovat niihin osallistuvia vanhem-

pia, koska toiminta on tavoitteellisempaa. Näissä ryhmissä noudatetaan selke-

ämpää, tapaamiskerrottain toistuvaa rakennetta, jossa edetään yleensä tietyn 

ohjelman mukaan tietyn määräajan sisällä. (Kalliomaa & Viinikka 2006, 18–19.) 
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4.1.3 Vertaisryhmätoiminta vanhemmuuden tukemisen mahdollistajana 

 

Vuonna 2004 tehdyn sosiaalibarometri-tutkimuksen mukaan seitsemän kym-

menestä valtakunnallisista sosiaali- ja terveysalan järjestöistä piti vertaistoimin-

taa keskeisenä painopistealueena. Vertaisryhmätoiminta on myös paikallisyh-

distyksille keskeinen painopistealue. Uudet alueelliset ja paikalliset toiminta-

muodot liittyvätkin useimmiten vertaistoiminnan kehittämiseen, koska yhdistyk-

set ja aluetyöntekijät pitävät vertaistoimintaa merkitykseltään selvästi suurem-

pana kuin muuta vapaaehtoistoimintaa. Vertaistoimintaa on lähes yhtä paljon 

sekä suurissa, palkattua henkilöstöä omaavissa yhdistyksissä, että pienissä, 

vapaaehtoistoimintaan perustuvissa yhdistyksissä. (Vuorinen, Särkelä, Perälahti, 

Peltosalmi & Londén 2004, 80–81, 139.) 

 

Vertaisryhmätoiminnan merkityksen korostumisessa on kysymys useista yhteis-

kunnallisista muutoksista, jossa ihmiset joutuvat kohtaamaan aiempaa useam-

min ja ennakoimattomammin erilaisia elämäntilanteita. Tähän liittyy mm. asian-

tuntijuuden muutos, jossa ihmiset nähdään aiempaa enemmän oman elämänsä 

asiantuntijoina ja kykenevinä tekemään itse itseään koskevia valintoja. Muutok-

siin liittyy myös se, että identiteetin rakentamiseen liittyvät kysymykset ovat ny-

kyään entistä haasteellisimpia. Jos ihmisen elämäntilanne muuttuu ratkaisevasti, 

toisten kokemustieto ja selviytymistarinat ovat vertaisille erityisen arvokkaita. 

(Vuorinen ym. 2004, 139.) Vertaisryhmämme jäsenillä oli juuri ryhmätoiminnan 

aikana myös muita suuria elämäntilanteita ja haasteita edessään. Vaikka pää-

puheenaiheenamme oli vanhemmuus ja sen tukeminen, vanhemmilla oli myös 

tarvetta kertoa toisilleen muun muassa meneillään olevista asuntokauppasot-

kuista, puolison muuttamisesta työn perässä ulkomaille, avioliiton solmimisesta 

ja päiväkotipaikan saamisen hankaluudesta. Näissäkin asioissa muiden ryhmän 

jäsenten tuki ja asiatieto olivat ensiarvoisen tärkeitä. Yhden vanhemman temp-

peramentti ja määrätietoisuus olivat toiselle vanhemmalle voiman- ja ponnistuk-

sen lähteitä, kun asiasta puhuttiin ja mielipiteitä jaettiin avoimesti. Keskustelu 

tapahtui kuitenkin toisia kunnioittaen eikä syyttävää sormea näyttäen.  

 

Vertaisryhmätoiminta lisää vanhempien tietoisuutta omista voimavaroista ja 

perheen muutosvaiheisiin liittyvistä vaatimuksista. Kokemus hyväksynnästä ja 
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samassa tilanteessa olevilta saatu ymmärrys sekä luottamus ohjaajan taitoihin 

rohkaisevat puhumaan avoimesti vaikeistakin asioista. Kun vanhemmat huo-

maavat muillakin olevan samanlaisia ongelmia, jotka kuuluvat pikkulapsiperhei-

den arkipäivään, he eivät pidä ongelmia tällöin itseaiheutettuina ja voivat hyväk-

syä itsensä paremmin. Kun oman perhetilanteen pohdiskelua on tehty ryhmäs-

sä, se rohkaisee vanhempia ottamaan asian puheeksi myös perheen kesken 

kotona. (Kalliomaa & Viinikka 2006, 7–8.) Vertaisryhmämme oli oivallinen esi-

merkki sen jäsenten keskinäisestä ymmärryksestä. Vanhempien kertomat omat 

näkökulmat ja kokemukset antoivat pontta keskustelulle, koska niissä huomat-

tiin paljon samankaltaisuutta. Kokemuksia kerrottiin myös humoristiseen sävyyn, 

koska ryhmän jäsenet uskalsivat puhua luottavaisin ja avoimin mielin. 

 

Ryhmillä on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia pikkulapsiperheiden 

elämään. Ryhmät vertaisineen kohentavat psykososiaalista hyvinvointia vähen-

tämällä ahdistuneisuutta ja alakuloa. Ne lisäävät myös arjen hallintaa ja vahvis-

tavat sosiaalista tukiverkostoa. Lisäksi ne lujittavat perheenjäsenten keskinäisiä 

suhteita ja vähentävät näin lapsen tunne-elämän ja käytöksen häiriöitä. (Kallio-

maa & Viinikka 2006, 9–10.) Vertaisryhmäohjaajalla on suuri merkitys ryhmän 

keskusteluiden kulkuun. Ohjaajalla tulee olla sensitiivinen ote ryhmään ja sen 

jäseniin. Hänen tulee varoa liian henkilökohtaisten kysymysten esille tuomista, 

sillä niihin vanhemmat eivät välttämättä halua vastata. Keskusteluiden kulku 

ja ”syvyys” menee kuitenkin lähtökohtaisesti ryhmän jäsenten ehdoilla. Koska 

vertaisryhmät palvelevat nimenomaan niihin osallistuvien tarpeita, ohjaajan tu-

lee varoa myös liian kaavamaista aiheiden käsittelyä. Jos jokin aihe puhuttaa 

vanhempia paljon, siinä on hyvä pysyä niin kauan, kunnes aihe palvelee ver-

taisten tarpeita.  

 

Lapsen kannalta on tärkeää, että vanhempien välinen suhde on myönteinen. 

Ryhmäkeskustelut auttavat vanhempia muuttamaan käsitystään vanhemmuu-

desta sekä ymmärtämään parisuhteen merkityksen perheen hyvinvoinnille. 

(Kalliomaa & Viinikka 2006, 10.) Parhaimman tuloksen tämä antaisi silloin, jos 

molemmat vanhemmat ovat vertaisryhmässä. Kun molemmat ovat pohtineet 

aihetta, siitä keskusteleminen myöhemmin on todennäköisesti helpompaa. Jos 

parisuhteessa on suuria ongelmia, niistä keskusteleminen voi olla vaikempaa 
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molempien vanhempien läsnäollessa. Jos vanhempi on yksin tällaisessa tilan-

teessa vertaisryhmässä, hänen on helpompi purkaa ajatukset ja tunteet. Tämän 

jälkeen ryhmäkeskustelu voi tuoda uusia näkökulmia käsiteltävään tilanteeseen, 

mikä helpottaa vanhemman oloa. 

 

Vertaisryhmä toimii vanhemmille tilannetiedon lisäksi myös asiatiedon lähteenä. 

Ryhmäkeskustelut voivat innostaa vanhempia hankkimaan lisätietoa myös oma-

toimisesti. Muiden vertaisten kanssa juttelu on voinut auttaa vanhempia jäsen-

tämään oman elämäntilanteensa paremmin, minkä jälkeen lisätiedon hankkimi-

nen on tullut vasta ajankohtaiseksi. (Kalliomaa & Viinikka 2006, 11.) Joillakin 

vanhemmilla voi olla asiatietoa enemmän esimerkiksi kyseisen asuinalueen 

päivähoitomahdollisuuksista, joita he voivat jakaa muille vanhemmille. Eri tieto-

lähteiden jakaminen on myös hyvää tietoa ja tukea muille ryhmän jäsenille, jos 

johonkin asiaan tai ongelmaan tarvitaan selvyyttä. Seuraavaan ryhmäkertaan 

mennessä autettava on jo luultavasti selvittänyt pulman, mikä kasvattaa hänen 

psykososiaalista hyvinvointiaan. 

 

 

4.1.4 Vertaisryhmätoiminnan haasteet vanhemmuuden tukemisessa 

 

Suomessa on useita koulutettuja vertaisryhmäohjaajia, mutta vertaisryhmien 

kokoon saaminen on vaikeaa. Esimerkiksi sijaisvanhempien vertaisryhmiä oh-

jannut Tuija Raitanen kuvaa kokemuksiaan niin, että ryhmiin ei tule riittävästi 

ilmoittautumisia, vaikka sijaisvanhemmat kokevat saamansa tuen puutteelliseksi. 

(Raitanen 2008, 168.) Pikku Piltin perhe -vertaisryhmä jäi myös odotettua pie-

nemmäksi ryhmäksi. Vertaisryhmämme palautekyselyssä oli erään vanhemman 

huomio siitä, että tieto ryhmästä ei mennyt tarpeeksi hyvin eteenpäin. Vaikka 

ilmoituslappuja oli monissa lapsiperheille tarkoitetuissa paikoissa, asiasta ei 

tiedotettu eteenpäin suullisesti, joka olisi tiedon kulun kannalta parempi vaihto-

ehto. Jos ryhmää olisi mainostettu suullisesti enemmän siitä mahdollisesti kiin-

nostuneille vanhemmille, vertaisryhmämme olisi todennäköisesti ollut henkilö-

määrältään suurempi. 
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Vertaisryhmän jäsenien välistä vuorovaikutusta saattaa häiritä liian puheliaat tai 

hiljaiset ihmiset. Puheliaat ihmiset tulisi saada enemmän kuuntelemaan ja hiljai-

set ihmiset vastavuoroisesti rohkaistumaan kertomaan omia näkemyksiään ja 

kokemuksiaan. Ryhmän jäsenillä voi olla myös erilaisia näkyviä rooleja kuten 

kriitikoita, rohkaisijoita, seurailijoita ja hauskuuttajia. Ihmisten tavanomaisten 

roolien sijaan he voisivat löytää uuden tavan olla vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa, mikä tuo uusia näkökulmia keskusteluihin. (Raitanen 2008, 169.)  

 

Vertaisten välistä avointa vuorovaikutusta voi estää tai hidastaa myös ryhmän 

jäsenten keskinäiset tai ryhmänohjaajan ja ryhmäläisten väliset tuttuuskuviot. 

Ihanteellinen tilanne on silloin, kun kaikki ryhmässä olevat ovat toisilleen entuu-

destaan tuntemattomia. Näin kaikille luodaan mahdollisuus aloittaa puhtaalta 

pöydältä. (Raitanen 2008, 169.) Jos vertaisryhmään haetaan osallistujia vain 

tietyllä alueella, riski tuttujen henkilöiden saapumisesta samaan ryhmään kas-

vaa. Mainoksia tulisi näin ollen laittaa laajemmalle alueelle, jotta ryhmän jäsenet 

eivät olisi naapureita keskenään. 

 

Pikku Piltin perhe -vertaisryhmän kyselylomake paljasti myös yllättävän vertais-

ryhmätoimintaan liittyvän sudenkuopan. Kysymys vertaisryhmän huonoista puo-

lista (liite 3) toi esille näkemyksen vertaistuen ja terapian välisestä erosta. Liian 

henkilökohtaisten asioiden kysyminen ja liiallinen puhuminen ei edistä ryhmän 

perusidean toteutumista, jos jonkun ryhmän jäsenen elämäntilanne on kovin 

erilainen. Vertaistuessa tulisi keskittyä vaan yhteisten kiinnostuksenkohteiden 

käsittelemiseen.   

 

 

4.2 Vertaisryhmä sosiaalisen pääoman vahvistajana 

 

 

4.2.1 Sosiaalisen pääoman käsite 

 

Tove Janssonin luomaa muumilaaksoa voidaan pitää erinomaisena esimerkkinä 

sosiaalisen pääoman käsitteen hahmottamisessa. Fiktiivinen muumilaakso on 

yhteisö, jossa on luottamukseen perustuvaa vuorovaikutusta, toisista välittämis-
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tä ja kiireettömyyttä. Vaikka yhteisö on näennäisesti suljettu, vieraat tulevat sin-

ne ja heidät hyväksytään samantien. Muumilaakso on siis salliva yhteisö, joka 

kasvaa luottamuksesta, mikä taas yhdistää asukkaita. Tällaista luottamukseen 

perustuvaa keskinäisen vuorovaikutuksen verkostoa kutsutaan nykykielellä so-

siaaliseksi pääomaksi. (Hyyppä 2002, 6.) 

 

Markku Hyyppä toteaa myös myöhemmässä teoksessaan sosiaalisen pääoman 

käsitteen liittyvän yhteisöön eikä yksilön ominaisuuteen. Hänen mukaansa ihmi-

sillä ei ole sosiaalista pääomaa, vaan sitä on ihmisten muodostamalla yhteisöllä. 

Ihminen ei voi siis saavuttaa tätä aineetonta hyödykettä yksilönä, vaan siihen 

tarvitaan aina muita sosiaalisia suhteita. Tällainen sosiaalinen ilmiö vaikuttaa 

ihmisen hyvinvointiin yhden teorian mukaan siten, että se muuttuu psykologi-

seksi, psykologinen ihmisen aivotoiminnaksi, jossa aivot ohjaavat elintoimntoja 

terveyteen. (Hyyppä 2005, 15, 19.) 

 

Sosiaalinen pääoma -käsitteen taustalla on siis yleisellä tasolla näkemys, jonka 

mukaan talouskehitykseen, hyvinvointiin ja yhteiskuntien suorituskykyyn vaikut-

taa fyysisen ja inhimillisen pääoman lisäksi myös sosiaalinen ympäristö. Sosi-

aalisella pääomalla viitataan sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin. Näitä 

ovat muun muassa verkostot, osallistuminen ja luottamus, jotka helpottavat ih-

misten välistä kanssakäymistä sekä tehostavat yksilöiden tavoitteiden toteutu-

mista. (Tilastokeskus 2006.) Bourdieun mukaan sosiaalinen pääoma liittyy siis 

yksilön jäsenyyteen samankaltaisten, toisiaan arvostavien henkilöiden tai orga-

nisaatioiden verkostoissa, jossa vallitsee tuttavuus- ja arvostussuhteet (Ruus-

kanen 2002, 16).  

 

Sosiaalinen pääoma on siis sitä, kuinka monia ja millaisia suhteita henkilöllä on 

ja kuinka hyvin hän tuntee vaadittavat käytöstavat kussakin tilanteessa. Nämä 

saadaan osittain perheen kautta muun muassa kasvatuksen ja perinnön muo-

dossa, mutta osittain myös muiden ihmisten kanssa toimiessa. Sosiaalista pää-

omaa voidaan pitää toiminnan resurssina, joka on olemassa henkilöiden välisis-

sä suhteissa eli se sisältyy toimijoiden välillä olevien suhteiden rakenteisiin. 

Pääoma tekee mahdolliseksi saavuttaa päämääriä, joita ilman niitä ei voitaisi 

saavuttaa. (Hellsten 1998, 29–30.) 
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4.2.2 Sosiaalinen pääoma ja luottamus 

 

Luottamus on yksi niistä asioista, jota ihmiset tarvitsevat lähestyessään toisiaan 

sekä elämään ja toimimaan yhdessä. Luottamuksella on merkittävä rooli myös 

yksilöllisen identiteetin ja hyvinvoinnin kannalta. Kehittyäkseen ja voidakseen 

hyvin ihmisen identiteetti tarvitsee turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksia, 

joita ilman hän ei rohkene liittyä muiden joukkoon. Se, kuinka paljon ja minkä-

laista luottamusta ja turvaa ihmisen henkilökohtainen hyvinvointi edellyttää, 

vaihtelee paljon yksilöittäin. Luottamus ja usko itseen liittyy kuitenkin läheisesti 

kykyyn luottaa toisiin ja toimia omana itsenään toisten kanssa. (Kotkavirta 2000, 

55–56.) 

 

Luottamus syntyy jo varhaisen äiti-lapsisuhteen kiintymyksestä, jossa perusluot-

tamus on tärkeimpiä voimavaroja tulevalle elämäntaipaleelle. Luottamus vaikut-

taa aivojen kypsymiseen ja näin ollen varhaislapsuudessa koettu luottamuksen 

pettäminen jättää jälkensä mm. stressihormonien ja aivojen yhteistoimintaan, 

mistä seuraa pysyvää haittaa, sillä stressihormonit vaikuttavat aivojen kehitty-

miseen ja myöhempään aivotoimintaan. Aikuisen ihmisen luottamuspulan seu-

raukset ovat sen sijaan korjattavissa helpommin kuin lapsena koetun epäluot-

tamuksen aiheuttamat vauriot. (Hyyppä 2005, 37.) Luottamusta voidaankin pi-

tää tunnepitoisena tapana nähdä toinen henkilö luottamuksen arvoisena. Ihmi-

sellä voi olla optimistinen asenne sitä kohtaan, että toinen on hyväntahtoinen ja 

myös kykenee vaikuttamaan vuorovaikutukseen myönteisellä tavalla. Luotta-

malla toiseen, ihminen avautuu toiselle sellaisista asioista, jotka ovat hänelle 

tärkeitä. Ilman osapuolten keskinäistä luottamusta myöskään sopimuksista on 

vaikea tehdä kestäviä ja hyvin toimivia, kun puhutaan esimerkiksi asiakassuh-

teista. (Kotkavirta 2000, 57–58.) 

 

Sosiaalinen pääoma tai luottamus sen osana eivät ole pelkästään hyvää tuotta-

via asioita. Ne eivät ole pelkästään määriteltävissä hyveiksi, yhteistä hyvää 

(esim. hyvinvointia tai solidaarisuutta) tai taloudellista kasvua lisääviksi käsit-

teiksi. Baier ilmaisee sen niin, että olemassa on yhtä lailla moraalittomia kuin 

moraalisia luottamussuhteita, jossa luottamuksen murtaminen voi olla moraali-

sesti oikea päämäärä. Hänen mukaansa luotamme tai olemme luottamatta toi-
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seen henkilöön, koska olemme luottamussuhteessa riippuvaisia toisista jonkin 

meille tärkeän asian, henkilön tai seikan vuoksi. Luottamussuhteessa on Baierin 

mukaan aina läsnä valta, riippuvuus ja haavoittuvuus riippumatta siitä, onko 

luotettu henkilö yksilö vai instituutio. (Kovalainen & Österberg 2000, 75–77.) 

 

 

4.2.3 Sosiaalinen pääoma ja verkostot 

 

Sosiaalisen pääoman käsitteen ytimenä voidaan pitää informaation kulkua hel-

pottavia sosiaalisia verkostoja sekä niissä vallitsevia vastavuoroisuuden norme-

ja ja luottamusta. Verkoston toimintaan vaikuttaa ensinnäkin sen eri osien väli-

set yhteydet, joista muodostuu verkoston rakenteellinen kyky helpottaa osiensa 

välistä häiriötöntä kommunikaatiota. Toiseksi verkoston toimintaan vaikuttaa se, 

kuinka yhteneväiset verkoston ja sen osien intressit ovat. (Ruuskanen 2000, 97.) 

Hyyppä toteaakin teoksessaan asiasta näin: Mitä tiiviimpi yksilöiden tai toimijoi-

den välinen suhdeverkosto on, sitä enemmän siihen keräytyy sosiaalista pää-

omaa, joka puolestaan edistää kaikkien yksilöiden hyvinvointia (Hyyppä 2002, 

51). 

 

Sosiaaliset verkostot voivat muodostaa joko heikkoja tai vahvoja siteitä. Heikot 

siteet leviävät kuitenkin laajemmalle kuin vahvat ja kiinteät ystävyyssidokset. 

Heikot siteet muodostuvatkin useimmiten vapaaehtoisista yhteisöistä, jotka li-

säävät enemmän liikkumavaraa. Tämä johtuu siitä, että tällaisissa yhteisöissä 

on runsaasti vaihtoehtoisia heikkoja siteitä, jotka eivät rajoita ja ryhmitä vaan 

sallivat myönteisen kanssakäymisen. Heikoissa siteissä tehdään yhteistyötä 

huolimatta erilaisista lähtökohdista ja tavoitteista. Vahvojen siteiden kiinteät ver-

kostot eivät puolestaan edistä yleistä hyvinvointia epädemokratian eli ryhmään 

kuulumattomien syrjimisen takia. Sosiaalisten verkostojen vahvat siteet perus-

tuvatkin tiiviiseen kanssakäymiseen ja yhteisiin päämääriin. (Hyyppä 2002, 28, 

50–51; Möttönen 2002, 123.)  
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4.2.4 Sosiaalisen pääoman mittaaminen 

 

Sosiaalisen pääoman mittaaminen liittyy pääomakäsitteeseen sisältyvän mää-

rällisyyden tutkimiseen. Mittaamistyön taustaksi on tarjolla runsaasti käsitteitä, 

mutta sosiaalisen pääoman mittareista ja niiden ulottuvuuksista ei vielä ole ko-

vin suurta yksimielisyyttä. Vaikka kyseisen pääoman mittaamisesta on koke-

muksia maailmalta ja Suomestakin, sosiaalinen pääoma ei ole suoraan mitatta-

vissa. Sosiaalista pääomaa koskevissa tutkimuksissa on aina jossain mielessä 

mukana ajatus, että kyseistä pääomaa voi olla enemmän tai vähemmän ja että 

sitä ehkä voitaisiin luoda ja rakentaa niin kuin muitakin pääomavarantoja. Pää-

omaa joudutaan lähestymään eri indikaattoreiden avulla eli kysymällä paljonko 

sitä on ja miten sen määrä vaihtelee ajassa ja paikassa tai erityyppisten yhtei-

söjen välillä. (Simpura 2002, 200–201, 218.) 

 

Luottamusta pidetään yhteisöllisyyden peruspilarina, mutta sen määrittäminen 

on hankalaa. Luottamuksen määrä on pyritty osoittamaan suorilla kysymyksillä, 

mutta yksinkertaiset kysymykset eivät määritä luottamuksen ulottuvuutta selke-

ästi. Esimerkiksi perheen jäsenet luottavat toisiinsa, mutta työtoverit taas hie-

man vähemmän. Lähiluottamus on siis tehokkaampaa ja kaukoluottamus lai-

meampaa sosiaalisen pääoman kannalta. Luottamusta voisi selvittääkin kysy-

mällä, minkä tahon puoleen (esim. tuttavat tai kunnallisviranomaiset) haastatel-

tava kääntyy tarvittaessa esimerkiksi asuntoa ostaessa? Kysymys liittyy siis 

siihen, mitä verkostoja hän arkipäivän tilanteessa käyttää. Jos yhteisöllisyyttä 

esiintyy paljon, voidaan olettaa, että vapaaehtoisia ja epävirallisia verkostoja 

käytetään ensin. Jos tällaisia verkostoja ei ole käytettävissä ja kansalaisyhtei-

söllisyyttä on vähän, ihminen kääntynee viranomaisten puoleen. (Hyyppä 2002, 

54–55.) 

 

Sosiaalisen verkon mittaaminen voi Hyypän mukaan tapahtua kysymällä esi-

merkiksi, kuinka monen ihmisen kanssa olet tekemisissä, kuinka useasti olet 

tekemisissä näiden henkilöiden kanssa ja keitä he ovat. Perheen jäsenten, ys-

tävien ja naapureiden lisäksi ihmisillä on muodollisia verkostoja, kuten erilaiset 

kerhot, yhdistykset ja seurat. Ihmisen verkostosuhteet voidaankin jakaa suljet-

tuihin ja tiiviisiin suhteisiin, jotka muodostavat lähisiteitä ihmisten välille ja hel-
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pottavat jokapäiväisessä elämässä. Eteenpäin pyrkimisen kannalta (esimerkiksi 

työpaikan vaihtaminen parempaan) ihminen tarvitsee verkostoonsa myös heik-

koja sidoksia, jotka koostuvat pienyhteisöstä. Kolmanneksi ihmisellä on myös 

linkkejä, jotka liittävät kansalaiset viranomaisiin ja helpottavat sosiaalisilla por-

tailla kiipeämistä. (Hyyppä 2002, 58.) 

 

Vertaisryhmä koostuu pienyhteisöstä ja sen verkosto koostuu heikoista sidok-

sista. Koska sen tarkoituksena on auttaa ryhmän jäseniä pyrkimään eteenpäin 

esimerkiksi vanhemmuuden tukemisen keinoin, vertaisryhmän jäsenten saaman 

sosiaalisen pääoman tarkka mittaaminen on vaikeaa. Tällaisen pienyhteisön 

vallitsemaa luottamusta voisi selvittää kysymällä, että ovatko sen jäsenet saa-

neet toisiltaan tarvitsemaansa tukea ja pohtimisen aiheita käsiteltäviin aiheisiin. 

Havaintojen kautta saa myös arvokasta tietoa siitä, miten jäsenet keskustelevat, 

kyselevät ja pohtivat asioita keskenään. Jos tietoja ja kokemuksia jaetaan ryh-

mässä niin, että jokainen ryhmän jäsen hyötyy niistä tavalla tai toisella, voidaan 

katsoa sosiaalisen pääoman kannalta luottamuksen vallitsevan pienyhteisössä. 

Tästä näkökulmasta voidaan tarkastella myös sosiaalista verkostoa ja sen tuo-

maa sosiaalista pääomaa. Sosiaalisen verkoston mittaamiseen vaikuttaakin 

tiedon kulku ja vastavuoroisuus luottamuksen avulla. Sosiaalisen verkoston jat-

kumista voidaan puolestaan kysyä suoraan ryhmän jäseniltä eli haluavatko 

ryhmän jäsenet tavata toisiaan myös ryhmätoiminnan jälkeen. 

 

 

4.3 Voimaantuminen yhtenä vertaistuen tavoitteena 

 

 

4.3.1 Voimaantuminen käsitteenä 

 

Voimaantumista voidaan pitää Maailmanpankin teettämän sosiaalisen pääoman 

mittaukseen tarkoitetun tutkimuksen mukaan yhtenä sosiaalisen pääoman tuo-

toksena (Iisakka 2006, 18). Voimaantuminen käsitteenä on lähtöisin empower-

ment-käsitteestä. Empowerment tarkoittaa kansalaisaktiivisuuden vahvistamista, 

jossa pysyvien toimien ja prosessien avulla tuetaan yksilöiden ja yhteisöjen ak-

tiivista osallistumista yhteisten asioiden hoitoon (Hyyppä 2002, 178). Voimaan-
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tumisen sanan rinnalle on tullut kuitenkin myös muita suomenkielisiä vastineita 

kuten valtaistuminen, vahvaksi tuleminen ja toimintakyvyn lisääntyminen. Voi-

maantumisessa on kysymys ihmisestä itsestään lähtevästä prosessista, jossa 

tärkeätä on ihmisen oma halu ja omien päämäärien asettaminen. Prosessiin 

liittyy myös luottamus omiin mahdollisuuksiin sekä usko näkemykseen omasta 

itsestä. Voimaantumisteoriassa ihmistä pidetään aktiivisena, luovana ja vapaa-

na toimijana, joka asettaa itselleen päämääriä omassa elämässään. Tämän 

tekee mahdolliseksi sosiaalinen kanssakäyminen eli toiset ihmiset, ympäristön 

sosiaaliset rakenteet ja vallitsevat olosuhteet. (Huhtanen 2004, 73.)  

 

Vuorovaikutuksellisen tukemisen tavoitteena on siis kokemus voimaantumisesta. 

Voimaantumisessa ihminen kokee sisäistä voimantunnetta, joka syntyy hänen 

omien oivallusten ja kokemusten kautta. Kun voimaantumista tapahtuu sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa, se tapahtuu yhdessä välittämisen ja turvallisuuden 

tunteen, luottamuksen, avoimuuden sekä läheisyyden kokemisen kautta. Se voi 

näkyä tunteiden tasolla myös silloin, kun ihminen nauttii enemmän elämästä tai 

ahdistus helpottuu. Ihminen muokkaa myös tällöin ajatuksiaan niin, että hän 

alkaa ajatella maailmasta ja muista ihmisistä eri tavalla kuin ennen. Siitosen 

mukaan voimaantuminen voi näkyä myös käyttäytymisen tasolla, kuten vastuun 

ottamisena ja myönteisyytenä. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 23–25.) 

 

 

4.3.2 Voimaantuminen ja vanhemmuuden tukeminen 

 

Perhelähtöisessä työtavassa on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota kannustuk-

seen, voimaantumiseen ja perheen voimavarojen käyttöön. Muiden tuen, pa-

lautteen ja rohkaisujen avulla ihminen arvioi sitä, kykeneekö hän saavuttamaan 

päämäärän. Kun ihminen uskoo asettamansa päämäärän saavuttamiseen, hän 

näkee myös enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Sosiaalisessa kanssa-

käymisessä saadut kannustukset ja rohkaisut vaikuttavat myös positiivisesti 

ihmisen käsitykseen itsestään. Näin hän suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen 

ja asettaa itselleen realistisia päämääriä. Positiivinen palaute vahvistaa siis itse-

luottamusta ja lisää siten kompetenssin tunnetta ja menestymisen todennäköi-

syyttä. (Huhtanen 2004, 73–75.) 
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Sosiaalialan ammattilaisen näkökulmasta asiakkaan kuuleminen ja asiakkaan 

tavoitteista lähteminen on keskeisetä voimavarakeskeisessä työskentelytavassa. 

Asiakkaalle tulisi luoda sellaiset olosuhteet, joiden avulla he voivat löytää on-

gelmiensa ratkaisemisessa tarvittavat omat voimansa ja vahvuutensa. Banja 

määritteleekin valtaistamisen sellaiseksi yksilön ja yhteisön väliseksi vuorovai-

kutukseksi, jossa yksilölliset valinnat ja sosiaalisen ympäristön tarjoamat mah-

dollisuudet yhdistyvät ihanteellisella tavalla eli toimintapuitteiden muuttaminen 

edellyttää luovuutta ja luovaa yhteistoimintaa. Tämä edellyttää yksilön subjek-

tiksi tulemista eli hän määrittelee omin sanoin pulmansa, pyrkimyksensä ja vah-

vuutensa. (Rostila 2001, 40–41.) Seikkula ja Arnkil toteavat kuitenkin teokses-

saan, että ammattilaiset voivat toteuttaa auttamistehtävänsä tavalla tai toisella. 

Auttaminen ja tukeminen voivat olla yhtälailla yksilöä voimaannuttavaa, alista-

vaa tai kontrolloivaa. Voimaannuttaminen ei kuitenkaan tee ihmistä avuttomaksi 

vaan hän tulee riippuvaiseksi siitä alistumisen kautta. Voimaannuttaminen lisää 

siis ihmisen itsehillintää, mutta alistava kontrolli vähentää taas hänen itsenäi-

syyttään. (Seikkula & Arnkil 2006, 43.)   

 

Voimaantumista tapahtuu myös sosiaalisissa verkostoissa. Ryhmän jäsenet 

jakavat tuntojaan ja kokemuksiaan vuoropuhelun kautta, mikä antaa heille 

mahdollisuuden ajatella näkemyksiään tulevaisuudesta sekä keskittyä ja panos-

taa senhetkiseen tapaamiseen. Vuoropuhelu tuottaa jo itsessään tavan ajatella 

tulevaisuutta, mikä voimaannuttaa osallistujia entisestään muiden henkilöiden 

avulla. Voimaantumista tapahtuu sosiaalisen verkoston jäsenten kesken, jos he 

kuuntelevat toisia, saavat vaikutuksia toisten ajatuksista sekä muokkaavat omia 

ajatuksiaan ja kokemuksiaan osallistumalla yhteiseen keskusteluun. (Seikkula & 

Arnkil 2006, 116–117.) 

 

Vertaisryhmät ovat siis oivallisia paikkoja kokea voimaantumista muiden sa-

massa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Vanhemmuuden tukemiseen tarkoi-

tetut vertaisryhmät voivat ennaltaehkäisevästi voimaannuttaa vanhempia niin, 

että he keskenään vaikuttavat toistensa ajatuksiin ilman varsinaista ammattiaut-

tajaa. Theunissenin mukaan jokainen ihminen voi kehittyä yksilöksi ainoastaan 

yhteisössä, jonka kautta itseidentifikaatio ja itsensä todentaminen tapahtuvat. 

Ihminen voi näin tiedostaa minuutensa ja ainutlaatuisuutensa vain peilaamalla 
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itseään muihin. (Kinnunen 2006, 37.) Uutta sekä fyysisesti että psyykkisesti 

voimia vievää elämäntilannetta elävät vanhemmat saavat varmuutta omaan 

toimimiseen ja identiteetin rakentumiseen ja kokevat näin sosiaalisen verkoston 

kautta voimaantumista.  

 

 

4.4 Verkostoituminen vertaisryhmän mahdollisuutena 

 

 

4.4.1 Ihmisen sosiaaliset verkostot 

 

Aiempien sukupolvien sosiaaliset verkostot rakentuivat suurimmalta osin per-

heestä ja lähisuvusta, jolloin ne olivat myös hyvin konkreettisia, taloudellisia ja 

emotionaalisia tukijärjestelmiä. Yhtenä syynä näihin vahvoihin ja perhekeskei-

siin vuorovaikutussuhteisiin voidaan pitää esimerkiksi sitä, että suvut ja perheet 

asuivat fyysisesti lähellä toisiaan. Toisena syynä voidaan pitää myös sitä, että 

sukulaisuuden nähtiin myös velvoittavan antamaan apua sitä pyydettäessä, 

koska silloinen sosiaaliturva oli vielä kehittymätöntä. (Kinnunen 2006, 91–92.) 

Nämä esimodernit yhteisöt olivat luonteeltaan paikallisesti ja ajallisesti pysyviä 

eli usein koko yksilön elämänkaaren läpi kestäviä verkostoja (Korkiamäki, Ny-

lund, Raitakari & Roivainen 2008, 10). 

 

Toisaalta sanotaan, että nykyään ihmisen sosiaalinen verkosto voi koostua laa-

jemmin hänen elämäntilanteeseen vaikuttavista ihmisistä, kuten perheestä, su-

kulaisista ja muusta verkostosta sekä joskus myös työntekijöistä (Vilén, Leppä-

mäki & Ekström 2008, 192). Toisaalta voidaan sanoa, että nykyisin monilta ih-

misiltä puuttuvat työpaikan pysyvyyden tuottama turva ja ammatilliset sosiaali-

set yhteisöt. Bauman, Castel ja Saastamoinen mainitsevat kukin lisäksi sen, 

että perheistä on myös tullut epävarmoja tukipilareita, mikä voi johtaa yksilön 

haavoittuvuuteen ja yksinäisyyteen. Jälkimoderni yhteisöllisyys kiinnittyy siis 

pitkälti lyhytkestoisiin ja tilannekohtaisiin yhteisöihin. (Korkiamäki, Nylund, Rai-

takari & Roivainen 2008, 10.)  
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4.4.2 Sosiaalisten verkostojen laajentamisen mahdollisuus 

 

Tahkokallion mukaan ihminen on luotu vuorovaikutukseen toisten ihmisten 

kanssa, jotka yksilöinä, yhteisön ja yhteiskunnan jäseninä hakevat toisista tur-

vaa, ymmärtämistä ja välittämisen tunnetta. Ryhmä luo viitekehyksen yksilölle, 

minkä kehittymiseen vaikuttaa selvästi ryhmän tuki tai sen puute. (Kinnunen 

2006, 91.) Näin ollen verkostoituminen muiden vertaisten kanssa antaa voimia 

jaksamaan aikuisena ja vanhempana. Se myös lisää turvallisuuden tunnetta ja 

toimii auttamisen työkaluna sekä auttaa ymmärtämään omaa käyttäytymistä. 

(Sihvola 2002, 174.) 

 

Larner viittaa sosiaalisten verkostojen kehittymiseen muuttuvien suhteiden ra-

kenteina eli yksilöiden täytyy jatkuvasti aloittaa uusia suhteita ennen tuntemat-

tomien ihmisten kanssa. Tällöin ihmisen tulee määritellä, kuka heistä on luotta-

muksen arvoinen sekä tarvittaessa vetäytyä emotionaalisesti vanhoista ihmis-

suhteista. Se, miten yksilö selviytyy muutoksista, sopeutuu ja kykenee järjestä-

mään muuttuvia sosiaalisen verkostonsa suhteita, määrää hänen sosiaaliset 

kykynsä. Röhrle ja Sommer lisäävät ihmisten väliseen sosiaalisen kompetens-

sin tärkeyteen sen, että yksilöt tarvitsevat sitä luodessaan yhteyttä toisiin ihmi-

siin, aloittaessaan suhteen kehittämisen, rakentaessaan sosiaalista verkosto-

aan ja pyytäessään heiltä sosiaalista tukea. (Kinnunen 2006, 98.) 

 

Anne-Mari Röpelinen kuvaa lähiötyötutkimuksessaan sitä, miten vanhemmuu-

den tukemisessa pidetään tärkeänä suoraa keskustelua vanhemmuudesta, jos-

sa vertaisryhmissä käydyt keskustelut merkitsevät vanhemmille tilaisuutta oman 

elämäntilanteen peilaamiseen. Vaikka uusien ystävien saaminen ei ollut pää-

asia vanhemmille, sosiaalisten suhteiden jatkuminen arjessa toi kuitenkin ryh-

mille lisäarvoa. Muiden vanhempien seura ja tiedon välittäminen sosiaaliseen 

verkostoon saa omat ongelmat näyttämään hallittavimmilta, kun kuulee myös 

muiden vanhempien ongelmia. Kun vanhempi kuulee muiden kokemuksia ja 

purkaa omia kokemuksiaan ja tunteitaan muille, hän suhteuttaa omat ongel-

mansa uudestaan. Muiden vinkit lastenkasvatuksesta ja palautteet kasvatustai-

doista antavat lisää varmuutta lastenkasvatukseen sekä antaa vahvistusta 

myös omaan vanhemmuuteen. (Röpelinen 2008, 133–135.) 
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Epävirallinen sosiaalinen verkosto voi olla Mattuksen mukaan perheelle viran-

omaisia tärkeämpi tuki. Näille verkostoille on tyypillistä nopea muotoutuminen, 

jolloin vanhemmat kokevat ”sielujen sympatiaa” heti ensi tapaamisella. (Kinnu-

nen 2006, 100.) Vertaisryhmät luovat sosiaaliselle verkostoitumiselle hyvät läh-

tökohdat, sillä kaikilla ryhmän jäsenillä on jokin yhdistävä tekijä, josta he voivat 

puhua ja jakaa kokemuksiaan. Ihmiset ymmärtävät toisiaan samoista elämänti-

lanteistaan johtuen ja näin myös verkostoituminen on helpompaa. Jos yksilö 

kokee tarvitsevansa näitä sosiaalisia suhteita tulevaisuudessakin, hän pitää yh-

teyttä muihin sosiaalisen verkoston jäseniin omalla panoksellaan. 

  

 

 

5 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 

 

 

Vertaisryhmätoimintaa ja vertaistukea on tutkittu paljon eri tieteenalojen pro 

graduissa, opinnäytetöissä ja väitöstutkimuksissa. Tutkimuksen kohteena olevia 

ryhmiä ja vertaisryhmän aiheita on ollut paljon, joista tuon esille vain muutamia 

esimerkkejä työhöni. Esittelen lyhyesti tärkeimmät tutkimustulokset kahdesta 

pro gradu -tutkielmasta, yhdestä väitöskirjasta sekä yhdestä opinnäytetyöstä, 

jotka nostavat esiin vertaisryhmätoiminnan merkityksen kyseisessä kontekstis-

saan.  

 

Mari Koponen selvitti sosiaalityön pro gradu -tutkielmassaan nuorten bändiä 

kasvattavana yhteisönä eli mitä nuoret oppivat toisiltaan bändissä, mitä bändi-

toiminta vertaisryhmänä antaa nuorille ja mitä se toisaalta vaatii heiltä. Tutkimus 

osoitti, että vertaisryhmä on nuorille erittäin tärkeä sosiaalinen ympäristö ja yh-

teisö, jonka jäsenet kasvattavat huomaamattaan toisiaan myönteiseen suun-

taan mm. tunteiden käsittelyllä ja ilmaisun opettelemisella. Bändiläisille luontai-

nen tapa peilata itseään ja toimintaansa oli kokemusten jakaminen ja he arvos-

tivat myös ryhmän tarjoamaa sosiaalista tukea, joka toi heille myös yhdenver-

taisuuden tunnetta. (Koponen 2004, 81–83.) 
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Heli Kytöharjun (2003, 43, 52) pro gradu -tutkielmassa yhtenä tutkimusaiheena 

oli äitien toisiltaan saama vertaistuki Vauva-lehden keskustelupalstalla interne-

tissä. Tutkimustuloksissaan Kytöharju jakaa äitien saaman vertaistuen koke-

musten jakamiseen, tiedon ja ajatusten jakamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, 

huumoriin ja negatiiviseen tukeen. Vaikka Kytöharjun tutkimus liittyy äitien ver-

taistukeen internetin välityksellä, tutkimuksen tulokset nostavat esille samoja 

asioita, joita tapahtuu myös konkreettisessa kasvokkain tapahtuvassa vertaistu-

essa. Negatiivista tukea ei tosin tapahdu kasvokkain ryhmän jäsenten kesken 

niin helposti kuin anonyyminä kirjoitettuna internetin keskustelupalstalle. 

 

Arja Ruisniemi (2006) on tutkinut väitöskirjassaan yhteisöllistä päihdekuntoutus-

ta, jossa päihdekuntoutujat kokivat sosiaalisen tuen tärkeäksi uuden elämänta-

van omaksumisessa. Yhteisö ja vertaistuki auttoivat omaksumaan uudenlaisia 

ajattelu- ja toimintamalleja sekä uudenlaista identiteettiä kuntoutuksen aikana. 

Yhteisöllisyys muutti myös kuntoutujien suhtautumistapaa muihin ihmisiin siten, 

että he eivät enää pitäneet muita ihmisiä uhkana vaan voimavarana. Vertaistuki 

auttoi siis ihmisiä miettimään suhtautumistapaansa muihin ihmisiin. 

 

Anne Mäkinen (2008) on tutkinut opinnäytetyössään sitä, mitkä tekijät edistävät 

kuntoutujien voimaantumista sekä vertaistuen merkitystä valtimotautipotilaille 

heidän kuntoutumisen onnistumisen kannalta. Tulokset osoittivat, että vertais-

ryhmät antoivat jäsenilleen tiedollista, emotionaalista, välineellistä ja arviointitu-

kea, jotka edesauttoivat ryhmän jäsenten voimaantumista. Emotionaalisen tuen 

lähteenä oli niin ikään vertaistuki, koska se antoi mahdollisuuden keskusteluun 

ja kokemusten jakamiseen, myönteiseen ilmapiiriin sekä muiden kannustami-

seen. Voimaantuminen vertaisryhmän kautta sai kuntoutujissa aikaan muutok-

sia heidän elintavoissaan, voinnissaan ja vaaratekijöissään. Voimaantuminen 

auttoi myös sisäistämään tietoa sekä lisäämään vastuunottoa omasta kuntou-

tumisesta ja muutoksista.  
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6 AINEISTON KERUU- JA ANALYYSIMENETELMÄT 

 

 

6.1 Laadullinen tutkimus 

 

Opinnäytetyöni on empiirinen tutkimus, jossa lähestyn aihetta kvalitatiivisin eli 

laadullisin menetelmin. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista muun muassa 

tutkittavien näkökulma, hypoteesittomuus, osallistuva havainnointi, harkinnan-

varainen tai teoreettinen otanta sekä aineiston laadullis-induktiivinen analyysi. 

(Eskola & Suoranta 1998, 15.) Opinnäytetyössäni täyttyy edellämainitut laadulli-

sen tutkimuksen kriteerit. En tehnyt ennakko-oletuksia tutkittavista vaan tutkitta-

vien näkökulma nousi keskeiseksi teorian rinnalle. Tutkimukseni on nimen-

omaan laadullinen tutkimustapausten pienen otannan ja sen mahdollisimman 

perusteellisen analysoimisen takia.  

 

Laadullisen tutkimuksen kannalta on tärkeää käyttää laajaa teoriapohjaa. Arki-

havainnot ja teoreettiset havainnot ovat aina käsitteellistä tulkintaa edellyttäviä 

ja siksi teoriapitoisia. Hyvän tutkimuksen sanotaan lähtevän teoriasta, johon 

jälleen palataan. Tutkimuksen raportointi on siis pitkälti teorian ja empirian vuo-

ropuhelua, jossa teoriaa ei tarvitse esittää omana laajana lukunaan. (Eskola & 

Suoranta 1998, 80–81, 83.) Tutkimusprosessini on pyörinyt teorian ympärillä 

erittäin vahvasti. Empiirinen aineistoni konkretisoi teorian käytön ja taas vastaa-

vasti ymmärsin tutkittavaa asiaa teorian kautta paremmin. Teorian käyttäminen 

on ollut siis välttämätöntä laadullisen tutkimuksen kannalta.  

 

 

6.2 Havainnointi 

 

Laadullisessa tutkimusmenetelmässä tulkitsen havaintojen merkityksen mielek-

kääksi teorian ja muiden opinnäytetyöni kannalta relevanttien tutkimusten avulla. 

Havainnoinnissa voidaan käyttää raakahavaintoja, jotka kertovat tutkijalle, mil-

laisilla yksittäisillä tavoilla ihmiset toimivat tai puhuvat tutkimusaineistossa. Raa-

kahavainnot säilyttävät tutkittavien väliset erot. (Vilkka 2006, 86.) Tämä on tut-

kimuksessani tärkeää, koska kaikki vertaisryhmän jäsenet ovat yksilöitä ja he 
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jokainen kokevat toiminnan eri tavalla. Vaikka ryhmän jäseniä on vain neljä oh-

jaajien lisäksi, jokaisella on omat toiveensa ja tahtonsa ryhmän suhteen. Kunkin 

ryhmän jäsenen ulosanti on myös erilainen. Esimerkiksi jotkut ihmiset ovat pu-

heliaampia kuin toiset, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että he hyötyvät 

ryhmätoiminnasta eniten. Raakahavainnointi voi myös paljastaa ristiriitaista tie-

toa verrattuna kyselystä saatuihin tietoihin. 

 

Havainnointi on tutkimuksessani tärkein tiedonkeruumenetelmä. Grönforsin mu-

kaan havainnointi voi kytkeä muita aineistonkeruumenetelmiä paremmin saa-

tuun tietoon, sillä asiat nähdään havainnoinnin avulla ikään kuin oikeissa yh-

teyksissään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81). Käytin aineistonkeruumenetelmänä 

osallistuvaa havainnointia, koska toiminnan kautta sain ihmisiin paremman ja 

luotettavamman yhteyden. Havainnoin jokaisella ryhmäkerralla aiheiden käsitte-

lyn lomassa havainnoinnin kohteita (liite 5). Subjektiivinen suhde tutkittaviin on 

helpompaa kuin objektiivinen observointi, sillä ylimääräisen ihmisen läsnäolo 

saattaa häiritä ryhmän tarkoituksenmukaista toimimista. Osallistuvassa havain-

noinnissa tutkija osallistuu toimintaan tutkimuskohteen ehdoilla ja yhdessä sen 

jäsenten kanssa ennalta sovitun ajanjakson. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet 

muodostuvatkin tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa. (Vilkka 2006, 44; Tuomi & 

Sarivaara 2009, 82.) 

 

Osallistuvan havainnoinnin perusteella kirjoitin jokaisen ryhmätapaamisen jäl-

keen havainnointipäiväkirjaa, johon kirjoitin ylös relevantit asiat tutkimukseeni 

liittyen. Saatoin vielä myöhemmin lisäillä havaintoja tutkimuskohteista, jos oh-

jaajaparini kanssa käydyissä keskusteluissa ilmeni jotain, mitä en ollut kirjoitta-

nut vielä havainnointipäiväkirjaani. Havainnoinnissa kohdistin havaintoni tiettyi-

hin ennalta valittuihin asioihin tutkimuskohteessa. Tutkin siis ryhmän jäsenten 

voimavaroja ja niiden karttumista vertaistuen avulla sekä sosiaalisen verkoston 

ja luottamuksen kehittymistä vanhempien välillä (liite 5). 

 

Vilkka puhuu teoksessaan ns. harhapoluista, joissa tutkija havainnoi nimen-

omaan häntä kiinnostavia asioita, vaikka ne eivät ole oleellisia tutkimuksen 

kannalta. Hän painottaa, että tutkijan tulisi olla järjestelmällinen sekä havainto-

jen että muistiinpanojen tekemisessä. (Vilkka 2006, 87–88.) Kiinnostuin ja myös 
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havainnoin monia eri asioita ryhmätoiminnan aikana, mutta kirjoitin muistiin-

panoihini vain niitä seikkoja, jotka olivat relevantteja tutkimukseni suhteen. Kos-

ka osasin kohdistaa havainnointiani oikein tutkimukseni kannalta, se antoi mi-

nulle paljon enemmän tietoa kuin kyselylomake. Vanhempien voimavarojen 

karttumista ja verkostoitumista ei ole mahdollista kyselyllä kartoittaa niin katta-

vasti, koska ne ovat hyvin moniulotteisia prosesseja vanhempien välillä. 

 

 

6.3 Kysely 

 

Yksi tapa kerätä aineistoa on kysely, joka on strukturoitu tutkimusasetelma. Täl-

löin tutkittava on ulkoapäin tulevien toimenpiteiden kohteena toisin kuin esimer-

kiksi osallistuvassa havainnoinnissa. Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä 

sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto ja se säästää tutkijan 

aikaa ja vaivannäköä. Kyselylomake on siis esimerkki siitä, että kvalitatiivinen 

tutkimus ei välttämättä merkitse läheistä kontaktia tutkittaviin. Tutkimukseni ai-

neisto kerättiin kontrolloidun kyselyn (liite 4) avulla, jonka muotona käytettiin 

informoitua kyselyä. Informoitu kysely tarkoittaa sitä, että tutkija jakaa lomak-

keet henkilökohtaisesti ja vastaajat täyttävät lomakkeet omalla ajallaan. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 193–197.) 

 

Käytin kyselylomakkeessani (liite 4) sekä strukturoitua että puolistrukturoitua 

kyselymenetelmää, koska strukturoidut kysymykset olivat hyvä tapa johdatella 

puolistrukturoituihin kysymyksiin. Strukturoidussa osiossa kysymykset ja vasta-

usvaihtoehdot olivat kaikille vertaisryhmän jäsenille samat. Puolistrukturoidussa 

osiossa puolestaan kysymykset olivat kaikille myös samat, mutta vanhemmat 

saivat vastata niihin omin sanoin. Testasin kyselylomaketta etukäteen ohjaaja-

parilleni neljään eri kertaan. Ensimmäiseen kyselylomakeluonnokseeni hän an-

toi kommentteja, korjausehdotuksia sekä lisäysehdotuksia. Toiseen luonnok-

seen hän antoi vielä muokkausehdotuksia kysymysasetteluihin. Kolmanteen 

kyselylomakeversioon tein vielä tietokoneen asettelumuutoksia, jonka jälkeen 

neljäs ja viimeinen versio kyselylomakkeesta oli valmis. Kyselylomakkeeni (liite 

4) jaettiin Pikku Piltin perhe -vertaisryhmän jäsenille toiseksi viimeisellä tapaa-

miskerrallamme ryhmäkerran päätyttyä. Olin kertonut vanhemmille kyselylo-
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makkeesta ja sen tarkoituksesta tuoda lisäaineistoa opinnäytetyöhöni jo aikai-

semmin, joten he tiesivät kyselystä etukäteen. Pyysin heitä palauttamaan täyte-

tyt lomakkeet minulle seuraavalla tapaamiskerralla. Jäsenet palauttivat lomak-

keet viimeisellä ryhmäkerralla, jolloin keräsin ne talteen. Analysoin myöhemmin 

kyselylomakkeen avulla saatua aineistoa yhdessä havainnoinnin kautta saadun 

aineiston kanssa.  

 

 

6.4 Analyysimenetelmät 

 

Peilaan saamaani aineistoa aiheeseen liittyvään teoriaan ja aikaisempiin tutki-

muksiin. Analysoin havaintoja ja kyselylomakkeiden sisältöjä peilaten niitä tut-

kimukseni tavoitteisiin. Tutkin myös sitä, että eroavatko vastaukset paljon toisis-

taan sisällöllisesti. Kyselyitä analysoimalla sain myös viitteitä siitä, että olivatko 

vertaisryhmän jäsenet tyytyväisiä toimintaan. Vilkka onkin peräänkuuluttanut 

teoksessaan, että kriittinen ajattelu tarvitsee perusteluja ja pätevyysalueen mää-

rittämistä. Varsinkin kun tutkimusaineiston päämenetelmänä on havainnointi, 

teoriatiedon osuus korostuu. Syynä tähän on se, että havainnointi perustuu tut-

kijan henkilökohtaisiin havaintoihin. (Vilkka 2006, 79.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle ilman ennakkoasetta-

muksia, jolloin puhutaankin aineistolähtöisestä analyysistä. Tällöin voidaan pel-

kistetyimmillään tarkoittaa teorian rakentamisesta empiirisestä aineistosta lähti-

en. (Eskola & Suoranta 1998, 19.) Rakensin teoriarunkoa ennen empiirisen ai-

neiston keräämistä, mutta tutkimukseni teoriaosio muokkaantui ja rajaantui vielä 

aineiston keräämisen jälkeen. Opinnäytetyöni teoriaosuus on siis elänyt tutki-

muksen suunnitteluvaiheesta raportointivaiheeseen asti. 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on myös ominaista induktiivinen lähestymistapa, 

jossa edetään aineistolähtöisesti yksittäisestä yleiseen eli yksittäisistä havain-

noista edetään yleisimpiin väitteisiin. Tässä teoriaa voidaan pitää päämääränä, 

mikä huolella käytettynä auttaa laadullisen tutkimuksen koko prosessia suunnit-

telusta raportointiin asti. (Eskola & Suoranta 1998, 83–84.) Tutkimuksessani 

toimiva induktiivinen lähestymistapa on mahdollistanut luontevan keskustelun 
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teorian ja aineiston välille. Yksittäiset havainnot ovat tuoneet lisää syvyyttä teo-

riaan, johon olen palannut empiirisen aineiston saatuani. Havainnointi on ollut 

siis ehdottoman tärkeä aineiston- ja tiedonkeruumenetelmän kannalta. 

 

 

 

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

7.1 Vanhempien saama vertaistuki vanhemmuuteen 

 

Jokainen ryhmän jäsen oli sitä mieltä, että heille tarkoitettu vertaisryhmä vastasi 

heidän odotuksiaan. Yksi vanhemmista totesi, että ryhmässä käsiteltiin hyvin 

vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviä asioita (liite 3). Toisesta oli mukavaa 

päästä keskustelemaan samankaltaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten 

kanssa. Kolmas vanhempi totesi ryhmän odotusten täyttymiseen niin, että hän 

sai jakaa muiden kanssa lapsen saantiin ja kasvatukseen liittyviä kokemuksia. 

Neljännen vanhemman odotukset täyttyivät niin sanotuista syvällisistä keskuste-

luista. Kyselylomakkeessa (liite 4) yksi vanhemmista ilmaisi kuitenkin pienen 

pettymyksen odotusten täyttymisen lisäksi. Hänen mielestään asioita jäi vielä 

paljon juttelematta ja myös omista ongelmista olisi voinut puhua vielä enemmän. 

Vanhempien odotukset vertaisryhmältä täyttyivät näin ollen hyvin, mutta ryhmä-

kerrat olisivat voineet jatkua vielä pidempään. 

 

Ryhmän jäsenten saama vertaistuki oli huomattavaa. Voidaan kuitenkin sanoa, 

että toiset saivat vertaistukea ja tukea vanhemmuuteen enemmän kuin toiset. 

Osallistuvan havainnointini avulla (liite 5) sain tiedon, että kaikki olivat erittäin 

tyytyväisiä suljettuun vertaisryhmään, mutta yksi vanhemmista ilmoitti sen ole-

van hänelle ”henkireikä”. Hän saikin paljon vinkkejä ja kannustusta hänen elä-

mäntilanteeseen vallitseviin pulmatilanteisiin. Lisäksi hän sai vahvistusta ja luot-

tamuksen osoitusta muilta ryhmän jäseniltä omiin kasvatustaitoihin, mikä näytti 

helpottavan ja rauhoittavan häntä selvästi. Havainnointini osoitti, että muutkin 

ryhmän jäsenet saivat asiatiedon lisäksi hyviä vinkkejä ja pohtimisen aiheita 

ryhmäkerroilla käsiteltävistä aiheista (liite 3). Esimerkiksi roolijaot perheessä 
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saivat paljon keskustelua aikaan ryhmässä, koska vanhemmat eivät olleet kiin-

nittäneet tarpeeksi huomiota erilaisiin vallitseviin rooleihin aikaisemmin. Kyse-

lyssä yksi vanhemmista totesi myös ryhmäkerroilla käydyistä keskusteluista 

erilaisten kasvatustapojen ja niissä vallitsevien tiukkojen normien noudattami-

sesta näin: 

 

Olen jäänyt miettimään, kuinka lapset tulisi kasvattaa rauhassa 
ajan kanssa eikä kamalalla kiireellä tiettyjen normien mukaisesti. 
Esim. potalle vasta kun ymmärtää mikä on potta ja mikä pissa. 
Olen myös ymmärtänyt tekeväni monta asiaa oikein. 

 

Pikku Piltin perhe -vertaisryhmän jäsenten saamaa tukea vanhemmuuteen voi-

daan tarkastella sekä luottamuksen että verkoston näkökulmasta. Koska ryh-

män yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen kannalta luottamus on keskeinen teki-

jä ihmisen voimavarojen lisääntymisessä, luottamuksen osoittaminen ryhmässä 

on tärkeää. Vertaisryhmässä luottamuksen osoittaminen jäsenten välillä konkre-

tisoitui esimerkiksi vanhempien kesken käydyistä ”syvällisistä keskusteluista”. 

Keskustelut liittyivät muun muassa vaikeaan elämäntilanteeseen, jonka van-

hemmat ovat kohdanneet tai joutuvat lähituleivaisuudessa kohtaamaan. Näin 

voidaan olettaa, että sosiaalisen pääoman peruspilari on ollut ryhmäläisten tu-

kena ryhmän alusta loppuun. Saamani havaintojeni ohella tekemäni kirjallinen 

kysely osoittikin, että vertaisryhmässä luottamus vallitsi vanhempien kesken: 

 

Ryhmässä oli heti alusta lähtien hyvä henki. Keskustelut olivat 
avoimia johtuen varmasti siitä, että kyseessä oli ”suljettu” ryh-
mä...Erityiskiitokset jokaisen omien tarpeiden huomioimisesta! 

 

Tiivis, vakioporukka, oppii tuntemaan keskenään, myös ohjaajia. 
 

Luottamus on keskeinen asia myös identiteetin rakentumisen kannalta, mikä 

muokkaantuu ihmisellä koko ajan sosiaalisen vuorovaikutuksen ansiosta. Koska 

vertaisryhmässä pystyttiin keskustelemaan hyvässä hengessä kaikki jäsenet 

huomioiden, ryhmän jäsenten vuorovaikutuksen ansiosta myös vanhempien 

oma identiteetti on muokkaantunut ryhmän mukana tavalla tai toisella. Esimer-

kiksi ryhmän vanhin jäsen kutsui itseään humoristisesti ”teiniäidiksi” ryhmätoi-

minnan alusta saakka. Ryhmätoiminnan edetessä hän sai kuitenkin paljon var-
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muutta ja positiivista palautetta muilta vanhemmilta vanhempana toimimiseen, 

mikä muutti hänen käsitystään siitä, että jokaisen vanhemman pitäisi mahtua 

samaan muottiin. Vanhempien luottamus itseensä vanhempana onkin vahvistu-

nut pohdintojen ja uusien ajatusmallien kautta, koska identiteetin muokkaantu-

misen myötä ihminen uskoo omaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Näin hän 

kokee siis sosiaalisen pääoman tuotoksena voimaantumista, jonka mahdollistaa 

positiivinen, luottamuksellinen ja avoin kanssakäyminen muiden vertaisten kes-

ken. 

 

Vapaaehtoisena pienyhteisönä Pikku Piltin perhe -vertaisryhmä koostuu niin 

sanotuista heikoista sidoksista, mikä rajoittaa luottamuksen syvyyttä. Yksi van-

hempi ilmaisikin asiasta kyselylomakkeessaan niin, että liian henkilökohtaisista 

asioista kysyminen tällaisessa ryhmässä ei ole tarpeen. Heikot sidokset 

edesauttavatkin ryhmän eteenpäin pyrkimisen ideaa eli vanhemmuuden tuke-

mista vertaistuen keinoin. Tavoitteen saavuttaminen ei siis tarvitse vahvoja si-

doksia eli ystävyyssuhteita, vaan myös heikot sidokset mahdollistavat myöntei-

sen kanssakäymisen ja sosiaalisen pääoman karttumisen. Luottamus ja vertais-

ryhmän verkosto ovat edesauttaneet vanhempien arjen tukemista myös siksi, 

että ryhmän jäsenet ovat kysyneet toisiltaan neuvoja ja mielipiteitä myös sellai-

siin arkielämän asioihin, jotka eivät ole suoraan liittyneet ryhmässä käsiteltäviin 

aiheisiin (liite 3). Esimerkiksi yksi vanhemmista pyysi muilta ryhmän jäseniltä 

neuvoa asuntokauppasotkun selvittämiseen, joka oli varjostamassa olennaisesti 

perheen arkielämää. Vanhemmat halusivat siis käsitellä ja jakaa elämäänsä 

myös laajemmassa merkityksessä. 

 

Havaintoni ja kirjallinen kysely ovat osoittaneet, että Pikku Piltin perhe -

vertaisryhmän vanhemmat ovat saaneet luottamuksen ja verkostoitumisen kaut-

ta vertaistukea vanhemmuuteen. Heidän sosiaalinen pääomansa on karttunut 

vertaisryhmätoiminnan aikana ja vanhemmuuden tukemisen idea on kaiken 

kaikkiaan toteutunut jokaisen vanhemman kohdalla. Sosiaalisen pääoman kart-

tumisen tuotosta eli voimaantumista on tapahtunut jokaisessa vanhemmassa, 

mutta eritasoisesti. Jokainen on kuitenkin saanut uusia ajatusmalleja vanhem-

muudesta käyttöönsä, mikä tuo uutta voimaa heille arjessa jaksamisen kannalta. 
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Näin ollen yleisellä tasolla voidaan todeta, että muiden samassa elämäntilan-

teessa olevien tuki saattaa olla korvaamaton apu vanhemmalle. 

 

 

7.2 Vanhempien verkostoituminen ryhmätoiminnan aikana ja sen jälkeen 

 

Vanhemmuus tuo mukanaan uuden elämänvaiheen, jossa vanhemmat kokevat 

paljon ihmetystä ja uuden oppimista pienen lapsen kanssa. Uusien kokemuksi-

en ja kysymysten vaihtaminen on uudessa elämäntilanteessa ensiarvoisen tär-

keää, jotta vanhemmat saavat tietoa ja lisää varmuutta vanhempina toimimi-

seen. Uuden roolin omaksuminen nimittäin ei tapahdu hetkessä. Näin ollen ver-

taistuen antama varhainen tuki on oivallinen tapa kehittää vanhemmuuden taito-

ja saatavilla olevan vertaisryhmän voimavaroilla. Kaikki Pikku Piltin perhe -

vertaisryhmän jäsenet suosittelivatkin tällaista ryhmää muille pienten lasten 

vanhemmille. Jo ryhmän olemassaolon aikana vanhemmat saivat varhaista ja 

konkreettista tukea sekä kannustusta muilta, mikä oli ryhmän yksi peruslähtö-

kohta. Esimerkiksi toisella tapaamiskerrallamme yksi vanhemmista tarjoutui hoi-

tamaan toisen vanhemman lasta silloin, kun hän tarvitsee apua lapsen hoidossa. 

Tämän lisäksi ryhmän jäsenten verkostoituminen ryhmätoiminnan aikana konk-

retisoitui kyselylomakkeisiin kirjoitetuilla seuraavilla vanhempien perusteluilla: 

 

Pikku-Piltin perhe on paras ryhmä, jossa olen ollut. Lämmin kiitos 
Paulalle, Miralle ja tietenkin MLL:lle! 

 

Mukavaa keskustelua, kahvittelua pois kotoa, sekä vertailua toisten 
perheiden kesken.  

 

Vaihtelua arkeen. On virkistävää jakaa asioita muiden samassa ti-
lanteessa olevien kesken. 

 

Tekee hyvää kuunnella muitakin. Auttaa näkemään, että muillakin 
samanlaista. 
 

Vertaisryhmän verkostoituminen auttoi siis saavuttamaan varhaisen tuen ja 

vanhemmuuden tukemisen idean ryhmässä. Halusimme kuitenkin myös tietää, 

että jatkuisiko tämä sosiaalinen verkosto myös jatkossa. Kyselyn mukaan van-
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hemmista kolme (3) ilmaisi halunsa jatkaa yhteydenpitoa toistensa kanssa 

myöhemminkin. Yksi (1) vanhemmista ei kuitenkaan voinut kuvitella olevansa 

muihin ryhmän jäseniin yhteydessä ryhmän päätyttyä. Vaikka ihmisen sosiaali-

set verkostot voivat koostua myös muistakin kuin suvun ja lähipiirin muodosta-

mista verkostoista, tällaiset epäviralliset sosiaaliset verkostot eivät välttämättä 

kestä pitkään, jos niistä saama hyöty on jo saavutettu. Kuitenkin joillakin ihmisil-

lä on tarvetta ja halua jatkaa uusia sosiaalisia suhteita pidempään, koska ryhmä 

luo turvaa ja se antaa myös tietynlaisen viitekehyksen yksilölle. Suurin osa eli 

75 prosenttia (%) Pikku Piltin perheen jäsenistä olivatkin heidän muodostaman 

sosiaalisten suhteiden jatkamisen kannalla. He alkoivat järjestää uutta ylimää-

räistä tapaamista toisen ohjaajan avustuksella viimeisen virallisen ryhmäker-

tamme jälkeen. 

 

Kysyttäessämme kyselylomakkeen (liite 4) avulla vanhemmilta myös yleisesti 

vertaisryhmien ideaa uusien toverisuhteiden mahdollistajina, he antoivat kaikki 

myönteisen vastauksen. Kaksi vastaajista oli ehdottoman samaa mieltä. Heistä 

toinen lisäsi vielä, että varsinkin vauvaiässä oleville vanhemmille ryhmä olisi 

otollinen paikka saada uusia tovereita. Yksi vanhemmista lisäsi kuitenkin myön-

teisen vastauksen ehdoksi sen, että ryhmäläisten tulisi asua toisiaan lähellä ja 

lapset olisivat suunnilleen saman ikäisiä tai muuten vanhemmilla olisi paljon 

yhteistä, kiinnostuksenkohteita jne. Vaikka ryhmä antaa mahdollisuuden luoda 

pysyvämpiä toverisuhteita samassa elämäntilanteessa oleville, kaikki eivät sitä 

halua. Vertaisryhmän ja sen ryhmäkertojen pääideana olikin, että vanhemmat 

saivat sen aikana yhteisön kautta voimaa vanhemmuuteen. Tulevaisuuteen jat-

kuvat sosiaaliset suhteet tuovat kuitenkin vielä lisäapua vanhemmuuden tuke-

miseen.  

 

Yhteenvetona voisi todeta, että vanhemmat verkostoituivat hyvin ryhmätoimin-

nan aikana, mikä mahdollisti vertaistuen idean. Luottamuksen kautta kehittynyt 

verkostoituminen toi syvyyttä keskusteluihin, joissa jokainen otettiin tasavertai-

sesti huomioon. Verkostoituminen ryhmätoiminnan aikana mahdollisti siis van-

hempien voimaantumisen ja heidän tukemisen. Ryhmätoiminnan jälkeen yksi 

vanhemmista ei kuitenkaan halunnut jatkaa samoja sosiaalisia suhteita toisin 

kuin kolme muuta vanhempaa. Vaikka ryhmän sisällä verkostoituminen onnis-
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tuu hyvin, kaikki eivät halua jatkaa näitä sosiaalisia suhteita vertaisryhmän ul-

kopuolella. 

 

 

 

8 POHDINTA 

 

 

8.1 Tutkimuksen tulosten pohdintaa 

 

Tutkimukseni tulokset ovat pitkälti sidoksissa laadulliselle tutkimukselle ominai-

siin menetelmiin. Eskola ja Suoranta mainitsevatkin, että laadullisessa tutki-

muksessa on mahdollisuus kulkea vapaasti edestakaisin aineiston analyysin, 

tehtyjen tulkintojen ja tutkimustekstin välillä, minkä takia tutkija joutuu jatkuvasti 

pohtimaan tekemiään ratkaisuja. (Eskola & Suoranta 1998, 209.) Koska tällai-

sessa laadullisessa tutkimusprosessissa ei ole tarkkaa menetelmää aineiston 

analysoimiselle, olen lukuisia kertoja vertaillut saamaani tutkimusaineistoa käsil-

lä olevaan teoriaan. Teoria on määritellyt aineiston analysointia ja taas aineiston 

analysointi on muokannut ja elävöittänyt puolestaan teoriaa. 

 

Teorian ja saadun aineiston linkittäminen yhteen on ollut antoisaa oppimisen 

kannalta, mutta myös haastavaa tutkimusprosessin luotettavuuden kannalta. 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana onkin, että tutkija on tutkimuksensa kes-

keinen tutkimusväline ja pääasiallisin luotettavuuden kriteeri, minkä takia luotet-

tavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 1998, 

211). Tulosten arviointi eli vertaisryhmän jäsenten sosiaalisen pääoman karttu-

minen ja verkostoituminen on ollut myös sidoksissa minun omiin havaintoihini ja 

kirjallisten kyselylomakkeiden tulkintoihin. Koska kaikilla tutkijoilla on oma ko-

kemusmaailmansa, laadullisen tutkimuksen tulokset voivat olla jokaisella hie-

man erilaiset tutkimusprosessienkin kannalta. Minun on täytynyt vain luottaa 

siihen, että olen laatinut omien tutkimuskysymysteni ja teorian kautta mielek-

kään tulkinnan opinnäytetyöni tuloksille. 
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Osallistuvan havainnoinnin ja kyselylomakkeen avulla hankkimani aineisto on 

tuonut ristiriitoja aineiston tulkitsimiseen, mikä on vaikuttanut osittain tulosten 

luotettavuuteen. Kun kartoitin vertaisryhmän jäsenten verkostoitumista ryhmä-

toiminnan jälkeen, yhden jäsenen kohdalla oli havaittavissa kahta erilaista mie-

lipidettä. Kirjallisen kyselyn kautta yksi vanhemmista antoi ymmärtää, että hän 

ei halunnut jatkaa ylimääräisiä tapaamisia muiden vertaisryhmän jäsenten 

kanssa. Kuitenkin myöhemmin tekemieni havaintojen pohjalta kaikki vanhem-

mat halusivat vielä osallistua myöhempään yhdessä järjestettävään tapaami-

seen, josta ilmoitettiin jokaiselle jäsenelle sähköpostitse yhteisen ajan löytämi-

seksi. Tämä ylimääräinen ryhmäkerta oli kuitenkin vielä ryhmänohjaajan avus-

tuksella järjestetty ja ohjattu, joten tapaamiskertaa voidaan pitää vielä virallisten 

ryhmäkertojen yhtenä ylimääräisenä kertana. Mielestäni kyseessä ei ollut siis 

vielä vanhempien keskinäinen, ilman ohjaajaa järjestetty vapaaehtoinen vapaa-

ajanviettotapa, jossa he ylläpitävät sosiaalista verkostoaan täysin oma-

aloitteisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, että laadullinen aineiston analyysi on lo-

puttomiin tulkittavissa. Ihmistieteellisissä aineistoissa onkin usein kysymys tul-

kintojen ja näkemysten ristiriitaisuuksista ja moninaisuudesta. (Eskola & Suo-

ranta 1998, 218.) 

 

Opinnäytetyöni aiheen ja tutkimuksen tavoitteiden kautta järjestetty vertaisryh-

mä oli henkilömäärältään suhteellisen pieni, josta johtuen tutkimukseni tulokset 

ovat aineiston kattavuuden eli otoksen kannalta suppeat. Vaikka tämä on laa-

dullisen tutkimuksen ja sen vakuuttavuuden kannalta harmillinen seikka, ryh-

män pienuudesta on kuitenkin ollut sen jäsenille erityisen suuria hyötyjä, jotka 

ovat varmasti vaikuttaneet myös tutkimuksen tuloksiin. Vanhemmat ovat yksi-

löinä päässeet enemmän esille ryhmässä ja sitä kautta he ovat saaneet vaikut-

taa enemmän ryhmään ja sen kulkuun. Jos vanhempia olisi ollut Pikku Piltin 

perhe -vertaisryhmässä sallittu 10 yksilön määrä, ryhmän luonne olisi todennä-

köisesti ollut erilainen. Tällöin ryhmässä olisi ollut enemmän toiveita ja haluja 

ryhmäkertojen sisällön suhteen, mikä olisi vaikeuttanut ryhmäkoheesiota ja kes-

kusteluiden syvyyttä. Tutkimukseni kannalta jo nämä neljä (4) vertaisryhmän 

jäsentä olivat sitäkin innokkaampia ja erilaisista keskusteluista kiinnostuneita, 

minkä ansiosta sain tarvittavaa tietoa opinnäytetyöhöni. Ryhmät ovat kuitenkin 
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jäsenmäärästään huolimatta erilaisia. Tämän ajatuksen kulminoi mainiosti yksi 

kyselylomakkeeseen vastanneista vanhemmista: 

 

Loppujen lopuksi ryhmäläiset tekevät ryhmän. 
 

 

8.2 Tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen arviointia 

 

Opinnäytetyöni mielenkiintoinen aihe on ollut jo syksystä 2007 asti tiedossani, 

mutta sen toteuttaminen kesti kuitenkin odottamattoman pitkään. Olin keväällä 

2008 yhteydessä MLL:n keskustoimistoon, jossa työntekijät ottivat kiinnostuk-

sen kohteeni hyvin huomioon. Pääsin seuraavana syksynä vertaisryhmäohjaaji-

en koulutukseen mukaan, josta toivoin saavani ohjaajaparin, jonka kanssa voi-

sin toteuttaa pienten lasten vanhempien vertaisryhmän. Monilla koulutuksessa 

mukana olevilla oli jo harmikseni vertaisryhmä käynnissä tai ohitse, joten tämä-

kään suunnitelma ei onnistunut. Loppusyksystä sain kuitenkin tiedon, että 

MLL:n Etelä-Helsingin paikallisyhdistyksen työntekijä halusi suunnitella ja to-

teuttaa kanssani haluamani vertaisryhmän. 

 

Suunnittelimme vertaisryhmää, sen tarkoitusta sekä vertaisryhmästä ilmoitta-

mista kohderyhmälle yhdessä ohjaajaparini kanssa loppuvuodesta 2008 ja al-

kuvuodesta 2009. Haimme viidestä kymmeneen pienten lasten vanhempaa (liite 

1), mutta saimme kasaan vain neljä ryhmän jäsentä. Ennen ensimmäistä ryh-

mäkertaa emme tienneet, että onnistuuko ryhmä ja sen tavoitteet lainkaan ryh-

män pienuuden takia. Ryhmäläiset olivat kuitenkin halukkaita jatkamaan en-

simmäisen kerran jälkeen. He suostuivat myös siihen, että haimme vielä lisää 

osallistujia ensimmäisen ryhmäkerran jälkeen (liite 2). Sovimme kuitenkin yh-

dessä niin, että toisen ryhmäkerran jälkeen ryhmään ei enää voinut osallistua. 

Alkuperäinen ryhmä pysyi kuitenkin jatkoilmoituksesta huolimatta samana. Lop-

pujen lopuksi pieni ryhmä ei haitannut ketään, vaan päinvastoin. 

 

Sovimme ensimmäisellä vertaisryhmän tapaamiskerralla jokaisen ryhmäkerran 

aiheet (liite 3) sekä ryhmäläisten että ohjaajien ehdotuksien mukaisesti. Aiheita 

ei tarvinnut noudattaa orjallisesti vaan ne toivat runkoa keskusteluihin, joihin me 
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ohjaajat teimme pienen teoreettisen tai keskustelunomaisen alustuksen. Ha-

lusimme mennä ryhmän kiinnostuksen kohteiden ja toiveiden mukaisesti, jotta 

vertaisryhmä palvelisi ryhmää heidän lähtökohdistaan käsin. Vaikka kaikki ai-

heiden alustukset eivät innostaneet keskustelemaan toivomallamme tavalla, 

päästimme aiheesta luontevasti irti ja rupesimme keskustelemaan ryhmän jä-

senten haluamasta aiheesta. Yllättävää meidän ohjaajien mielestä olikin, että 

keskustelu sujui erittäin luontevasti niinkin pienessä ryhmässä eikä meidän tar-

vinnut väkisin aloittaa tai jatkaa käsiteltävästä aiheesta. 

 

Ryhmäkertojen suunnittelun ja toteutuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää oli se, 

että jaoimme ohjaajien kesken tuntemuksiamme ja havaintojamme aina ryhmä-

kertojen jälkeen, jolloin kaikki oli vielä tuoreessa muistissa. Annoimme myös 

toisillemme palautetta ohjaamisesta, mikä oli tärkeätä jo seuraavaa ryhmäker-

taa ajatellen. Koska olin niin tiiviisti vertaisryhmän suunnittelussa ja toteutuk-

sessa mukana, tutkimukseni toteutus helpottui. Olimme ohjaajaparini kanssa 

aina ajan tasalla sekä ryhmän että ohjauksen kannalta tärkeissä asioissa. Kriit-

tisyys omaa toimintaa kohtaan sekä toisen ohjaajan tuki antoivat tutkimuksen 

toteuttamiselle uusia ajatuksia ja näkökulmia. 

 

 

8.3 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden pohdintaa 

 

Olen joutunut miettimään koko opinnäytetyöprosessin aikana erilaisia eettisiä 

kysymyksiä aina opinnäytetyön suunnitteluvaiheesta kirjallisen työn kirjoittami-

seen asti. Ensimmäinen suuri eettinen kysymys minulle oli se, että miten minut 

otettaisiin vastaan mahdolliseen tulevaan vertaisryhmään ja miten ryhmän jäse-

net suhtautuisivat ryhmän olemassa olon aikana minun ”tarkkailevaan havain-

nointiini” ryhmäläisiä kohtaan? Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä -oppaassa tode-

taankin, että tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden tulee antaa lupa tutki-

muksen tekemiseen sekä tutkijan tulee informoida työstään, sen tavoitteista ja 

tutkijan vaitiolovelvollisuudesta ryhmäläisiä kohtaan (Kuokkanen, Kivirinta, 

Määttänen & Ockenström 2007, 27–28). Kysyin ryhmän jäseniltä asiasta heti 

ensimmäisellä tapaamiskerrallamme niin, että alustin tutkimuslupakysymystäni 

kertomalla tutkimuksestani ja vaitiolovelvollisuudestani. He antoivat heti myön-
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tävän vastauksen. Positiivinen yllätys oli myös se, että ryhmän jäsenet halusivat 

ottaa opinnäytetyöni huomioon ryhmäkertojen aiheita suunniteltaessa. Perään-

kuulutimme ohjaajani kanssa kuitenkin, että ryhmä on järjestetty nimenomaan 

heidän tarpeitaan kunnioittaen.  

 

Eskola ja Suoranta mainitsevat teoksessaan, että tutkimuksen eettisiin kysy-

myksiin kuuluu myös osallistumiseen liittyvät ongelmat eli miten tutkija vaikuttaa 

tutkimusyhteisöön (Eskola & Suoranta 1998, 53). Vertaisryhmäilmoituksissam-

me (liite 1 ja 2) lukeekin, että toimin yhtenä ryhmän ohjaajana. Osallistuvana 

ohjaajana tutkimuksen tekeminen oli mielestäni niin eettisesti kuin oman oppi-

miseni kannalta parempi vaihtoehto. Halusin toimia toisena ohjaajana ryhmälle 

siksi, että se toimisi luontevammin kaikkien läsnäolijoiden kesken. En nimittäin 

halunnut olla pelkkä sivusta seuraaja havainnointipäiväkirjoineni, vaan aktiivi-

nen osallistuja keskusteluissa. Opin näin myös samalla ohjaajan taitojani. Mitä 

tulee vielä ryhmään osallistumiseen, laadimme yhdessä ryhmän kanssa kaikille 

yhteiset pelisäännöt paperille, jonka vielä allekirjoitimme yhteistuumin. Yhteiset 

pelisäännöt eli arvot ryhmällemme olivat luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja 

kunnioitus, yhdenvertaisuus, sitoutuminen ryhmään sekä avoimuus. 

 

Tutkimukseni toteuttamisen aikana jouduin pohtimaan pitkään eettistä ristiriitaa 

liittyen tutkimusaineiston keruuseen. Koska ryhmäkertoja oli vain kuusi, halusin 

ehdottomasti osallistua jokaisella tapaamiskerralla ryhmäkeskusteluihin, jotta 

tutkimukseni olisi mahdollisimman luotettava. Viidennellä (5.) ryhmäkerralla 

emme kuitenkaan saaneet lastenhoitajaa ryhmäkerran ajaksi, joten hoidin lap-

sia viereisessä tilassa sillä aikaa kun vanhemmat kävivät keskustelua toisen 

ohjaajan kanssa. Tein tällaisen ratkaisun siksi, koska ajattelin ryhmän jäsenten 

parasta heidän tarpeitaan kunnioittaen. Lasten läsnäollessa he eivät olisi pysty-

neet keskustelemaan avoimesti, sillä yksi lapsista oli jo melkein kolme vuotias ja 

hän olisi ymmärtänyt keskusteluita ainakin jossain määrin. Ohjaajaparini oli 

myös päättänyt olla kertomatta minulle mitään sillä ryhmäkerralla käydyistä 

keskusteluista, koska vanhempien kesken käytyjen keskustelujen täytyi jää-

dä ”seinien sisälle”. Tämän asian kanssa minulla oli ”sulattelemista” ja mietittä-

vää, mutta toisaalta ymmärsin hyvin periaatepäätöksen, joka oli vain ja ainoas-

taan ryhmän jäsenten etujen kunnioittamista. Tutkimuksessa onkin noudatetta-
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va ihmisarvon kunnioittamisen periaatetta, jonka mukaan on väärin aiheuttaa 

vahinkoa tai loukata tutkittavaa riippumatta tutkimuksen tarkoituksista (Eskola & 

Suoranta 1998, 56). 

 

Opinnäytetyötäni kirjoittaessa olen ollut kriittinen ajattelussani eli olen arvioinut 

eri näkökulmia sekä pohtinut ja kyseenalaistanut suhtautumistapaani tietoa koh-

taan. Opinnäytetöitä varten tarkoitetussa oppaassa sanotaankin, että kriittisyys 

ilmenee analyyttisenä ja tietoisin kriteerein tehtynä materiaalin seulontana, jol-

loin etsitään tehtävänmukaista informaatiota. Tietoa, tiedon alkuperää, varmuut-

ta ja luotettavuutta tulee myös tarkastella kriittisesti. (Kuokkanen ym. 2007, 29.) 

Olen joutunut rajaamaan ja muokkaamaan monta kertaa tutkimukseni kannalta 

oleellista teoriaosuutta. Jokaisen lähteen käyttäminen on myös ollut kriittisyyteni 

kohteena, sillä tiedon alkuperä ja luotettavuus ei aina ole ollut mielestäni rele-

vanttia tutkimuksen kannalta. Erityisesti olen varonut elektronisia lähteitä, koska 

lähteiden kirjoittajista ei ole varmaa tietoa. Olen kuitenkin käyttänyt muutamaa 

internet-lähdettä silloin, kun olen arvioinut sen luotettavuutta kriittistä suhtautu-

mista käyttäen. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy olennaisesti kerättävän aineis-

ton kattavuus. Aineiston kattavuus tarkoittaa laadullisessa tutkimuksessa aineis-

ton koon, analyysin ja tulkinnan onnistuneisuuden sekä tutkimustekstin kirjoit-

tamisen muodostamaa kokonaisuutta, mihin vaikuttaa olennaisesti tutkimuksen 

omat teoreettiset lähtökohdat. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei siis pyritä tilas-

tollisiin yleistyksiin vaan pyritään kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtä-

mään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin il-

miöstä. (Eskola & Suoranta 1998, 60–61.) Vaikka minun laadullisessa tutkimuk-

sessani oli vain neljä (4) tutkittavaa kohdetta, pystyin tulkitsemaan vertaisryh-

mäilmiötä teoreettisesti mielekkääksi omista teoreettisista lähtökohdistani käsin. 

Kirjallisten kyselyiden ja havaintojen perusteella sain myös riittävän kattavan ja 

monipuolisen otoksen, mikä kuvaa vertaisryhmätoiminnan antia monipuolisesti. 

 

Yksi tutkimukseni luotettavuuden kannalta oleellinen seikka liittyy tutkimusym-

päristöön. Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, 

tapauksen mahdollisimman monipuolinen erittely sisältää kuitenkin aineksia 
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siihen. Tutkimukseni kannalta voidaan puhua yleistämisen siirrettävyydestä, 

jolla tarkoitetaan esimerkiksi tutkimuksen havaintojen soveltumista toiseen toi-

mintaympäristöön eli toiseen tapaukseen. (Eskola & Suoranta 1998, 65, 68.) 

Tutkimusympäristö sijaitsi Helsingin vauraassa kaupunginosassa Eirassa, mis-

sä monen ihmisen sosioekonominen asema saattaa olla huomattavasti korke-

ampi kuin monen muun kaupunginosan alueella. Anne-Mari Röpelinen kuvaakin 

vanhempien elämänhallinnan tunnusmerkkien toteutumista parhaimmillaan sil-

loin, kun vanhemmilla on aineellisesti turvattu asema sekä riittävästi voimavaro-

ja lastenkasvatukseen (Röpelinen 2008, 132). Vaikka tutkimuksen lähtökohtana 

oli etsiä yleisesti pienten lasten vanhempia (liite 1 ja 2) eikä pelkästään tietyn-

laisen ongelman omaavia, esimerkiksi synnytyksenjälkeisestä masennuksesta 

kärsivät äidit, tutkittavilla saatta olla jo tutkimusympäristöstä johtuen erilaiset 

lähtökohdat ja huolenaiheet. Tällöin havaintoni tutkittavista olisivat myös olleet 

erilaisia, mikä taas vaikuttaisi tutkimuksen laatuun ja teoreettiseen sisältöön. 

 

 

8.4 Oman ammatillisen kehittymisen pohdintaa 

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut kaiken kaikkiaan pitkä taival, johon on kuulunut 

paljon ihmettelyä ja erilaisten asioiden pohdiskelua. Tutkimuksen tekeminen ei 

ole niin sanotusti kantapään kautta opittuna helppo juttu, vaan se on hidasta ja 

kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa. Tästä huolimatta minulta ei ole puuttunut moti-

vaatiota missään vaiheessa opinnäytetyöprosessin aikana, koska haluan val-

mistua sosionomiksi ja tehdä sosiaalialan ammattilaisena töitä tulevaisuudessa. 

Pekka Ruohotie toteaakin oppimista ja ammatillista kasvua käsittelevässä teok-

sessaan, että motivaatio ja tahto liittyvät läheisesti oppimisen itsesäätelyyn, jolla 

tarkoitetaan oppimisen tahdonalaista kontrollia. Motivaatio on myös sidoksissa 

oppijan tavoiteorientaatioon, arvoihin, uskomuksiin ja odotuksiin. (Ruohotie 

2005, 75.) Ilman motivaatiota en olisi pärjännyt opinnäytetyön tekemisessä juuri 

lainkaan. 

 

Sosiaalialalla on tärkeää pohtia reflektoiden omia ajatuksia ja toimintoja, koska 

työtä tehdään ihmisten kanssa. Inkeri Nousiainen kuvaa hyvin reflektointia op-

pimisen näkökulmasta niin, että ihminen tarkastelee asioita aina oppimastaan 
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tarkastelukulmasta käsin. Työntekijän on oltava tietoinen omaksumistaan tieto-

rakenteista ja työskentelytavoistaan voidakseen kehittää omaa työtään (Nousi-

ainen 2000, 27). Reflektointi on kehittänyt minua ammatillisesti opinnäytetyö-

prosessissani, sillä olen joutunut pohtimaan ja kyseenalaistamaan valintojani, 

ajatuksiani ja tekemisiäni tutkimuksen aiheen valinnan, käytännön toiminnan ja 

teoriatiedon käsittelyn kautta. Tämä on auttanut minua myös ammatillisesti kriit-

tisen ajattelun kehittämisessä. Nousiainen puhuukin teoksessaan kriittisen ajat-

telun taidoista, jossa tarkoituksenmukainen itsenäinen ongelmanratkaisutaito ja 

vuorovaikutteinen reflektiivinen asioiden ratkaisutaito johtavat mielekkäisiin pää-

töksiin (Nousiainen 2000, 30). 

 

Yksi mielenkiintoinen oppimisen paikka on ollut huomata se, kuinka paljon avoin 

ja positiivinen asenne ympäristöön ja itseensä on vaikuttanut uuden oppimises-

sa sekä myös hyvän mielen ja jaksamisen säilyttämisessä. Miettinen ja Pelko-

nen mainitsevatkin kirjoituksessaan, että tällainen avoin suhde edistää voimis-

tumista ja se vaatii itsetuntemusta ja osallistumista aktiivisesti omaa työtä ja 

työyhteisöä koskevaan päätöksentekoon (Miettinen & Pelkonen 2000, 41). Itse-

tuntemukseni on toden totta kasvanut sosionomi -koulutuksen ja lopputyöpro-

sessin aikana ja se tulee varmasti kehittymään vastaavaisuudessakin. Pidän 

mielessäni ainakin sen, että kukaan ei ole täydellinen ja jokainen voi oppia jo-

tain uutta itsestään koko ajan muun muassa ihmissuhteiden kautta. 

 

Olen kehittynyt myös luovuudessa, jota sosionomit tarvitsevat esimerkiksi ryh-

mien ohjauskertojen suunnittelussa ja itse ohjaamisessa. Luovuuden kannalta 

yksilön tärkeimpinä persoonallisuuden piirteinä pidetään moniselitteisyyden ja 

ristiriitojen hyvää sietoa (Miettinen 2000, 82). Olen opinnäytetyöni puitteissa 

suunnitellut itse ryhmäkertoja Pikku Piltin perhe -vertaisryhmään ja olen myös 

ohjannut kyseistä ryhmää ohjaajaparini kanssa. Tämä on ollut erittäin opetta-

vaista minulle ryhmien ohjaamisen kannalta, koska olen saanut kokemuksen 

kautta lisää itsevarmuutta oma-aloitteisuuteen ja yleensäkin toimimiseen uusien 

ihmisten kanssa. Tarvitsen kuitenkin vielä paljon lisää kokemusta sekä yritysten 

että erehdysten kautta, jotta osaan käyttää luovuutta luontevammin ja var-

memmin. 
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Vaikka oma osaamiseni ja asiantuntijuuteni ovat kehittyneet sosionomikoulutuk-

sen aikana sekä kulminoituneet opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa hyvälle 

mallille, ne joutuvat varmasti koetukselle tulevaisuudessakin. Pekka Ruohotie 

tuo esille teoksessaan sosiaalisen ympäristön ja olosuhteiden muutokset, jotka 

vaativat työntekijöiltä enemmän laatuvaatimuksia. Tämä merkitsee työntekijöille 

työn kehittämisen kannalta enemmän koulutusta, jonka avulla turvataan sekä 

inhimillinen että yhteiskunnallinen kehitys. Sosiaalialalla asiakkaan hyvinvointi ja 

tyytyväisyys riippuvat myös suuresti työntekijöiden taidoista. (Ruohotie 2005, 

25.) 
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LIITE 1: Vertaisryhmän ilmoitus 

 

 

MLL:n Etelä-Helsingin paikallisyhdistyksessä on alkamassa 

pienten lasten vanhempien ryhmä 

 

PIKKU-PILTIN PERHE 

 

Haemme nyt osallistujia. 

 

Mukaan mahtuu 5-10 alle 3-vuotiaiden lasten vanhempaa ja 
se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensimmäinen ta-
paaminen on jo helmikuun alussa, ryhmiä pidetään joka toi-
nen viikko yhteensä 6 kertaa. Tapaamiset ovat arki-iltaisin 
ja ne kestävät noin kaksi tuntia. 
Ryhmätoiminnalla on parhaimmillaan laajoja vaikutuksia. 
Sen on huomattu mm. vahvistavan ystävyysverkostoja, li-
säävän yhteisöllisyyttä ja helpottavan perheiden arkea. Kes-
kustelun aiheista päätetään yhdessä, niitä voivat olla esim. 
perheen arki ja jaksaminen. 
Ohjaajina toimivat paikallisyhdistyksen työntekijä Paula Vä-
liaho ja Mira Utriainen. Mira opiskelee Diakonia-
ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. 
Ilmoittaudu ryhmään!  Ilmoittautua voit joko sähköpostitse 
tai puhelimitse Paulalle (s-posti paula.valiaho@mll.fi , puh. 
050-530 3733). Ilmoittautumisia otetaan vastaan 23.1.2009 
asti . Mikäli tarvitset ryhmien ajaksi lastenhoitoapua, mainit-
se siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Saamme asian var-
masti järjestettyä. 
 
Tiedot löytyvät myös osoitteesta www.mll.fi/etela-
helsinki  
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LIITE 2: Vertaisryhmän jatkoilmoitus 

 

 

PIKKU-PILTIN PERHE -RYHMÄSSÄ VIELÄ TILAA! 

 

 

MLL:n Etelä-Helsingin paikallisyhdistyksessä 4.2. alkaneessa alle 3-

vuotiaiden lasten vanhempien vertaisryhmässä on vielä tilaa. Ryh-

män tapaamiset ovat leikkipuisto Sepässä 18.2., 5.3., 8.3., 1.4. ja 

15.4. aina klo 17.30 alkaen ja ne kestävät noin kaksi tuntia. Vaikka 

Pikku-Piltin perhe onkin jo alkanut, mahtuu siihen vielä mukaan, il-

moittautua voi 18.2. asti. Lastenhoito on järjestetty ryhmien aikana. 

Ryhmätoiminnalla on parhaimmillaan laajoja vaikutuksia. Sen on 

huomattu mm. vahvistavan ystävyysverkostoja, lisäävän yhteisölli-

syyttä ja helpottavan perheiden arkea. Pikku-Piltin perheen teemoik-

si valittiin ensimmäisellä kerralla monipuolisia vanhemmuuteen ja 

parisuhteeseen liittyviä asioita. 

Ohjaajina toimivat paikallisyhdistyksen työntekijä Paula Väliaho ja 

Mira Utriainen. Mira opiskelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa so-

sionomiksi. 

Ilmoittaudu mukaan!  Voit kysyä lisätietoja tai ilmoittautua joko säh-

köpostitse tai puhelimitse Paulalle (s-posti paula.valiaho@mll.fi , 

puh. 050-530 3733 ). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mah-

dollisesta lastenhoitotarpeestasi. 

 

Tiedot löytyvät myös osoitteesta www.mll.fi/etela-helsinki  
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LIITE 3: Pikku Piltin perhe -vertaisryhmäkertojen aiheet ja ryhmäkertojen kulku 

 

 

4.2. klo 17.30–19.30: Vertaisryhmän aloittaminen 

- tutustuminen, ryhmän sääntöjen laatiminen ja vertaisryhmäkertojen aiheiden 

päättäminen yhdessä 

- kotiläksy: Tutustu vanhemmat.mll.fi -nettisivustoon. 

 

18.2. klo 17.30–19.30: Minä ennen vanhemmuutta ja vanhempana – muutos 

itsessä  

- kuulumiskierros 

- kotiläksyn purku: kysymyksien ja ajatusten vaihtoa 

- alustus: vanhemmuuden roolikartta -teoria: 

• nainen, puoliso ja äiti 

• mies, puoliso ja isä 

-> keskustelua aiheesta 

- kotiläksy: Mikä rooleista on jäänyt vähemmälle huomiolle perheessänne? Kiin-

nittäkää huomiota kyseiseen rooliin ja tehkää roolin eteen jotain konkreettista. 

 

5.3. klo 17.30–19.30: Kommunikointi ja perheen yhteiset pelisäännöt  

- kuulumiskierros 

- kotiläksyn purku  

- alustus:  

• Kommunikointi -juliste: erilaisia väittämiä/sanontoja liittyen kommunikoin-

tiin -> pitääkö joku väittämistä paikkansa teidän perheessä? 

• Suhteen ylläpitäminen ja jatkuvuus -julisteessa olevat aihealueet:  

- läheisyys, huomioiminen, henkilökohtaiset ominaisuudet, ulkopuoliset 

tekijät 

-> keskustelua aiheesta 

- kotiläksy: Mitkä asiat helpottavat perheen yhteisistä pelisäännöistä sopimista?  

Voit miettiä asiaa kommunikoinnin ja parisuhteen kannalta. 
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18.3. klo 17.30–19.30: Lasten päivähoito; varhaiskasvatus  

- kuulumiskierros 

- kotiläksyn purku 

- alustus: Onko teillä kysymyksiä tai ajatuksia liittyen lasten päivähoitoon? 

-> keskustelua päivähoitomahdollisuuksista ja varhaiskasvatuksesta 

- kotiläksy: Järjestäkää puolisonne kanssa kahdenkeskistä aikaa ja tehkää jo-

tain mukavaa yhdessä.   

 

1.4. klo 17.30–19.30: Ympäristön suhtautuminen – muita ajatellen; kotiäit i – 

uraäiti 

- kuulumiskierros 

- keskustelua päivän aiheesta 

- kotiläksy: Täyttäkää kyselylomake kotona. 

 

15.4. klo 17.30–19.30: Vertaisryhmän lopetus 

- kuulumiskierros 

- yhteenvetoa ryhmäkerroilla käsitellyistä aiheista  

- yleistä keskustelua ryhmästä ja sen vaikutuksista ryhmän jäseniin 

- keskustelua vanhempien halusta pitää yhteyttä toisiinsa jatkossakin 
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LIITE 4: Kyselylomake 

 

PIKKU PILTIN PERHE -vertaisryhmän PALAUTEKYSELY 

 

Vastaako ryhmä odotuksiasi? 

 kyllä  ei 

Miksi? 

 

 

 

Mistä pidät erityisesti ryhmässä?  

 

 

Mistä et erityisemmin pidä ryhmässä? 

 

 

Oletko saanut vaikuttaa ryhmäkertojen aiheisiin riittävästi? 

 kyllä  ei 

 

Ovatko ryhmäkertojen aiheet antaneet riittävästi pohdittavaa? 

 kyllä  ei 

Jos vastasit ei, niin mitä parannusehdotuksia sinulla olisi?  
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Oletko saanut muilta ryhmän jäseniltä vinkkejä ja / tai pohtimisen 

aiheita? 

 kyllä  ei 

Jos vastasit kyllä, niin minkälaisia? 

 

 

Voisitko kuvitella olevasi yhteydessä muihin ryhmän jäseniin myös 

ryhmän päätyttyä? 

 kyllä  ei 

Pidätkö tällaisia ryhmiä uusien toverisuhteiden mahdollistajana? 

 

 

Suosittelisitko tällaista vertaisryhmää muille pienten lasten van-

hemmille? 

 kyllä  ei 

Miksi? 

 

 

Mitä kehittämisideoita antaisit ohjaajille? 
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LIITE 5: Havainnoinnin kohteet teemoittain 

 

 

1 VANHEMPIEN SAAMA TUKI VANHEMMUUTEEN VERTAISTUEN AVULLA 

- kokemusten ja tunteiden jakaminen ryhmän jäsenten kesken 

- ryhmän jäsenten saamat tiedot ja vinkit toisilta vanhemmilta 

- ryhmän jäsenten antama kannustus toisilleen  

- ryhmän jäsenten saamat uudet oivallukset vanhemmuudesta 

- ryhmän jäsenten luottamus itseensä vanhempana toimimiseen 

- ryhmän jäsenten uusien ajatusmallien omaksuminen vanhempana olemiseen 

 

 

2 VANHEMPIEN VERKOSTOITUMINEN 

- ryhmäkoheesion kartuttaminen 

- keskusteluiden ”syvyyden” luonne eli arkaluontoisista asioista puhuminen jä-

senten kesken -> luottamuksen osoittaminen toisia kohtaan 

- ryhmän jäsenten halu nähdä toisiaan ryhmätoiminnan ulkopuolella 

- vanhempien tapaamiset ryhmätoiminnan ulkopuolella 


