
Ymmärrys kasvaa yhdessä 
– MLL:n & Folkhälsanin 
perheryhmätoiminnasta 
kuvien ja perheiden 
viestien avulla
4.10.2019

Eeva Oksanen, suunnittelija, MLL
Tuulikki Matero, suunnittelija MLL
Malin von Koskull, asiantuntija, Folkhälsan



Mentalisaatiotoimintaa voi olla eri tyyppistä

” Tässä ryhmässä pysähdytään hetkeksi ja katsotaan asioita lapsen näkökulmasta.”
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” Tässä ryhmässä pysähdytään hetkeksi ja katsotaan asioita lapsen näkökulmasta.”



Miksi mentalisaatioryhmät? 

Malli Yalesta

Malli tuli Folkhälsanille vuonna 2007 

Samalla kun ryhmää lähdettiin 

kehittämään, ryhdyttiin rakentamaan 

tutkimusta ryhmistä. 

Vuonna 2010 MLL tuli mukaan ja lähti 

kehittämään ja levittämään mallia 

laajasti MLL:n piirien, kuntien ja uusien 

järjestökumppanien kanssa 
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Yhdessä oppien ja kehittäen

• Laaja verkosto

• MLL:n piirit, kunnat, järjestöt, 

kouluttajat, tutkijat

• Ollaan saatu useita erilaisia näkökulmia

• Ollaan kokeiltu rohkeasti uutta, 

ihmetelty yhdessä ja opittu

• Mallin leviäminen yhteistyöverkoston 

kautta on ollut avainasemassa. 
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Mentalisaatio auttaa vanhemmuudessa
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Lapsen havainnoiminen 
ja käyttäytymisen taakse 

kurkistaminen 

Kiinnostus lasta kohtaan 
kasvaa, ja vanhempi 

haluaa olla enemmän 
lapsensa kanssa. 

Vanhemman ja lapsen 
yhteys vahvistuu

Ymmärrys lapsen 
kokemuksesta

Lapsen ja omien 
reaktioiden 

ennakoiminen helpottuu

Helpompi vastata lapsen 
tarpeisiin (eikä vain 

reagoi ulkoiseen 
käyttäytymiseen)

Turvallisuuden ja 
yhteenkuuluvaisuuden 

tunne vahvistuu
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” Ajattelen vielä enemmän omaa toimintaani lapsen kanssa. ”
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”Olen oppinut tosi paljon siitä, miten muut vanhemmat ajattelevat”
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Vertaistuki 

Ryhmän 
hyödyllisintä antia

Ajatusten vaihto 
toisten kanssa 

Tunne siitä, ettei 
ole yksin

Uudet ystävät 
ja tutut

Sosiaalinen 
verkosto kasvoi
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” Kaipasin turvallista paikkaa, jossa voi puhua myös niistä asioista, jotka 

eivät ole niin hyvin.”



4,6

4,6

4,7

4,9

Ryhmän puitteet (tilat, tarjoilu) oli
hyvin järjestetty.

Tunsin, että minua arvostettiin
ryhmässä.

Ryhmän ilmapiiri oli turvallinen.

Ohjaajat olivat ammattitaitoisia

Ryhmän toteutus (n = 107)
1= täysin eri mieltä.. 5= täysin samaa mieltä
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Muutokset työotteessa (n =43)
1= täysin eri mieltä.. 5= täysin samaa mieltä
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4,2

4,2

4,4

4,5

4,6

4,0

3,8

4,2

4,1

4,3

 Autan perheitä löytämään itse vastauksia
kysymyksiinsä

 Keskustelen vanhempien kanssa, millaisia
tunteita, aikeita tai ajatuksia lapsen

käyttäytymisen takana voisi olla

 Keskustelen vanhempien kanssa
vanhemmuuteen liittyvistä tunteista

 Näytän vanhemmalle, että haluan ymmärtää
hänen tunnekokemustaan

 Ilmaisen aitoa kiinnostusta vanhempien
ajatuksia omaa lastaan kohtaan

Ennen koulutusta Koulutuksen jälkeen



Ohjaajien itsereflektointi ja työparityö (n =43)
1= täysin eri mieltä.. 5= täysin samaa mieltä
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4,6

4,6

4,6

4,3

4,2

4,5

 Vaativan asiakastilanteen jälkeen pohdin
omia tunnereaktioitani ja käyttäytymistäni

tilanteessa

 Pohdin omaa työskentelytapaani ja sen
mahdollista vaikutusta perheen

kokemukseen

 Pohdin perheen tai lapsen hankalia tilanteita
yhdessä luotettavan työtoverin kanssa

Ennen koulutusta Koulutuksen jälkeen
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” Olen oppinut uuden tavan kohdata perheitä ja heidän haasteitaan.”



Ryhmän merkitys parisuhteelle

14



15

”Me ollaan alettu puhua toisillemme uudella tavalla”



MENTALISAATIO-
TOIMINTA

RASKAUSAIKARaskausajan 
päiväkirja

Mammakraft-
materiaali

Perhevalmennukset Väntans cafe

Mitä vauva 
miettii? -opas

Jututtamo

VAUVAT

Vahvuutta 
vanhemmuute

en –ryhmät

Föräldraskapet
Främst -grupper

Vauvahieronta

JututtamotVauvavuoden 
päiväkirja

LAPSET

Lapsi mielessä –
ryhmät

Jututtamot

Mielenlukutaitoa-opas

Barnet i fokus –
grupper
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Kunnat, joihin on koulutettu
Vv-, Lm- ja Ff- ohjaajia

Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi 

mielessä-ohjaajia

Föräldraskapet främst -ohjaajia
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Koulutukset

• MLL:n Varsinais-Suomen, Hämeen, Järvi-Suomen ja Lapin piirien 
mentalisaatioperustaiset koulutukset

- Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutus vanhempainryhmien 
ohjaamiseen ja asiakastyöhön, ennaltaehkäisevä näkökulma

- muut mentalisaatioperustaiset työotekoulutukset

• MLL:n kaikki piirit
- Jututtamo-koulutukset

• MLL:n keskusjärjestön mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmän 
ohjaajakoulutus

- Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutus, näkökulmana erityistä 
tukea tarvitsevat perheet 

• Folkhälsanin mentalisaatioperustaiset koulutukset
- Föräldraskapet Främst -gruppledarutbildning
- Vauvahieronnan ohjaajakoulutus
- Avoimet  työotekoulutukset ammattilaisille 

• MLL:n keskusjärjestö, piirit ja Folkhälsan yhteistyössä
- jatkokoulutukset mentalisaatioperustaisten perhe- ja vanhempainryhmien ohjaajille
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” Jos seuraamme lapsia tarkkaavaisesti, huomaamme nopeasti, että kaikella, 

mitä he tekevät, on jokin tarkoitus.” - Magda Gerber


