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Sihvonen, E. (2016) Yht. 310 (!) projektia, hanketta

• Mistä tiedämme saammeko tuloksia?

• Miten resurssit pitäisi jakaa?

Vanhemmuuden ja perheiden
tukemiseen on kansallinen tahtotila



http://www.eif.org.uk/publication/foundations-for-life-what-works-to-support-parent-child-interaction-in-the-early-years/

Ei vaikuttava (n = 5) 

Ei vielä näyttöä vaikuttavuudesta (n = 35)

Vähäistä näyttöä 
vaikuttavuudesta (n = 18)

Kohtalaista näyttöä
vaikuttavuudesta(n = 14)

Vahvaa näyttöä vaikuttavuudesta (n = 3)

75 lapsen ja vanhemman välisen 
suhteen parantamiseen pyrkivää 
ohjelmaa Briteissä



Kasvun tuki –työn lähtökohdat:

• Lapsilla, nuorilla ja perheillä tulisi tasapuolisesti olla mahdollisuus päästä 
parhaaseen mahdolliseen tietoon pohjautuvan, tehokkaan tuen ja avun piiriin

• Arvioidaan menetelmiä niiden tutkimusnäytön ja sovellettavuuden perusteella, 
vastaavia portaaleja on muissa  maissa, Pohjoismaissa esim. Ungsinn Norjassa

• Arviointiprosessi on interventio itsessään: välittää kentälle tietoa näyttöön 
pohjaavasta työtavasta ja rohkaisee tutkimuksen tekemiseen ja näytön 
hankkimiseen



Mitä ja miten arvioidaan?



Miten menetelmää on tutkittu?



Millaisia tuloksia menetelmällä on saatu?





VAVU**
Vahvuutta vanhemmuuteen – tutkimus
meneillään
Pidä kiinni –hoitojärjestelmä *
Kiikku *
Muksuoppi – tutkimus meneillään
VIG-MLL **
Theraplay *
Voimaperheet **
Ihmeelliset vuodet –
vanhemmuusryhmät ***
Ihmeelliset vuodet –
ryhmänhallintamenetelmä **
Ihmeelliset vuodet terapeuttiset
lastenryhmät (PienryhmäDino) *

Fhille
Toimiva lapsi ja perhe –työmenetelmät: 
Lp-keskustelu**
Perheinterventio**
Verttiryhmät
ICDP – Kannustava vuorovaikutus *                                                                                                                    
Trappan
Voikukkia –ryhmät
MDFT – Multidimensional Family 
Theraplay **
Läheisneuvonpito

www.kasvuntuki.fi



▪ Epäjohdonmukaiset reaktiot lapsen 

käytökseen

▪ Rankaisupohjaisuus

▪ Käytösongelmien ja käytöshäiriöiden 

väheneminen 

▪ Positiivinen, hyvän huomaava 

vanhemmuus

▪ Vanhemman ja lapsen myönteinen 

vuorovaikutus

▪ Vahvuuksien ja onnistumisten esille nostaminen

• 3-12 –vuotiaiden käytösoireilevien lasten vanhemmille

• Ryhmät kestoltaan noin 2,5 tuntia ja ne kokoontuvat viikon välein 12-20 viikon ajan

• Vetäjinä toimii kaksi koulutettua ryhmänohjaajaa

• Tuloksia lukuisista RCT-tutkimuksista, katsauksista ja meta-analyysista

(esim. Webster-Stratton, 1984, 1990, 1994; Beauchaine, 2004; Azevedo ym, 2012; Connolly, Shelly & Fitzpatrick, 2001;Larsson ym. 2008; Posthumus ym., 2010; meta-analyysi, Menting, 2013)

Ihmeelliset vuodet –ohjelma 
vanhemmuusryhmät (The Incredible Years)



Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus lastensuojelukontekstista käynnissä
myös Suomessa (Karjalainen ym., käsikirjoitus valmisteilla)

• Alustavien tulosten mukaan ryhmiin osallistuneet lastensuojelun asiakkaina olevat
vanhemmat eivät eronneet tyytyväisyydessä tai hoidon keskeytyksissä muista
vanhemmista

• Lapsen ulospäin suuntautuneet psykiatriset oireet vähenivät interventioryhmässä
merkitsevästi verrokkiryhmää enemmän



Vanhemmuutta tukevien menetelmien vaikutukset paranevat 
kun opettajat ja varhaiskasvattajat hyödyntävät samoja 
periaatteita kuin vanhemmat kotona (Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2001; Webster-Stratton, Reid & 

Hammond, 2004)

Ihmeelliset vuodet –ryhmänhallintamenetelmä :

lisää lasten itsesäätely• - ja yhteistyötaitoja

vähentää käytösongelmia•

lisää sosiaalisia taitoja riskilasten joukossa•

opettajien hallintakeinot ja • luokan ilmapiiri paranevat
(Raver et al., 2008; Williford & Shelton, 2008: Baker et al., 2012; McGilloway et al., 2010) 



Haasteet?

• Rohkaisu vs kriittisyys – viestinnän sävyt?
• Paradigmojen erot: Mitä on vahva evidenssi? Milloin voidaan sanoa, että interventio on 

vaikuttava?  Kentän kokemukset vs. tutkimusnäyttö? Viitekehys vai menetelmä?
• Näyttöön perustuvan toiminnan luonne toisinaan väärinymmärretty

Missä on onnistuttu?

• Useat kehittäjät viestittäneet pohtivansa arviointiprosessin myötä vaikutusten mittaamisen ja
vaikutuksen arvioinnin merkitystä uudella tavalla

• Moni interventio pyytänyt päästä mukaan ja “jonottaa” Kasvun tuki –arviota

Kokemuksia työskentelystä menetelmien
omistajien ja kehittäjien kanssa





Kiitos!

Taina Laajasalo
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