
 

  

Mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmän ohjaajakoulutus (7,5op)  
Painopisteenä erityistä tukea tarvitsevat perheet, joissa on alle kouluikäinen lapsi

Kenelle? 

Koulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen ammattilaisille, jotka 
kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia alle kouluikäisten lasten 

perheitä. Perheen erityinen tuen tarve voi olla  

• lapseen liittyvä (esim. lapsen kehitysvaiheeseen, sairauteen, 

vammaan, käyttäytymiseen tai vuorovaikutukseen liittyvät 
pulmat) 

• vanhempaan liittyvä (esim. mielenterveyteen, jaksamiseen tai 
muut vanhemmuuteen liittyvät haasteet)   

• perheen elämäntilanteeseen liittyvä haaste (esim. 
maahanmuuttajuus, ero, tukiverkostojen puute) 

Koulutukseen otetaan työntekijöitä, jotka voivat ohjata perhe- tai 
vanhempainryhmiä työparin kanssa. Työparin edellytetään joko 

osallistuvan tähän koulutukseen tai käyneen jo aiemmin MLL:n 

mentalisaatioon perustuvan vanhempainryhmän ohjaajakoulutuksen tai 

Vahvuutta vanhemmuuteen - / Lapsi mielessä -ohjaajakoulutukseen. 
Työparin ei tarvitse olla samasta organisaatiosta. 

Koulutuksen sisältö:  

Koulutuksessa perehdytään Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä- 

ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmämalleihin ja niiden toteuttamiseen 
erityistä tukea tarvitseville perheille. Ryhmissä vahvistetaan vanhemman 

mentalisaatiokykyä, eli kykyä eläytyä sekä vanhemman omaan että 

lapsen näkökulmaan sekä kykyä ymmärtää, että lapsella on vanhemman 

kokemuksista erillisiä kokemuksia ja tunteita jo aivan pienestä pitäen. 
Erityisesti arjen hankalissa tilanteissa on tärkeää, että vanhempi jaksaa 

nähdä lapsen käyttäytymisen taakse ja pohtii, mitä lapsi mahtaa kokea 

toimiessaan tai reagoidessaan tietyllä tavalla. Koulutuksessa 

perehdytään myös mentalisaatioon perustuvaan reflektiiviseen 
työotteeseen ja sen hyödyntämiseen vanhemmuuden tukemisessa ja 

ryhmän ohjaamisessa.  

Tavoitteet: 

• Osallistuja perehtyy mentalisaatioteoriaan ja pohtii sen 

soveltamista erityistä tukea tarvitsevien perheiden 

kohtaamisessa.  

• Osallistuja tutustuu mentalisaatioteoriaan perustuvaan 
reflektiiviseen työotteeseen ryhmissä ja asiakastyössä. 

• Osallistuja saa valmiudet ohjata Vahvuutta vanhemmuuteen - ja 

Lapsi mielessä -ryhmän ja harjoittelee sitä käytännössä 

ohjaamalla jommankumman ryhmän omille asiakkailleen.  

• Osallistuja reflektoi ohjaamiskokemuksiaan ja saa vahvistusta 
ryhmänohjaustaidoilleen. 

Koulutuskokonaisuus:  

Ennakkotehtävät 

 

Neljä lähiopetuspäivää pe 25.9., to 

29.10., pe 30.10., pe 27.11 2020, 

sekä syventävät koulutuspäivät pe 
12.2. 2021 ja pe 26.3. 2021 klo 

9.00-16.00 Helsingissä. 

 

Välitehtäviä, harjoituksia ja teoriaan 

paneutumista lähiopetuspäivien 
välillä  

 

Vahvuutta vanhemmuuteen -

perheryhmän kokoaminen ja 
ohjaaminen 12 kertaa tai Lapsi 

mielessä -vanhempainryhmän 

kokoaminen ja ohjaaminen 8 kertaa 

omille asiakkaille keväällä 2021 
 

Koulutusmenetelmät:  

Koulutusmenetelminä käytetään 
luentoja, pienryhmätyöskentelyä, 

yhteisiä keskusteluja, toiminnallisia 

menetelmiä sekä itsenäisesti 

tehtäviä ennakko- ja välitehtäviä. 
Kustakin ryhmätapaamisesta 

kirjoitetaan päiväkirjaa ja 

syventävissä koulutuspäivissä 

reflektoidaan 
ryhmänohjauskokemuksia ja 

linkitetään kokemuksia teoriaan.  

Koulutus edellyttää läsnäoloa 

jokaisella koulutuskerralla sekä 
riittävästi aikaa ennakko- ja 

välitehtävien tekemiseen. 

 



 

  

Kouluttajat:   

• Eeva Oksanen, MLL:n mentalisaatioperustaisen 

vanhempainryhmätoiminnan suunnittelija, VTM  

• Tuulikki Matero, MLL:n mentalisaatioperustaisen 

vanhempainryhmätoiminnan suunnittelija, työnohjaaja, VTM  

• Saara Jaskari, varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti 

  

Osallistumismaksu:  

Osallistumismaksu on 150 euroa, joka kattaa Vahvuutta 

vanhemmuuteen - ja Lapsi mielessä -ryhmien ohjaajan oppaat, 

vanhemmille jaettavan materiaalin sekä koulutuspäivien lounas- ja 

kahvitarjoilun. Osallistuja tai hänen työnantajansa vastaa ryhmän 
toteuttamiseen liittyvistä kuluista. Ennakko- ja välitehtävissä käytetään 

Viinikka, A. (toim.): Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa -kirjaa (30 €), 

jonka osallistujat voivat tilata MLL:n verkkokaupasta: kauppa.mll.fi   

Koulutukseen hakeminen: 

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta 
tulee selvitä seuraavat asiat: 

 

• hakijan työtehtävä ja työpaikan yhteystiedot (osoite, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lue lisää Vahvuutta 

vanhemmuuteen - ja Lapsi mielessä 

-ryhmämalleista.  

Vahvuutta vanhemmuuteen -

ryhmämallista löytyy tietoa myös 
 

Mentalisaatioteoriaan perustuva 

Vahvuutta vanhemmuuteen -

perheryhmämalli ja vanhempien 

kokemuksia ryhmästä -artikkelista 

sekä Kasvun tuki-sivustolla. 

 

 

tai Lapsi mielessä -vanhempainryhmän (8 krt) 

• alustava suunnitelma ryhmän kokoamisesta ja 
markkinoimisesta  

• alustava suunnitelma siitä, kenelle aikoo 
toteuttaa Vahvuutta vanhemmuuteen -

vauvaperheryhmän (12 krt)  

• yhteystiedot esimiehestä, jonka kanssa on 

käyty läpi suunnitelma ryhmän kokoamisesta ja 
sen markkinoinnista 

• perusteet ja oma motiivi koulutukseen 
hakeutumiseen sekä koulutukseen osallistuvan 

työparin nimi. 

 

 

Hakemus lähetetään pe 14.8.2020 
mennessä sähköpostilla 
eeva.oksanen@mll.fi  
Lisätietoja:  
Eeva Oksanen, 050 4363 597 tai 
eeva.oksanen@mll.fi   
 
Hakuajan päätyttyä ilmoitamme kaikille hakijoille 

koulutuspaikkatilanteesta. Koulutukseen hyväksytyt 

saavat tarkemmat tiedot koulutuksesta sekä 

etukäteistehtävät.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ”Valmiita 
vastauksia ei 
tarvitse olla. Asioita 
voi ihmetellä 
vanhempien kanssa 
yhdessä. ” 

https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vahvuutta-vanhemmuuteen-perheryhmat/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vahvuutta-vanhemmuuteen-perheryhmat/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/lapsi-mielessa-vanhempainryhmat/
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2018/04/Bulletin-1_2016_Johanna-Sourander_Eeva-Oksanen_Anne-Viinikka.pdf
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2018/04/Bulletin-1_2016_Johanna-Sourander_Eeva-Oksanen_Anne-Viinikka.pdf
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2018/04/Bulletin-1_2016_Johanna-Sourander_Eeva-Oksanen_Anne-Viinikka.pdf
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2018/04/Bulletin-1_2016_Johanna-Sourander_Eeva-Oksanen_Anne-Viinikka.pdf
http://www.kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/vahvuutta-vanhemmuuteen/?_sfm_arvosana=1

