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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Huittisten äitiys- ja lastenneuvolaan uuden-

lainen perhevalmennusmalli. Tarve perhevalmennuksen kehittämiseen ja uudistami-

seen nähtiin Huittisten äitiys- ja lastenneuvolassa, jossa perhevalmennus on aiemmin 

ollut neljän ryhmäkerran perhevalmennus ennen synnytystä. Perhevalmennuksesta 

haluttiin monipuolisempi, laajempi, moniammatillisesti toteutettava ennen ja jälkeen 

synnytystä järjestettävä ryhmätoiminta.  

 

Työn teoriaosuudessa käsitellään uudistetun perhevalmennusmallin aiheita; van-

hemmuus, parisuhde, varhainen vuorovaikutus, vauvaperheen arki ja sosiaalinen ver-

kosto.   

 

Työ prosessina oli toimintatutkimuksellista kehittämistyötä. Uutta käyttökelpoista 

perhevalmennusta suunniteltiin, kehitettiin ja hiottiin vielä paremmaksi. Toimintatut-

kimus on reflektiivistä, sosiaalista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, jonka tavoit-

teena oli tässä luoda käytännönläheinen perhevalmennusmalli. Perhevalmennusryh-

miä järjestettiin viisi kertaa ennen synnytystä ja kolme kertaa synnytyksen jälkeen.  

 

Perhevalmennusryhmiä ehti opinnäytetyöni aikana alkaa viisi. Ryhmiin osallistuneil-

ta vanhemmilta kerättiin palautetta viidenneltä ja viimeiseltä ryhmäkerralta.  Työnte-

kijöiltä kysyttiin palautetta ennen ja jälkeen perhevalmennuksen kehittämisprosessia. 

Perhevalmennusta muokattiin saatujen palautteiden ja työntekijöiden kokemusten 

mukaan. Olen laatinut kehittämästäni perhevalmennuksesta perhevalmennuskansion, 

jonka olen antanut äitiys- ja lastenneuvolan käyttöön.  
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The purpose of this thesis was to improve a novel parent training system for the ma-

ternity clinic and child health centre in Huittinen. The need for the improving and 

renewing parent training was seen in the maternity clinic and child health centre in 

Huittinen, where the parent training has been earlier a four time parent training be-

fore the labour. They wanted parent training to be more diverse, more extensive, 

multiprofessionally fulfilled, before and after labour organized groupactivity.   

 

The themes of the renewed parent trainining system; parenthood, intimate relation-

ship, initial interaction, weekday in a family with a baby and social connections are 

discussed in the theoretical part of the thesis.  

 

As a process this work was improvement using activity analysis. The new usable 

parent training were planned, improved and refined even better. Activity analysis is 

an reflective, social and interactional activity, aiming in this thesis to create a practi-

cal parent training system. Parent training groups are arranged now five times before 

labour and three times after labour.    

 

During my process of thesis, five groups of parent training made it start. Parents who 

took part in groups were gathered feedback on the fifth and the last group session. 

Employees were asked feedback before and after improving the parent training. Par-

ent training were edited with the acquired feedbacks and the experiences of the em-

ployees. I have drew up a parent training file of the parent training I´ve improved and 

given it to the use of maternity clinic and child health centre.  
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1 JOHDANTO 

Idea perhevalmennuksen kehittämisestä Huittisten äitiys- ja lastenneuvolassa lähti 

sen todellisesta tarpeesta. Perhevalmennusta on järjestetty Huittisissa neljänä ryhmä-

kertana ennen synnytystä. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja kertoi perhevalmennuk-

sen kehittämistarpeista ja olin valmis ottamaan kehittämistyön vastuulleni.  

 

Perhevalmennus on mielestäni tärkeä ennaltaehkäisevä työmuoto, jota tulisi kehittää 

monipuolisemmaksi ja johon tulisi panostaa kunnissa enemmän. Monissa kunnissa 

sitä on jo kehitettykin, mutta yhtenäistä valtakunnallista mallia sille ei ole luotu. Per-

hevalmennuksen vetäjinä toimivat pääosin äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta vas-

taavat terveydenhoitajat. Huittisissa perhevalmennukseen haluttiin muidenkin toimi-

joiden osallisuutta, mm. sosiaalitoimen ja järjestöjen. Itse perhetyöntekijänä olin 

valmis osallistumaan perhevalmennukseen sosiaalitoimen edustajana ja opinnäyte-

työni puolesta perhevalmennuksen kehittäjänä.  

 

Lähtökohtana perhevalmennuksen kehittämisessä pidin sitä ajatusta, että aihepiirien 

on oltava vanhemmille tärkeitä ja heidän tulee saada kattavaa tietoa vanhemmuudes-

ta, parisuhteen muuttumisesta vauvan myötä, vuorovaikutuksesta, vauvaperheen ar-

kielämästä, sosiaalisen verkoston tärkeydestä yms. Perhevalmennuksen sisältöä 

suunnitellessani, käytin hyväksi Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia suosituksia. 

Menetelmiä miettiessäni, pidin tärkeänä sitä, että vanhemmat saavat mahdollisimman 

paljon keskustella, mutta saavat myös tietoa työntekijöiltä. Vertaistukea odotin van-

hempien saavan eniten ja ajattelin, että luentotyyppinen perhevalmennus ei palvele 

vanhempia. Harjoituksia halusin vanhemmille järjestää myös, välttyäkseni juuri luen-

totyyppiseltä valmennukselta.  

 

Toiveena äitiys- ja lastenneuvolassa oli kehittää perhevalmennusta laajemmaksi, kat-

taen sekä ennen synnytystä että jälkeen synnytystä olevan ajan. Näin perhevalmen-

nus on sekä lasta odottavien, synnyttävien että kasvattavien perheiden ohjausta ja 

valmentamista siihen asti, kunnes lapsi on vajaan vuoden ikäinen. Perhevalmennus-

ryhmät kokoontuvat Huittisissa nyt viisi kertaa ennen synnytystä ja kolme kertaa 

synnytyksen jälkeen. Viimeinen ryhmäkerta järjestetään vauvojen ollessa noin yh-
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deksän kuukauden ikäisiä. Tärkeänä asiana perhevalmennuksen kehittämisessä pidin 

perhelähtöisyyttä. Halusin tavoittaa perhevalmennukseen sekä isät että äidit ja lapsen 

synnyttyä koko perheen. Ajankohdaksi perhevalmennuksessa sovittiin sellainen aika, 

että myös isät olisivat jo päässeet töistä ja pääsisivät osallistumaan perhevalmennuk-

seen.  

 

Perhevalmennuksen kehittämisessä käytin toimintatutkimuksen käytäntöjä. Kehittä-

misessä oli tärkeää äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien tuki ja heidän kans-

saan käydyt keskustelut prosessin aikana. Kehittämisessä oli tärkeää havainnoida 

perhevalmennuksen käytäntöä ja perheiden osallisuutta kuhunkin ryhmäkertaan. Ha-

vaintojen perusteella pystyimme terveydenhoitajien kanssa miettimään perheval-

mennusmallin hiomista ja toimivia käytäntöjä.  

 

Perhevalmennusmalli osoittautui toimivaksi käytännöksi osana äitiys- ja lastenneu-

volan toimintaa. Suurin osa vanhemmista oli sitä mieltä, että perhevalmennus vastasi 

heidän odotuksiaan. Vanhemmat pitivät eniten keskusteluista ja vertaistuen saamises-

ta. Itse arvostan suuresti isien osallisuutta perhevalmennuksessa. Isät olivat mukana 

aktiivisesti ja olivat hyvin osallistuvia keskusteluissa ja myös harjoituksissa. Työ-

ryhmä suhtautui positiivisesti alkavaan perhevalmennusmalliin ja olivat siinä innok-

kaina ja aktiivisina mukana.  

2 PERHEVALMENNUS 

2.1 Yleistä perhevalmennuksesta 

Perhevalmennus- käsite on otettu käyttöön 1980-luvulla synnytysvalmennuksen tilal-

le. Perhevalmennuksen tarkoituksena on valmentaa vanhempia lapsen odotukseen, 

synnytykseen ja perhe-elämään. Perhevalmennusta on toteutettu äitiys- ja lastenneu-

volan terveydenhoitajien yhteistyönä, mutta valmennuksen toteuttajat voisivat Lind-

holmin (2007, 36) mukaan olla moniammatillinen tiimi, jolloin monipuolisen asian-

tuntijuuden lisäksi valmennukseen osallistujille tulisivat tutuiksi sekä lapsiperheille 
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suunnatut palvelut että erilaiset ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat, jotka 

työskentelevät lapsiperheiden kanssa. (Lindholm 2007, 36-37.) Pietilä-Hellan (2010, 

183) tutkimukseen uudentyyppisen perhevalmennuksen kokeilusta osallistui kunnan 

eri sektoreiden työntekijöitä ja paikallisia toimijoita. Heidän yhteinen perhevalmen-

nuksen suunnittelu ja täytäntöönpano merkitsi aikaisemmasta poikkeavaa integraatio-

ta. Toimijat olivat todenneet olevansa mukana yhteisessä paikallisessa vanhemmuu-

den vahvistamisessa.  

 

Valtioneuvoston asetuksen (338/2011, 15§) mukaan ensimmäistä lasta odottavalle 

perheelle tulee järjestää moniammatillista perhevalmennusta, johon sisältyy vanhem-

painryhmätoimintaa, ja synnytysvalmennus, joka voidaan järjestää synnytyssairaa-

lassa. Lasta odottavan perheen terveysneuvontaa on tarjottava molemmille vanhem-

mille ja sen tulee antaa tietoa raskausajasta ja siihen liittyvistä riskeistä, synnytykses-

tä ja lapsen hoidosta sekä odotusaikaan ja synnytykseen mahdollisesti liittyvistä mie-

lenterveyden muutoksista. Neuvonnan on tuettava lapsen ja vanhemman välistä var-

haista vuorovaikutusta sekä äidin voimavaroja imettää.   

Terveyden edistämisen laatusuositukset suosittelevat panostamaan lasten ja nuorten 

terveyden edistämiseen, koska lapsuudessa luodaan terveyden perusta. Lapsiin kes-

keisiä vaikuttavia aikuisia ovat vanhemmat, joten äitiysneuvolan ja lastenneuvolan 

palvelut ovat avainasemassa, niiden kautta tavoitetaan lähes kaikki lapset ja heidän 

vanhempansa. Lasten fyysisen ja psyykkisen terveyden ja perheiden hyvinvoinnin 

paraneminen sekä vanhemmuuden voimavarojen parantaminen ovat tavoitteina. On 

tärkeää varmistaa vanhempien riittävä tuki lasten kasvattamisessa ja hoitamisessa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 64.) 

1.1.2008 voimaantulleen lastensuojelulain (417/2007) tavoitteena on lapsen edun 

huomioiminen, lapsen ja perheen tarvitsemien tukitoimien ja palvelujen turvaaminen, 

viranomaisten välisen yhteistyön parantaminen sekä entistä varhaisemman ongelmiin 

puuttumisen varmistaminen. Lastensuojelulaissa on nyt myös säännökset koskien 

ehkäisevää lastensuojelua. Lain tavoitteena on edistää ja turvata lasten kasvua, kehi-

tystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhemmuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 

11-12.)  
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Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuk-

sessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- 

ja terveydenhuollossa (Laiho 2010, 168-169). Ehkäisevä lastensuojelutyö vaatii neu-

volalta yhteistyötä mm. päivähoidon, sosiaalitoimen ja kotihoidon kanssa. Yhteistyö 

on tärkeää myös neuvolatyössä, neuvolan asiakasperheen verkostotyöskentelyn 

käynnistäminen on neuvolan työntekijöiden aloitteellisuudesta riippuvainen. (Sosiaa-

liportti 2014.) 

 

Parityössä on hyvä hyödyntää eri ammattiryhmien osaamista. Viime vuosien aikana 

perhevalmennusryhmien vetämiseen on osallistunut myös kuntien sosiaali- ja perhe-

työn edustajat. (Tuominen 2009, 31.) Parityönä toteutettu ehkäisevä lastensuojelutyö 

on todettu hyväksi käytännöksi mm. raskaudenaikaisten kotikäyntien osalta, jolloin 

neuvolan terveydenhoitajan työparina on toiminut perhetyöntekijä tai sosiaalityönte-

kijä. Lastensuojelun työntekijät ovatkin lastenneuvolan tärkeitä yhteistyökumppanei-

ta. Yhteistyötä olisi hyvä lisätä, koska lastenneuvolalla ja lastensuojeluviranomaisilla 

on tuntemusta toistensa toimintatavoista ja työmenetelmistä sekä yhteisesti sovitut 

menettelyt esim. lastensuojeluilmoituksen tekemisessä. Lastensuojeluviranomaiset 

pystyvät huolehtimaan yhdessä lastenneuvolan kanssa siitä, että lastensuojelun asia-

kaslapset sekä heidän huoltajansa saavat perheenä tarvitsemansa lastenneuvola ja 

perhepalveluverkoston palvelut. Neuvolatoiminnan resurssien riittävyyttä tulisi arvi-

oida säännöllisesti, jotta neuvolatyö palvelisi perheitä ennaltaehkäisevästi. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2004, 42, Sosiaaliportti 2014.)  

 

Perhevalmennuksen yleisin toteutustapa on ryhmätoiminta. Ryhmän koolla on vaiku-

tus perhevalmennustilanteen rakentumiseen. Ryhmän koko kannattaa pitää kohtuulli-

sen pienenä, jos valmennuksen tavoitteena on vanhempien välinen yhteistoiminta, 

vuorovaikutus ja keskustelu. Suuremmassa ryhmässä puhuminen voi vaatia enem-

män rohkeutta kuin pienessä ryhmässä puhuminen. Suositeltava ryhmän koko on 4-6 

paria. (Haapio, Koski, Koski & Paavilainen 2009, 10 & 63-64.) Omassa työssäni 

olen tämän huomannut vaikuttaneen siihen, että keskusteluun on ollut paremmat 

edellytykset ja vuorovaikutus on ollut toimivaa, kun valmennuskerroilla on ollut aina 

enintään 4 paria.  
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Raskaudenajan, synnytyksen, ja synnytyksen jälkeisessä hoidossa tavoitteena on 

varmistaa äidin, syntyvän lapsen ja koko perheen hyvinvointi. Painoalueina ovat pa-

risuhteen ja vanhemmuuden tukeminen sekä palvelutarpeeseen vastaaminen entistä 

yksilöllisemmin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 3-4.) Äidiksi ja isäksi kasva-

misen tukeminen aloitetaan raskauden aikana ja tukea jatketaan lapsen syntymän jäl-

keen. Riittävä tiedon saanti on naisen raskauden ja synnytyksen aikaisten tuntemus-

ten kannalta merkittävä asia. Perhevalmennuksella ja tiedon saannilla yleensä on tär-

keä rooli synnytykseen liittyvien pelkojen lievittymisessä. (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2007, 60-61.) 

Perhevalmennus on vanhemmuuden vahvistamista ja arjen tukemista sekä lapsiper-

heiden sisäisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen edistämistä. Valmennus on vuoro-

vaikutuksellista ja voimavaralähtöistä. Tulevat vanhemmat saavat perhevalmennuk-

sessa tietoa vauvaperheeksi kasvamisesta ja perheenä elämisestä. He saavat tukea 

sekä perhevalmennuksen ohjaajilta että toisiltaan.  (Lapaset Perheverkosto, Helsingin 

kaupunki 2007, 2.) 

Perhevalmennus voidaan nähdä lasta odottavien vanhempien oppimistilanteena, jossa 

heillä on mahdollisuus oppia raskauteen ja synnytykseen liittyvien aiheiden lisäksi 

asioita naiseudesta ja äitiydestä sekä mieheydestä ja isyydestä. (Haapio ym. 2009, 

52.)  

 

Perhevalmennus vaihtelee valtakunnallisesti. Suuri osa tulevista vanhemmista on 

perhevalmennuksen tavoitettavissa. Valmennuksen aihepiirit ovat tärkeitä, kattavia ja 

sisällöltään valtakunnallisesti melko yhtenäisiä. Toteutus kuitenkin vaihtelee, mikä 

näkyy esimerkiksi valmennuskertojen määrien vaihteluina. Nykyään kunnilla on va-

paat kädet järjestää valmennusta parhaaksi katsomallaan tavalla. Vaikka kunnissa on 

alettu kehittää valmennustoimintaa, niin valtakunnallisesti yhtenäinen järjestelmä 

vielä puuttuu. Olisi tärkeää määritellä ainakin valmennuksen vähimmäistaso vält-

tääkseen epätasa-arvoisuutta. Ennalta ehkäisevä ja voimavaroja vahvistava perhe-

valmennus saattaa vähentää muun avun tarvetta toisaalla, esim. lastensuojelussa. 

Valmennuksen sisältöön ja toteutustapaan tulisi kiinnittää huomiota, koska tiedon 

lisääntymisen ja sen saatavuuden helpottumisen myötä vanhempien tarpeet mm. syn-

nytysvalmennusta kohtaan ovat muuttuneet. Vanhemmille ei enää riitä pelkkä tiedon 

jakaminen, vaan he toivovat muutosta perinteisestä, luennoivasta tiedon antamisesta 
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osallistujalähtöisempään ja keskustelun mahdollistavaan suuntaan. (Haapio ym 2009, 

10-11.) 

2.2 Perhevalmennuksen tavoitteet  

Lapaset-perheverkoston projektitiimi on laatinut Perhevalmennuksen käsikirjaan 

(Lapaset Perheverkosto, Helsingin kaupunki 2007, 2.) perhevalmennuksen ydinaja-

tukset:  

- kunnioittava ja arvostava kohtaaminen sekä toimiva vuorovaikutus 

- vertaistuen mahdollistava ajatusten ja kokemusten vaihto 

- tiedon ja taidon herättely 

- puheeksi ottaminen 

- verkostoituminen 

Huittisissa nämä ydinajatukset on huomioitu perhevalmennuksessa. Perhevalmennus 

on vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa jokaista tulevaa vanhempaa tulee kunnioit-

taa ja arvostaa sellaisena kuin on. Perhevalmennusryhmissä olemme keskustelleet 

siitä, että toisia vanhempia ja heidän yksityisyyttään tulee kunnioittaa siten, että kes-

kusteltavat asiat jäävät ryhmän tietoon eikä niistä puhuta muualla. Vanhemmat ovat 

keskustelleet avoimesti ja vaihtaneet kokemuksia keskenään, jolloin ovat toisistaan 

saaneet vertaistukea. Tulevilla vanhemmilla on ollut jo valmiiksi jotain tietoa mm. 

vanhemmuudesta ja sitä tietoa on hyvä herätellä ja sitä kautta myös vahvistaa van-

hempien osaamista. Joskus valmennuksessa on hyvä ottaa vaikeitakin asioita pu-

heeksi, jos esimerkiksi ohjaaja havaitsee vanhemman tilanteessa jotain huolestutta-

vaa tai jos jollain vanhemmalla on ikäviä kokemuksia menneisyydessä, kuten esim. 

keskenmeno ja pelkää sitä uudestaan. Verkostoituminen on ollut minun näkökulmas-

tani hyvin tärkeää niille, jotka ovat osallistuneet perhevalmennukseen. Vanhemmat 

ovat verkostoituneet toisten vanhempien kanssa ja myös eri toimijoiden kanssa.  

 

Ryhmässä oleminen merkitsee osallistumista ja vastuunottamista, jolloin ihminen voi 

kehittää itseään. Perhevalmennuksessa tulevat vanhemmat voivat peilata näkemyksi-

ään ja samalla lisätä itsetuntemustaan. Kehittyminen edellyttää vuorovaikutusta tois-

ten ihmisten kanssa. Parhaimmillaan perhevalmennus voi edesauttaa sellaisten suh-
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teiden rakentumista, joita hallitsevat ymmärtäminen, arvostus ja avoin kommunikaa-

tio. (Lapaset Perheverkosto, Helsingin kaupunki 2007, 7.) 

 

Perhevalmennuksen päätavoitteena voidaan pitää vanhempien voimaantumista, joka 

viittaa ihmisen voimavarojen vahvistumiseen, oikeuksiin ja mahdollisuuksiin selviy-

tyä erilaisissa tilanteissa sekä mahdollisuuksiin muuttaa terveyskäyttäytymistään. 

Voimaannuttavassa vuorovaikutuksessa ja valmennuksessa välittämisen kokemus ja 

vanhempien todesta ottaminen on tärkeää. Tavoitteena on myönteinen ja turvallinen 

ilmapiiri. Aloitteellisuuteen kannustava vuorovaikutus ja luottamuksellinen yhteistyö 

syntyvät kun annetaan mahdollisuus esittää avoimia kysymyksiä.  Tärkeää on roh-

kaista vanhempia ilmaisemaan ja myös käsittelemään omia raskauteen, parisuhtee-

seen ja vanhemmuuteen liittyviä tunteita. (Haapio ym. 2009, 56-59.) 

 

”Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea tulevia vanhempia odotusaikana ja lapsen 

hoito- ja kasvatustehtävässä. Perhevalmennuksella pyritään vahvistamaan synnytyk-

seen sekä lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyviä tietoja ja taitoja.” (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2009, 87.) Perhevalmennus tukee vanhemmuuteen kasvua. Tulevia 

vanhempia kannustetaan pohtimaan, keskustelemaan ja harjoittelemaan erilaisia toi-

mintatapoja. Vanhempien voimavarojen vahvistaminen on tärkeää raskauden alusta 

asti, koska voimavarat vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin. (Haapio ym. 2009, 

78.) Työni puolesta käytän usein voimavara- ja ratkaisukeskeistä työskentelyä ja 

keskustelua. Perhevalmennusryhmissä olemme pohtineetkin, millaisia voimavaroja 

perheistä löytyy.  

 

Perhevalmennus mahdollistaa vertaistuen ja yhteisöllisyyden lasta odottaville van-

hemmille. Vanhempainryhmätoiminta edistää lapsiperheiden yhteenkuuluvuutta, 

perheiden keskinäistä yhteistyötä ja toistensa tukemista. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2009, 87.) 

2.2.1 Vertaistukea perhevalmennuksesta 

Perhevalmennusryhmässä vanhemmat voivat saada vertaistukea ja keskinäistä tukea 

samassa elämäntilanteessa olevien kohtaamisesta. Perhevalmennusryhmien yhtenä 
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tavoitteena on, että perheet löytävät toisistaan vertaistukea ja rakentavat myös alueel-

lista lapsiperheiden yhteisyyttä. Kun vanhemmat kuulevat vertaisryhmissä toisten 

käsityksiä vanhemmuudesta ja jakavat kokemuksiaan, he voivat muodostaa kuvaa 

siitä, millaisia isiä ja äitejä he ovat. Perhevalmennusryhmien ohjaaminen perustuu 

vertaistukeen ja vertaisryhmätoimintaan. (Lapaset Perheverkosto, Helsingin kaupun-

ki 2007, 5-6 & 12, Haapio ym. 2009, 44-45, Pietilä-Hella 2010, 62.) 

 

Vertaistuella tarkoitetaan oman elämäntilanteen ja kokemusten jakamista toisten sa-

manlaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Samassa tilanteessa oleminen 

ja yhteiset mielenkiinnon kohteet luovat vertaisuutta. Vertaistuki on vastavuoroista 

tuen antamista ja saamista. Lähtökohtana vertaistuessa on ihmisten arkinen kohtaa-

minen, kokemusten jakaminen ja vastavuoroisuus. Samassa elämäntilanteessa olevat 

tuttavat voivat lähentyä ystäviksi. Vertaisryhmissä asiantuntijuus nousee osallistujien 

henkilökohtaisesta kokemuksesta ja ryhmästä saatu tuki on erilaista kuin asiantuntija-

tietoon perustuva tuki. Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan van-

hempien keskinäistä verkostoitumista ja vertaistukea. Vertaisryhmätoiminta antaa 

pienten lasten vanhemmille mm. itseluottamusta ja itsetuntemusta, varmuutta lapsen 

hoitoon, aktiivisuutta yhteydenpitoon perheiden kesken, voimaantumista sekä toivon 

tunnetta. Lisäksi ryhmässä käydyt keskustelut auttavat jäsentämään lapsen syntymän 

mukana tuovia muutoksia perheen elämään ja ryhmässä voi oppia tutkimaan ja tun-

nistamaan omia tarpeitaan, tunteitaan ja toimintamallejaan. Yhdessä jaetut kokemuk-

set vähentävät epävarmuutta ja avuttomuuden tunnetta. (Lapaset Perheverkosto, Hel-

singin kaupunki 2007, 5-6 & 12, Haapio ym. 2009, 44-45, Pietilä-Hella 2010, 62.) 

 

Tuominen (2009, 28) kirjoittaa, että vertaistukeen perustuvan perhevalmennuksen 

tulisi useiden tutkimusten ja suositusten mukaan jatkua myös synnytyksen jälkeen, 

jolloin kokemusten jakaminen vanhempien kesken on korostuneesti esillä. Vertais-

tuella on nähty olevan suuri merkitys elämän muutostilanteissa. Perhevalmennus on 

hyvä keino auttaa samassa tilanteessa olevia vanhempia verkostoitumaan ja saamaan 

tukea. Perhevalmennuksen vertaistuen on osoitettu edistävän perheiden välisiä ystä-

vyyssuhteita ja verkostoitumista lapsen syntymän jälkeen. On myös todettu vanhem-

pien pitävän muihin samassa tilanteessa oleviin perheisiin tutustumista perhevalmen-

nuksen yhtenä parhaana puolena. 
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Pietilä-Hellan (2010, 63-65) mukaan vertaistuesta voidaan käyttää myös nimitystä 

sosiaalinen tuki. Erilaisissa lapsiperheiden vertaisryhmissä sosiaalisen tuen käsitettä 

on käytetty rinnakkaisena käsitteenä vertaistuelle. Pietilä-Hella kuvaa sosiaalisen tu-

en perustuvan ihmissuhteisiin ja ihmisten väliseen viestittämiseen, jossa lopputulok-

sena on ihmisten vahvistunut toimintakyky ja syntyy vastavuoroisuutta, jossa tuen 

antaminen ja vastaanottaminen on kullekin osapuolelle luontevaa ja aktiivista toimin-

taa.  

2.3 Perhevalmennuksen periaatteet ja sisältö 

Perhevalmennuksessa sovelletaan lastenneuvolan toimintaa ohjaavia periaatteita: 

Perhekeskeinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Otetaan huomioon lapsen etu, pyri-

tään toimimaan perhekeskeisesti ja asiakaslähtöisesti sekä kunnioitetaan vanhempia 

ja lapsia ja kuunnellaan heitä.  

Yhteisöllinen terveyden edistäminen. Pyritään toimintaan, joka lisäisi perheiden 

mahdollisuuksia vaikuttaa terveyteensä. Pyritään vahvistamaan vanhempien voima-

varoja. Pyritään ongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Pidetään yllä yh-

teisöllisyyttä ja mahdollistetaan perheille vertaistuen saanti. Pidetään yllä tasa-

arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä. 

Neuvolatyön laatu ja vaikuttavuus. Käytetään toimintatapoja ja menetelmiä perus-

tuen parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Pyritään neuvolatyössä pitkäjänteisyyteen 

ja jatkuvuuteen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 22-25.) 

 

Asiakaslähtöisyys on perhevalmennuksessa tärkeää ja se ilmenee perheiden erilaisten 

tarpeiden ja taustojen huomioimisena perhevalmennuksen suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. Asiakkaat haluavat tulla ymmärretyksi siitä todellisuudesta käsin, jossa he elä-

vät. Perhevalmennuksessa tulee antaa sellaista tietoa, jota asiakkaat todella tarvitse-

vat. Informaation syöttämistä on vältettävä, perhevalmennuksen tulisi olla vastavuo-

roista dialogia ja asiakkaan kuuntelemista. (Tuominen 2009, 27.) 

 

Stakesin perhe- ja synnytysvalmennuksen suosituksissa perhevalmennuksen sisältö-

alueita ovat raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan vaiheet sekä psykososiaaliset 

elementit perheen muutosvaiheessa (Haapio ym. 2009, 12). Sosiaali- ja terveysminis-
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teriön suosituksissa (2004, 116-117; 2007, 61-62) on määritelty seuraavanlaiset ras-

kaudenaikaa ja synnytystä koskevat aihealueet: 

1. raskauden herättämät tunteet, odotukset ja ajatukset vanhemmilla 

2. raskauden ja imetyksen tuomat fyysiset ja psyykkiset muutokset 

3. synnytyksen jälkeisten mielialamuutosten ennakointi 

4. isän merkitys ja rooli perheessä 

5. lapsen tuomat muutokset parisuhteeseen ja perheen muuhun elämään 

6. synnytys 

7. vauvan varusteet 

8. vauvan hoito ja imetys 

9. vanhempien yhteenkuuluvuuden tunne ja vanhemmuuden tuomat muu-

tokset parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen 

10. perhe-etuudet 

11. perheiden palvelut kunnassa 

12. valmistautuminen kotiinpaluuseen synnytyssairaalasta 

 

Imeväisikäisten lasten vanhempien kanssa on Sosiaali- ja terveysministeriön suosi-

tuksessa (2004, 117) suositeltu käsiteltäväksi perhevalmennuksessa seuraavia asioita: 

1. vauvan kehitys ja hoito 

2. varhainen vuorovaikutus 

3. lapsen suojaaminen tapaturmilta 

4. lapsen sairastaminen 

5. vanhempien jaksaminen ja työnjako 

6. parisuhde ja seksuaalisuus 

7. isän roolin vahvistaminen sekä puuttuvaan isään liittyvät kysymykset.  

Haapion ym. (2009, 12-13) mukaan vanhempien ja valmentajien mielipiteitä aihepii-

rien tärkeydestä on tiedusteltu eri kyselyissä. Raskaus on tärkeä aihe ja sitä yleensä 

käsitellään riittävästi. Lisää tietoa on kaivattu raskauden ajan psyykkisistä muutok-

sista ja sosiaalietuuksista. Perhe-etuuksista ja lapsiperheiden palveluista kerrotaan 

vain noin kolmanneksessa perhevalmennuksista. Vanhemmuutta on pidetty tärkeänä 

aihealueena ja sitä käsitellään valmennuksissa usein. Imetys ja vauvanhoito ovat 

valmennuksen suosituimpia aiheita, joita käsitellään lähes aina, mutta tietoa kaiva-

taan vielä lisää, erityisesti imetysongelmista. Lapsen perushoitoa käsitellään katta-

vasti, lisätietoa on kaivattu lähinnä vastasyntyneen tavallisista sairauksista. Valmen-
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nuksessa keskitytään myös isyyteen ja isät odottavatkin tietoa ja valmentautumista 

isyyteen sekä tunteiden ja kokemusten käsittelyä. Isän roolia raskauden aikana, syn-

nytyksessä ja lapsen hoidossa käsitellään usein.  

 

Synnytys aiheena on sisältynyt lähes kaikkiin valmennuksiin, usein sen hoitaa synny-

tyssairaalan henkilöstö (Haapio ym. 2009, 12-13). Huittisten ensisynnyttäjät käyvät 

synnytysvalmennuksessa Satakunnan sairaanhoitopiirissä, Satakunnan keskussairaa-

lassa. Satakunnan sairaanhoitopiirin synnytysvalmennuksesta tehdään vuosittain tie-

dote, jossa kerrotaan sairaalassa pidettävästä synnytysvalmennuksesta ja sen valmen-

nuskerroista kyseisenä vuonna. Synnytysvalmennuksessa perheet saavat tietoa sai-

raalaan tulosta, synnytyksen kulusta, eri kivunlievityskeinoista, vauvan ensihetkistä, 

vanhemmuuden ensipäivistä, imetyksestä ja vauvanhoidosta. Synnytysvalmennuk-

sessa katsotaan synnytysvideo, muutoin valmennus on luentotyyppinen. Tiedotteessa 

toivotaan äitien osallistuvan valmennukseen kun raskaus on viikoilla 30-34. (Sata-

kunnan sairaanhoitopiiri 2014.)  

 

Perhevalmennuksessa yleisin menetelmä on keskustelu. Ryhmätöitä, kotitehtäviä, 

alustuksia, videoiden katselua ja luentoja käytetään myös. Varsinaista opetusta ja lu-

ennointia on Haapion ym. (2009, 14) mukaan kritisoitu. Keskusteluja sekä kokemus-

ten vaihtoa on pidetty riittämättömänä. Harjoituksia, rentoutusta tai voimistelua val-

mennuksessa käytetään vähän. Tutustumiskäynti synnytyssairaalaan on myös osa 

valmennusta.  

 

Huittisissa synnytys aiheena oli ensin osa perhevalmennusta, mutta nykyään perheet 

menevät synnytysvalmennukseen synnytyssairaalaan. Synnytystä ei enää Huittisten 

perhevalmennuksessa käsitellä muuta kuin siltä osin, mitä perheet haluavat.  

Perhevalmennuksen yhteydessä voidaan esitellä kunnan lapsiperhepalveluita, jotta 

tulevat perheet saavat ajankohtaista tietoa kaikista yhteiskunnan tarjoamista palve-

luista (Haapio ym. 2009, 41). Huittisissa on perhevalmennuksessa käynyt esittäyty-

mässä mm. Mannerheimin lastensuojeluliiton Huittisten edustaja.   
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2.4 Perhevalmennuksen vaikutukset ja hyöty 

Perhevalmennuksen tulisi tuottaa vanhemmille turvallisuuden ja varmuuden tunnetta. 

Valmennuksessa esillä olevat aiheet käynnistävät vanhempien ajatuksia ja voivat jo-

ko lisätä tai vähentää vanhempien itseluottamusta liittyen lapsen saamiseen. Val-

mennuksessa saatava valtava ohjemäärä voi lisätä pelkoa ja ahdistusta, se ei ole val-

mennuksen tarkoitus. Itseluottamus on vanhempien tärkein voimavara ja sitä tulisi 

valmennuksessa vahvistaa. Naisten tulisi oppia tuntemaan luottamusta siihen, että he 

itse voivat toimia omaksi parhaakseen raskauden ja synnytyksen aikana sekä lapsi-

vuodeaikana. (Haapio ym. 2009, 17, Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä 

2013, 80.) 

 

Valmennuksen positiivisia vaikutuksia on mm. turvallisuuden tunteen vahvistuminen 

ja nuorten isien uuteen elämäntilanteen kohdistuvan ahdistuksen vähentäminen. Äi-

tien positiivisia kokemuksia valmennuksissa ovat olleet valmennuksen pitäminen 

tarpeellisena ja valmennuksessa pidetyt hyödylliset harjoitukset. Perhevalmennuksel-

la on todettu olevan positiivisia vaikutuksia sosiaalisen verkoston laajentumiseen ja 

vertaistuen mahdollistumiseen. (Haapio ym. 2009, 17, Kansallinen äitiyshuollon asi-

antuntijaryhmä 2013, 80.) 

 

Perhevalmennus edistää hyvinvointia ja ehkäisee ongelmia. Kansallinen äitiyshuol-

lon asiantuntijaryhmä (2013, 78) toteaa, että perhevalmennuksesta hyötyvät todennä-

köisesti kaikki, vaikka sitä ei ole helppo osoittaa tieteellisin tutkimuksin. Sen sijaan 

lääketieteellisten tai sosiaalisten riskiryhmien osallistumisella perhevalmennukseen 

on osoitettu olevan terveysvaikutuksia. Perhevalmennuksen hyödyt vahvistuvat siitä, 

että vanhempainryhmätoimintaa jatketaan vauvan syntymän jälkeen.  

 

Haapion (2009, 14-15) mukaan perhevalmennuksesta saadusta hyödystä on vähän 

tietoa ja valmennuksen vaikuttavuudesta on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Pietilä-

Hellan (2010, 4-5) tutkimukseen Espoon uudentyylisestä perhevalmennuskokeilusta 

osallistuneet vanhemmat kokivat, että perhevalmennuksen aikana vanhempien väli-

sissä suhteissa tapahtui muutosta, heistä tuli vertaistuttavia. Ryhmän aikana muodos-

tui vuorovaikutusta ja toimintaa yhteisen tekijän, esikoisen johdosta. Äidit olivat tu-
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tustuneet vielä vähän paremmin kuin isät ja olivat tavanneet toisiaan valmennuksen 

ulkopuolella. Isät olivat kokeneet saaneensa tukea isänä olemiseen.  

 

Yksin valmennuksen tuoma apu vanhemmille on hankala osoittaa, koska valmennus 

on osa äitiysneuvolatoimintaa. Tutkimustiedon puutteesta huolimatta voidaan todeta, 

että valmennus vahvistaa äitien ja isien voimavaroja. Valmennuksen jälkeen heillä on 

käytössään tietoja ja taitoja koskien raskautta, synnytystä, lapsivuodeaikaa ja lasten-

hoitoa. Tietojen ja taitojen avulla he onnistuvat selviytymään itse ja tunnistavat lisä-

avun tarpeen. Kuitenkin on vähän tietoa siitä, mikä vaikutus tiedolla on selviytyä 

esim. raskaudesta, synnytyksestä ja synnytyksen jälkeisestä ajasta. (Haapio ym. 

2009, 14-15.) Valmennuksen vaikutukset synnytykseen (mm. synnytystapaan) ja 

vanhemmuuteen on todettu epäselväksi tai riittämättömiksi (Kansallinen äitiyshuol-

lon asiantuntijaryhmä 2013, 78). 

 

Paavilaisen (2003, 88, 93-99,133) väitöskirjan tuloksista käy ilmi, että valmennuk-

sesta saatu tieto oli riittävää, mutta aukkojakin oli jäänyt; mm. joistakin asioista ei 

oltu kerrottu neuvolassa tai valmennuksessa ajoissa tai tarpeeksi selvästi, jotta van-

hemmat olisivat ymmärtäneet. Puutteelliseksi koettiin odotuksessa ilmeneviin vaike-

uksiin valmentaminen. Negatiivista asioista, kuten keskenmenosta, raskausmyrky-

tyksestä tai imetysongelmista kaivattiin tietoa. Valmennus oli painottunut synnytyk-

seen ja lapsenhoitoon, jolloin arki lapsen kanssa oli jäänyt vähemmälle. Ensimmäistä 

lastaan odottavat vanhemmat olivat saaneet synnytyksestä tietoa ja pitivät sitä hyö-

dyllisenä. Isien asemasta oli puhuttu vähän ja isistä oli tuntunut vaikealta kysellä asi-

oita, eikä heitä kannustettu keskustelemaan. Paavilainen kuvasi valmennusta vanhak-

si, tutuksi, yleiseksi ja valikoituneeksi synnytys- ja lapsenhoitotiedoksi, josta ei saa 

valmiuksia ongelmatilanteisiin tai äitiyteen ja isyyteen. Menetelmällisesti valmennus 

oli yksisuuntaista ja tekniseen osaamiseen painottuvaa. Isät ja perhe kokonaisuutena 

jäi äidin ja lapsenhoidon ohella vähemmälle. Vanhemmat olivat saaneet tukea ja roh-

kaisua sekä omistaan että muiden kokemuksista, mutta he hankkivat niitä omien ka-

naviensa kautta. Paavilaisen mukaan jaettu tieto on arvokas voimavara jaksamisessa 

ja vahvistumisessa ja sitä pitäisi hyödyntää valmennuksissa, koska odotukset vertais-

tuen saamisesta ovat yhtenä valmennukseen osallistumisen motiivina.  
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Kokemuksia perhevalmennuksesta on selvitetty eri tutkimusten myötä. Stakesin vuo-

den 1998 väestökyselyn mukaan ensisynnyttäjistä 88% arvioi valmennuksen hyödyl-

liseksi. Vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan vain kolmasosa äideistä koki saa-

neensa valmennuksesta tietoa synnytyksestä, vauvan hoidosta, parisuhteesta, käytän-

nön asioista sekä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista muutoksista. Vuonna 2001, 

Piia Ahosen tekemän tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa äideistä oli saanut kai-

ken tarvitsemansa tiedon. Vain osa äideistä olisi kaivannut jotain yksittäistä tietoa tai 

tunsi jääneensä kokonaan ilman tietoa. Tulosten erilaisuutta voivat selittää tutkimus-

ten otokset, ajan myötä tapahtunut kehitys ja käytetyt mittarit mutta myös se, että 

valmennuksen toteutus vaihtelee alueellisesti. Vanhempien ikä ja koulutustaso ovat 

yhteydessä kokemukseen tiedonsaannin riittävyydestä. Esimerkiksi matala koulutus-

taso ja nuori ikä ovat yhteydessä kokemukseen vähäisestä tiedonsaannista. On hy-

väksyttävä, ettei valmennuksessa voida tyydyttää kaikkia ja kaikkien tiedontarpeita. 

Tavoitteena voisi olla tulevien vanhempien valmentaminen niin, että he osaavat itse 

hakea tietoa sitä tarvitessaan. (Haapio ym. 2009, 15-15). 

2.5 Perhevalmennuksen kehittäminen 

Perhevalmennuksen ja perhepalvelujen kehittämisen perustana voidaan nähdä Suo-

men laki sekä Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 

1991. Keskeisin periaate on vanhempien vastuu lapsistaan. Yhteiskunnan velvolli-

suutena on tukea vanhempia ja lapsilla on oikeus saada suojelua. Lapsen näkökulman 

huomiointi ja lasten hyvinvointia koskevat muutokset ovat keskeisessä asemassa 

perhepalvelujen kehittämistyössä. Yhteiskunnallisena tavoitteena perhepalvelujen 

kehittämisessä on uudistaa lapsiperheille ja lapsille kuntien peruspalvelujen toimin-

takulttuuria sekä etsiä uusia toimintatapoja ja tehdä enemmän yhteistyötä sekä julki-

sen että paikallisen tason eri ammattiryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Perhepalve-

lujen yhteen kokoamisessa muodostuu peruspalveluista kokonaisuus, jolloin yhteis-

työssä toimii kuntien lasten ja lapsiperheiden palvelut, sosiaali-, terveys- ja koulu-

toimi, järjestöt, seurakunta, vapaaehtoistyö sekä perheet itse. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2005, 12-13.)  
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”Perhekohtaisen tuen tarpeen tunnistamista neuvoloissa on tarpeen kehittää. Tämä 

edellyttää työntekijöiden valmiuksien ja välineiden sekä moniammatillisen yhteis-

työn kehittämistä.” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 99). Vanhempien vertais-

ryhmätoimintaa (tässä tapauksessa perhevalmennusta) suositellaan järjestettäväksi 

verkostotyönä, jolloin saadaan kaikki hyöty kunnan asiantuntemuksesta. Tällaisella 

yhteistyöllä vältetään turhia päällekkäisyyksiä ja avataan mahdollisuuksia monipuo-

liseen toimintaan. Vanhempien on helpompi kääntyä ammattilaisten puoleen, kun he 

ovat tavanneet ammattilaisia jo valmennuksessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 

119.)  

 

Vanhempien erilaiset lähtökohdat edellyttävät perhevalmennukselta ja ryhmätoimin-

nalta sen jatkuvaa kehittämistä, monimuotoisuutta ja vaihtoehtoja. Kehittäminen vaa-

tii suunnittelua ja toteutusta, edellyttäen organisatorista tukea sekä kouluttautumista. 

(Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä 2013, 82, Paavilainen 2003, 137.) Haa-

pion ym. (2009, 187) mukaan perhevalmennus on muutosvaiheessa, jossa paineita 

aiheuttaa perheiden erilaisuus, valmennuksen laajentaminen, valmennusmenetelmien 

kehittäminen, monialaisen asiantuntijuuden hyödyntäminen ja tasa-arvoisuuden to-

teutuminen. Paineet kohdistuvat myös koulutuksiin; vaaditaan osaamista, joka vastaa 

perhevalmennuksen nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.  

 

Perhevalmennuksen tulisi painottua Haapion ym. (2009, 190) mukaan pelkästä ras-

kaudenajan valmennuksesta enemmän synnytyksen jälkeen tapahtuvaan valmennuk-

seen, jossa voidaan tukea erityisesti vanhemmuuteen kasvua, perheiden sosiaalisen 

tuen saantia sekä lapsiperhearjessa elämistä. Sisäasianministeriön yksi työryhmä on 

vuonna 2007 esittänyt, että Suomessa luotaisiin vanhemmuuteen valmistavia järjes-

telmiä, tarkoittaen vanhemmuuteen valmentamista osana perusopetusta ja muuta 

koulutusta. Kansalaistaitoihin sisältyisi opetusta vanhemmuuteen liittyvästä vastuusta 

ja vanhemman roolista. Vanhemmuuteen tukemisella voitaisiin ehkäistä lisääntyvää 

lasten ja nuorten syrjäytymistä.  

 

Isien valmentamiseen kaivataan systemaattista kehitystä, vaikka erilaisia toteutus-

muotoja tiettävästi jo onkin. Haapion ym. (2009, 189) mukaan Suomalaisessa perhe-

politiikassa halutaan vahvistaa isyyttä ja tukea miehiä isäksi kasvussa, niin että lap-
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silla olisi mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan kokemus omasta isästä arjessaan ja 

isät saisivat paremmat valmiudet osallistua lapsenhoitoon ja lapsen kasvatukseen.  

 

Ruotsissa on kehitetty niin sanottua Leksandin perhekeskuksen toimintamallia, joka 

kattaa mm. äitiys- ja lastenneuvolan, sosiaalitoimen neuvonnan ja –tukipalvelut. Pal-

velut löytyvät saman katon alta, joka on vanhemmille kätevää. Perhevalmennusta on 

Ruotsissa kehitetty ja siellä heidän perhevalmennukset järjestetään ennen ja jälkeen 

synnytyksen, yhteensä 18 valmennuskertaa. Leksandin malli perustuu tehostettuun, 

pitkäkestoiseen vanhempainkasvatukseen, jonka tavoitteena on luoda kestävää sosi-

aalista verkostoa lapsille ja vanhemmille. 18 valmennuskerralla teemat saadaan käsi-

teltyä laajemmin, kuin vähemmillä valmennuskerroilla. Ryhmäkerroille on otettu 

mukaan myös edustajia esim. sosiaalipuolelta, päiväkodeista, hammashuollosta yms. 

(Paavola 2004, 8-18.) Suomessa voitaisiin mielestäni ottaa mallia Ruotsin panostuk-

sesta ennaltaehkäisevään perheiden tukemiseen. 

 

Suomessa perhevalmennusta on kehitetty eri kunnissa. Useat kaupungit ovat laatineet 

oman perhevalmennusmallinsa. Opinnäytetyöni tarkoitus oli luoda myös Huittisten 

kaupungille oma perhevalmennusmalli. Olen hyödyntänyt perhevalmennusmallin 

kehittämisessä Helsingin, Raision ja Limingan jo olemassa olevia perhevalmennus-

malleja. Raisio ja Helsinki ovat perhevalmennuksen kehittämisen malleja, joihin olen 

useammassa kirjassa törmännyt. 

 

Vuonna 2006 Helsingissä käynnistyi sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteinen 

Lapaset-hanke, jonka tavoitteena oli perhevalmennuksen uudistaminen, perheiden 

palvelujen ja varhaisen tuen kartoittaminen sekä sähköisen asioinnin kehittäminen. 

Tavoitteena oli moniammatillinen perhevalmennus, johon osallistuisi äitiys- ja las-

tenneuvolan työntekijöiden lisäksi mm. seurakunta, päivähoito sekä lapsi- ja perhe-

järjestöt. Perhevalmennus järjestettiin ryhmämuotoisesti kahdeksan kertaa; neljä ker-

taa ennen synnytystä ja neljä kertaa synnytyksen jälkeen. Hankkeessa tärkeinä piir-

teinä pidettiin isien osallisuuden vahvistuminen sekä jaettu vanhemmuus. Hankkeen 

pohjalta on tehty perhevalmennuksen käsikirja, jota on mukailtu useissa perheval-

mennusmalleissa eri puolella Suomea. Hankkeen pohjalta on tehty myös kaikkien 

saataville internettiin Vanhemmaksi työkirja. (Lapaset Perheverkosto, Helsigin kau-

punki 2007, 1, Hakala 2012, 19.) 
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Vuonna 2011 Raisio otti käyttöönsä laajennetun perhevalmennusmallin, joka sisälsi 

vuoden aikana yhteensä 13 perhevalmennuskertaa ensi kertaa vanhemmiksi tuleville 

ennen ja jälkeen synnytyksen. Ennen synnytystä tapaamisia oli neljä kertaa intensii-

visesti viikon välein ja synnytyksen jälkeen yhdessä vauvan kanssa kuukauden tai 

kahden välein. Raision perhevalmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa oli hyvin 

laaja kirjo asiantuntijoita eri sektoreilta; mm. hammashoitola, perhetyö, päivähoito, 

kirjasto, MLL sekä SRK. Laajennettu perhevalmennus nähdään Raisiossa hienona 

näytteenä raisiolaisesta yhteistyöstä, koska mukana on ollut iso joukko Raision kau-

pungin eri sektoreiden työntekijöitä ja kolmannen sektorin toimijoita. Raisio kehitti 

laajennetun perhevalmennuksen aikaisemman, niukan kolmen valmennusillan tilalle. 

Nyt Raision perhevalmennus antaa kaikille ensisynnyttäjille mahdollisuuden osallis-

tua kattavaan ja pitkäjänteiseen ohjelmaan, jossa saa samalla vertaistukea samassa 

elämäntilanteessa olevista muista vanhemmista. Raision perhevalmennusmalli on 

otettu käyttöön mm. Jyväskylässä, Turussa, Helsingissä ja Tampereella. (Hakala 

2012, 19, Vahtera 2011.) Myös Huittisissa otettiin mallia Raision perhevalmennus-

mallista ja hyödynnettiin sitä suunnittelussa alusta lähtien ja myöhemmin perheval-

mennuskansion luomisessa.  

 

Limingalla synnytysvalmennus muutettiin hankkeen myötä laajennetuksi, moniam-

matilliseksi perhevalmennukseksi. Valmennukseen lisättiin isyysosio ja fysiotera-

peutin osio sekä ensisynnyttäjien osio ”esikko”. Lisäksi heillä on tarjolla uudelleen-

synnyttäjien ryhmäneuvolatoiminta 2kk ja 6kk ikäisille vauvoille vanhempineen sekä 

vanhempien voimavararyhmä moniammatillisesti toteutettuna. Limingalla luotiin 

myös internetissä julkaistava perhepalveluopas kuntalaisten ja työntekijöiden käyt-

töön, jotta palvelutiedottaminen paranisi. Hankkeesta saatu palaute on ollut positii-

vista asiakkailta, he ovat olleet tyytyväisiä ryhmätoimintojen toteutukseen. (Hakala 

2012, 19-20.) 

 

Monet kunnat ovat kehittäneet perhevalmennustaan parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Haapio ym. (2009, 193) toteavat kehitystyön olleen hyvää, mutta kokemuksia toisis-

sa kunnissa olisi voitu huomioida enemmän sen sijaan, että kehitettäisiin yksin. 

Suomen perhevalmennusjärjestelmä on monenkirjava ja riippuu sattumasta sekä 

asuinpaikkakunnasta, millaista valmennusta perhe saa, mikä ei ole tasa-arvoista. Yh-
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tenäinen valmennusmalli toisi tasalaatuisuutta, mutta ei välttämättä soveltuisi kaikki-

en asuinalueiden mahdollisuuksiin ja tarjontaan. Valmennuksen olisikin hyvä olla 

yksi kuntia velvoittava terveyspalvelun muoto. Tärkeintä olisi kuitenkin, että kaikki 

tulevat vanhemmat saisivat ajantasaiseen tietoon perustuvaa perhe- ja synnytysval-

mennusta.  

 

Perhevalmennuksen kehittäminen perustuu tutkimukseen. Perhevalmennusta koske-

van tiedon määrä lisääntyy nopeasti. Perhevalmennusta koskeva tutkimusperinne on 

muuttunut ja eri alojen tutkijoiden kiinnostus ilmiötä kohtaan on muuttunut. Erityi-

sesti väitöskirjatasoisten tutkimusten määrä on lisääntynyt 2000-luvulla. Perheval-

mennuksen tulevaisuuden haasteena on siirtyä ilmiön kuvailusta erilaisten käytäntö-

jen vaikuttavuuden mittaamiseen. (Haapio ym. 2009, 193.) 

 

Paavilaisen (2003, 141) mukaan perhevalmennuksen sisältöä ja menetelmiä tulisi 

tutkia jatkossakin. Hänen mukaansa vertailevia tutkimuksia eri toteutuksista voisi 

kehitellä, tietoa tarvitaan myös uutta lasta odottavien perheiden tarpeista ja toiveista. 

Paavilainen suosittelee uusien perhevalmennusmallien kehittämistä.  

3 PARISUHTEESEEN TUKEA JA KANNUSTUSTA 

PERHEVALMENNUKSESSA 

Perheen elämäntilanteessa moni asia muuttuu lapsen syntymän myötä, esim. van-

hempien ajankäyttö, ihmissuhteet, taloudellinen tilanne ja erityisesti parisuhde. Kah-

desta tulee kolme. Ensimmäinen lapsi ravisuttaa parisuhteen totunnaisia kaavoja ja 

rooleja. Perheen hyvinvointi riippuu vanhempien voimavaroista; koulutuksesta, ih-

missuhteista, itsetunnosta, parisuhteesta ja sosiaalisesta tuesta. Merkittäviä kuormit-

tavia tekijöitä voivat olla arkipäivän raskaus, oman ajan ja vanhempien yhteisen ajan 

vähäisyys, väsymys, vireystilan ja mielialan muutokset, äidin yksinäisyys, vanhem-

muuteen liittyvä epävarmuus ja rooliristiriidat. Voi olla vaikeaa tarkastella raskaus-

aikana synnytyksen jälkeistä aikaa. Hämmennys ja väsymys voivat olla sellaista to-

dellisuutta, mitä vanhemmat eivät ole osanneet kuvitella. Lapsen syntymän jälkeen 

perheen kyky joustaa arjessa usein vähenee, sen työnjako muuttuu, saattaa tulla 

kommunikaatiopulmia ja yhteenkuuluvuuden tunne heikkenee. Kuormittavat tekijät 
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on hyvä ottaa perhevalmennuksessa puheeksi ja ottaa huomioon vanhempien jaksa-

misesta ja muusta perheen elämäntilanteesta keskusteltaessa. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2004, 80-82, Tuominen 2009, 24.) 

 

Kuten edellisessä luvussa tuli ilmi, yhtenä perhevalmennuksen tavoitteena on lisätä 

tietoa raskauden ja synnytyksen myötä muuttuvasta parisuhteesta ja seksuaalisuudes-

ta. Lähtökohtana on parisuhde, jossa molempien tarpeille on tilaa ja jaetaan ilot ja 

tuetaan toista vaikeissa tilanteissa. (Haapio ym. 2009, 92.) On tärkeää auttaa puo-

lisoja tukemaan toisiaan vanhemmuuteen siirtymisessä sekä näkemään lapsen syn-

tymän mukanaan tuomat muutokset luonnollisina, parisuhdetta syventävinä asioina. 

Kannustamalla realistisesti vauvaperheen elämään voidaan auttaa puolisoita valmen-

tautumaan vauvan syntymän aiheuttamiin muutoksiin parisuhteessa ja seksielämässä. 

(Tuominen 2009, 20, 24.) Parisuhteen tyydyttävyys on tulevan perheen kannalta eri-

tyisen merkityksellistä, sillä tulevien vanhempien välinen parisuhde on perhekoko-

naisuudessa tärkeintä. Ensimmäisen lapsen syntyessä puolisoiden on voitava kasvaa 

vanhemmiksi unohtamatta puolison roolia. Puolisoiden hyvä suhde antaa edellytyk-

set hyvälle vanhemmuudelle. (Reinikainen 2011, 16.)  

 

Väestöliitto (Väestöliiton www-sivut) toteaa, että on tärkeää sekä tulevien vanhem-

pien että heidän lasten kannalta, kuinka tyytyväisiä vanhemmat ovat parisuhteeseen-

sa. Parisuhdetyytyväisyyden merkitystä vanhemmuuteen siirtymisessä on tutkittu 

vuosikymmenten aikana paljon. Tutkimusten mukaan sekä miesten että naisten tyy-

tyväisyyteen parisuhteeseen laskee lapsen syntymän jälkeen, jolloin mm. vuorovai-

kutus parisuhteessa vähenee, seksuaalinen halu ja yhdyntätiheys laskevat. On myös 

pystytty osoittamaan, että osan vanhempien tyytyväisyys parisuhteeseen pysyy sa-

malla tasolla tai jopa nousee. Parisuhteen toimivuus ennen lapsen syntymää on tärke-

ässä merkityksessä äitien parisuhdetyytyväisyyteen lapsen syntymän jälkeen. 

Useimmiten ensimmäistä kertaa lasta odottavat äidit ovat tyytyväisempiä parisuhtee-

seensa kuin uudelleensynnyttäjät. Ensimmäistä lastaan odottavia vanhempia saattaa 

yhdistää uusi ja ennen kokematon kokemus. Uudelleen synnyttäjät ovat taasen koke-

neet jo synnytyksen ja heidän arkielämänsä on jo täyttynyt lapsiperheen arjesta ja 

rutiineista. Parisuhdetyytymättömyys on tutkimusten mukaan yhteydessä raskauden 

aikaiseen ahdistukseen, synnytyspelkoon ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen.  
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Perhevalmennuksessa voi tulevien vanhempien olla vaikea tiedostaa, miksi siellä tu-

lisi puhua parisuhteen toimivuudesta. Väestöliiton (Väestöliiton www-sivut) mukaan 

monet tutkimukset tukevat sitä ajatusta, että lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi on 

monella tapaa sidoksissa vanhempien parisuhteeseen ja sen hyvinvointiin. Lapsen 

onnellisuus riippuu vanhempien onnellisuudesta. Vanhempien keskinäinen asioiden 

jakaminen lisää parisuhteen läheisyyttä, kyse voi olla vaikka lapsen terveyteen liitty-

västä huolesta, joka on hyvin tärkeää jakaa puolison kanssa. Lapsi oppii vanhemmil-

taan rakastamisen ja välittämisen mallin. Hän kasvaa vanhempien rakastavien silmi-

en alla. Lapsen maailmankuvaan vaikuttavat vanhempien välinen vuorovaikutus, 

keskinäinen kunnioitus ja tapa ottaa toisiaan huomioon.  

 

Perhevalmennuksessa on hyvä käydä avointa keskustelua ja neuvoa vanhempia val-

mentautumaan muuttuvaan seksielämään ja ymmärtämään seksuaalisuuden ja aktii-

visuuden vaihtelu raskaus- ja vauvavaiheessa (Tuominen 2009, 21.) Perhevalmen-

nusryhmissä olemme keskustelleet siitä, miten naisen seksuaalinen halukkuus vaihte-

lee raskauden aikana. Raskaana ollessaan myös naisen keho muuttuu. Sekä naisilla 

että miehillä on vaiheita, jolloin seksi ei kiinnosta lainkaan mutta he voivat kaivata 

toisiltaan kuitenkin hellyyttä. Miehet saattavat kokea haluttomuutta ja arastella nais-

ta, jonka sisällä kasvavaa vauvaa he pelkäävät vahingoittavansa yhdynnän aikana. 

Myös naisella halukkuus voi vähentyä raskauden aikana. Oma muuttunut keho voi 

naisesta tuntua oudolta, kömpelöltä ja epäseksikkäältä. Mahdollinen väsymys ja pa-

hoinvointi voivat vähentää seksuaalista halukkuutta. (Haapio ym. 2009, 93-94, Väes-

töliiton www-sivut) 

 

Perhevalmennuksessa olemme hyödyntäneet Haapion ym. (2009, 93-94) ja Väestölii-

ton (Väestöliiton www-sivut) ohjeita seksistä puhumiseen raskauden aikana. Seksin 

harrastamisessa raskauden aikana sikiö on suojassa eikä seksi vahingoita sitä. Van-

hempia on ohjeistettu yhdynnän turvallisuuteen ja sopiviin yhdyntäasentoihin, eten-

kin naisen vatsan kasvaessa. Pareille on suositeltu hellyyden osoittamista mm. hie-

ronnalla, koskettelemalla tai muutoin romanttisilla hetkillä. Kumppania tulisi huomi-

oida pieninkin sanoin ja teoin jokapäiväisessä arjessa. Äitiysneuvolan terveydenhoi-

taja on antanut ohjeita pareille seksin harrastamiseen vasta naisen jälkitarkastuksen 

jälkeen. Keskustelua on käyty siitä, kuinka synnytyksen jälkeen hormoninpuute ja 

uusi elämäntilanne voi aiheuttaa naisella seksuaalista haluttomuutta. Naisia on keho-
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tettu tutustumaan omaan kehoonsa synnytyksen jälkeen, koska synnytys muuttaa ke-

hoa ja erogeeniset alueet voivat muuttua. Joillakin naisilla synnytys voi olla kivulias, 

jolloin naisen erogeeninen alue voi olla arka pidemmänkin aikaa. Naisten kokemat 

haluttomuuden, väsymyksen, kipujen ja imetyksen vaikutukset vaikuttavat seksuaali-

seen halukkuuteen. Haluttomuus on kuitenkin ohimenevää.  

 

Perhevalmennuksessa olemme parisuhteesta puhuttaessa käyttäneet apuna äitiysneu-

volan terveydenhoitajan kanssa ”parisuhteen kehrä”-mallia (kuvio 1), jonka on kehi-

tellyt psykologit ja pariterapeutit väestöliitolle vuonna 2009. Sen mukaan tärkeimpiä 

voimavaroja parisuhteessa ovat rakkaus, usko, toivo, sitoutuminen, luottamus ja tah-

to. Nämä löytyvät kuvion keskeltä. Keskuksen ympärillä, kehrän ”siivekkeinä” on 

asioita, jotka liittyvät läheisesti parisuhteeseen. Ne ovat asioita, jotka vaikuttavat toi-

siinsa ja lähipiiriin, kuten perheen lapsiin. Kehrän ”siivekkeet” havainnollistavat sekä 

parisuhteen voimavaroja että kuormittavia tekijöitä. Niitä ovat läheisyys, eri mieltä 

oleminen, me kaksi, me ja muut, unelmat ja kiintymys. Toimivassa parisuhteessa jo-

kainen osa-alue toimii riittävän hyvin. (Hakala 2012, 25-26.) 

            

           

Kuvio 1. Parisuhteen kehrä-malli 

 

Vanhemmilla on monia keinoja vahvistaa omia voimavarojaan. Lapsen hoitoon ja 

kehitykseen liittyvän tiedon hakeminen tuo lisää varmuutta arkeen. Parisuhteen ak-

tiivinen hoitaminen on tärkeää. Parisuhteessa tulisi keskustella avoimesti kaikista 
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asioista ja kotityöt olisi hyvä jakaa. Parisuhteeseen ei pitäisi kuulua väkivaltaisia rii-

toja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 80-82.)  

 

Parisuhteesta puhuminen perhevalmennuksessa on parisuhde-, perhe- ja neuvolatyötä 

sekä vanhemmuuden tukemista. Vanhempien parisuhteen vahvistaminen varhaisessa 

vaiheessa on koko perheen hyvinvoinnin kannalta arvokasta ja vakavammilta ongel-

milta ennaltaehkäisevää. Parhaiten parisuhteen hyvinvointiin vaikuttaa parisuhdetyy-

tyväisyys jo ennen vauvan tuloa. Parisuhteen muuttuessa lapsen syntymän myötä, 

ovat seurustelun ihanat alkuhetket ikään kuin ”tunnepankki”, jota voi muistella elä-

män haasteiden keskellä. Sanotaan, että lapsen todellinen koti on vanhempien väli-

sessä parisuhteessa. Ei ole vahingollista lapselle, että yksinhuoltajaperheestä puuttuu 

parisuhde, lapselle on tärkeintä turvallinen ja rakastava kodin ilmapiiri. (Hakala 

2012, 28.) Perhevalmennuksessa on hyvä käsitellä parisuhteen vaiheita ja tyypillisiä 

vaikeuksia, joita tulevat vanhemmat voivat kohdata lapsen synnyttyä. Vanhempia 

kannustetaan pohtimaan sitä mikä on suhteessa hyvin, mikä toimii ja mikä ei toimi, 

mihin toivotaan muutosta ja mitä pitäisi tehdä muutoksen aikaansaamiseksi. (Tuomi-

nen 2009, 21.) 

4 VANHEMMUUDEN TUKEMINEN PERHEVALMENNUKSESSA 

Aikuiselle ihmiselle siirtymä kohti vanhemmuutta voi olla yksi aikuiselämän keskei-

sistä kehityshaasteista. Siirtymä vanhemmuuteen vaikuttaa moniin elämän osa-

alueisiin samanaikaisesti. Osalle tämä siirtymä tapahtuu luontevasti ja toisille se on 

haasteellista. Väestöliiton (Väestöliiton www-sivut) mukaan äitien osalta kokemus 

yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten minäkuva tai käsitys omasta viehättävyydestä, 

sekä parisuhdetyytyväisyys on yhteydessä naisten kykyyn siirtyä vanhemmuuteen. 

Isille voi olla vaikea omaksua uutta roolia, koska he eivät koe samanlaista fysiologis-

ta tai muuta raskauteen liittyvää muutosta kuin äiti. Isän rooli muokkautuukin paljon 

mielen tasolla äidin kanssa keskusteltaessa ja osallistumalla perhevalmennukseen ja 

synnytykseen. Isän mukaan ottaminen vanhemmuuteen on merkittävä tekijä miehen 

siirtymässä vanhemmuuteen. Huittisissa on kutsuttu perhevalmennusryhmiin aina 
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molemmat vanhemmat ja isiä on neuvolakäynneillä kannustettu osallistumaan perhe-

valmennukseen.  

 

Vanhemmuus on antoisaa ja se luo elämään merkitystä. Vanhemman on kuitenkin 

tärkeää muistaa huolehtia myös omasta itsestään. Kun vanhempi voi hyvin, jaksaa 

hän pitää kiinni johdonmukaisuudesta ja selkeistä ohjeista lapsen kanssa. Vanhem-

muudessa on myös tärkeää osata ja uskaltaa pyytää apua kun sitä tarvitsee; kun ei 

jaksa tai pärjää jossakin tilanteessa. Kaikki tekevät virheitä ja vanhemmuuteen kuu-

luu virheistä oppiminen. Yhtä hyvin kuin vanhempi opettaa lasta, opettaa lapsi van-

hempaansa. Kun vanhempi suhtautuu armollisesti lapseen, parisuhteeseen ja omaan 

itseensä, hän selviää monista vaikeista tilanteista perheessä. Riittävään vanhemmuu-

teen kuuluu kyky oppia uutta ja kasvaa yhdessä lapsen kanssa. (Vilen, Seppänen, Ta-

pio ja Toivanen 2010, 130-131.) Lapsen näkökulmasta katsottuna vanhemmuuden 

vaatimuksiin kuuluu tarjota lapselle pysyvyyttä, turvallisuutta, huolenpitoa, sääntöjä, 

rajoja, läheisyyttä, osallisuutta, rakkautta, hoivaa, suojelua, terveyttä, ravintoa, virik-

keitä, hyviä tapoja, auktoriteettia, liikuntaa, unta, lepoa, ulkoilua, leikkiä, iloa, puhta-

utta, oppimista ja turvallisia sosiaalisia suhteita. (Lapaset Perheverkosto, Helsingin 

kaupunki 2007, 169.) 

 

Hakala (2012, 32, 51) kirjoittaa vanhemmuuteen kasvun olevan prosessi, joka alkaa 

jo ennen lapsen odotusta ja ennen kuin edes haaveet lapsesta nousevat pintaan. Van-

hemmuus kehittyy monitasoisena vuorovaikutusprosessina jo oman elinkaaren aika-

na varhaislapsuudesta aikuisuuteen, paljon ennen oman vanhemmuuden alkamista. 

Vanhemmaksi kasvamisen prosessi jatkuu odotusajan jälkeen läpi elämän - se ei lak-

kaa koskaan. Vanhemmuudessa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä koko ajan ihmi-

senä ja vanhempana, täydellistä vanhempaa ei ole. Lapsen syntymä muuttaa perheen 

elämää ja vaikuttaa vanhempien ajankäyttöön, ihmissuhteisiin, harrastuksiin, talou-

delliseen tilanteeseen, työelämään ja parisuhteeseen. Nyky-yhteiskunnassa vanhem-

muutta haastavat mm. päihteet, mielenterveysongelmat, sosiaalisten verkostojen 

puuttuminen, parisuhdeongelmat ja väkivalta.  

 

Vanhemmaksi tullaan ensimmäisen lapsen myötä, mutta uuden lapsen syntyessä on 

vanhempien rakennettava vanhemmuutensa uudelleen. Vanhemman kasvatustapa 

riippuu hänen omasta arvomaailmastaan. Lapsen kasvatuksen ja vanhemmuuden 
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taustalla vaikuttavat omat lapsuuskokemukset, ihmissuhteet ja mielikuvat tulevasta 

lapsesta. Myös yhteiskunta muokkaa kuvaa vanhemmuudesta ja siinä tapahtuvista 

muutoksista. Lapsuudenkodin malli vanhemmuudesta ja parisuhteesta ei ole välttä-

mättä sellainen, jonka haluaisi antaa omille lapsille perinnöksi. Vanhemman on tie-

dostettava ja työstettävä omia lapsuudenkokemuksiaan ja mietittävä erilaisia toimin-

tamalleja. Vanhemmaksi kasvaessa tarkastellaan omaa suhdetta omiin vanhempiin ja 

pohditaan itse vauvana saamaa hoivaa. Tulevien vanhempien tulisi tiedostaa ja hy-

väksyä elämän muuttuminen vauvan syntymän jälkeen. Uusien vanhempien on hyvä 

käydä keskustelua siitä, miten he haluavat lapsensa kasvattaa. Heidän tulisi olla yhtä 

mieltä suurista linjauksista ja seistä toistensa tukena. Kaikkien lapsen elämässä ole-

vien kasvattajien velvollisuus on asettaa lapselle rajoja ja osoittaa rakkautta. (Haapio 

ym. 2009, 83-84, Lehtimaja 2007, Hyvärinen 2007, 354-356, Reinikainen 2011, 17.) 

 

Vanhemmat miettivät työnjakoa perheessä jo ennen lapsen syntymää. Kulttuuritausta 

vaikuttaa vanhempien roolimalleihin. Voimakkaan ja omistavan äidin rinnalla isän 

rooli voi heikentyä lapsen hoidossa. Jaettu ja tasavertainen vanhemmuus on monelle 

vanhemmalle helpottavaa ja sen etuja tulisi korostaa perhevalmennuksessa. Lapsi saa 

turvaa ja tilaa kehittyä, äiti saa aikaa huolehtia itsestään ja isä saa uuden tavan toteut-

taa itseään ja isyyttään. Tällöin molemmat vanhemmat osallistuvat ja sitoutuvat lap-

senhoitoon tasa-arvoisesti ja heillä on usko omaan vanhemmuuteen. Jaetusta van-

hemmuudesta hyötyy koko perhe ja sen tasapaino. Vanhempien parisuhdekin toimii 

usein paremmin jaetun vanhemmuuden ansiosta. Sitoutuminen tarkoittaa aktiivista 

vuorovaikutusta lapsen kanssa, saatavilla oloa sekä vastuunottoa silloinkin kun pää-

huomio on muussa toiminnassa. Valmennuksesta huolimatta vanhemmuuteen ei voi 

täysin valmistautua etukäteen, vaan vanhemmat löytävät ajan kanssa oman tapansa 

olla vanhempia. (Haapio ym. 2009, 83-84, Lehtimaja 2007, 236, Hyvärinen 2007, 

354-356, Hakala 2012, 48, Tuominen 2009, 16.)  

 

Tunteet raskauden alussa voivat olla ristiriitaisia. Tunteiden kirjo voi olla laaja, tun-

teet vaihtelevat voimakkaista ilon, onnen, rakkauden ja hellyyden, tunteista häm-

mennykseen, kaaokseen, avuttomuuteen ja epätoivoon. (Hakala 2012, 44-45.) Näistä 

vaihtelevista tunteista keskustelemme perhevalmennuksessa.   
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Pelko ja epävarmuus kuuluvat luonnollisesti tulevien uusien vanhempien ajatusmaa-

ilmaan, varsinkin jos vanhemmilla ei ole kokemusta lapsista tai lastenhoidosta. Van-

hemmat miettivät tulevan lapsensa tarvitsevuutta ja tarpeisiin vastaamista sen pohjal-

ta, miten heidän lapsuudessaan on heidän tarpeisiinsa vastattu ja miten heidän van-

hemmat ovat luoneet heille turvallisuutta ja miellyttävää oloa. Vaikeinta on, jos näitä 

muistikuvia ei ole. Raskausaikana ja synnytyksen jälkeen vanhemmat käyvät läpi 

oman lapsuuden vaiheita ja kokemuksia ja miettivät, millä tavalla he ovat kokeneet 

asioita, mikä heitä itseään lohdutti tai mistä itse on iloinnut pienenä lapsena. Usein 

vanhemmat voivat omista muistikuvistaan löytää keinoja oman lapsen kasvattami-

seen, muistelemalla omaa käytöstään ja tunnetilojaan ja vanhempien vastaamista 

näihin. Tärkeää vanhemmilla on erottaa omat mielikuvat lapsen mielikuvista. Se mitä 

oma äiti tai isä piti oikeudenmukaisena, saattoi meistä itsestämme tuntua lapsena 

epäoikeudenmukaiselta. (Vilen ym. 2010, 126-128.) Olemme perhevalmennusryh-

missä käyneet keskustelua näistä teemoista mm. rajoista keskustellessa. Vanhemmat 

ovat muistelleet omaa lapsuuttaan suhteessa kasvatukseen ja rajojen asettamiseen. 

Minkälaisia sääntöjä vanhemmilla on lapsuudessaan ollut ja mitä asioita siitä he ha-

luavat siirtää sukupolvelta toiselle.  

 

Kasvattajan oma persoonallisuus ja elämäntilanne heijastuvat vuorovaikutuksessa 

lapsen kanssa. On tärkeää, kokeeko vanhempi itsensä huonoksi, arvottomaksi, avut-

tomaksi ja masentuneeksi vai tunteeko hän hallitsevansa omaa elämäänsä ja osaako 

hän arvostaa itseään. Lapset vaistoavat herkästi vanhemman mielialan ja erilaiset ris-

tiriidat, etenkin parisuhdeongelmat. Vaikka vanhemmuus on elämänpituinen tehtävä, 

se ei saa olla aikuisen ainoa elämän tehtävä ja sisältö. Ihminen tarvitsee tasapainoi-

seen ja hyvään elämään haasteita ja unelmia ja mahdollisuuden toteuttaa itseään. 

Myös aikuisella on tarve kokea olevansa ainutkertainen, osaava ja rakastettu. Tästä 

aiheesta olemme perhevalmennuksessa keskustelleet, että miten kaikki tarvitsevat 

hyvää suhdetta puolisoon, lapsiin, sukuun ja ystäviin ja miten kukin äiti ja isä tarvit-

sevat mm. omaa työtä ja harrastuksia. Perhevalmennuksessa on keskusteltu siitä, mi-

ten tulevat vanhemmat voivat jakaa arkeaan niin, että kumpikin saa omaa aikaa kodin 

ulkopuolella. Lisäksi olemme keskustelleet siitä, miten jokainen vanhempi määrittää 

itse sen, mikä on riittävän hyvä vanhemmuus. Olemme työntekijöinä perhevalmen-

nuksessa painottaneet sitä, että jokainen vanhempi pyrkii kasvattamaan lapsiaan niil-

lä voimavaroilla, taidoilla, järjellä ja rakkaudella, joita hänellä on käytössään sillä 
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hetkellä eikä yksikään vanhempi ole täydellinen. Jokainen tietää oman verkostonsa, 

josta voi apua, tukea ja neuvoja kysyä. (Lehtimaja 2007, 236, Hyvärinen 2007, 356.) 

Tuemme jokaista vanhempaa löytämään oma tapansa olla vanhempi, pyrimme li-

säämään heidän luottamustaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Kannustamme 

heitä siihen, että he ovat riittävän hyviä vanhempia kun heidän lapsensa saa turvaa, 

rakkautta ja hoivaa. (Hakala 2012, 52.) 

 

Perhevalmennuksen keskeisimpiin tavoitteisiin sisältyy tulevien vanhempien autta-

minen näkemään synnytyksen jälkeiseen aikaan; miten valmentaudutaan lapsen syn-

tymän mukana tuomiin muutoksiin parisuhteessa ja henkilökohtaisessa elämässä se-

kä miten luotetaan itseensä syntyvän lapsen vanhempina. (Tuominen 2009, 16.) 

 

Perhevalmennuksessa keskustelemme vanhempien voimavaroista, joiden avulla he 

jaksavat ja kehittyvät vanhempina ja puolisoina. Kun vanhemmalla on voimavaroja 

tarpeeksi, hän selviää arkipäivän ongelmista, luottaa itseensä, ottaa vastuun päätök-

sistään, on tyytyväinen ja hallitsee elämäänsä. Hakalan (2012, 50) mukaan vanhem-

pien voimavarat vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin ja siksi pyrimme vahvista-

maan näitä perhevalmennuksessa alusta asti. Perheessä voi olla voimavaroina mm. 

vanhempien koulutus tai luottamukselliset ihmissuhteet. Myönteinen käsitys itsestä 

kasvattajana ja hyvä itsetunto auttavat kehittämään avointa ja turvallista suhdetta lap-

seen. Vanhempien omat varhaiset vuorovaikutuskokemukset toimivat voimavaroina 

kun vanhemmat rakentavat omaa suhdetta lapseensa. Jokaisella tulee olemaan myös 

voimavaroja kuormittavia tekijöitä, jotka voivat johtua perheen riskioloista ja hait-

taavat perheen elämää ja lapsen hyvää kehitystä. Avun tarpeen tunnistaminen ajoissa 

on tarpeen ja siihen on kehitetty apuvälineeksi erilaisia lomakkeita, esim. ensimmäis-

tä lastaan odottavien perheiden voimavaralomake ja vauvaperheen arjen voimavara-

lomake. Perhevalmennuksessa pohdimme vanhempien voimavarojen tunnistamista 

keskustelemalla aiheesta ja esittämällä avoimia kysymyksiä. Tuominen (2009, 16) 

toteaa, että on kuitenkin vältettävä liiallista ohjeistusta, tärkeämpää on auttaa van-

hempia luottamaan omiin voimavaroihinsa ja kykyihinsä. Jos sivuuttaisimme van-

hempien oman asiantuntijuuden, se ruokkisi riippuvuutta terveydenhuoltohenkilös-

töstä ja heidän ohjeistaan. 
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Raskauden alkaminen, vauvan ensi liikkeet ja mielikuvat vauvasta kasvattavat van-

hempia äitiyteen ja isyyteen. Vanhemmat alkavat muodostaa mielessään kysymyksiä 

omasta äitiydestään ja isyydestään. Perhevalmennuksessa on tärkeää tukea mieliku-

vien muodostamista, koska mielikuvat vauvasta ja tämän olemassaolosta ovat viesti 

henkisestä sopeutumisesta lapsen tuloon.  Tulevat vanhemmat voivat kuvitella, miltä 

vauva näyttää ja miten vauva käyttäytyy, kumpaa vanhempaa vauva muistuttaa jne. 

(Haapio ym. 2009, 85.)  

4.1 Äitiyden tarkastelua perhevalmennuksessa 

Hakalan (2012, 33) mukaan naisen vanhemmuuteen siirtymiseen kuuluu monia eri-

laisia vaiheita: lapsen saamisen suunnittelu, raskausaika, syntymä ja vastasyntyneen 

lapsen kanssa elämään oppiminen.  

 

Naisen normaaliin seksuaalielämään kuuluu raskaus ja synnytys. Raskaus kertoo nai-

sen kehon terveydestä. Nainen ja mies kasvavat eri tahdissa vanhemmuuteen, äidiksi 

kasvaminen alkaa jo alkuraskaudessa naisen kehossa tapahtuvien muutosten myötä. 

Muutokset ovat fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia, näkyen kehossa, mielentilassa ja 

ajatuksissa. Henkinen ja fyysinen valmistautuminen synnytykseen ja äitiyteen ovat 

tärkeitä vanhemmuuteen kasvussa. Raskauden aikana naisen tunne-elämässä tapah-

tuu muutoksia, mm. emotionaalinen herkkyys lisääntyy ja on luonnollista, että nainen 

epäröi ja pelkää tulevaisuutta ja lapsesta vastuunottoa. Herkkyyden lisääntyminen 

raskausaikana näkyy äidin tunteiden avoimuutena ja haavoittuvuutena. Äiti voi lii-

kuttua ja itkeä herkemmin ja tuntea tunteita voimakkaammin kuin tavallisesti. Tun-

teiden herkistyminen edistää lapseen kiinnittymistä jo ennen syntymää. Vanhempien 

ja vauvan varhainen vuorovaikutussuhde alkaa jo lapsen ollessa sikiönä äidin koh-

dussa. (Haapio ym. 2009, 87-88, Hakala 2012, 34, 36.)  

 

Raskauden aikana äidin kokemat herkkyydet ja kyky havaita sikiön reaktioita ja vies-

tejä edistävät äidin kiinnittymistä vauvaan jo odotusaikana ja luo hyvää varhaista 

vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta. Nainen myös pohtii raskauden etenemistä, 

lapsen vointia sekä synnytyksestä, vauvan hoidosta ja vanhemmuudesta selviytymis-

tä. (Reinikainen 2011, 18, Tuominen 2009, 17.)  
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Ensimmäinen raskaus on yksi naisen elämän suurimmista muutoksista, muutos nai-

sesta äidiksi. Raskauden aikana nainen kasvaa irti omasta lapsuudestaan, ja antautuu 

omaan äitiyteensä. Tulevan äitiyden sekä oman kehon muuttumisen kokeminen ja 

niiden yhteensovittaminen vievät aikaa eivätkä aina ole helppoja. Tuleva äiti työstää 

suhdettaan itseensä ja omiin vanhempiinsa. Naisen omalla äitisuhteella on suuri mer-

kitys suhteessa omaan tulevaan äitiyteen. (Haapio ym. 2009, 87-88.)  

 

Ensimmäisen lapsen kohdalla monet äidit voivat kokea raskausajan mielialan vaihte-

lut ja ristiriitaiset tunteet yllätyksellisinä. Äiti voi kokea epävarmuutta, vaikka raska-

us onkin toivottu. Äidin tunteet voivat liikkua laidasta laitaan ja ne voivat olla toisen 

laisia kuin hän on odottanut. Synnytys on yksi vaikuttavimmista ja intensiivisimmistä 

kokemuksista naisen elämässä, joka lähestyessään herättää äidille etukäteen monen-

laisia toiveita, odotuksia ja myös pelkoja. Ensisynnyttäjälle synnytys on vieras tapah-

tuma, jota ei osaa hallita tai jonka kulkua ei voi ennustaa ja tämä voi luoda ahdistus-

ta. Perhevalmennuksessa käyneet vierailevat vauvaperheet ovat myös kertoneet tari-

noita erilaisista synnytyksistä ja siitä, miten he ovat jälkeenpäin synnytystä muistel-

leet ja kuinka he ovat pääosin saaneet onnistuneen synnytyskokemuksen, huolimatta 

synnytyksen kestosta ja rankkuudesta. Perhevalmennusryhmissä on keskusteltu myös 

äitien kokemasta laajasta tunnekirjosta, negatiivisista ja positiivisista tunteista ja kai-

kesta siltä väliltä. Äidit voivat kokea vapauttavana, kun saavat sanottua ääneen kaik-

ki tunteet, joita tuntevat, saamatta kritiikkiä niistä. Vaikka äidit eivät välttämättä 

luontevasti näistä tunteista puhu, saavat he valmennuksessa toisista äideistä tukea ja 

kannustusta. (Vilen ym. 2010, 170-174.)  

4.2 Isyyden tarkastelua perhevalmennuksessa 

Lapsi muodostaa ensimmäisen elinvuotensa aikana kiintymyssuhteen sekä äitiin että 

isään. Isän läsnäolo on myös tärkeää heti alusta alkaen. Miehet rakentavat isäksi tul-

lessaan roolinsa uudelleen suhteessa itseensä, puolisoonsa ja lapseensa. (Reinikainen 

2001, 18.) Isän roolin omaksuminen tapahtuu mielessä, keskustelemalla äidin kanssa 

sekä osallistumalla perhevalmennukseen ja synnytykseen (Hakala 2012, 39).  
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Mieheyden tunne voi vahvistua ensimmäisen lapsen syntymän myötä. Isyyteen kasvu 

on verkkaisempi prosessi kuin naisen kasvu äitiyteen. Nainen tuntee miten vauvan 

kasvaa sisällään ja miten vartalo muuttuu. Mies pääsee jakamaan naisen kokemat 

kehon tuntemukset tunnustelemalla kohtua, vauvan liikkeitä ja kuulostelemalla vau-

van hikkaa tai sydänääniä. Samalla hän alkaa muodostaa kiintymyssuhdetta vauvaan. 

Naisen on hyvä rohkaista miestä ja opastaa tutustumaan kohtuvauvaan. (Haapio ym 

2009, 89.) Miehen suhde omaan isään kaikkine hyvine ja huonoine puolineen akti-

voituu oman lapsen odotusaikana. Miehet rakentavat isyytensä suhteessa siihen, mitä 

itse on saanut omalta isältään tai mistä on jäänyt paitsi. (Hakala 2012, 39.) 

 

Haapio ym. (2009, 89-90) kirjoittavat kuinka suomalaiset miehet työstävät itseään 

isäksi neljällä eri tavalla; todeksi, konkreettiseksi, ajankohtaiseksi ja tutuksi työsken-

telemällä. Isyys tulee todeksi kun mies varmistuu ja vakuuttuu isäksi tulostaan saa-

malla todisteita ja varmaa tietoa tulevasta lapsestaan ja aikanaan näkemällä lapsensa 

syntyvän. Isyys ja lapsi tulevat konkreettisiksi havainnoimalla arjessa, itsessä ja puo-

lisossa tapahtuvia muutoksia sekä osallistumalla mm. neuvolakäynteihin. Syntyes-

sään lapsi konkretisoituu. Ajankohtaisiksi lapsiin liittyvät asiat tulevat isille oman 

lapsen odotuksen myötä. Isä hankkii tietoa tarpeellisista asioista ja voi muistella 

omaa lapsuuttaan ja omaa isäänsä. Saadun ja hankitun tiedon sulattelu on isälle tu-

tuksi työskentelyä, jolloin uudet asiat tulevat tutuksi vähitellen. Isä totuttelee ajatuk-

seen lapsen syntymisestä ja lapsen synnyttyä, isä tutustuu lapsen ulkonäköön, luon-

teeseen ja tapoihin. Viimeisten viikkojen aikana ennen synnytystä isät alkavat yhä 

enemmän miettiä mielikuvissaan tulevaa vauvaa. Monelle isälle lapsi tulee todeksi 

vasta vauvan synnyttyä. Raskauden aikana ultraäänikuvat vauvasta, vauvan liikkeet 

ja potkut, joita isä saa tunnustella, auttavat asian todentumista molemmille vanhem-

mille.  

 

Haapion ym. (2009, 90) mukaan erillisten perhevalmennusten isäryhmien pitämisestä 

on saatu hyvää palautetta. Isät toivoisivat valmentautumista lapsen syntymään oma-

kohtaisemmin kuin yhteisissä perhevalmennuksissa on mahdollista. Miehet haluavat 

keskustella tunteista ja kokemuksista keskenään. Isien tapaamisten aiheet voivat olla 

muun muassa tieto isäksi tulemisesta, perheeksi valmistautuminen, synnytyskokemus 

isän näkökulmasta sekä lapsiperheen arki.  
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Sosiaali- ja terveysministeriön (2008, 27) tutkimuksen mukaan melkein kaikki isät 

osallistuvat nykyään perhevalmennukseen. Kuitenkin omien ryhmien järjestäminen 

isille oli vähäisempää ja 15% tutkimukseen osallistuneista neuvoloista oli järjestänyt 

isille oman yhden kokoontumisen perhevalmennuksen yhteydessä.  

 

Miehet odottavat perhevalmennukselta usein tietoa erityisesti synnytyksestä, ja elä-

mästä lapsen kanssa sekä parisuhteen muuttumisesta. Miehet ovat kokeneet tärkeäksi 

vertaistuen ja keskustelut perhevalmennuksessa. Isillä on tarve puhua ahdistavista ja 

negatiivisista kokemuksista isyyteen kasvussa, vauvan hyvinvoinnista, lapsen tule-

vaisuudesta, perheen kehittymisestä sekä lapsen mukana tuomista muutoksista. Toi-

saalta isät ovat kokeneet, ettei perhevalmennus anna riittävästi tietoa puolison autta-

misesta synnytyksessä, eikä kivun, ajankulun, puolison ja omien reaktioiden kohtaa-

miseen synnytyksen aikana. Perhevalmennuksessa olisi hyvä muodostaa pienryhmiä, 

erillisiä isä- ja äitiryhmiä, joissa käsiteltäisiin eri teemoja asiakkaiden tarpeiden mu-

kaan. (Hakala 2012, 42, Tuominen 2009, 19.)  

 

Isyyteen kuuluu olennaisena osana isyysloma. Perhevalmennuksessa olemme siitä 

keskustelleet ja kaikki isät ovat olleet sitä mieltä, että isyysloma on ihanaa aikaa tu-

tustua paremmin lapseen ja auttaa äitiä kotona. Toiset ovat halunneet pitää isyyslo-

man heti lapsen synnyttyä, jotta voisi olla mahdollisimman paljon äidin tukena syn-

nytyslaitokselta palattuaan. Toinen asia, josta olemme perhevalmennuksessa keskus-

telleet, on perhevapaat. Olemme keskustelleet perheen, työn ja vapaa-ajan yhteenso-

vittamisesta sekä äidin että isän näkökulmasta katsottuna.  

 

Usein taloudelliset asiat vaikuttavat siihen, miten vanhemmat suunnittelevat perhe-

vapaiden käyttöä. Perhevapaalla olon on havaittu olevan isälle arvokasta, ja isän ko-

tiin jäämisellä voi olla positiivinen vaikutus koko perheen arkeen ja lapsen kanssa 

vietettyyn aikaan. Perhevapaan voi vanhemmat nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. 

Valtaosa perhevapaata pitäneistä miehistä on halunnut pitää perhevapaata, koska 

ovat halunneet jäädä kotiin. Isien pohtiessa jäämistä perhevapaille, äidit miettivät, 

tekevätkö he oikean ratkaisun lähtiessään töihin. Useimmiten kuitenkin päädytään 

siihen, että äiti jää kotiin ja isä käy töissä. Perhevalmennuksessa käymme läpi per-

heiden taloudellista tilannetta pintaraapaisun verran ja käymme läpi perheiden etuuk-

sia. (Haapio ym. 2009, 178.)  
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5 PERHEVALMENNUKSEN KEINOT VARHAISEN 

VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMISESSA 

Reinikainen (2011, 20-21) kirjoittaa varhaisen vuorovaikutuksen olevan luonnollisen 

yhdessäolon vastavuoroisuutta, jossa vanhempi tunnistaa lapsen viestejä ja vastaa 

niihin. Lapsi vastaa vanhemman hoivakäyttäytymiseen. Kosketukset, äänet, katseet 

ja emotionaalisen yhteenkuuluvuuden kokemus kuuluvat varhaiseen vuorovaikutuk-

seen. Vastasyntynyt vauva pystyy etsimään aktiivisesti vuorovaikutusta ja säätele-

mään omaa käyttäytymistään vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Vuorovaiku-

tuksen laatu vaikuttaa siihen, miten lapsen aivot kehittyvät ja muovautuvat lapsen 

koko myöhempään kehitykseen. Kehittyvät aivot ovat vauvalle tulosta ainutlaatuisis-

ta kokemuksista ihmisten kanssa. Vauvaikä on vauvan kehityksen keskittynyt vaihe, 

jolla voi olla suuri vaikutus elämään. Tärkeiden asioiden vakiintuminen jatkuu koko 

lapsuuden ajan.  

 

Vanhemmat rakentavat suhdettaan pieneen vauvaan päivittäisen arjen yhdessäolon ja 

vauvan hoitamisen kautta. Vuorovaikutus vauvan kanssa riippuu vanhemman omista 

lapsuudenkokemuksista, persoonallisuudesta ja sen hetkisestä elämäntilanteesta. Ar-

jen vuorovaikutuksessa vanhempi hoivaa lasta, juttelee lapselle, huomioi lapsen tun-

teet ja vastaa lapselle. Vuorovaikutus on tällöin hoivaa ja stressitilojen lievittämistä 

ja rauhoittamista sekä sosiaalista seurustelua ja leikkisyyttä. Lapsen on tärkeää oppia 

elämässä selviytyäkseen, miten toimia hoitavan aikuisen kanssa niin, että saa apua 

kun sitä tarvitsee. Kahdenkeskiset ja kahdenväliset vuorovaikutushetket ovat lapselle 

keskeisimpiä tilanteita oppia hallitsemaan omia tunnetilojaan. (Vilen ym. 2010, 175.) 

 

Onnistuneen kasvatuksen perustana on varhainen vuorovaikutus. Vanhempien sitou-

tuminen tulevaan lapseen alkaa jo raskausaikana. Lapsella on syntymästään lähtien 

kyky vuorovaikutukseen. On tärkeää, että lapselle kehittyy heti vauvavaiheessa lä-

heinen suhde vanhempiinsa. Varhaisessa vuorovaikutuksessa, kun vanhempi vaikut-

taa vauvaansa ja vauva vanhempiinsa, kehittyy elämänikäinen suhde, joka on pohja-

na kaikille myöhemmille ihmissuhteille. Onnistuneen varhaisen vuorovaikutuksen 

tuloksena syntyvät ihmissuhteet ovat elintärkeitä lapsen myöhemmän kasvun ja kehi-

tyksen kannalta. Vuorovaikutuksessa vauva oppii, minkälainen hän on, minkälaisia 

muut ihmiset ovat, miten hänen läheisensä kohtelevat häntä ja miten hän itse vaikut-
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taa heihin. Lämmin vuorovaikutussuhde vanhempien kanssa varmistaa perusturvalli-

suuden muodostumisen. (Haapio ym. 2009, 150, Lehtimaja 2007, 237.) 

 

Vuorovaikutustilanteessa vauva ja vanhemmat muodostavat kiintymyssuhteen kun he 

ovat yhteydessä keskenään. Jotta lapsi kasvaisi ja kehittyisi hyvin, hän tarvitsee en-

nakoitavan ympäristön ja vähintään yhden riittävän hyvän kiintymyssuhteen. Vauva 

tarvitsee aikuista tyynnyttämään voimakkaita tunnetilojaan. Yleensä vanhempi rea-

goi viipymättä vauvan itkuun, jonka vuoksi lapsi uskaltaa jatkossakin tuoda tunteen-

sa esille. Oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annettu fyysinen hoiva sisäistyy koke-

mukseksi omaa itseä kohtaan, joka säilyy lapsen kasvun myötä. Lapsi kokee olevan-

sa rakastettu ja huolenpidon arvoinen, kun hänen fyysisistä tarpeista huolehditaan. 

Lapsi tarvitsee myös kokemuksia siitä, että vanhempi on kiinnostunut hänen tunteis-

taan ja ajatuksistaan. Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka sietävät kielteisiä tunteita, eivätkä 

rankaise niiden ilmaisemisesta. Varhainen vuorovaikutus ja lapsen tunnekokemukset 

ohjaavat lapsen aivojen toiminnallista kehitystä ja luovat pohjan lapsen myöhemmäl-

le kehitykselle.  Lapsi muodostaa kokemustensa perusteella työskentelymalleja oh-

jaamaan tulevaa käyttäytymistään ja toimintaansa. Työskentelymallien avulla hän 

ennakoi, havainnoi ja tulkitsee tulevia vuorovaikutustilanteita ja osallistuu niihin.  

Vauva alkaa vetäytyä vuorovaikutuksesta, jos hänen tarpeisiin ei vastata. (Haapio 

ym. 2009, 150, Kalland 2007, 350.) 

 

Lapsen temperamentti ja äidin sensitiivisyys ja oma jaksaminen vaikuttavat kiinty-

myssuhteen laatuun. Turvallinen kiintymyssuhde vanhemman ja lapsen välillä näkyy 

perheen tavoissa huolehtia lapsesta fyysisesti ja emotionaalisesti. Kun huolenpito 

pettää, se heijastaa häiriöitä perheen kiintymyssuhteissa. Puutteet hoivakokemuksissa 

sisäistyvät lapselle kielteisenä mielikuvana itsestään, toisista ja vuorovaikutuksesta.  

Vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta voidaan tukea 

perhevalmennuksessa auttamalla vanhempia luomaan positiivinen mielikuva tulevas-

ta lapsestaan jo ennen synnytystä. Olemme käyttäneet perhevalmennuksessa mieli-

kuvavauva-harjoitusta. Vanhemmat saavat, sekä äidit että isät, valita itselleen lehdes-

tä leikatun kuvan vauvasta, joka heidän mielestään kuvaa heidän käsitystään tulevas-

ta lapsestaan. Samalla he voivat kertoa itsestään, millaisia he ovat olleet vauvana.  

Kiintymyssuhteen ja vanhempien ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen jat-

kuu synnytyksen jälkeisillä perhevalmennuskerroilla: tuetaan riittävän arkirytmin 
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löytämisessä ja säilyttämisessä, tarjotaan tietoa vauvojen erityispiirteistä, ohjataan 

vauvan hoitotavoissa, -otteissa ja –asennoissa, annetaan tietoa lapsen kehityksestä ja 

tarpeista eri ikäkausina, autetaan löytämään uusia hoivaamisen tapoja sekä opetetaan 

leikkimään vauvan kanssa. (Haapio ym. 2009, 151, Kalland 2007, 350.) 

 

Lapsi nauttii leikeistä vanhemman kanssa: esim. kurkistelu- ja taputusleikeistä ja 

sormiloruista. Pienelle vauvalle puhuminen ja katsekontaktin ottaminen, jumppaami-

nen ja paijaaminen ovat Haapion ym. (2009, 162) mukaan luonteva tapa seurustella 

lapsen kanssa. Perhevalmennuksessa synnytyksen jälkeisillä kerroilla olemme konk-

reettisesti leikkineet vauvojen kanssa neuvolan lattialla. Olemme opettaneet van-

hemmille erilaisia vuorovaikutusleikkejä, mitä lapsen kanssa voi kotona leikkiä kun 

vauvat ovat vielä aivan pieniä ja minkälaisia leikkejä voi leikkiä heidän kasvaessaan. 

Vauvalle juttelu ei ole kaikille vanhemmille luontevaa, joten yritämme rohkaista hei-

tä hienovaraisesti. Vauvan silmiin katsominen ja vauvalle hymyileminen ovat myös 

hyviä vuorovaikutuskeinoja.  

 

Olemme harjoitelleet vanhempien ja vauvojen kanssa Vilenin ym. (2010, 188-189) 

kuvaamaa vuorovaikutustanssia, jossa vauva makaa selällään lattialla ja vanhempi 

liikuttaa musiikin tahdissa vauvan käsiä ja jalkoja tietyin liikeradoin. Vauvat nautti-

vat suunnattomasti kasvokkain leikkimisestä vanhemman kanssa; he jokeltelevat 

iloisin ilmein ja nauravat ja jotkut saattavat alkaa ”jutella” vanhemman kanssa. 

 

Robert Emde (1989) on kuvannut lasten vuorovaikutuksellisia tarpeita neljän katego-

rian mukaan. Ensimmäinen on lapsen tarve suojelevaan vuorovaikutukseen, jolla tar-

koitetaan vanhemman kykyä turvata lapsen fyysinen ja psyykkinen eloonjääminen. 

Suojelevassa vuorovaikutuksessa vauvaa suojellaan liiallisilta ärsykkeiltä, taaperon 

jokaista askelta vahditaan, leikki-ikäisen leikkejä turvataan, pyöräilevälle lapselle 

ostetaan kypärä ja huolehditaan sen käytöstä jne. Vanhemmat suojelevat myös lapsen 

psyykkistä kehitystä valvomalla, mitä lapsi kussakin kehitysvaiheessa kohtaa.  

Mm. ruokailun ja unen rytmittäminen ovat fysiologisten tarpeiden tyydyttävää ja sää-

televää vuorovaikutusta. Kun arki on ennakoitavissa, lapsi kokee turvallisuutta. Fy-

siologisten tarpeiden tyydyttäminen ja säätely on myös yhteydessä tunteiden tavoitte-

lemisen ja säätelyn kanssa. 



38 

 

Mekaanisesti toteutettu hoiva ei ole riittävä, lapsi tarvitsee myös kokemusta siitä, että 

hän on vanhemman mielessä tunteva ja ajatteleva yksilö, jolloin vanhempi tavoittaa 

ja jakaa lapsen kanssa myönteisiä tunteita ja pyrkii lohduttamaan ja rauhoittamaan, 

kun lapsella on paha olla. Lapsi pysyy tarpeineen ja tunteineen vanhemman mielessä 

ja voi levätä vuorovaikutuksessa, eikä hänen tarvitse huolehtia itse itsestään.  

Neljänneksi mainitaan lapsen kehitystä tukeva vuorovaikutus. Vanhemmat toimivat 

vaistomaisesti lapsen kanssa askeleen edellä ja luovat siten tilaa lapselle kehittyä. 

Kun vanhemmat valitsevat lapselleen esim. leluja, ne ovat usein lapsen kehityksen 

mahdollisuuksien maastossa. Samalla korostetaan myös lapsen autonomiaa vuoro-

vaikutuksessa. Lapsen kehityksestä nauttiminen on vanhemmuuden tärkeimpiä teh-

täviä, ja se luo mahdollisuuden lapsen myönteisen itsetunnon kehitykselle. (Kalland 

2007, 350.) 

6 VAUVAPERHEEN ARKEEN KEINOJA 

PERHEVALMENNUKSESTA 

Haapion ym. (2009, 135) mukaan valmistautuminen vanhemmuuteen ja lapsen syn-

tymään helpottaa siirtymää vauvaperheen arkeen. Perhevalmennuksen jatkuminen 

ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen on tärkeää ennaltaehkäisevää ja varhaista tu-

kea. Varhainen tuki voi suojata lapsen ja koko perheen kehitystä vuosien ajan. Vuo-

den 2008 alussa voimaan tulleessa lastensuojelulaissa (417/2007) kuntia velvoitetaan 

huolehtimaan lapsiperheiden ennalta ehkäisevien palvelujen kehittämisestä sekä per-

heiden ja kasvatuksen tuesta.  

 

Vanhemmuuden siirtymävaihetta tukee synnytyksen jälkeinen perhevalmennus. Syn-

nytyksen jälkeisen perhevalmennuksen ajankohta on Huittisissa suunniteltu alusta-

vasti lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Vielä tarkemmin siitä on sovittu per-

heiden kanssa, mikä sopii heille parhaiten. Synnytyksen jälkeiset perhevalmennus-

kerrat auttavat vanhempia vertaistuen saamisessa. Valmennusryhmä pysyy samana 

raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Tämän olen huomannut myös, etteivät 

ryhmäläiset enää halunneet muuttaa alkanutta ryhmää, esim. kutsumalla synnytyksen 

jälkeisille kerroille lisää vanhempia. He ovat sen sijaan halunneet säilyttää sen heille 

tutun ja turvallisen ryhmän, jossa voivat jakaa kokemuksia ja tarinoita avoimesti, vie-
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rastamatta uusia ihmisiä. Toisten vanhempien kokemukset ja kertomukset ovat olleet 

ryhmän osallistujille selvästi mielekkäitä kuulla. Parhaimmillaan perhevalmennuk-

sessa syntyvä vertaisryhmä lisää koko perheen sosiaalista verkostoa. Ryhmässä on 

ollut perheitä, jotka ovat viime vuosien aikana muuttaneet Huittisiin, eivätkä vielä 

ole kokeneet verkostoituneensa. Heidän osaltaan ryhmä on lujittanut koko perheen 

kiinnittymistä asuinalueeseensa ja synnyttänyt yhteisöllisyyttä. Riittävä sosiaalinen 

pääoma lisää fyysistä ja psyykkistä terveyttä enemmän kuin yksilön omat henkilö-

kohtaiset tiedot, taidot, kyvyt ja ominaisuudet. Myös MLL:n järjestämä perhekahvila 

on mielestäni oiva ryhmä tavata samassa elämäntilanteessa olevia äitejä ja perheitä ja 

verkostoitua heidän kanssaan. Perhevalmennuksessa tutustuneet äidit ovat saaneet 

toisistaan tukea ja kumppanin mennä yhdessä perhevalmennukseen, kun he ovat ker-

toneet olevansa arkoja menemään yksin. (Haapio ym. 2009, 135-136.) 

 

Perhevalmennuksessa käsitellään lapsiperheen arkea positiivisesti ja pyritään lisää-

mään vanhempien voimavaroja hyväksymällä, selkeyttämällä, ottamalla puheeksi ja 

tekemällä näkyväksi ja antamalla ohjeita ja neuvoja. Olemme keskustelleet perheiden 

kanssa siitä, mikä heissä äitinä ja isänä on hyvää ja vahvaa, mitä he arvostavat toisis-

saan isänä tai äitinä, mikä on parisuhteessa parasta jne. Voimavaroja vahvistaa eten-

kin se, että vanhemmat ovat itse aktiivisia miettimään omia ratkaisuitaan tilanteisiin 

ja miettivät resurssejaan. (Haapio ym. 2009, 136-137.) Perhevalmennuksessa pyri-

tään välttämään suoria ohjeita ja neuvoja ja siksi olemme antaneetkin lastenneuvolan 

terveydenhoitajan kanssa vanhemmille vapauden keskustella avoimesti ja olemme 

antaneet esimerkkejä hyväksi havaituista ratkaisumalleista.  

 

Lapsiperheen arkeen valmennettaessa vanhempien kanssa on hyvä keskustella heitä 

itseään askarruttavista asioista, vaikka valmennuskerroille on jonkinlainen rakenne 

luotukin jo etukäteen. Haapion ym. (2009, 136-137) mukaan  lapsen syntymän jäl-

keen vanhemmat jakavat kokemuksia eniten mm. vanhempien ja lapsen välisestä 

vuorovaikutuksesta, arkielämästä vauvan kanssa, vauvanhoidosta ja imetyksestä, 

vanhempien omasta ajasta, sosiaalisen verkoston hyödyntämisestä, mielialamuutok-

sista, vanhemmuuden vaikeuksista, perheen etuuksista sekä perheen ja työn yhteen-

sovittamisesta. Nämä kaikki aiheet kuuluvat perhevalmennuksen ryhmäkertojen 

suunniteltuun runkoon, vaikkakin näistä on keskusteltu sen enempää niitä alustamat-

ta. Jo ennen lapsen syntymää on perheiden kanssa puhuttu vauvaperheen arjesta. 
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Olemme kuvanneet sitä pöydällä, jonka neljä jalkaa ovat minä itse, parisuhde, van-

hemmuus ja yhteisöllisyys. Kun kaikki jalat ovat tasapainossa, pöytä seisoo tukevas-

ti. Jos yksi jalka heiluu, ei pöytä vielä kaadu, mutta se keikkuu ja pöydästä tulee epä-

vakaa. Perhevalmennuksessa pöytää on tutkittu siltä osin, mikä siitä tekee vahvan ja 

mikä heikentää sen lujuutta.  

 

Vanhemmuus alkaa vauvan hoidosta. Perhevalmennuksessa vauvanhoitoa on käsitel-

ty jo ennen synnytystä. Ensimmäisen lapsen hoidon opettelu etukäteen tapahtuu van-

hempien mielikuvissa ja olemme perhevalmennuksessa käyttäneet myös vauvanuk-

kea, jonka avulla vanhemmat ovat voineet tunnustella erilaisia vauvaotteita. Van-

hemmilla voi olla myös kokemuksia läheisten lapsista. Valmennuksessa olemme ko-

rostaneet lapsen perustarpeita: turvallisuutta, ravinnon tarvetta, lapsen lähellä pitä-

mistä ja maltillista puhtautta. Vastasyntyneen käsitteleminen voi joitakin kokemat-

tomia vanhempia pelottaa. Pään kannatteleminen on perusasia, jota on vanhemmille 

näytetty vauvanuken kanssa. Sen lisäksi on näytetty hyväksi havaittuja sylissä pito 

asentoja, sekä röyhtäyttämis-, kantamis- ja nostamisasentoja. Vauvan itkua olemme 

myös käsitelleet perhevalmennuksessa ennen synnytystä ja jälkeen synnytyksen. 

Vanhemmat ovat kertoneet, kuinka he ovat oppineet tunnistamaan vauvan itkuja ja 

minkälaisia apukeinoja ovat vauvan itkuihin löytäneet. (Haapio ym. 2009, 160.) 

 

Vauvan vuorokausirytmi voi tuntua joistakin vanhemmista ja perheistä alussa kaaok-

selta. Vanhempien tehtävä onkin oppia ”lukemaan” omaa lastaan ja tunnistamaan 

lapsen temperamentti ja yksilöllinen säätelyjärjestelmä.  (Lehtimaja 2007, 237.) 

Vauvan vuorokausirytmi määrittyy ensisijaisesti ruokailun ja unen mukaan. Perhe-

valmennuksessa olemme ”suunnitelleet” ennen synnytystä olevilla kerroilla kuukau-

den ikäisen vauvan vuorokausirytmiä. Tulevat äidit ja isät ovat saaneet pohtia ja 

miettiä, miten arki heillä rytmittyy ja minkälaisia asioita arkeen sisältyy vauvan myö-

tä. Synnytyksen jälkeisillä kerroilla olemme palanneet vauvan vuorokausirytmiin ja 

pohtineet, kuinka hyvin vanhemmat osasivat etukäteen niin sanotusti ennustaa tule-

vaa ja minkälaista arki nyt heillä on. Vauvan hoito ja kehitys on suurena osana kes-

kustelua synnytyksen jälkeisillä kerroilla. (Haapio ym. 2009, 165.) 

 

Huttusen (2012) mukaan yli puolet synnyttäneistä äideistä kokee heti synnytyksen 

jälkeen voimakkaita mielialan muutoksia, kuten itkuisuus, herkkyys ja ärtymys ja ne 
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voivat vaihdella voimakkaasti jo odotusaikana. Hormonitasapainon vaihtelut ovat 

usein mielialan vaihteluiden taustalla.  

 

Suuri osa äideistä kokee pian synnytyksen jälkeen, 3-5 päivää synnytyksestä, ns. Ba-

by Bluesin eli synnytyksenjälkeisen herkistymisen, joka ei ennusta synnytyksenjäl-

keistä masennusta vaan auttaa äitiä virittymään pienen vauvan maailmaan, hienova-

raisiin ja hauraisiin viesteihin ja tarpeisiin. Oireina voi olla itkuherkkyys, mielialan 

vaihtelut, ärtyisyys sekä ruokahalu- ja unihäiriöt. Äitien univelka, väsymys ja uupu-

mus menevät ohi levolla ja nukkumisella sekä vauvan hoitovastuun jakamisella. Ma-

sennukseen liittyvä väsymys taas liittyy mielialaan, eikä siitä pääse eroon vain unel-

la. (Sarkkinen & Juutilainen 2007, 318, Cacciatore 2008, 60.) 

 

Noin 10-15% äideistä kokee synnytyksen jälkeen masennuksen, joka varjostaa myös  

vauvan, perheen ja koko sen lähipiirin elämään. Vasta viime vuosina on alettu ym-

märtää ongelman yleisyys ja on ryhdytty kehittämään käytäntöjä, joilla masentumi-

sen riski voitaisiin ennakoida, masennus tunnistaa, masennuksen syitä ja vaikutuksia 

selvittää sekä itse masennusta ehkäistä ja hoitaa. Jos havaitaan ajoissa äitien riski 

masentua tai jo alkanut masennus, sen ennaltaehkäiseminen ja varhainen hoitaminen 

vähentävät huolien ja kulujen syntymistä. Äideillä on oireita enimmillään noin 1,5-3 

kuukauden kuluttua synnytyksestä. Tällöin on hyvä tehdä masennusseula. (Sarkkinen 

& Juutilainen 2007, 316-317, Huttunen 2012).   

 

Synnytyksenjälkeisen masennuksen oireet muistuttavat tavanomaisia masennusoirei-

ta; painon muutokset, unihäiriöt, ahdistuneisuus, arvottomuuden tai syyllisyyden 

tunne, vaikeudet ajattelussa, keskittymisessä tai päätöksenteossa, alentunut energi-

syys tai kuolemaan liittyvät ajatukset. Myös pakonomaista pelkoa oman lapsen satut-

tamisesta voi esiintyä. Joskus tämänkaltaiseen masennukseen voi liittyä kaksisuun-

taisen mielialahäiriön ominaisia manian oireita. Synnytyksen jälkeinen masennus 

alkaa usein 6-12 viikon kuluttua synnytyksestä ja sen on havaittu liittyvän mm. äitiy-

teen, lapseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Masennus voi aiheuttaa myös aiemman 

mielialahäiriön uudelleen puhkeamista, liittymättä äidiksi tulemiseen mitenkään. 

Lapsen tai lasten vaativuus (temperamentti, ruokinta, nukkuminen ja muut hoitovai-

keudet) voi olla yhteydessä äidin masennukseen. Masennukseen voi liittyä heikot 
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suhteet puolisoon, äidin elämän muut stressitekijät sekä puuttuva perheen ulkopuoli-

nen tuki. (Haapio ym. 2009, 139, Huttunen 2012). 

 

Cacciatoren (2008, 57-60) mukaan äidin masennuksen pitkittyessä se voi johtaa lap-

sen masennukseen, vetäytymiseen, ärtyisyyteen, kiintymyssuhdehäiriöön ja myö-

hemmin lapselle voi tulla ongelmia sopeutumisessa, oppimisessa ja käyttäytymises-

sä. Lasta tukee ja suojaa se, että hänellä on hyviä vuorovaikutussuhteita muihin ter-

veisiin aikuisiin, kuten esimerkiksi isään. Näin ollen isä ja muut läheiset aikuiset ovat 

tärkeässä asemassa lapsen ja äidin hyvinvoinnissa.  

 

Vaikein synnytyksen jälkeinen oireyhtymä on lapsivuodepsykoosi, johon sairastuu 

arviolta vain 0,1-0,2% synnyttäjistä ja se on vakava, välitöntä hoitoa edellyttävä sai-

raus. Psykoosi puhkeaa kahden viikon kuluttua synnytyksestä. Sen oireisiin kuuluu 

syvä masennus, äidin yliaktiivisuus tai täysin passiivisuus, unettomuus, sekavuus ja 

harhaisuus. Äidin todellisuuden taju pettää eikä hän erota oman mielen tuottamaa tai 

sitä mikä on totta. Äidin mielialamuutokset, etenkin masennus sekä lapsivuodepsy-

koosi, vaikuttavat perhedynamiikkaan. (Haapio ym. 2009, 139-140, Cacciatore 2008, 

60.) 

 

Osa synnytyksen jälkeisistä masennuksista jää vaille hoitoa, johtuen osaksi äitien 

vaikeudesta hakea apua (Huttunen 2012). Masennuksen ottaminen puheeksi neuvo-

lassa tai perhevalmennuksessa on tärkeää, koska masennus on jossain määrin tabu, 

jonka puhumista saattaa leimata häpeä ja syyllisyys, ja monet kätkevät masennuksen-

sa. Masennusta voidaan kuitenkin hyvin tuloksin hoitaa. Masentuneen äidin ja vas-

tasyntyneen vuorovaikutus kärsii sairaudesta. Masentunut äiti saattaa esimerkiksi pi-

tää vauvaansa vaikeana ja suhtautuu häneen kielteisesti. Vuorovaikutus on kriittinen 

lapsen hyvinvointitekijä, joten äitiä on autettava pian. Oman puolison ja läheisten 

taholta saatava sosiaalinen tuki jo raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen voi vä-

hentää synnytyksen jälkeisten masennustilojen esiintymistä ja lyhentää niiden kestoa. 

Läheisten on hyvä muistaa, että masennustila on äidin tahdosta riippumaton tila ja 

erityisen tuskallista äidille. Synnytyksen jälkeisistä mielialamuutoksista on tärkeää 

kertoa ja keskustella synnytyksen jälkeisissä valmennus- ja neuvolatapaamisissa. 

(Haapio ym. 2009, 139-140.) Kehittämässäni perhevalmennuksessa kerrotaan synny-

tyksen jälkeisestä masennuksesta ja Baby Blues ajasta jo raskausajan perhevalmen-
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nuksessa. Näkemyksemme mukaan se on tarpeellista, koska Baby Blues ajan äidit 

kokevat usein heti synnytyksen jälkeen ja ensimmäiset synnytyksen jälkeiset perhe-

valmennusryhmät ovat kokoontuneet vasta silloin, kun perheiden vauvat ovat noin 

yhden tai kahden kuukauden ikäisiä.  

 

Vaikka seksuaalisuudesta suhteessa parisuhteeseen puhutaan Huittisten perheval-

mennuksessa jo raskausaikana, puhutaan siitä myös synnytyksen jälkeisillä kerroilla, 

koska se nähdään meidän mielestä tärkeänä osana vauvaperheen ja parisuhteen elä-

mää. Äidit ovat kertoneet tarinoita erilaisista synnytyksistä, kivuliaista todella nopei-

siin ja helppoihin synnytyksiin. Seksuaalisuus kotona ei välttämättä olekaan enää 

pääosin seksiä, vaan halailua ja sylikkäin makaamista sohvalla television äärellä. Tu-

levia vanhempia on hyvä muistuttaa, että hyvään seksuaalielämään kuuluu paljon 

muutakin kuin yhdyntä. Toisiaan voi huomioida ja helliä monin eri tavoin. Naisilla 

synnytys jättää kivuliaitakin jälkiä, kuten leikkaushaava ja mahdolliset repeämät 

saattavat olla kivuliaita viikkoja synnytyksen jälkeen. Jälkivuoto ja imetysaika voivat 

naisesta tuntua inhottavalta ajalta harrastaa seksiä. Väsymys ja unenpuute saattavat 

vähentää seksuaalista kiinnostusta. Jommalla kummalla puolisoista saattaa olla halut-

tomuutta kun taas toinen voisi kaivata fyysistä hellyyttä nopeammin synnytyksen 

jälkeen. Perhevalmennuksessa meidän tavoite on ollut rohkaista ja kannustaa van-

hempia keskustelemaan avoimesti seksistä ja seksuaalisista tarpeistaan. Kääntöpuo-

lena voi olla se, ettei seksuaalisuudesta keskustella parisuhteessa, jolloin torjuttu 

osapuoli tekee torjumisesta herkästi vääriä johtopäätöksiä. (Haapio ym. 2009, 144-

145, Kannas 2007, 58-59, Markkula 2007, 74.) 

7 SOSIAALISEN VERKOSTON MERKITYS 

PERHEVALMENNUKSEN NÄKÖKULMASTA 

Vanhemmuuden kannalta tärkein vuorovaikutus muodostuu perheen verkostoista, 

jotka voivat toimia perheen kannalta joko turvaa antavina ja suojaavina tai selviyty-

mistä vaikeuttavina. Vanhemmuus on parhaimmillaankin haavoittuvaa ja epätäydel-

listä, jolloin uupunut ja yksinäiseksi itsensä tunteva vanhempi ei jaksa olla emotio-

naalinen lapselleen alituisesti. Voidakseen hyvin vanhemmat tarvitsevat tuekseen 

verkostoa; ystäviä, sukulaisia, muita vanhempia jne. Yhteys toisiin vanhempiin voi jo 
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raskausaikana, mutta erityisesti lapsen syntymän jälkeen, helpottaa arkea ja tuoda 

vanhemmuuteen enemmän näkökulmaa. (Kalland 2007, 347.) 

 

Sosiaalinen verkosto muodostuu ihmissuhteista. Haapion ym. (2009, 103) mukaan 

urbaani elämäntapa on vähentänyt yhteisöllisyyttä. Luontaiset sosiaaliset verkostot 

kuten esim. sukulaisverkostot ovat löystyneet, ja niiden tilalle on tullut ns. täsmäver-

kostoja, kuten harrastusryhmät ja internetpalstat.  Neuvola on myös hyvä paikka luo-

da sosiaalista verkostoa muista lapsiperheistä. Itse pidän hyvin tärkeänä sitä, että toi-

sille tuntemattomat perheet ja äidit etenkin, ovat tutustuneet perhevalmennuksessa ja 

ovat siitä lähtien pitäneet yhteyttä ja ovat ystävystyneet. Näin ollen he saavat toisis-

taan sosiaalista tukea samaan elämäntilanteeseen.  

 

Sosiaalinen tuki voi olla lasta odottavalle perheelle voimavara, jossa vallitsee luotta-

muksellisuus, huolenpito, rakkaus, empatia, läheisyys, arvostus ja vastavuoroisuus. 

Tukeen voidaan sisällyttää myös selvä materiaalinen tuki, kuten raha ja erilaiset 

avustukset. Sosiaalista tukea voi saada omalta kumppanilta, läheisiltä ihmisiltä, sa-

massa tilanteessa olevilta vertaisilta sekä ammattiauttajilta. Terveydenhuollon osuus 

sosiaalisesta tuesta on vähäisempi kuin muilta saatu tuki. Äidin sosiaaliseen tukiver-

kostoon kuuluvat useimmiten puoliso, äidin vanhemmat ja isovanhemmat, sisarukset 

sekä ystävät. Perhevalmennuksessa pohditaan, miten ja mitä kaikkea konkreettista 

apua perhe voi saada itselle ja kotiin synnytyksen jälkeen. Esimerkiksi lapsen iso-

vanhempien apu voi olla tarpeellista, vaikka heidän lapsenhoitotietonsa kaipaavat 

kenties päivittämistä. (Haapio ym. 2009, 103-104 & 174.)  

 

Haapio ym. (2009, 103-104, 174) toteavat lapsen odotuksen ja vanhemmuuden ole-

van elämäntilanteita, joissa kaivataan sosiaalista tukea. Äidit tarvitsevat tukea äitiy-

teen, isät isyyteen ja kummatkin muutosvaiheen läpikäymiseen. Sosiaalisella tuella 

on myönteinen vaikutus vanhemmuuteen ja vastaavasti sosiaalisen tuen puuttumisel-

la on kielteisiä seurauksia. Yksinäisyys on vanhemmuudelle myrkkyä, sanotaan. Per-

hevalmennuksessa olemme huomioineet ilman kumppania valmennukseen osallistu-

vat, etteivät he jää ulkopuoliseksi.  

 

Perhevalmennuksessa käymme läpi perheen sosiaalista verkostoa sekä äidin että isän 

näkökulmasta. He saavat kumpikin jakaa verkostonsa sektoreihin sen mukaan, miten 
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suuren osan verkostosta vie mikäkin osa-alue, mm. sukulaiset, vanhemmat, ystävät, 

yksittäiset ihmiset tai tahot. Lapsen saavutettua yhdeksän kuukauden ikä, voi perheen 

sosiaaliseen verkostoon kuulua jo päivähoito. Päivähoitoon liittyvät kysymykset saat-

tavat mietityttää vanhempia jo odotusaikana. Lapsen päivähoidon aloittamiseen liit-

tyy usein epävarmuutta ja syyllisyyden tunnetta. Jotkut äidit ovat taas varmoja siitä, 

että haluavat mahdollisimman pian takaisin töihin, jolloin he ajattelevat lapsen oppi-

van sosiaalisuutta päivähoidosta. Huittisten perhevalmennuksen synnytyksen jälkei-

sillä kerroilla käy perhepäivähoitajien ohjaaja puhumassa Huittisten päivähoitoasiois-

ta, antamassa neuvoja ja vastaamassa vanhempien kysymyksiin.  Itse perhetyönteki-

jänä olen kertonut perheille kotipalvelun tarjoamasta perhetyöstä ja miten sitä voi 

perheet saada ja mihin tilanteisiin.  

 

Kallandin (2007, 352) mukaan perheiden hyvinvoinnin havaitseminen ja tukeminen 

tapahtuu parhaiten, kun kunnissa on moniammatillinen työryhmä päivähoidon ja 

neuvoloiden tueksi ja hoitoketjut ovat valmiiksi mietittyjä. Huittisissa nähdään ennal-

taehkäisevä työ lapsiperheiden parissa hyvin tärkeäksi. Joka kuukausi kokoonnumme 

moniammatillisella perhetyön työryhmällä, johon kuuluu lastenneuvolan terveyden-

hoitajat, perheneuvolan sosiaalityöntekijä, kiertävä erityislastentarhanopettaja, perhe-

työntekijä ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Työryhmässä käymme läpi perheitä, 

jotka ovat antaneet luvan keskustella heidän tilanteistaan ja lisäksi voimme konsul-

toida toinen toistamme erilaisten perheiden tilanteista ja siitä, miten erinäisiin tilan-

teisiin voisi puuttua ja minkä tahon avulla. Lisäksi Huittisten seurakunnan, päivähoi-

don ja lastensuojelun työntekijät tapaavat vuosittain ja käyvät läpi lapsia ja perheitä, 

joista seurakunnalla esim. on tullut huoli seurakunnan kerhossa. Lisäksi mainittakoon 

vuonna 2013 saatu lupa perustaa neuvolan perhetyöntekijän uusi toimi ja yksi lasten-

suojelun perhetyöntekijän toimi yhden aikaisemman lisäksi. 

8 KEHITTÄMISTEHTÄVÄ JA KEHITTÄMISMENETELMÄT 

Kehittämistehtäväni oli laatia Huittisiin laajennettu ja uudistettu perhevalmennuspa-

ketti, aikaisemman suppean perhevalmennuksen tilalle.  
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Miettiessäni opinnäytetyöni kehittämismenetelmää, löysin näkökulman kehittämis-

työhöni toimintatutkimuksesta, jossa jonkun asian käytäntöä kehitetään entistä pa-

remmaksi. Toimintatutkimus kohdistuu eritoten sosiaaliseen ja vuorovaikutukselli-

seen toimintaan. Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi, joka on käytännönläheis-

tä, osallistavaa, reflektiivistä sekä interventioon perustuvaa toimintaa. Toimintatut-

kimukseen kuuluu uuden toimintatavan suunnittelu ja kehittäminen, joissa vaaditaan 

ihmisten välistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutuksen edistämistä. Toimintaa kokeil-

laan, suunnitellaan ja hiotaan paremmaksi ja siten tavoitellaan käytännön hyötyä ja 

käyttökelpoista tietoa tai toimintatapaa. (Heikkinen, 2007, 16-19, 27).  

 

Omassa opinnäytetyössäni lähtökohta on ollut perhevalmennuksessa havaittu ongel-

ma; sen pienimuotoisuus ja tarve kehittää sitä monipuolisemmaksi ja laajemmaksi. 

Olen lähtenyt sitä suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan. Kehittämistyö on ke-

hittämistä kehittämisen perään. Toimintaa havainnoidaan, reflektoidaan ja suunnitel-

laan koko ajan ja sen pohjalta kehitetään lisää. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 

78-81). Heikkisen ym. (2007, 86) mukaan onnistuneen toimintatutkimuksen jälkeen 

asiat ovat eri tavalla kuin ennen sitä ja suunnitelmallisuus on tärkeää ajankäyttöä 

toimintatutkimuksessa, vaikka työ ei toteutuisikaan sellaisenaan.  

8.1 Perhevalmennuksen kehittäminen Huittisissa 

Perhevalmennuksessa tulisi suunnitella ohjaustilanteita niin, että edettäisiin syste-

maattisesti valmennustarpeen määrittelystä tavoitteiden asettamiseen, sisällön suun-

nitteluun ja opetusmenetelmän valintaan sekä toteutetun valmennuksen arviointiin. 

Tällä voidaan varmistaa sekä ohjaustilanteen mahdollisimman suuri hyöty vanhem-

mille. Mikäli toimintaa, tavoitteita ja menetelmiä ei suunnitella, voi lopputuloksena 

olla vanhempien pettymys ja turhautuminen. Myös omaa toimintaa tulee arvioida ja 

kerätä osallistujien arvioita.  Osallistujien palautteesta on hyötyä valmennuksen laa-

dun arvioimisessa ja kehittämisessä. (Haapio ym. 2009, 57.) 

 

Perhevalmennuksen kehittämiselle nähtiin tarve Huittisten äitiys- ja lastenneuvolas-

sa. Huittisissa perhevalmennusta on pidetty neljä kertaa ennen synnytystä, jälkeen 

synnytyksen ei ole ollut valmennuskertoja. Tällä kaavalla perhevalmennusta oli pi-
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detty jo vuosikausia. Perhevalmennusta piti Huittisten äitiys- ja lastenneuvolan ter-

veydenhoitajat. Huittisten perhevalmennusta haluttiin kehittää niin, että se olisi laa-

jempi ja siinä olisi myös sosiaalitoimen edustus mukana vetämässä perhevalmennus-

ryhmiä.  

 

Seuraavassa kuvassa on perhevalmennuksen kehittämisprosessi toimintatutkimuksen 

spiraalia mukaillen. Kuvan mukaisesti kehittämisprosessi voi olla kierre, joka johtaa 

aina uusiin kehittämisideoihin ja toiminnan kehittämiseen. (Heikkinen, Rovio & Kii-

lakoski 2007, 78-81). 
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Kaavio 5. Perhevalmennuksen kehittämisen spiraali 

 

Olin yhteydessä Huittisten äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja Marja Vuori-

seen ja lähdimme suunnittelemaan yhteistyötä. Sain Marja Vuoriselta materiaalia ai-

kaisemmista perhevalmennuksista Huittisissa ja mm. Kaarinan kaupungin perheval-

mennusmallin materiaalin. Tutustuin myös internetistä löytämiini muiden kuntien 

kehittämiin perhevalmennusmalleihin. Näiden pohjalta aloin laatia Huittisiin uuden-

laista perhevalmennuspakettia. Sovimme kokoontuvamme isommalla porukalla, jos-

sa olisi mukana myös muita neuvolan terveydenhoitajia. Näin ollen pidimme aivorii-

1.Havainnointi 

- Tutustuin vanhaan perhevalmennusmalliin 

- Pyysin äitiysneuvolan terveydenhoitajalta toiveita 

perhevalmennuksen kehittämisestä  

- Tutustuin muiden kuntien perhevalmennusmalleihin  

 

 
2. Suunnittelu 

- Suunnittelin uuden perhevalmennusmallin  

3. Reflektointi  

- Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat 

tutustuivat perhevalmennusmalliin 

- Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat 

antoivat palautetta perhevalmennusmallista  

4. Kehittämien ja parannettu suunni-

telma 

- Palautteiden pohjalta laadin uuden-

lainen perhevalmennusmallin 

5. Reflektointi  

- Kävin läpi äitiysneuvolan terveydenhoita-

jan kanssa muokatun perhevalmennusmallin 

ja hyväksyimme sen sellaisenaan 
6. Toiminta 

- Uusi perhevalmennus-

malli otettiin käyttöön  

7. Havainnointi ja reflektointi 

- Työryhmältä sain palautetta 

- Perheiltä sain palautetta 

8. Suunnittelu ja kehittäminen 

-  Kehittämistyö jatkuu ja se on jatku-

vaa suunnittelua 

- Toimintaa kehitettiin kokemusten ja 

palautteiden myötä 

 
9. Toiminta 

- Uudistettu ja kehitetty perheval-

mennusmalli otettiin käyttöön ja sitä 

kehitetään ajan myötä  
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hen (Innokylän www-sivut 2014), jossa esittelin omat ideani perhevalmennuksen si-

sällöistä ja toteutuksesta. Terveydenhoitajat kommentoivat ideoitani ja teimme muu-

toksia perhevalmennuksen sisältöön.  

 

Laadin perhevalmennuksen rungosta aivoriihen jälkeen uuden version ja lähetin sen 

kaikille äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajille (n=6) tutustuttavaksi ja kom-

mentoitavaksi. Tein terveydenhoitajille perhevalmennuksesta kyselylomakkeen (liite 

1), jossa kartoitin heidän ajatuksiaan tulevasta uudesta perhevalmennuksesta ja mah-

dollisista muutosideoista. Ensimmäinen perhevalmennusryhmä oli tässä kohtaa jo 

alkanut, joten joillakin terveydenhoitajilla oli jo käytännön kokemusta perhevalmen-

nuspaketista.  

 

Ensimmäisenä kartoitin terveydenhoitajien avointa palautetta ja mielipiteitä perhe-

valmennuspaketista. Terveydenhoitajien palautteet olivat hyviä ja rakentavia. Perhe-

valmennuskertojen määrä oli terveydenhoitajien mielestä hyvä ja aiheet jokaisella 

kerralla nähtiin hyvinä. Terveydenhoitajat toivoivat, että saisivat vetää perhevalmen-

nuskertoja työpareittain. Kunkin terveydenhoitajan mielestä sisällöt ryhmäkerroilla 

olivat hyvät ja kattavat, mutta myös pohdittiin sitä, onko liian paljon asiaa ja liian 

vähän aikaa käydä läpi. Perhevalmennuspaketti luotiin kuitenkin niin, että kunkin 

ryhmäkerran vetäjät saivat itse valita, mitä sisällöstä ottavat käsiteltäväksi ja jättääkö 

siitä jotain pois. Perhevalmennuspaketti oli siis osviittaa antava ja antoi vastuuta 

ryhmien vetäjille ottaa esille ne asiat, jotka näkivät tarpeellisiksi.  

Terveydenhoitajien mielestä oli tärkeää, että kukin valmennuskerta aloitetaan perhei-

den kuulumisilla ja he näkivät muutoinkin perheiden keskustelun aktivoimisen hyvin 

tärkeänä. Yksi terveydenhoitaja oli kirjoittanut ryhmäkertojen menetelmistä, että nii-

tä on hyvä olla käytettävissä erilaisia. Kyseisen terveydenhoitajan mielestä mieliku-

vavauva-harjoitus ja vauvan kuvitteellinen vuorokausi olivat olleet oikein hyviä har-

joituksia ja nämä harjoitukset olivat saaneet ryhmäläiset ajattelemaan ääneen asioita 

ja keskustelemaan asiasta tarkemmin.  

 

Toiseksi selvitin terveydenhoitajien kehittämis- ja parantamisideoita perhevalmen-

nuspaketista. Yksi terveydenhoitaja oli sitä mieltä, että kahdeksan perhevalmennus-

kertaa on paljon ja hän ehdotti synnytyksen jälkeisistä kerroista, että kaksi viimeistä 

kertaa voisi yhdistää. Se ei kuitenkaan saanut kannatusta minulta, koska olin sitä 
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mieltä, että varsinkin synnytyksen jälkeisiin kertoihin on hyvä panostaa. Muutoin-

kaan asia ei saanut kannatusta terveydenhoitajien kanssa keskusteltuani. Lisäksi yh-

teistyö ryhmän vetäjien kesken nähtiin hyvin tärkeänä. Etukäteen toivottiin, että sovi-

taan vastuut kutakin ryhmäkertaa varten. Mielestäni tämä toteutui käytännössä hyvin; 

aina ennen ryhmäkerran alkua käytiin työparin kanssa läpi vastuualueet. Lisäksi neu-

volan terveydenhoitajat ovat aina ennen uutta perhevalmennusryhmää sopineet, kuka 

terveydenhoitaja on mukana kunkin alkavan ryhmän kohdalla.  

Terveydenhoitajat olivat tyytyväisiä siihen, että on saatu vieraileva vauvaperhe mu-

kaan valmennukseen. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä korosti yksi tervey-

denhoitaja, että siitä olisi hyvä puhua enemmän. Myös imetysasiaa oltiin halukkaita 

ottamaan enemmän esille ensimmäisellä synnytyksen jälkeisellä kerralla. Ryhmätyöt 

(kuten esim. isien ja äitien eriyttäminen omiin ryhmiin) nähtiin käytännössä hyvinä 

ja toimivina menetelminä.  

 

Kyselin terveydenhoitajilta heidän halukkuuttaan osallistua perhevalmennukseen ja 

kaikki terveydenhoitajat (n=6) halusivat osallistua mahdollisimman paljon ja mah-

dollisimman moneen perhevalmennuskertaan. Terveydenhoitajien keskuudessa on 

ollut tässä muutaman vuoden aikana myös vaihtuvuutta johtuen äitiyslomista ja sijai-

suuksista. Kuitenkin olen useamman terveydenhoitajan kanssa päässyt vetämään 

perhevalmennusryhmiä ja minut on otettu mielestäni hyvin vastaan. Terveydenhoita-

jat halusivat kyselylomakkeen mukaan minut perhevalmennuksen kahdeksasta ker-

rasta viidelle kerralle; ensimmäiselle ja neljälle viimeiselle kerralle. Terveydenhoita-

jat toivoivat valmennukseen myös muiden osallistumista. Vieraileva vauvaperhe oli 

hyvin tykätty ja toivottu. Saimme parisuhdekerralle mukaan Pirkko Niemen, joka on 

kaupungilla töissä koulun sosiaalityöntekijänä, mutta hän on myös parisuhde- ja per-

heterapeutti. Niemi oli heti halukas tulemaan puhumaan parisuhdeasioista perheval-

mennukseen. Niemi on ollut parisuhdekerralla työparina äitiysneuvolan terveyden-

hoitajan kanssa. Kiertävän erityislastentarhanopettajan, lastentarhanopettajan, ham-

mashoitajan, miespuolisen työntekijän ja perheneuvolan tai terveyskeskuksen psyko-

login toivottiin myös osallistuvan perhevalmennukseen.  

 

”Uskon moniammatillisen perhevalmennuspaketin palvelevan perheitä paljon pa-

remmin!!!” 

 (yhden terveydenhoitajan avoin kommentti kyselylomakkeen lopussa) 
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Käytyäni läpi terveydenhoitajien palautteet, tein viimeiset korjaukset ja muutokset 

perhevalmennuspakettiin ja kävin sen Marja Vuorisen kanssa läpi ja hyväksyimme 

sen sellaisenaan. Sovimme, että matkan varrella kuka tahansa äitiys- ja lastenneuvo-

lan terveydenhoitaja voi lisäkseni tehdä hyväksi havaittuja muutoksia perhevalmen-

nusrunkoon ja tiedottaa niistä myös muille terveydenhoitajille ja minulle.  

 

Perhevalmennusryhmät kokoontuvat sekä ennen synnytystä että synnytyksen jälkeen. 

Kehittämässäni perhevalmennuksessa synnytys oli yhtenä aiheena alkuvaiheessa, 

mutta synnytyssairaalan ottaessa se omaan toimintaansa laajemmin, on se prosessin 

aikana jäänyt meidän perhevalmennuksesta pois. Perheet ovat käyneet tutustumassa 

synnytyssairaalaan ja olemme siitä käyneet keskustelua jälkeenpäin.  

 

Synnytyksen jälkeen perhevalmennusryhmä kokoontuu kolme kertaa. Tavoitteena 

on, että perheet löytävät toisistaan vertaistukea ja rakentavat alueellista lapsiperhei-

den yhteisyyttä. Valmennuksen toteutuksesta vastaavat terveyskeskus, sosiaalikeskus 

ja muut lapsiperhetoimijat. Yhdellä valmennuskerralla meillä on ollut vetäjänä yksi 

työntekijä tai sitten työparina esim. neuvolan terveydenhoitaja ja minä perhetyönteki-

jänä. Parityön on nähty mahdollistavan sen, että ohjaajat voivat jakaa vastuuta ja 

myös ryhmän esim. äiti- ja isäryhmiin. Parityössä pystytään hyödyntämään ohjaajien 

erilaiset vahvuudet, oppimaan toinen toiselta ja toimimaan vuorovaikutuksessa. Oh-

jaajien kesken käyty avoin kommunikaatio välittyy ryhmän jäsenille ja edesauttaa 

ryhmäprosessin suotuisaa etenemistä. Hyvä ja onnistunut parityö on hauskaa ja an-

toisaa ja palvelee ryhmäprosessia hyvin. Parityö vaatii ohjaajilta jatkuvaa yhteisen 

työskentelyn erittelyä ja vastuunjakoa, työnjakoa. Molemmilla ohjaajilla on tärkeä 

vaikutus ryhmän dynamiikkaan. (Lapaset Perheverkosto, Helsingin kaupunki 2007, 

9.) 

 

Lähetin ensimmäiselle perhevalmennusryhmälle kutsukirjeen ja esitteen kehittämäs-

täni perhevalmennuksesta. Ensimmäinen ryhmä kokoontui 6.3.2012 ja olin ryhmässä 

mukana jokaisella kahdeksalla kerralla. Opinnäytetyöni prosessin aikana olen ollut 

kaiken kaikkiaan neljässä perhevalmennusryhmässä mukana; neljässä ryhmässä en-

nen synnytystä ja kahdessa ryhmässä synnytyksen jälkeisillä kerroilla. Olen pitänyt 

sitä hyvänä käytäntönä, että äitiysneuvolan terveydenhoitaja on lähettänyt minulle 
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perheille lähettämänsä kutsun valmennukseen, jossa näen ryhmäkerrat ja vastuuvetä-

jät, joiden kanssa toimin työparina.  

 

8.2 Perhevalmennuskansio 

Keskusteltuani äitiysneuvolan terveydenhoitaja Marja Vuorisen kanssa, koin saanee-

ni melko vapaat kädet perhevalmennusmateriaalin laatimiseen ja koko sisällön suun-

nitteluun. Laadin äitiys- ja lastenneuvolan käyttöön kehittämästäni perhevalmennuk-

sesta perhevalmennuskansion (liite 2). Kansioon olen laatinut jokaiselle ryhmäkerral-

le oman rungon. Ryhmäkerrat on nimetty erilaisin teemoin, joita on ollut aiemmin 

käytössä ja joita olen muokannut ryhmäkertojen sisältöjen mukaan. Aiheet jokaiselle 

perhevalmennuskerralle on valittu Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten (2004, 

116-117, 2007, 61-62) mukaan ja aiheita on avattu opinnäytetyön teoriaosassa.  

 

Perhevalmennuskansio on tehty sellaiseksi osviittaa antavaksi, jossa on erilaisia kei-

noja ja menetelmiä eri aiheiden läpikäymiseen. Kukin neuvolan terveydenhoitaja voi 

perhevalmennuksen runkoa muokata omien tarpeidensa ja osaamisensa mukaisesti.  

Perhevalmennuskansio on fyysisesti äitiys- ja lastenneuvolassa, mutta olen tehnyt 

siitä itselleni kopion omaan työhuoneeseeni. Perhevalmennuskansion ollessa äitiys- 

ja lastenneuvolassa, voi kukin terveydenhoitaja käyttää sitä osallistuessaan perhe-

valmennusryhmien vetämiseen. Neuvolassa on ollut ainakin muutaman vuoden aika-

na suuri työntekijävaihtuvuus, joten kuka tahansa uusi työntekijä voi tutustua perhe-

valmennuskansioon ja sen pohjalta osallistua perhevalmennusryhmien vetämiseen. 
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9 ARVIOINTI 

9.1 Kehittämisprosessin arviointi 

Seppänen-Järvelä (2004, 19-22) pitää seurantaa ja arviointia tärkeinä osana kehittä-

misprosessia. Palaute on olennaista tietoisessa ja muutoshaluisessa toiminnassa. Ke-

hittämisprosessissa arviointi toimii palautteena ja prosessin ohjaamisen välineenä. 

Kehittämistyöhön kuuluu prosessimainen eteneminen ja vaihtoehtojen moninainen 

tarkastelu. Se mitä alussa asetetaan tavoitteeksi, voi matkan varrella muuttua tai täs-

mentyä. Tärkeää arvioinnissa on havainnoida koko prosessin kulkua, eikä vain ta-

voitteiden saavuttamista. Tietoa tarvitaan koko kehittämisprosessin aikana, jotta sitä 

voidaan käyttää toiminnan parantamiseen. Arviointi on hyvin oleellista hankkeissa, 

joissa luodaan esim. uutta työkonseptia, jota etsitään kokeillen ja muokaten, kuten 

tässä prosessissa uutta perhevalmennusmallia. Arviointi on edellytyksenä sille, että 

syntynyttä tietoa ja osaamista voidaan käyttää hyväksi laajemminkin.  

 

Kehittämisprosessi voi olla oppimiskokemus sekä yksittäiselle henkilölle että organi-

saatiolle, jotka tunnistavat oppimiskokemuksia helpommin silloin, kun ovat itse ol-

leet mukana muokkaamassa työmenetelmiä ja keräämässä tietoa (Seppälä-Järvinen 

2001, 23).  

Itse prosessi oli minulle jo ylemmän ammattikorkeakoulun aloitettuani hyvin selvä ja 

tiesin sille olevan tarvetta Huittisissa ja tiesin innostuvani itsekin siihen osalliseksi 

mukaan. Perhevalmennuksesta en ole aiemmin paljon kuullut, mutta nyt tiedän ole-

vani asiasta paljon viisaampi. Kehittämisprosessin aikana mielestäni on hyvin tärke-

ää saada ryhmätoiminnasta palautetta. Siksi sen toimivuutta on tarpeen arvioida 

säännöllisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 119.)  

 

Arviointi oli mukana prosessissa koko ajan, lähinnä keskusteluissa terveydenhoitaji-

en kanssa. Perhetyötä tehdessäni, teen paljon yhteistyötä Huittisten äitiys- ja lasten-

neuvolan terveydenhoitajien kanssa, joten arviointikeskusteluja perhevalmennuksesta 

oli helppo käydä aina kun siihen oli tilaisuus ja se kuitenkin tuntui tärkeältä koko 

työryhmästä. Vertailimme kokemuksia keskenämme valmennuskerroista ja olimme 

iloisia siitä, että perheitä osallistui perhevalmennuskerroille.  
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Keskustelujen avulla pystyimme miettimään kehittämisideoita ja niitä sattui tule-

maan mieleen esim. kesken koulutuspäivän, joilla olimme terveydenhoitajien kanssa 

samaan aikaan. Mietimme aina välillä, miten perheet saivat perhevalmennuksesta 

eväitä matkaansa ja vaikuttiko perhevalmennus heihin positiivisesti tai ylipäänsä. 

Keskustelimme mm. siitä, että perhevalmennukseen osallistuneilla perheillä oli hyvin 

jo omia voimavaroja, joiden puolesta heistä ei noussut huolta mutta mietimme myös 

perheitä, jotka eivät valmennukseen tulleet; olisiko heillä ollut tarvetta vanhemmuu-

teen valmistautumiseen perhevalmennuksen avulla. Kun perheet jäävät valmennuk-

sen jälkeen lastenneuvolan terveydenhoitajien asiakkaiksi, kuullaan heidän kuulu-

misiaan sitä kautta. Monet heistä ovat lupautuneet tulemaan seuraaviin perhevalmen-

nuskertoihin vierailevaksi vauvaperheeksi ja muutoin he ovat kertoneet tapaavansa 

perhevalmennuksessa tutuiksi tulleita perheitä vapaa-ajallaan.  

9.2 Perhevalmennuksen arviointi asiakaspalautteella 

Perhevalmennuksen arviointi on ollut omassa työssäni sisäistä arviointia, jolloin en 

ole käyttänyt ulkopuolisten tahojen kommentteja tai arviointeja perhevalmennuspa-

ketista. Arviointiin on osallistunut työntekijöiden lisäksi kohderyhmä, eli perheval-

mennuksen perheet. (Seppänen-Järvelä 2001, 26.)  

 

Perhevalmennuksesta on laadittu asiakaspalautekysely viidennen perhevalmennus-

kerran jälkeen (liite 3) ja kahdeksannen kerran jälkeen (liite 4). Ensimmäisessä kyse-

lylomakkeessa haettiin tietoa siitä, miten perhevalmennus vastasi perheiden odotuk-

sia, mitkä aihepiirit koettiin tärkeimmiksi, mikä tietojenkäsittelytapa oli perheille 

mieleisin ja miten ryhmä perheen mielestä toimi. Toinen kyselylomake oli laajempi, 

ensimmäisen lomakkeen kysymysten lisäksi haettiin vielä tarkemmin palautetta tyy-

tyväisyydestä perhevalmennukseen, sen aihepiireihin sekä palautetta vertaistuen 

saamisesta ja kehittämisideoista tulevia perhevalmennusryhmiä ajatellen.   
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9.2.1 Perhevalmennuksen asiakaspalaute; 5. ryhmäkerta 

Palautteen perhevalmennuksen viideltä kerralta ennen synnytystä sain neljästä ryh-

mästä, yhteensä 18 tulevalta vanhemmalta, joista oli äitejä 11 ja isiä 7.  

Äidit ja isät olivat pääosin sitä mieltä, että tieto perhevalmennuksesta tuli riittävän 

ajoissa. Vain yksi oli sitä mieltä, että tieto perhevalmennuksesta ei tullut ajoissa ja 

yksi jätti vastaamatta. Kaikki oli sitä mieltä, että perhevalmennus vastasi odotuksia. 

Kolme oli vastannut, että vastasi ja ei vastannut. Yksi äiti oli kommentoinut, että 

”ylitti odotukset”. Ajankohdaltaan perhevalmennus oli ollut lähes kaikille sopiva. 

Vain yksi oli vastannut ”ei” ja kirjoittanut perusteluksi ”iltatyö”.  17 tulevista van-

hemmista (n=18) oli sitä mieltä, että perhevalmennuksen sisällöt vastasivat tarpeisiin. 

Neljä oli sitä mieltä, että vastasivat ja eivät vastanneet. Perusteluiksi sille, että ei olisi 

vastannut tarpeita, oli kirjoitettu, että ”Asioista olisi voitu kertoa enemmän”, ”Sekti-

osta enemmän tietoa” ja ”Aika paljon kyseltiin meiltä, enempi olisi voitu kertoa käy-

tännön asioita”. Suurin osa vanhemmista (n=14) oli sitä mieltä, että eivät saaneet 

vaikuttaa perhevalmennuksen sisältöön. Kolme oli vastannut, että saivat vaikuttaa ja 

yksi jätti vastaamatta.  

 

Tärkeimmät aiheet perhevalmennuksessa osoittautuivat olevan synnytys, vauvaper-

heen vierailu, vauvan vuorokausi ja imetys. Kaikkien perhevalmennuksessa käsitel-

tyjen aiheiden suosio näkyy seuraavassa kaaviossa (kaavio 1). 
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Kaavio 1. Perhevalmennuksessa käsiteltyjen aiheiden suosio perhevalmennuksen 

viidennellä kerralla  

 

Kuten Haapio ym. (2009, 14) mainitsee, on keskustelu yleisin perhevalmennuksessa 

käytetty asioiden käsittelytapa. Myös minun työssäni se koettiin parhaimmaksi ta-

vaksi. Omasta kokemuksestani Huittisten perhevalmennuksen parissa voin korostaa, 

että isät nauttivat keskustelusta keskenään. He saivat tulevina isinä keskenään kes-

kustella arjen muuttumisesta ja he miettivät asioita hyvin konkreettisesti. Usein ryh-

mäkerroilla naiset olivat enemmän äänessä ja juttelivat enemmän, mutta kun miehille 

annettiin tilaa keskustella ja heiltä kyseltiin, tuli heiltä paljon konkreettista asiaa ja 

mielipiteitä. Minulle välittyi isistä myös sellainen tunne, että he kaipasivat miehistä 

seuraa ja he nauttivat kun saivat porukassa miesten kesken jutella ja pohtia isyyttä.  

Lisäksi tietoiskut ja vierailijat olivat pidettyjä, mutta harjoitukset eivät. Seuraavasta 

kuvasta (kaavio 2) näkee perhevalmennuksessa käytettyjen asioiden käsittelytavat ja 

niiden suosio äitien ja isien keskuudessa.  
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Kaavio 2. Perhevalmennuksessa käsiteltävien asioiden käsittelytavat 

 

Halusin kartoittaa myös vanhempien mielipidettä ryhmän toimimisesta. Valtaosa 

(n=14) oli sitä mieltä, että perhevalmennusryhmä toimi hyvin. Neljä vastasi sen toi-

mineen kohtalaisesti. Kaikki vanhemmat (n=18) olivat sitä mieltä, että olivat itse 

osallistuneet perhevalmennukseen aktiivisesti. Kaksi oli vastannut kysymykseen sekä 

kyllä että ei.  

 

Neljän eri perhevalmennusryhmän välillä ei ollut havaittavissa muutoksia, tyytyväi-

syys aiheisiin ja käsittelytapoihin oli kaikissa ryhmissä samoja tuloksia tuottavaa.  

9.2.2 Perhevalmennuksen asiakaspalaute; 8. ryhmäkerta 

Palautteen perhevalmennuksen synnytyksen jälkeisiltä ryhmäkerroilta sain kahdesta 

eri ryhmästä, yhteensä yhdeltätoista vanhemmalta, joista kuusi oli äitejä ja viisi isiä. 

Palautteessa oli lueteltuna erilaisia väittämiä, joita piti arvioida asteikolla 1-5 niin, 

että 1 oli täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Olen luonut taulukkoon väittämi-

en tuloksista keskiarvot niin, että nähtävissä on molempien ryhmien antamat keskiar-

vot ja niiden yhteenlasketut keskiarvot.  
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Väittämä 

 

Ryhmä 1 

 

Ryhmä 2 

 

Ryhmien 1 & 2 

yhteenveto 

Minulle on tärkeää, että tunnen muita alu-

een lapsiperheitä 

4,8 4,8 4,8 

Tutustuin perhevalmennuksessa uusiin ih-

misiin 

4,5 5 4,75 

Perhevalmennuksessa käydyt keskustelut 

antoivat uusia ideoita 

3,5 4 3,75 

Perhevalmennuksessa tehdyt harjoitukset 

olivat mieluisia ja tarpeellisia 

3 3,2 3,1 

Tiedän nyt, mitä perhepalveluita kunnassa-

ni on tarjolla 

3,7 4 3,85 

Perhevalmennusryhmä toimi hyvin 3,8 4,6 4,2 

Toimin itse aktiivisesti ryhmässä 3,5 3,8 3,65 

Sain tukea vanhemmuuteeni 3,5 4,4 3,95 

Olen tyytyväinen ryhmänohjaajien osaami-

seen ja ohjaustaitoihin 

3,3 4 3,65 

Kokonaisarvosana perhevalmennukselle 3,7 4,4 4,05 

Taulukko 1. Perhevalmennuksesta annetut arvosanat  

 

Taulukosta 1. näkee, että toinen perhevalmennusryhmä antoi perhevalmennukselle 

paremmat arvosanat kuin ensimmäinen ryhmä. Itse mietin, mikä oli toisessa ryhmäs-

sä parempaa kuin ensimmäisessä ja olimmeko työntekijöinä tehneet jonkinlaisen 

muutoksen perhevalmennukseen. Suurin ero oli siinä, miten ryhmäläiset kokivat saa-

neensa tukea vanhemmuuteensa. Toiseksi suurin ero oli siinä, miten ryhmäläiset ko-

kivat perhevalmennusryhmän toimimisen. Omasta mielestäni molemmat ryhmät toi-

mivat loistavasti ja ryhmäytyivät kiitettävästi. Tämä näkyi ryhmässä avoimuutena ja 

siinä, että ryhmäläiset kertoivat tapaavansa myös muuna aikana toisiaan.  

 

Ryhmänohjaajien osaaminen ja ohjaamistaidot saivat paremman arvosanan toiselta 

ryhmältä. Jäin asiaa pohtimaan ja ajattelen, että ensimmäisen ryhmän ollessa pilotti-

ryhmä, oli perhevalmennus siinä vielä kehitetyn version kokeilua ja suunnittelua ja 

kehittämistä matkan varrella, mutta toinen ryhmä ohjattiin jo varmemmalla otteella ja 

olimme sitä jo räätälöineet pilottiryhmän perusteella.  

 

Tuloksista näkee kuitenkin sen, että perhevalmennuksessa tärkeimmäksi koettiin uu-

siin ihmisiin tutustuminen ja se, että tuntee muita saman alueen lapsiperheitä.  
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Perhevalmennuksen ajankohta oli lähes kaikkien (n=10) vastanneiden mielestä sopi-

va, yhden isän mielestä se ei ollut sopiva. Tapaamiset kestivät aina noin puolitoista 

tuntia ja se oli kaikkien vastanneiden mielestä sopiva kesto. Valmennuksen sisällöt 

olivat vastanneet yhdeksän vanhemman tarpeita, kolme oli vastannut, että ei vastan-

nut tarpeitaan. Perhevalmennukseen sisältöön sai vaikuttaa omasta mielestään kuusi 

vanhempaa, mutta seitsemän oli sitä mieltä, että eivät saaneet siihen vaikuttaa.  

 

Tärkeimmäksi aiheeksi perhevalmennuksen äidit ja isät kokivat edelleen synnytyk-

sen. Perhevalmennuksen loppuarvioinnissa tärkeimmät aiheet saivat enemmän hajon-

taa kuin viidennen kerran arvioinnissa. Seuraavassa kuvassa (kaavio 3) on eriteltynä 

eri aiheet ja niiden suosio.  
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Kaavio 3. Perhevalmennuksessa käsiteltävien aiheiden suosio perhevalmennuksen 

lopussa 

 

Opinnäytetyötäni kirjoittaessani postilaatikkooni ilmestyi Satakunnan sairaanhoito-

piirin Vinkkeli-lehti, jossa oli kirjoitus Huittislaisesta pariskunnasta, jonka esikoinen 

oli syntynyt juuri Satakunnan keskussairaalan synnytysosastolla. Perheen mukaan 

neuvolalla ja Satakunnan keskussairaalalla on hyvä yhteistyö jo äidin odotusaikana. 

Vanhemmat kokivat saaneensa hyvää tukea Huittisten äitiysneuvolasta. Vanhemmat 

olivat käyneet synnytysvalmennuksessa ja se oli auttanut heitä valmistautumaan syn-

nytykseen ja sairaalaan tutustumisessa. (Kirkkala 2014, 12.)  
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Perhevalmennuksen käsittelytavoista tuli samankaltaiset tulokset perhevalmennuksen 

viimeisellä kerralla kuin viidennellä kerralla. Keskustelu koetaan perhevalmennuk-

sessa parhaimmalta tavalta käsitellä asioita. Sen on konkreettisesti itsekin pystynyt 

havaitsemaan perhevalmennuskerroilla, kuinka äidit ja isät nauttivat siitä, että saavat 

vertaistukimaisesti keskustella muiden perheiden kanssa. Yleensä ensimmäisellä ker-

ralla synnytyksen jälkeen, äidit ovat vaihtaneet kokemuksia synnytyksestä ja keskus-

telua riittää aiheesta. Isät ovat tässä kohtaa melko hiljaisia, mutta keskustelevat kui-

tenkin mm. isyysloman pitämisestä ja kuvailevat heidän näkökulmastaan arjen muut-

tumista lapsen myötä. Alla olevasta kuvasta (kaavio 4) näkee vielä keskustelun tär-

keyden perhevalmennuksessa. 
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Kaavio 4. Perhevalmennuksessa käsiteltävien asioiden käsittelytavat  

 

Perhevalmennuksen vanhemmista 10 vastasi, että aikoo pitää yhteyttä jonkun tai joi-

denkin ryhmän jäsenten kanssa jatkossa. Yksi mies jätti vastaamatta kysymykseen. 

Viisi naista ja yksi mies olisi kiinnostunut jatkossa jonkinlaisesta ryhmätoiminnasta, 

kuten esim. vanhempi-lapsiryhmästä. Loput viisi vanhemmista vastasi, etteivät ole 

kiinnostuneita ryhmätoiminnasta jatkossa. Kysymykseen oli mahdollisuus laittaa 

omia ajatuksia siitä, millainen ryhmä olisi kiinnostava. Yksi äiti oli kirjoittanut, että 

”Jokin, missä lapsi ja vanhemmat voisi tehdä yhdessä jotain”. Perheet ovat mielestäni 

hyvin verkostoituneet aina perhevalmennuksessa. Tuntemattomistakin ihmisistä on 

tullut toisilleen tuttuja ja etenkin äidit ovat käyneet perhekahvilassa yhdessä. He ovat 

kertoneet, kuinka heillä on korkea kynnys lähteä esim. perhekahvilaan yksin lapsen 

kanssa, mutta toisen vanhemman ja lapsen kanssa kynnys on madaltunut ja he ovat 

yhdessä alkaneet käydä perhekahviloissa ja muissakin paikoissa, esim. vauvauinnissa 

tai seurakunnan kerhoissa.  



62 

 

 

Kartoitin vanhemmilta vielä ideoita ja kehittämistarpeita tulevia perhevalmennus-

ryhmiä ajatellen. Tässä lueteltuna vanhempien ajatuksia kehittämistarpeista: 

 

”Enemmän keskustelua ja kuulumisten vaihtoa. Oli turha kuunnella lauluja cd:ltä.” 

”Toiseksi viimeisen kerran leikit/harjoitukset tuntuivat turhilta, muuten tarpeellista 

asiaa!” 

”Paneutumista asioihin paremmin. Ettei kysyttyyn asiaan lähdetä hakemaan vastaus-

ta kun kysymys esitetty.” 

”Enemmän tietoiskuja ja asiaa. Kysellään liikaa ´Mitä haluaisitte tietää?`” 

9.3 Perhevalmennuksen arviointi; työryhmä 

Halusin koota työryhmältä ajatuksia ja mielipiteitä perhevalmennuksen kehittämis-

prosessista ja uudistetun perhevalmennusmallin käyttöönotosta. Kyselin sähköpostit-

se äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajilta (n=4), jotka ovat olleet prosessissa 

alusta asti mukana, heidän mielipiteitään käytössä olevasta perhevalmennusmallista 

ja heidän kokemuksistaan perhevalmennusryhmien vetäjinä. Sähköpostiini vastasi 

antamassani ajassa kolme terveydenhoitajaa. 

 

Palautteen mukaan on tärkeää olla mukana perhevalmennuksen ensimmäisellä ker-

ralla, koska tällöin tulee tutustuttua ryhmään ja kasvot ovat tutut seuraavilla valmen-

nuskerroilla, mikäli sama ihminen ei ole jokaisella kerralla mukana. Kolme synny-

tyksenjälkeistä kertaa on tuntunut sopivalta, ryhmä ehtii tutustumaan toisiinsa ennen 

synnytystä. Sairaalan synnytysvalmennus on myös saanut hyvää palautetta.  

 

Terveydenhoitajat odottavat neuvolan omalta perhetyöntekijältä tulevaisuudessa vas-

tuunjakoa ja osallistumista perhevalmennukseen. Laatimani perhevalmennusmallin 

pohjalta neuvolan työryhmä kehittää ja muokkaa perhevalmennusta haluamallaan 

tavalla. Palautteen mukaan saman koulutuksen saaneen työntekijän kanssa yhteistyö 

on toiminut parhaiten; työpari oli tuttu pidemmältä ajalta ja ryhmän valmistelu tuntui 

helpommalta kuin molemmat työntekijät olivat fyysisesti samalla työpaikalla. Per-
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soonallisuus laitetaan likoon ryhmissä ja ryhmän kokee erilaisena sekä sosiaalitoi-

men edustajan että eri neuvolan terveydenhoitajan kanssa.  

 

Muiden tahojen osallistuminen perhevalmennukseen nähtiin hyvänä asiana, eri työn-

tekijät tulevat tutuksi ryhmälle ja lapsiperheiden palvelut tulevat vanhemmille tutuik-

si. Perhepäivähoidon ohjaajan vierailu perhevalmennuksessa koettiin hyvin positiivi-

sena. Perhetyöntekijän kanssa oli kiva kokeilla ryhmää, koska joku muukin oli innos-

tunut asiasta ja toi uusia näkökulmia valmennukseen. Kuitenkin jatkossa neuvolan 

perhetyöntekijän toivotaan terveydenhoitajien mukaan osallistuvan perhevalmennuk-

seen lastensuojelun perhetyöntekijän sijaan. Liian monen asiantuntijan samanaikai-

nen vierailu yhdellä ryhmäkerralla koettaisiin liian sekavana. Vierailevan vauvaper-

heen on koettu antavan perheelle paljon odotusaikana. Myös vauvahieronta-

asiantuntija olisi mieluisa vierailija ryhmään. 

 

Terveydenhoitajat miettivät voisivatko perheet vaikuttaa perhevalmennuksen sisäl-

töön enemmän, koska vanhempien palaute oli selvästi se, etteivät he koe saaneensa 

siihen vaikuttaa.  Terveydenhoitajat ovat sitä mieltä, että vaikka sitä kyseltäisiin en-

simmäisellä kerralla, niin ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tulevat odottavat enem-

män ryhmien vetäjiltä kuin osaisivat itse sanoa, mitä odottavat. Parhaiten ryhmätyy-

tyväisyyteen vaikuttaa olemalla itse aktiivinen ryhmässä ja tuomalla esille itseä kiin-

nostavia aiheita.  

 

Terveydenhoitajat kertovat, että perhevalmennus on elävä ja vetäjiensä näköinen, ei 

kuitenkaan mikään pysyvä malli. Sisältö koostuu tärkeistä jutuista ja ryhmän jäsenten 

osallistuminen riippuu osallistujien aktiivisuudesta ja persoonasta. Perhevalmennus 

elää koko ajan ja jo heti ryhmän jälkeen voi huomata itsekin, mikä ei toiminut ja 

muuttaa siten toimintaa. Perhevalmennusryhmän suunnittelu sai kiitosta minulta, nyt 

sitä on helpompi muuttaa tai jättää sinällään. Harjoitusten hyödyllisyyttä pohdittiin 

palautteissa. Vanhemmat eivät kokeneet harjoituksia hyväksi, mutta terveydenhoita-

jille oli tullut mielikuva, että isät tulivat ehkä paremmin huomioiduksi harjoitusten 

kautta. Palautteen mukaan harjoitukset vievät aikaa, joten liikaa niitä ei voi olla yh-

dellä ryhmäkerralla.  
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Monet vanhemmat olivat palautteessaan sitä mieltä, että jonkinlainen ryhmätoiminta 

perhevalmennuksen jälkeen voisi kiinnostaa. Palautteen mukaan vanhemmat eivät 

ole kovin innostuneita ryhmätoiminnasta, koska noin kolme tai neljä kahdeksasta 

perhevalmennusparista osallistuu perhevalmennukseen. Vauvaryhmät ovat suosi-

tumpia ryhmiä. Palautteissa mietittiin, että ryhmiä voisi olla aihepiireittäin, esim. 

imetysryhmä, isien ryhmä, kaksosten ryhmä, allergisten ryhmä tmv. Kuitenkin kai-

ken muun ryhmätoiminnan järjestäminen vaatii resursseja ja tietäisi henkilökunnalta 

iltatöitä.  

 

Lopuksi pyysin terveydenhoitajilta avointa palautetta perhevalmennuksesta ja kehit-

tämisideoita. Neuvolan ennaltaehkäisevän perhetyön alkaminen ja kehittäminen näh-

dään tuovan mukanaan paljon uusia tuulia, myös perhevalmennukseen ja muihin 

neuvolan järjestämiin ryhmiin. Palautteen mukaan hyvin valmistellut ryhmäkerrat 

olivat olleet hyviä. Myös vanhempien ryhmäytyminen oli tärkeää. Vanhemmat ovat 

käyneet yhdessä perhekahvilassa ja ovat sosiaalisessa mediassa (facebook) yhteydes-

sä keskenään. Kuitenkin terveydenhoitajia mietityttää, miksi kaikki perheet eivät 

osallistu perhevalmennukseen. Tässä varmasti tulee vastaan niin sanottu ikuisuusky-

symys. Aina on perheitä, jotka eivät koe haluavansa osallistua perhevalmennukseen 

ja toiset tulevat sinne mielellään. Terveydenhoitajien kanssa on joskus pohdittu, mis-

tä osallistumattomuus johtuu, ovatko vanhemmat huonompiosaisia vai ovatko he jo 

tarpeeksi valmentautuneita ilman perhevalmennusta. Vastausta tähän ei välttämättä 

koskaan saada. Toinen asia mitä jäätiin pohtimaan, oli se miten isät saisi kokemaan 

ryhmän tarpeellisuuden ja mistä saisi innostuneen mieshenkilön perhevalmennus-

ryhmään mukaan yhdeksi vetäjäksi.  

10   POHDINTA 

Heikkisen (2007, 29) mukaan toimintatutkimus ei koskaan pääty, mutta tutkijan pitää 

lopettaa työnsä johonkin perusteltuun vaiheeseen. Tarinoillakin on alku, keskikohta 

ja loppu. Perhevalmennusryhmiä ehti alkamaan neljä opinnäytetyöni aikana. Neljässä 

ryhmässä ehdin olla synnytystä edeltävillä kerroilla ja kahden ryhmän mukana syn-

nytyksen jälkeisillä ryhmäkerroilla. Opinnäytetyöprosessin jälkeen olen ollut satun-
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naisesti mukana joillakin synnytystä edeltävillä kerroilla ja synnytyksen jälkeisillä 

kerroilla enemmän.  

 

Vanhempien antamat arvioinnit perhevalmennukselle olivat mielestäni hyvät ja ne 

myös tukevat aikaisempia tutkimustuloksia perhevalmennuksen hyödyistä. Tärkein 

anti vanhemmille on perhevalmennuksessa ollut palautteiden mukaan toisiin lapsi-

perheisiin ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Vertaistuki ja sosiaalisen verkoston laaje-

neminen ovat nousseet esille tärkeiksi hyödyiksi myös Haapion ym. (2009, 17), Kan-

sallisen äitiyshuollon asiantuntijaryhmän (2013, 80) sekä Paavilaisen (2003, 88, 93-

99, 133) mukaan. Pietilä-Hellan (2010, 4-5) tutkimuksessa nousi esille äitien tutus-

tuminen toisiin äiteihin olevan yleisempää kuin isien vertaistuminen. Vanhemmat 

kokivat saaneensa tukea vanhemmuuteensa ja tietoa kunnan tarjoamista perhepalve-

luista. Haapio ym. (2009, 15-15) toteavatkin perhevalmennuksen vahvistavan van-

hempien voimavaroja ja lisäävän vanhempien tietämystä raskaudesta, synnytyksestä, 

lapsivuodeajasta ja lastenhoidosta. Tärkeimmiksi aiheiksi ennen synnytystä koettiin 

synnytys, imetys, vauvan vuorokausi ja toisen vauvaperheen vierailu. Synnytyksen 

jälkeisillä kerroilla aiheiden suosiossa oli enemmän hajontaa. On myös ymmärrettä-

vää, että valmennuksessa ei välttämättä voi tyydyttää kaikkia ja negatiivinenkin pa-

laute on mielestäni hyväksi jatkoa suunnitellessa. Paavilaisen (2003, 88, 93-99, 133) 

väitöskirjassa hän totesi vanhempien kokeneen saaneensa riittävästi tietoa perheval-

mennuksen avulla, mutta aukkojakin oli havaittu. Vanhemmat olisivat kaivanneet 

tietoa myös negatiivisista asioista, kuten esim. odotuksessa ilmenevistä vaikeuksista, 

keskenmenosta, raskausmyrkytyksestä tai imetysongelmista. Omassa työssäni van-

hemmat kertoivatkin palautteessa toivovansa tietoa myös mm. sektiosta. Vanhemmat 

eivät heidän mielestään saaneet vaikuttaa perhevalmennuksen sisältöön, joten sen 

ottaisin nyt enemmän huomioon perhevalmennuksen ensimmäisellä kerralla. Itse pi-

din valmennuksessa harjoitustehtäviä tärkeinä ja mielekkäinä, mutta niiden käyttöä 

tulisi miettiä jatkossa, koska vanhemmat eivät harjoituksia kokeneet kovin mielek-

käinä.  

 

Vanhemmista suuri osa oli kiinnostunut jonkinlaisen vanhempi-lapsiryhmän toimin-

nasta jatkossa ja itse näen siinä Huittisten kaupungilla seuraavan kehittämishaasteen. 

MLL järjestää perhekahvilatoimintaa ja seurakunnalla on kerhotoimintaa, mutta ta-

vallinen vanhempi-lapsiryhmä puuttuu ja sen kaltaiselle toiminnalle uskoisin olevan 
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kysyntää. Vanhemmat ovat verkostoituneet perhevalmennuksessa, mutta uskoisin 

heidän kaipaavan lisää perheitä ympärilleen. Elämässä sosiaalinen verkosto saattaa 

muuttua vauvan myötä, joten toisten vauvaperheiden seura voidaan kokea ehdotto-

man tärkeänä.  

 

Kehittämistyössä mieluisinta oli nähdä tulevia vanhempia ja kuulla heidän miettei-

tään ja ajatuksiaan ennen ja jälkeen synnytyksen. Vanhemmat ovat olleet ryhmäker-

roilla hyvin aktiivisia ja realistisia. Heidän kanssaan on ollut jokaisessa ryhmässä 

luontevaa keskustella. Olen saanut kiitosta äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoita-

jilta kehittämästäni perhevalmennusmallista ja olen itsekin kiitollinen äitiys- ja las-

tenneuvolan terveydenhoitajien kanssa tehdystä yhteistyöstä. Näen perhevalmennuk-

sen hyvin tärkeänä tukena ensisynnyttäjillä. Huittisissa on mielestäni hyvin otettu 

vastaan laajempi ja kattavampi perhevalmennusmalli, jota varmasti jatkossakin kehi-

tetään ajan myötä. Toivon perhevalmennusmallin elävän Huittisten äitiys- ja lasten-

neuvolan työmuotona ja uskon, että tulevaisuudessa sitä kehitetään ajan myötä ja 

saadaan siihen muitakin toimijoita mukaan.  

 

Perhevalmennuksen kehittäminen on ollut minulle hyvin mieleinen ja myös henkilö-

kohtainen prosessi. Olen saanut itselleni suunnattomasti ammatillista osaamista oman 

lastensuojelutyöni lisäksi. Perhevalmennuksen kehittämistä aloittaessani en osannut 

kuvitella, että siitä voi tulla minulle myös henkilökohtainen ja henkisen kasvun paik-

ka. Olen opinnäytetyön avulla päässyt pohtimaan omaa tulevaa äitiyttäni ja tämä pro-

sessi on antanut minulle vahvuutta ja varmuutta omaan tulevaan vanhemmuuteeni.  
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LIITE 1 

ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAN ARVIOINTI/PALAUTE 

PERHEVALMENNUS –PAKETISTA 

 

            NIMI:  

 

1. TUTUSTU PERHEVALMENNUSPAKETTIIN JA KIRJOITA 

AVOIMESTI PALAUTETTA JA MIELIPITEITÄ 

PERHEVALMENNUSPAKETISTA (kertojen määrä, sisältö, menetelmät 

ymv.) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. MITÄ KEHITTÄMIS-/PARANTAMISIDEOITA SINULLE HERÄSI 

PERHEVALMENNUS –PAKETISTA? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

3. MIHIN KERTAAN/KERTOIHIN HALUAISIT ITSE OSALLISTUA 

TYÖNTEKIJÄNÄ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

4. MILLE KERROILLE TOIVOISIT PERHETYÖNTEKIJÄN 

OSALLISTUVAN? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

5. KEIDEN MUIDEN HALUAISIT OSALLISTUVAN 

PERHEVALMENNUKSEEN? (Vierailijat tmv.) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

6. MUUTA SANOTTAVAA  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

PALAUTUS MINULLE SISÄISEN POSTIN KAUTTA 4.5.2012 

MENNESSÄ. 

 

 

KIITOS   

 

Annukka Laine 
 

 

 

                      

 

 

 



 

 

          LIITE 2 

 

HUITTISTEN ÄITIYS- JA 

LASTENNEUVOLAN 

PERHEVALMENNUS

 



 

1. Tapaaminen ”PERHE ON PARAS”

Tavoite: - Tutustua perhevalmennusohjelmaan ja ryhmään

- Vahvistaa mielikuvia tulevasta vauvasta

- Kerätä raskaudenaikaisia kokemuksia 

vertaistukimaisesti

Toimijat: Lastenneuvolan terv.hoitaja, 

perhetyöntekijä

1. Työntekijät ja ryhmäläiset esittäytyvät

2. Esitellään perhevalmennusohjelma 

3. Keskustelua vertaistukimaisesti raskauden herättämistä tunteista, odotuksista, 

ajatuksista ja hyvinvoinnista raskausaikana

4. Keskustelua raskauden tuomista fyysisistä ja psyykkisistä muutoksista

5. Mietitään vauvan myötä elämässä ja parisuhteessa muuttuvia asioita, esim. äidit 

ja isät erikseen. Lopuksi käydään asiat läpi.

6. Jaetaan MLL:n Vauva tuli taloon –kirja kotona luettavaksi ja täytettäväksi

(Saatavissa sivulla http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kattapidempaa/tyokirjat/)

7. Mielikuvavauva –harjoitus: Pöydälle levitetään suuri määrä erilaisia lehdistä

leikattuja kuvia vauvoista. Tehtävä: millainen vauva meille on tulossa? Valitse 

kuva. Vanhemmat esittelevät valitsemansa kuvan sekä kuvailevat vauvaa: 

millainen kohtuvauva on. 

8. Illan päätös ja kerrotaan seuraavan kerran aihe 

  

 

 



 

 

2. Tapaaminen ”SYNTYMÄ ON IHME”

Tavoite: - Antaa tietoa synnytyksestä ja siihen valmentautumisesta

- Luoda turvallisuuden tunnetta 

- Mahdollistaa avoin keskustelu tunteista ja kokemuksista

Toimijat: Äitiysneuvolan terveydenhoitaja

1. Kuulumiskierros

2. Katsotaan synnytysvideo

3. Keskustellaan videosta ja sen herättämistä kysymyksistä. 

4. Käydään läpi: 

- synnytyksen lähestyminen 

- sairaalaan lähteminen

- sairaalaan mukaan otettavat tavarat 

- synnytykseen liittyvät vaiheet, asennot ja kivunlievitys yms 

5.      Illan päätös

 

 



 

3. Tapaaminen ”VAUVA ON AINUTKERTAINEN”

Tavoite: - Antaa tietoa lapsivuodeajasta (synnytyksen ja lapsen syntymisen

aiheuttamat muutokset) 

- Tuetaan uuteen elämäntilanteeseen valmentautumista 

- Kannustetaan imetykseen

Toimijat: Äitiysneuvolan terveydenhoitaja

1. Kuulumiskierros

2. Keskustelua lapsivuodeajasta: sairaalan käytännöt, neuvolan th:n kotikäynti, 

synnytyksen jälkitarkastus, fyysiset muutokset

3. Imetys: Power point-esitys, keskustelua imetyksestä ja siihen liittyvistä

ajatuksista ja odotuksista. 

4. Äidin ja isän kuvitteellinen vuorokausi 1kk vauvan kanssa (LIITE 1). Käydään 

läpi ja keskustellaan vauvan vuorokausirytmistä (uni, ruoka jne)

5. Kysymysten laatimista ensi kerran vierailevalle vauvaperheelle

6. Illan päätös

 

 

 



 

4. Tapaaminen ”VUOROVAIKUTUKSESSA ON 

VOIMAA”

Tavoite: - Antaa tietoa vauvan hoidosta 

- Vahvistaa mielikuvaa vauvaperheen arjesta

Toimijat: Lastenneuvolan terveydenhoitaja, 

vapaaehtoinen vauvaperhe

1. Kuulumiskierros

2. Infoa lastenneuvolan toiminnasta lyhyesti

3. Katsotaan dvd vauvaperheen arjesta ja vuorovaikutuksesta

4. Power point-esitys ja keskustelua vauvan hoidosta ja vauvaperheen arjesta, 

vuorovaikutuksesta, vanhempien rooleista vauvan hoidossa. 

5. Puhutaan äitien baby blues –ajasta ja kerätään ilonaiheita vauvasta. 

6. Jos paikalle saadaan joku vauvaperhe kertomaan kokemuksistaan vauvan kanssa, 

voi perhe kertoa miten heidän elämä on muuttunut vauvan synnyttyä, mitä

ajatuksia on isyydestä ja äitiydestä, vauvan itkuista, rytmistä, yöheräilyistä, 

sosiaalisen verkoston tärkeys ja tarvittaessa avun pyytäminen. Vauvaperheen 

vanhemmat myös vastaavat heille etukäteen tehtyihin kysymyksiin.

7. Illan päätös

 

 

 



 

5. Tapaaminen ”KENENKÄÄN EI TARVITSE 

OLLA YKSIN

Tavoite: - Kertoa palveluista, joita perheillä on käytettävissä

- Antaa tietoa vauvan syntymän mukanaan tuomista muutoksista 

parisuhteeseen, kannustetaan parisuhdeasioissa

- Pohtia valmistautumista kotiinpaluuseen synnytyssairaalasta 

Toimijat: Äitiysneuvolan terveydenhoitaja 

Parisuhdeterapeutti Pirkko Niemi

1. Kuulumiskierros

2. Keskustellaan kotiutumisesta vauvan kanssa 

3. Perhe-etuuksista kertominen

4. Perheiden palvelut kunnassa (lapsiperheiden kotipalvelu, perhekahvila, 

perheneuvola, päivähoito, srk, MLL…)

5. Parisuhdeasioista keskusteleminen. 

6. Perhevalmennuksen arviointi tähän mennessä

7. Infoa perhevalmennuksen ryhmän tapaamisten jatkumisesta vauvan syntymisen 

jälkeen 

 

 

 



 

6. Tapaaminen ”ARKEA JA ILON HETKIÄ

VAUVAPERHEESSÄ”

Tavoite: - Uudelleen ryhmäytyminen

- Vertaistuen virittäminen

- Kokemusten vaihto

Toimijat: Lastenneuvolan terveydenhoitaja, perhetyöntekijä

1. Esittäydytään uudestaan ja perheet esittelevät uuden perheenjäsenen (kuka, 

millainen, miten tuli maailmaan)

2. Seuraavien tapaamisten ajankohtien kertaus, ennen lapsen syntymistä tehdyn 

arvioinnin läpikäynti ja mahdolliset kehittämisideat tulevia valmennuksia ajatellen

3. Miten elämä on konkreettisesti muuttunut vauvan syntymän jälkeen, miten 

muutoksiin sopeutuminen on sujunut

4. MLL:n edustuksen mahdollinen vierailu ryhmässä ja toiminnasta kertominen

5. Onko lapsi ollut jo erossa vanhemmistaan? Miten on mennyt? Miltä vanhemmista 

tuntui olla erossa lapsestaan? Keskustelua.

6. Käydään lyhyesti keskustellen läpi vauvan hoitoa, imetystä, ruokintaa, 

vuorokausirytmiä ja vaihdetaan kokemuksia

7. Illan päätös

 

 

 



 

7. Tapaaminen ”RAKKAUTTA JA RAJOJA”

Tavote: - Antaa tietoa ja herättää keskustelua vanhemman ja vauvan välisestä
riittävästä varhaisesta vuorovaikutuksesta

- Isien ääni myös kuuluviin – puhetta isänä olemisen arkipäivästä

- Keskustelua vanhemmuudesta 

Toimijat: Lastenneuvolan terveydenhoitaja, 

perhetyöntekijä

1. Kuulumiskierros 

2. Keskustellaan isän roolista  perheessä, mikä on erityisen hyvää, mitä isä on 

tehnyt vauvan kanssa. Miten vastuuta jaetaan, miten puolison kanssa vietetään 

aikaa, molempien vanhempien tarpeiden huomioiminen, isyysloma ja isäkuukausi

3. Puhutaan varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kokeillaan joitakin 

vuorovaikutusleikkejä, tehdään vauvatus-harjoitus (LIITE 2)

4. Pohditaan erilaisia pulmatilanteita ja niiden ratkaisuja. Annetaan vanhemmille tilaa 

keskustella haluamistaan asioista. 

5. Keskustellaan vahvuuskorttien avulla tai ilman esim. vanhemmuudesta, 

äitiydestä, isyydestä ja jaksamisesta

6. Illan päätös

 

 

 



 

8. Tapaaminen ”KERTAUS ON OPINTOJEN ÄITI”

Tavoite: - Muistuttaa vanhempia perheiden palveluista ja tarkennetaan  

lapsiperheiden kotipalvelua  ja päivähoitoa

- Puhutaan tärkeimmistä asioista, joita on käyty läpi, tarkoituksena lähteä

vanhempien  haluamista keskustelunaiheista

- Perheiden verkostoa tarkastellaan

Toimijat: Lastenneuvolan terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, perhepäivähoidon 

ohjaaja, lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä

1. Kuulumiskierros

2. Keskustellaan päivähoidosta ja pyydetään esim. perhepäivähoidon ohjaaja 

kertomaan päivähoitoasioista Huittisten Kaupungissa

3. Kerrataan perheiden palvelut muutoin kunnassa ja annetaan esitteitä tai monisteita

4. Puhutaan perheiden lähiverkostoista ja tehdään ”Perheen verkosto” (LIITE 3)

5. Perhevalmennuksen loppupalautelomake  ja keskustelua 

 

 

 



 

ÄIDIN KUVITTEELLINEN VUOROKAUSI 1KK VAUVAN 

KANSSA

LIITE 1

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

KELLOON MERKITTYNÄ SAMA ASIA

 

            

                            

 



 

ISÄN KUVITTEELLINEN VUOROKAUSI 1KK VAUVAN 

KANSSA 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

KELLOON MERKITTYNÄ SAMA ASIA

 

 

 

 



 

LIITE 2

VAUVATUS- harjoitus

Liike 1 Liike 2

Halaus: vie vauvan kädet ristiin Nyrkkeily: peukalot kämmenissä nostetaan

rinnalle ja auki sivuille hitaasti vauvan käsiä ylös ja alas vuorotellen.

vauvalle jutellen. Toista 5-7 kertaa.

Toista 5-7 kertaa.

Liike 3 Liike 4

Perhonen: vie vauvan kädet sivukautta Poljenta: Tartu lapsen nilkoista kiinni ja

ylös korviin asti alustaa pitkin ja tuo alas vie jalkoja koukkuun vuorotellen. 

vartalon viereen. Toista 5-7 kertaa. Toista 5-7 kertaa.

VAUVATUSRESEPTI
• Vauvata lastasi 2-3 kertaa päivässä n. 5 minuutin ajan.

• Laita vauva lattialle viltin päälle tai sänkyyn selälleen, ole itse lähellä

• Juttele vauvalle rauhallisesti, houkuttelevasti,

anna tilaa vauvan vastaukselle – kuuntele sitä

• Houkuttele vauva pysymään katsekontaktissa koko vauvatuksen ajan.

• Tarjoa peukalosi vauvan kämmeniin - se on merkki aloituksesta.

• Vauva saattaa vastustella aluksi, mutta houkuttele vauva mukaan.

Hän oppii nopeasti samanlaisena toistuvan liikesarjan. Pian huomaat,

että vauva alkaa viedä itse. Vauvattaa voi noin yhteen vuoteen asti tai

niin kauan kuin vauva haluaa.

 

 

 

 



 

LIITE 3

 

 

 

 



 

              LIITE 3 

ASIAKASPALAUTE, PERHEVALMENNUKSEN 5. KERTA 
 

           

Olen nainen   
  

Olen 
mies    

  

           Tuliko tieto perhevalmennuksesta riittävän ajoissa?  
   

           Kyllä    
         Ei   
         

           Vastasiko perhevalmennus odotuksiasi? 
     

           Kyllä   
         Ei   
         

           Sopiko perhevalmennuksen ajankohta ja paikka sinulle? 
   

           Kyllä   
         Ei   
         

           

           Vastasiko valmennuksen sisällöt tarpeitasi?  
    

           Kyllä   
         Ei   
         

           Saitko vaikuttaa perhevalmennuksen sisältöön? 
    

           Kyllä   
         Ei   
         

           Mikä aihe oli itsellesi tärkein?   
      

           Raskauden tuomat muutokset 
   

  
  Miten parisuhde muuttuu vauvan myötä 

  
  

  Mielikuvavauva 
     

  
  Synnytys 

      
  

  Lapsivuodeaika 
     

  
  Imetys 

       
  

  Info lastenneuvolan toiminnasta 
   

  
  Vauvaperheen arki ja vanhempien roolit vauvan hoidossa   
  Vauvan vuorokausi, hoito, ruokailu, vauvan tarpeet 

 
  

  Toisen vauvaperheen vierailu 
   

  
  



 

Kotiutuminen synnytyslaitokselta kotiin 
  

  
  Perhe-etuudet 

     
  

  Perheiden palvelut kunnassa 
   

  
  Parisuhdeasiat 

     
  

  

           Voit halutessasi perustella valintasi:  
     

                             
                    
  

           Mikä seuraavista asioiden käsittelytavoista tuki parhaiten valmentautumistasi? 

           Tietoiskut 
 

  
       Harjoitukset   
       Keskustelu 

 
  

       Vierailijat 
 

  
       

           Miten hyvin ryhmä mielestäsi toimi? 
     

           Hyvin 
  

  
       Kohtalaisesti   
       Tyydyttävästi   
       Huonosti 

 
  

       

           Oliko sinun osallistumisesi valmennukseen hyvää ja aktiivista? 
  

           Kyllä   
         Ei   
         

           

           

           KIITOS PALAUTTEESTASI! 
      

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          LIITE 4 

ASIAKASPALAUTE, PERHEVALMENNUSRYHMÄN LOPUSSA  

            

      
Olen nainen   

    

      
Olen mies    

    

            Lue alla oleva väittämä ja rengasta asteikolta 1–5 numero, joka parhaiten kuvaa omaa  
 mielipidettäsi. 1= täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä 

     

            Minulle on tärkeää, että tunnen muita tällä alueella asuvia lapsiperheitä  1 2 3 4 5 

Tutustuin perhevalmennuksessa uusiin ihmisiin 
 

1 2 3 4 5 

Perhevalmennuksessa käydyt keskustelut antoivat uusia ideoita 1 2 3 4 5 

Perhevalmennuksessa tehdyt harjoitukset olivat mieluisia ja tarpeellisia 1 2 3 4 5 

Tiedän nyt, mitä perhepalveluita kunnassani on tarjolla 1 2 3 4 5 

Perhevalmennusryhmä toimi hyvin 
  

1 2 3 4 5 

Toimin itse aktiivisesti ryhmässä 
  

1 2 3 4 5 

Sain tukea vanhemmuuteeni 
   

1 2 3 4 5 

Olen tyytyväinen ryhmänohjaajien osaamiseen ja ohjaustaitoihin 1 2 3 4 5 

            Kokonaisarvosanaksi perhevalmennukselle antaisin asteikolla 1-5 1 2 3 4 5 

            Sopiko perhevalmennuksen ajankohta ja paikka sinulle? 
     

            Kyllä   
          Ei   
          

            

            Oliko tapaamisten pituus teille sopiva? 
       

            Kyllä   
          Ei   
          

            Vastasivatko valmennuksen sisällöt tarpeitasi?  
      

            Kyllä   
          Ei   
          

            Saitko vaikuttaa sisältöihin? 
        

            Kyllä   
          Ei   
          

            Mikä aihe oli itsellesi tärkein? 
       

            Raskauden tuomat muutokset 
  

  
    Miten parisuhde muuttuu vauvan myötä 

  

  
    Mielikuvavauva 

    

  
    Synnytys 

      

  
    Lapsivuodeaika 

    

  
    Imetys 

      

  
    Info lastenneuvolan toiminnasta 

  

  
    



 

Vauvaperheen arki ja vanhempien roolit vauvan hoidossa   
    Vauvan vuorokausi, hoito, ruokailu, vauvan tar-

peet 
 

  
    Toisen vauvaperheen vierailu 

   

  
    Kotiutuminen synnytyslaitokselta kotiin 

  

  
    Perhe-etuudet 

    

  
    Perheiden palvelut kunnassa (kotipalvelu, perhekahvila ym.)   
    Parisuhdeasiat 

    

  
    Miten elämä on muuttunut konkreettisesti vauvan synnyttyä   
    Lapsen oleminen erossa vanhemmistaan 

 
  

    Vauvahieronta 
    

  
    Varhainen vuorovaikutus ja vuorovaikutusharjoitukset   
    Pulmatilanteet ja niiden ratkaiseminen 

  
  

    Vanhemmuus, äitiys, isyys, jaksaminen 
 

  
    Päivähoito 

      
  

    Perheiden lähiverkostot 
    

  
    

            Mikä seuraavista asioiden käsittelytavoista tuki parhaiten valmentautumistasi? 
   

            Tietoiskut 
  

  
        Harjoitukset 

 
  

        Keskustelu 
 

  
        Vierailijat 

  
  

        

            Aiotko pitää yhteyttä jonkun/joidenkin ryhmän jäsenten kanssa jatkossa?  
    

            Kyllä   
          Ei   
          

            Olisitko jatkossa kiinnostunut ryhmätoiminnasta, esim. vanhempi-lapsiryhmästä? 
   

            Kyllä   
          Ei   
          

            Millainen ryhmä sinua kiinnostaisi? 
       

                                    

            

            

            Mitä ideoita/kehittämistarpeita antaisit ryhmänvetäjille tulevia perhevalmennusryhmiä ajatellen? 

                                    

                                    

                                    

                                    

            

            KIITOS PALAUTTEESTASI! 


