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The purpose of this study was to find out and to describe experiences of parents attending 
maternity and child health clinics about the use of “Safely towards parenthood” -feeling 
cards produced by the Finnish Association for Mental Health. The objective of this study 
was to produce information for the Finnish Associations for Mental Health about utilizability 
and developmental needs of the use of feeling cards in maternity and child health clinics.  
 
This study was conducted using qualitative researching methods and the data was collect-
ed by interviewing parents involved in parental training. Parents invited to take part in this 
study were attending two different maternity and child health clinics located in Uusimaa 
region. Altogether six (n=6) parents attended the interviews. Parents had the chance to 
choose to be interviewed alone or with their spouse. The interviews were litterated and the 
material was analyzed using an inductive analysis. 
 
The results of this study showed that in parental training the feeling cards were used only 
in group settings. Parents experience that feeling cards were best suited to be used in a 
group and using them is a good way to get people opening up, to get everybody talking 
right from the beginning and getting the participants to get to know each other. Parents 
also thought that using feeling cards eases discussion and relaxes the atmosphere. Most 
of the interviewees would increase the use of feeling cards in maternity and child health 
clinics but more diverse use of the cards and more advanced skills of the public health 
nurses use of the cards could have positive influence on the usefulness of the feeling 
cards. 
 
This study was the first to demonstrate parents’ thoughts and experiences about the use of 
feeling cards in maternity and child health clinics’. Some parents would also include more 
pictures expressing negative feelings and the pictures could also be a bit less stereotypical 
and more realistic.  
 
Finnish Assosiation of Mental Health can utilize the results of this study in the development 
of the “Safely towards parenthood” -feeling cards. Based on this study and the interviews 
conducted it turns out that it would be important to map parent’s experiences and wishes 
involved in parental training in the possible future research. 
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1 Johdanto 

 

Suomalaisen neuvolajärjestelmän tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja 

sikiön terveys sekä edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvin-

vointia. Vanhemmuuden tukeminen jo raskausaikana nähdään tärkeänä varhaisen vuo-

rovaikutuksen ja syntyvän kiintymyssuhteen kannalta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015.) Perhevalmennus ja ryhmäneuvolat pyrkivät tarjoamaan tuleville vanhemmille 

informaation ja vertaistuen kautta keinoja löytää voimavaroja tulevan lapsensa kasvat-

tamisessa (Haapala 2016: 12). Vanhemmat voivat hyötyä äitiys- ja lastenneuvolan 

määräaikaisista terveystarkastuksista ja perhevalmennuksessa tarjotusta tiedosta ja 

emotionaalisesta tuesta (Klementti – Hakulinen-Viitanen 2013: 34). Mielen hyvinvointi 

voidaan nähdä voimavarana, joka tukee tulevia vanhempia sopeutumaan elämänmuu-

tokseen, ratkaisemaan vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviä pulmia sekä selviy-

tymään arjessa paremmin (Marjamäki – Kosonen – Törrönen – Hannukkala 2015). 

 

Terveydenhoitajat kohtaavat neuvolatyössä edelleen haasteita muun muassa vaikei-

den asioiden puheeksi ottamisessa ja vaikeiden asioiden käsittelemisessä vanhempien 

kanssa (Perälä – Salonen – Halme – Nykänen 2011). Tämän avuksi kehitetään jatku-

vasti uusia työkaluja ja välineitä keskustelun ja puheeksi ottamiseen tueksi. Suomen 

Mielenterveysseura on käynnistänyt Mielenterveystaidot kasvuun -

hankekokonaisuuden sekä Turvallisin mielin -alahankkeen, joita varten tämä opinnäy-

tetyö pyrkii tuottamaan uutta tietoa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja kuvailla vanhempien kokemuksia 

Turvallisin mielin -korttien käytöstä äitiys- ja lastenneuvolassa. Tavoitteena on tuottaa 

tietoa Turvallisin mielin -hankkeelle kuvakorttien käytöstä, niiden hyödynnettävyydestä 

ja kehittämisestä. Tutkimustehtävinä ovat: Minkälaisissa tilanteissa vanhemmat ovat 

käyttäneet kuvakortteja äitiys- ja lastenneuvolassa? Miten vanhemmat ovat kokeneet 

kuvakorttien käytön? Mitä asioita kuvakorttien avulla on käsitelty? Minkälaisia toiveita 

vanhemmilla on kuvakorttien käyttöön äitiys- ja lastenneuvola toiminnassa? 

 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin ja aineistonkeruumenetelmänä 

käytettiin teemahaastattelua. Haastateltavat kutsuttiin haastatteluihin kahdesta Uu-

denmaan äitiys- ja lastenneuvolasta, joissa kuvakortit ovat olleet käytössä.  
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2 Turvallisin mielin- hanke 

 

Tämän opinnäytetyön taustalla on Suomen Mielenterveysseuran Turvallisin mielin -

hanke, joka on osana Mielenterveystaidot kasvuun -hankekokonaisuutta. Hankkeen 

pohjalta on luotu Lapsen mieli- materiaalipaketti mielenterveyden edistämiseen perhe-

työhön, varhaiskasvatukseen ja neuvolaan. Turvallisin mielin vanhemmaksi -

kuvakorttisarja kuuluu tähän materiaalikokonaisuuteen ja sitä on käytetty pilottina tie-

tyissä Uudenmaan kuntien äitiys- ja lastenneuvoloissa. Syksyllä 2014 terveydenhoitajia 

haastateltiin kuvakortteihin liittyvistä käyttökokemuksista, hyödyistä sekä kehittämiseh-

dotuksista yhteistyössä Metropolian kanssa toteutetussa opinnäytetyössä (Broberg – 

Leivategija 2015). Terveydenhoitajien haastatteluiden seurauksena Suomen Mielenter-

veysseuran kanssa yhteistyössä olleiden kuntien terveydenhoitajat halusivat kuulla 

myös vanhempia: heräsi kysymys, miten vanhemmat kokevat kuvakorttien käytön äiti-

ys- ja lastenneuvolassa (Suomen Mielenterveysseura 2016). 

 

Mielenterveystaidot kasvuun -hankkeen päätavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten 

mielenterveyttä ja sosiaalista hyvinvointia lisäämällä lasten ja nuorten mielenterveystai-

toja. Hankkeen visiona on kasvattaa ja kehittää voimavaralähtöistä mielenterveys-

osaamista kaikille ammattilaisille, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa. Tavoitteisiin 

pyritään kehittämällä neuvoloiden, päiväkotien ja alakoulujen toimijoille innovatiivisia, 

voimavaralähtöisiä, mielenterveysosaamista lisääviä työtapoja sekä välineitä ja tarjoa-

malla mielenterveystaitoja lisäävää koulutusta. Toisena hankkeen päätavoitteena on 

koordinoida, innovoida ja juurruttaa Mielenterveystaidot kasvuun -hankekokonaisuuden 

jatkokehittämistä. Turvallisin mielin -hankkeen päätavoitteena on tehdä innovatiivista 

kehittämistyötä neuvoloihin, perhetyöhön, päiväkoteihin, alakouluihin sekä johdon, toi-

mijoiden ja moniammatillisen yhteistyön pariin kehittämällä materiaaleja ja työkaluja 

neuvoloiden, päiväkotien ja alakoulujen toimijoille. (Suomen Mielenterveysseura 2016.) 

 

Turvallisin mielin -hankkeen myötä on kehitetty kaksi mielen hyvinvointia käsittelevää 

käsikirjaa sekä uusia työtapoja yhteiseen käyttöön varhaiskasvatukseen ja neuvolaan. 

Koulutusmallia ja mielenterveyden edistämisen materiaalia on kokeiltu ensin pilottina 

muutamissa kunnissa ja merkittävänä hankkeen tuloksena Hyvää mieltä yhdessä – 

opetusaineisto ja koulutuskokonaisuus mielenterveyden edistämiseen on liitetty osaksi 

uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa vuoden 2016 vuoden alussa. Turvallisin 

mielin -hankkeen yksi yhteistyötahoista on Metropolia Ammattikorkeakoulu (Turvallisin 

mielin 2012–2016.) Metropolian opiskelijat ovat tehneet tähän mennessä kolme opin-
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näytetyötä hankkeeseen liittyen (Laustio – Sten 2013; Aho – Blomberg 2014; Broberg – 

Leivategija 2015). Opinnäytetöistä kaksi ensimmäistä on julkaistu Suomen Mielenter-

veysseuran verkkosivuilla.  

 

3 Vanhemmuuden tukeminen  

 

3.1 Vanhemmaksi kasvaminen 
 

Vanhemmuus ja vanhempien voimavarat ovat keskeisiä perheiden ja lasten hyvinvoin-

tiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi perheiden tukemista pidetään merkittävänä 

asiana.  Vanhempien hyvinvointi heijastuu lapsen hyvinvointiin ja mitä pienempi lapsi 

on, sitä riippuvaisempi se on vanhemmastaan. (THL – Raportti 36/2011.) Vanhemman 

ja vauvan välinen suhde alkaa muodostua jo raskausaikana. Mielikuvat syntyvät niistä 

mielikuvista, joita vanhempi luo itsestään vanhempana ja millaisena hän näkee puoli-

son ja koko perheen yhdessä. Vanhemmilla herää myös mielikuvat siitä, millainen tule-

va vauva on. Mielikuvat heijastavat omaa lapsuutta. Tuleva äiti muodostaa raskauden 

edetessä voimistuvan ja laadullisesti erilaisten vaiheiden kautta etenevän tunnesuh-

teen kohtuvauvaansa. Kohtuvauvaan kohdistuvan kiintymyksen on todettu syventyvän 

voimakkaasti keskiraskauden myötä ja kiintymys kasvaa loppuraskautta kohti. (Flykt – 

Ahlqvist-Björkroth 2013: 338-350.) Lumleyn 1982 tehdyn tutkimuksen mukaan vain 33 

prosenttia tutkituista äideistä pystyivät kuvittelemaan vauvaansa alkuraskauden aikana, 

kun taas keskiraskauden vaiheella prosentti oli jo 63 (Flykt – Ahlqvist-Björkroth 2013: 

339 mukaan). Loppuraskaudelle on todettu olevan tyypillistä erityisen positiiviset aja-

tukset vauvasta, mutta toisaalta myös vauvaan ja vauvan terveyteen liittyvät huolet 

ovat voimistuneet. (Flykt – Ahlqvist-Björkroth 2013: 338-350). 

 

Raskausajan mielikuvien merkitys on suuri ja niiden tiedetään ennustavan millainen 

suhde vanhemman ja vauvan välille muodostuu.  Kotimaisessa tutkimuksessa on osoi-

tettu, että raskausaikaiset aikuisiän kiintymyssuhdemielikuvat ennustavat 76 prosentin 

todennäköisyydellä kiintymyssuhteen laatua vuoden iässä (Hautamäki – Neuvonen – 

Maliniemi-Piispanen 2008: 429). Mielikuvien laatu heijastaa myös tulevan lapsen erilai-

sia kehityspolkuja ja riskejä.  
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Raskausaika, etenkin ensimmäisen lapsen odotus on elämän yksi merkittävimpiä siir-

tymävaiheita ja aika on erityisen herkkää aikaa myös muutokselle.  Vanhempien haas-

tattelu vauvaan liittyvistä ajatuksista ja mielikuvista mahdollistaa tarvittaessa varhaisen 

intervention, joka on raskausaikana tehokkainta kiintymyssuhteen mielikuvien ollessa 

aktiivisimmillaan, milloin myös hoitoon kiinnittyminen ja vaikeuksien työstäminen ovat 

helpompaa. Interventiolla voidaan ehkäistä raskausajan mielikuvaprosessin häiriötä 

sekä vähentää raskausajan stressin ja haitallisia vaikutuksia kohtuvauvaan. (Flykt – 

Ahlqvist-Björkroth 2013: 338-350.) Esimerkiksi hyvin hoidettu synnytyspelko, jossa äiti 

on kokenut tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi ja josta on seurannut onnistunut synny-

tyskokemus antaa hyvät edellytykset lähteä rakentamaan varhaista vanhemmuutta. 

(Saisto – Lindbohm – Stenbäck – Toivanen 2014:1222–1223.) Lasten ja perheiden 

yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen on edellytys oikein suunnatulle ja oikeaan aikaan 

annetulle tuelle (Klementti – Hakulinen-Viitanen 2013). 

 

3.2 Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta perheen tukena   
 

Suomessa neuvolan rooli perheen tukemisessa on erityisen vahva, sillä äitiys- ja las-

tenneuvolat tavoittavat lähes kaikki Suomen lapsiperheet (Rautio 2016:14). Ensisijai-

sesti vastuu lasten kasvatuksesta, terveydestä sekä hyvinvoinnista kuuluu kuitenkin 

lapsen vanhemmille ja vanhemmilla on usein erilaisia huolenaiheita liittyen vanhem-

muuteen. Vanhemmaksi tuleminen on merkittävä muutosvaihe elämässä ja vanhem-

muuteen kasvu on prosessi, johon vanhempi usein kokee tarvitsevansa tukea. Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan vanhemmat (n=877) kokevat että huolis-

ta puhuminen neuvolan terveydenhoitajalle on helppoa. (Perälä ym. 2011:41.) 

 

Suomessa laki määrää lapselle ja perheelle turvaa monien kunnan palveluiden kautta. 

(Kuntalaki 365/1995 § 2). Palveluihin sisältyvät sekä edistävät että ehkäisevät palvelut, 

joiden pyrkimyksenä on turvata lapsen suotuisa kasvu ja kehitysympäristö sekä mah-

dollistaa varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen tarjoaminen oikea-aikaisesti. 

Palvelut tähtäävät vahvistamaan perheiden ja lasten voimavaroja ja hyvinvointia ja 

näistä keskeisessä vastaavassa roolissa ovat muun muassa määräaikaiset terveystar-

kastukset äitiys-ja lastenneuvolassa. (Perälä ym. 2011: 17-18). Kunta on myös velvolli-

nen järjestämään raskaana oleville naisille, lasta odottaville perheille sekä alle oppivel-

vollisuusikäisille sekä heidän perheilleen neuvolapalvelut (Valtioneuvoston asetus neu-

volatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäise-

västä suun terveydenhuollosta 338/2011 § 4). Neuvolapalveluihin sisältyy sikiön ja lap-
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sen kasvun kehityksen sekä koko perheen hyvinvoinnin seurantaa ja edistämistä yksi-

löllisen tarpeen mukaisesti. Neuvolan perustehtävä on tukea perheitä mahdollisimman 

hyvään vanhemmuuteen. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 § 15.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän raportin mukaan yli 80 prosentilla van-

hemmista (n=955) oli vähintään yksi lapseen tai vanhempana toimimiseen liittyvä huoli 

ja yli 40 prosentilla vanhemmista huolia oli useampia (Perälä ym. 2011: 39). Raportin 

mukaan äidit ovat huolestuneempia kuin isät. Vanhempana toimimiseen liittyviä huolia 

tarkasteltiin tutkimuksessa vanhemmuuteen, perheen tilanteeseen ja kehitysympäris-

töön liittyvien huolten kautta. Merkittävin huoli liittyi vanhempien omaan jaksamiseen. 

Vanhempana toimimiseen merkittävimpiä huolia olivat oman jaksamisen lisäksi yhtei-

sen ajan riittävyys lapsen kanssa, sekä huoli siitä riittävätkö vanhemmuuden taidot. 

Myös lapseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat huolettivat vanhempia. (Perälä 

ym. 2011: 38-40.)  

 

Saman raportin mukaan vanhemmat kokevat lasten ja perheiden palvelut pääosin hy-

viksi, mutta muun muassa varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja tarpeisiin vastaa-

miseen tarvitaan vielä kehittämistä (Perälä ym. 2011: 7). Terveyden edistämisen ja 

huolten ja puheeksi ottamisen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että neuvolan ter-

veydenhoitajat pyrkivät aina hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa ansaitakseen 

luottamussuhteen. Myönteiset palvelukokemukset madaltavat kynnystä ongelmien pu-

heeksi ottamiseen ja ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää työtä. (Perälä ym. 2011: 77-

78.) 

 

3.3 Vanhempainryhmät ja perhevalmennus 
 

Suomessa kuntien tulee järjestää moniammatillista perhevalmennusta, johon sisältyy 

vanhempainryhmätoimintaa (Klementti – Raussi-Lehto 2014:105; Klementti – Hakuli-

nen – Viitanen 2013.) Neuvolan terveydenhoitaja, muun moniammatillisen työryhmän 

ympäröimänä, tukee vanhempien kasvua uuteen rooliinsa järjestämällä muun muassa 

erilaisia vanhempainryhmiä yksilöohjauksen lisäksi. Ryhmäneuvolan sekä perheval-

mennuksen kautta, perheillä on mahdollisuus käsitellä vanhemmuuteen ja omiin toimin-

tatapoihin liittyviä oleellisia kysymyksiä vertaistuen avulla. (Haaranen 2012:1; THL 

2015.) Vanhemmat ovat saaneet tutkitusti ryhmistä seuraa, tietoa, virkistystä sekä ar-

vostusta vanhempina. Vertaissuhde ryhmänjäsenten ja ryhmänohjaajien välillä ja yh-

teenkuuluvuuden tunne ovat tuottaneet myönteisiä muutoksia ryhmiin osallistuneille 
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vanhemmille sekä edistäneet vanhempien hyvinvointia. Vertaistuki ja asioiden keski-

näinen jakaminen vähentävät erilaisuuden ja häpeän tunteita, joita voi esimerkiksi liittyä 

pelkoon. (Haaranen 2012:63.) 

 

Barlow, Smailagic, Huband, Roloff ja Bennett osoittivat tutkimuksessaan (2014), että 

vanhempainryhmät vähensivät ahdistuksen, masennuksen, syyllisyyden tunteita sekä 

vahvistivat parisuhteen itsetuntoa. Ryhmä itsessään kannattelee jäseniään emotionaa-

lisesti, ja ryhmätilanteessa ujompi tai varautuneempi äiti voi saada apua kuullessaan 

avoimemman äidin käsittelevän pelkoaan (Saisto ym. 2014:1124). Esimerkiksi perhe-

valmennuksen synnytysosion tavoitteena on tukea perheitä kokonaisvaltaiseen, myön-

teiseen synnytyskokemukseen ja omien voimavarojen vahvistamiseen. Hyvien tulok-

sien saamiseksi synnytysvalmennuksen tulisi olla osallistavaa, vastata perheiden tar-

peita asiakaslähtöisestä näkökulmasta ja tarjota näyttöön perustuvaa tietoa synnytyk-

sen kulusta ja hoitokäytänteistä (Klementti – Raussi-Lehto 2014:105). Vanhemmat kui-

tenkin hyötyvät ryhmistä ja tuesta eritavoin, jolloin ryhmiä luodessa on tärkeää huomi-

oida yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet (Haaranen 2012: 7). 

  

Kansainvälisesti vanhempainryhmissä vanhempien tukemista on tarkasteltu eri lähes-

tymistapojen kautta ja vanhempien tukemiseen tarkoitetuissa ryhmissä on käytetty eri-

laisia tekniikoita lisäämään perheen hyvinvointia. Erilaisia tekniikoita joita on käytetty, 

ovat muun muassa keskustelu, roolipelit, videoiden katselu, kuvailu, sekä kotitehtävät.  

Barlow ym. tutkimuksissaan esittelevät kolme erilaista lähestymistapaa vanhempain-

ryhmätoimintaan. Teoreettinen lähestymistapa tarjoaa informaatiota sekä osallistavaa 

toimintaa vanhemmille. Behavioraalinen lähestymistapa perustuu sosiaalisen oppimi-

sen toimintaperiaatteeseen, joka opettaa vanhemmille, kuinka käyttää erilaisia toimin-

tamalleja ja strategioita selviytyäkseen lapsen kanssa. Apuvälineenä behavioraalisessa 

vanhempainryhmässä voidaan käyttää esimerkiksi videoita, joita vanhemmat voivat 

mallintaa. Kognitiivisen lähestymistavan vanhemmuusryhmät auttavat vanhempia tun-

nistamaan ja muuttamaan vääristyneitä ajatusmalleja ja uskomuksia liittyen vanhem-

muuteen ja kasvatukseen, jotka saattavat vaikuttaa vanhempien käyttäytymiseen ja 

tiedonkäsittelyyn. Tutkimuksen mukaan vanhemmuusryhmät paransivat vanhempien 

reagointikykyä ja vastaamista lapsen tarpeisiin sekä vahvistivat vanhemman ja lapsen 

välistä vuorovaikutusta. (Barlow  – Smailagic – Ferriter – Bennett – Jones 2010; Barlow 

ym. 2014.)  

 

Suomessa äitiys- ja lastenneuvoloissa käytetyin ryhmämenetelmä on perhevalmennus.  



7 

 

 

Perhevalmennuksessa käytetään useita erilaisia opetusmenetelmiä sekä erilaisia me-

todeja keskustelujen avaamisen apuvälineenä. Käytettyjä opetusmenetelmiä ovat kes-

kustelu, videot, alustus, luennot, käytännön harjoittelu, ryhmätyö, tutustumiskäynnit, 

demonstrointi, vierailevan asiantuntijan käynti, vanhempien alustus sekä draama. Itä-

Suomen läänissä asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseksi käytettyjä menetelmiä ovat 

olleet terveyskeskuksen oma kyselylomake, varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi, 

voimavaramittari, vanhemmuuden roolikartta, AUDIT-kysely, mielialamittari, perhepun-

tari, sekä huolen vyöhykkeistö. (Varjoranta – Pirskanen – Pelkonen – Hakulinen – 

Haapakorva 2004: 37.)  

 

Barlow´n ja kumppaneiden (2014) tutkimus tarjoaa pätevää näyttöä vanhemmuusryh-

mien eduista vanhempien psykososiaalisen toimintakyvyn parantamiseksi. Tutkimusta 

kaivataan kuitenkin vielä lisää, jotta saataisiin tietoa, kuinka pitkäaikaisia vaikutuksia 

vanhempien ryhmillä on vanhempien hyvinvointiin sekä minkä tyyppiset tekniikat van-

hempainryhmissä ja minkälaiset vanhempainryhmät ovat tehokkaimpia. Tutkimustulos-

ten pohjalta nousi myös tarve saada lisää tietoa isien hyvinvoinnin tukemisesta ja mitä 

hyötyä vanhempainryhmistä on heille. Viimeisin näyttö myös osoittaa, että vanhem-

muusryhmät voivat kohentaa alle 3-vuotiaan tunteellista tilaa ja käyttäytymisen sääte-

lyä (Barlow ym. 2010) sekä vähentää käyttäytymishäiriöitä (Dretzke ym. 2005; Dretzke 

ym. 2009; Barlow ym. 2014. 
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4 Positiivisen mielenterveyden tukeminen 

 

4.1 Positiivinen mielenterveys 
 

Positiiviseen mielenterveyteen keskityttäessä, pyritään saamaan painopistettä pois 

mielenterveyden ongelmista. Väestötason tutkimuksissa mielenterveys esiintyy edel-

leen hyvin sairauslähtöisesti, sillä sen määrittely on nähty helpompana ja selkeärajai-

sempana (Appelqvist-Schmidlechner – Tuisku – Tamminen – Nordling – Solin 2016, 

1759–1760; Vaillant 2012.) Vaillant (2012) ehdottaa positiivisen mielenterveyden käsit-

teen jakamista seitsemään, toisiinsa vaikuttavaan osa-alueeseen: kypsyys, positiiviset 

tunteet, normaalius, kyvyt ja vahvuudet, sosio-emotionaalinen älykkyys, subjektiivinen 

hyvinvointi sekä sinnikkyys ja sietokyky.  

 

Mielen hyvinvointi on tärkeä voimavara; se tukee omien vahvuuksien tunnistamista 

sekä ongelmista selviytymistä myönteisen tunne-elämän avulla. Se antaa myös perus-

tan muun hyvinvoinnin toteutumiselle. (Mielenterveyden edistäminen kouluissa 2013: 9; 

Promoting mental health 2004: 12.) Mielenterveyden edistäminen on yksilölle elinikäi-

nen prosessi, ja on tärkeää, että yksilö omaksuu omaa mielenterveyttään edistäviä 

taitoja sekä kykenee itse toimimaan sitä edistävästi. (Lavikainen – Lahtinen – Lehtinen 

2004: 20; Mental health: strengthening our response 2014.) Mieltä suojaavien tekijöi-

den perusta luodaan jo varhaisella iällä lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaiku-

tuksessa (Toivo – Nordling 2013: 63; Erkko – Hannukkala 2013: 15). Lapsen kokonais-

valtainen kehitys kulkee nopeaan tahtiin ensimmäisinä vuosina ja lapsen kehittyessä 

varhaiset kokemukset muokkaavat mielenterveyttä sekä lapsen koko kasvuprosessia 

(Mielenterveyden edistäminen kouluissa 2013: 13; Werner 2004). Positiivisen mielen-

terveyden turvaaminen lapsuudessa edistää tunnetaitojen kehitystä, sosiaalista kyvyk-

kyyttä ja taitoa huolehtia itsestä. Se tukee myös kasvua hyvinvoivaan aikuisuuteen 

(Mielenterveyden edistäminen kouluissa 2013: 13). Se ei vaadi aina suuria muutoksia 

elämässä, sillä joskus jo asian tai tunteen tiedostaminen edistää mielenterveyttä (Erkko 

– Hannukkala 2013: 13).  

 

 Lapsen kehityksen ja kasvun turvaaminen ovat ensisijaisesti vanhempien tai huoltajien 

vastuulla (Lastensuojelulaki 417/2007 § 2). Näin ollen vanhemman positiivisen mielen-

terveyden edistämisellä sekä vanhempi-lapsi suhteen tukemisella voidaan vaikuttaa 

positiivisesti myös lapsen psyykkiseen kehitykseen (Lee – Mee 2015). Lapsuudessa 
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koettu äidin huolenpito sekä perheeltä saatu emotionaalinen tuki vaikuttavat merkittä-

västi aikuisiässä koettuun sopeutumiskykyyn ja mielenterveyteen (Werner 2004). 

 

4.2 Tunteet ja tunnetaidot 
 

Tunteet eli emootiot ovat kehomme subjektiivisia kokemuksia ja vasteita erilaisiin tilan-

teisiin ja ärsykkeisiin. Emootio on tunnetila, johon liittyy tunne-elämyksen lisäksi käyt-

täytyminen, eleet, ilmeet sekä neurofysiologinen reagointi. (Turja 2016:166.) Tunteiden 

kirjo on laaja, mutta lukuisat tutkimukset ovat tuoneet esiin kuusi perustunnetta, jotka 

ilmenevät universaalisti samalla tavalla tilanteiden, kokemusten ja kehonreaktioiden 

perusteella. Näitä tunteita ovat pelko, viha, inho, ilo, suru ja hämmästys. Vaikka tunteet 

syntyvät automaattisesti aivoissa, ihminen kokee ne hyvin yksilöllisesti. Esimerkiksi 

tunteiden voimakkuuteen vaikuttavat tilannetekijät, yksilölliset temperamentti- ja per-

soonallisuuserot sekä tyypillinen mieliala. (Nummenmaa 2016: 725–726.)    

 

Tunteet eli emootiot ovat kehomme subjektiivisia kokemuksia ja vasteita erilaisiin tilan-

teisiin ja ärsykkeisiin, joille on tyypillistä neurofysiologiset muutokset. Emootio on tun-

netila, johon liittyy tunne-elämyksen lisäksi käyttäytyminen, eleet, ilmeet sekä neurofy-

siologinen reagointi (Turja 2016: 166). Tunteet voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia ja ne 

vaihtelevat voimakkuudeltaan. Emootiot vaikuttavat myös vuorovaikutukseen. Sosiaali-

set tilanteet ja muiden ihmisen tunteet sekä pelko voivat herättää meissä esimerkiksi 

voimakkaita tunteita. Ihminen saattaa välttää sosiaalisia kontakteja, jos hän tai hänen 

tunteitansa ei hyväksytä. Tunteiden kirjo on laaja, mutta lukuisat tutkimukset ovat tuo-

neet esiin kuusi perustunnetta, jotka ilmenevät universaalisti samalla tavalla tilanteiden, 

kokemusten ja kehonreaktioiden perusteella. Näitä tunteita ovat pelko, viha, inho, ilo, 

suru ja hämmästys. (Nummenmaa 2016: 725-726.)  

 

Tunteet voivat edistää tai rajoittaa elämäämme monella tavalla, riippuen siitä kuinka 

hyvin yksilö osaa säädellä, käsitellä ja ilmaista tunteitaan. Tunne-elämämme voi usein 

olla risti-riidassa tavoitteidemme kanssa. Kun osaamme tunnistaa tunteitamme, on 

meillä mahdollisuus säädellä niitä tahdonalaisesti. Tunteidensäätelytaidot ovat siis erit-

täin tärkeitä, sillä silloin toimintamme ei ole tunteiden automatiikkaan sidottua.  Kyky 

tunnistaa omia ja toisten tunteita ja niiden aiheuttajia, sekä ennakoida ja säädellä tun-

teita joustavasti ovatkin tärkeitä arkipäivän mielenterveyden taustatekijöitä. (Juujärvi – 

Nummenmaa 2004: 60; Nummenmaa 2016: 730.) 
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Tunnetaitojen kehittyminen kuuluu tärkeimpiin mielenterveyttä edistäviin tekijöihin (Erk-

ko – Hannukkala 2013: 75) ja positiivinen mielenterveys vastaavasti tukee tunnetaito-

jen oppimista (Mielenterveyden edistäminen kouluissa 2013: 13). Tunnetaidot pitävät 

sisällään kyvyn tunnistaa ja sanoittaa tunteita sekä ilmaista niitä rakentavalla tavalla.  

Aiemmat elämäntapahtumat ja -kokemukset vaikuttavat siihen, mitä tunteita eri tilan-

teissa koemme. Vanhemmuus voi herättää vahvoja tunteita ja ne voivat vaihdella pal-

jonkin yksilöiden välillä. Kokemukset omista vanhemmista voivat muokata kuvaa van-

hemmuudesta ja on tärkeää tunnistaa niiden vaikutus tässä vanhemmuuteen kasvami-

sen prosessissa, jotta negatiiviset kokemukset ja opitut käytösmallit eivät periytyisi. 

Keskustelemalla näistä kokemuksista, voidaan tunteita purkaa myönteisellä tavalla. 

(Erkko – Hannukkala 2013: 15, 75.) 

 

Omien tunteiden tiedostaminen ja ymmärtäminen kehittävät itsetuntemusta sekä itse-

varmuutta (Erkko – Hannukkala 2013: 75), toisaalta tunteiden huomiointi myös vaatii 

itseluottamusta ja harjoittelua (Mielenterveyden edistäminen kouluissa 2013: 13). Tun-

teiden kuunteleminen on tärkeä taito, sillä kaikki tunteet sisältävät viestin jostain ja tä-

män viestin ymmärtäminen vie kohti ratkaisua. Tunteista eroon pyrkiminen estää tämän 

ratkaisun löytymistä. (Erkko – Hannukkala 2013: 76.) Lapsen kanssa on myös hyvä 

keskustella vaikeista asioista ja niiden synnyttämistä tunteista ikätason mukaan, sillä 

lapsi oppii vanhemmiltaan mallin tunneilmaisuun (Mielenterveyden edistäminen kou-

luissa 2013: 13; Toivio – Nordling 2013: 63). 

 

4.3 Kuvakortit mielenterveyden edistämisessä  
 

Valokuvaterapeuttisen työn pioneeri ja Vancouverissa sijaitsevan valokuvaterapiainsti-

tuutin perustaja ja johtaja, Judy Weiser (1999: 1) toteaa että kuvat ovat kuin mielen 

jalanjälkiä, peilejä elämästä tai heijastuksia sydämestä. Hän esittää, että näköaistin 

ollessa ihmiselle yksi tärkeimpiä informaation lähteitä, visuaalisuudella on tärkeä rooli 

kokemusten ja muistojen varastoinnissa. 

 

Kuvia voidaan käyttää edistämään ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia. Kuvista on 

luotu menetelmiä, jossa käytetään kuvia tai valokuvausta hoitavana menetelmänä. Eri-

laisia vakiintuneita tapoja sen toteuttamiseen ovat asiakkaan omien valokuvien käyttö, 

esimerkiksi lapsuuden aikaiset kuvat, uusien valokuvien ottaminen asiakkaan ollessa 

joko kuvaajana tai kuvattavana sekä symboliset ja assosiatiiviset kuvat (Halkola 2009a: 

15.)  
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Suomen Mielenterveysseuran kehittämät ja tässä opinnäytetyössä käsiteltävät Turvalli-

sin mielin vanhemmaksi -kuvakortit kuuluvat assosiatiivisten valokuvien ryhmään. As-

sosiatiiviset kuvat ovat yleensä valokuvaamalla tai maalaten luotuja kuvia, joiden avulla 

pyritään nostamaan esiin tunteita, ajatuksia tai muistoja (Halkola 2009b: 185–186; 

Weiser 1999: 15–16). Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakortit ovat perinteisen pos-

tikortin kokoisia valokuvin luotuja kortteja. Kuvien tematiikka liittyy vahvasti erilaisiin 

tunnetiloihin, vanhemmuuteen, lapsiin sekä arjen tilanteisiin. Korteissa on kuvia esi-

merkiksi ihmisistä, luonnosta, esineistä ja tilanteista. Kuvat ovat kuitenkin assosiatiivi-

sille kuville tyypilliseen tyyliin monimerkityksellisiä. Korttien taustapuolella on erilaisia 

sanoja. Sanat ovat oma menetelmänsä, eivätkä sanat ja kuvat liity toisiinsa.  

 

 

 

Kuvio 1. Turvallisin mielin vanhemmaksi –kuvakortteja 
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Kuvio 2. Turvallisin mielin vanhemmaksi –kuvakortteihin liitettyjä sanoja 
 

 

Assosiatiivisten kuvien käyttö menetelmänä voi mahdollistaa sellaisten asioiden ilmai-

semisen, joita ei välttämättä rationaalisesti tai sanallisesti pystytä selittämään tai tavoit-

tamaan. Kuvat avartavat mieltä luovalla tavalla ja niiden avulla voidaan pohtia erilaisia 

tunnetiloja, mutta myös toiveita ja tavoitteita tulevaisuudelle. Menetelmässä on erityistä 

se, että asiakkaalle tarjotaan samanaikaisesti useita kuvia katseltavaksi, joista asiakas 

valitsee itselleen merkittävimmän tilanteesta ja käsiteltävästä aiheesta riippuen (Halko-

la 2009b: 175–176, 185.)  

 

Kuvia katsellessa huomio kiinnittyy kuvaan, joka puhuttelee; usein tähän liittyy tiedos-

tettuja tai tiedostamattomia muistoja (Halkola 2009b: 176; Weiser 1999: 1). Samaa 

kuvaa katsoessaan jokainen kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin, sillä sitä katsotaan 

omasta elämästä, muistoista ja kokemuksista käsin. Kuvan merkitys muodostuu ihmi-

sen sisäisessä maailmassa yksilöllisen kokemusperäisen suodattimen, sekä omassa 

elämässä muodostuneen symboliikan kautta. (Weiser 1999: 1-2.) Ohjaaja luo tilanteen 

ja rajaa aihetta kysymyksin. Hänen tulee huolehtia siitä, että vastaukset tulevat aina 
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asiakkaalta, eikä hän saa johdatella asiakasta tiettyyn suuntaan. Ohjaaja voi myös aut-

taa asiakasta löytämään kuvasta liittymäkohtia omaan elämään ja elämäntilanteeseen 

(Halkola 2009a: 17; Weiser 1999: 16.) 

 

Kuvakorttityöskentelyä on käytetty muun muassa tunnetyöskentelyyn lasten ja aikuis-

ten kanssa. Kuvakortteja voidaan käyttää työkaluna tunteiden tunnistamiseen, sanoit-

tamiseen sekä tunteiden ilmaisemiseen. Kuvakorttien avulla voidaan ymmärtää pa-

remmin tunteiden vaikutusta käyttäytymiseen. Vaikeista asioista puhuttaessa kuvien 

avulla voi olla helpompi sanoittaa tunteitaan, sekä ottaa puheeksi asioita kuvan tuella 

(Pesäpuu ry). 

 

Kuvakorttityöskentely voidaan jaotella valokuvaterapiaan ja valokuvan terapeuttiseen 

käyttöön riippuen siitä, minkä ammattiryhmän edustaja menetelmää käyttää. Kuvan 

terapeuttisesta käytöstä puhutaan, kun menetelmää käyttää sosiaali-, terveys- tai kas-

vatusalan ammattihenkilö, esimerkiksi terveydenhoitaja. Kuvan terapeuttinen käyttö 

painottuu enemmän ongelmien ennaltaehkäisyyn ja asiakkaan voimavarojen lisäämi-

seen (Halkola 2009a: 16.) Esimerkiksi neuvolan perhevalmennuksissa kuvakortteja on 

käytetty kuvailemaan oman puolison vahvuuksia (Broberg – Leivategija 2015: 17), näin 

voidaan lisätä parisuhteen sisäisiä voimavaroja ja edistää voimaantumista.  

 

Brobergin ja Leivategijan (2015: 15–25) opinnäytetyön tulosten mukaan Turvallisin mie-

lin vanhemmaksi -kuvakortteja käytetään neuvolassa rohkaisemaan vanhempia puhu-

maan erilaisista mieltä askarruttavista asioista. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi 

uupumuksen, riittämättömyyden tai epävarmuuden tunteet. Terveydenhoitaja voi ohjata 

keskustelua valitsemalla kuvakortteja niiltä teemoilta, mistä haluaisi kuulla enemmän. 

Terveydenhoitaja voi esimerkiksi esitellä asiakkaalle kahdeksaa erilaista kuvaa, jotka 

kuvaavat parisuhdetta, ja pyytää asiakasta kertomaan, mikä kuvista kuvaisi parhaiten 

hänen parisuhdettaan. Kuvakorttien tavoitteena on myös mahdollistaa vertaistuki, jol-

loin esimerkiksi perhevalmennuksessa vanhemmat voivat vaihtaa ajatuksiaan kuva-

korttien avulla. Kuvakortit voivat helpottaa monia keskustelun avaamisessa, kommuni-

koinnissa ja vuorovaikutuksessa, etenkin jos on arempi persoonaltaan. Kuvakorttien 

avulla voidaan myös saada aikaan rennompi tunnelma ja rikkoa jäätä. Korttien avulla 

voidaan konkretisoida parisuhteen tilanteita, jolloin toisen osapuolen on helpompi osoit-

taa mitä tarkoittaa.  
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5 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimustehtävät  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja kuvailla vanhempien kokemuksia kuvakort-

tien käytöstä äitiys- ja lastenneuvolassa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa 

Turvallisin mielin -hankkeelle kuvakorttien käytöstä, niiden hyödynnettävyydestä ja ke-

hittämisestä. 

 

Tutkimustehtäviksi syntyi: 

 

1. Minkälaisissa tilanteissa vanhemmat ovat käyttäneet kuvakortteja äitiys- ja las-

tenneuvolassa? 

2. Miten vanhemmat ovat kokeneet kuvakorttien käytön? 

3. Minkälaisia asioita kuvakorttien avulla on käsitelty? 

4. Minkälaisia toiveita vanhemmilla on kuvakorttien käyttöön äitiys- ja lastenneuvo-

la toiminnassa? 

 

6 Aineiston keruu ja analysointi 

 

6.1 Tiedonhaku 
 

Opinnäytetyön työstäminen alkoi tiedonhaulla. Tiedonhakuun käytettiin Cinahl-, Cocrai-

ne-, PubMed- ja Medic-tietokantoja. Hakusanoina käytettiin aiheeseen liittyviä termejä, 

kuten "mental health", "public health nurse", "emotion", "parent", "child", "communica-

tion", "psychosocial health". Suomenkielisessä Medic-tietokannassa hakusanoina oli: 

"terveyden edistäminen", "perhe", "lapsi", "mielenterveys", "neuvola" ja "vanhemmat", 

”perhevalmennus”. Termejä yhdistettiin eri tavoin hakuja tehdessä, sekä sanojen kat-

kaisuun käytettiin *-merkkiä, jotta valittu sijamuoto ei rajaisi löydöksiä. Tarkempi tie-

donha-kutaulukko liitteenä (liite 3). 

 

Tiedonhakulähteinä käytettiin myös erilaisia luotettavia internet-sivuja, kirjoja ja lehtiar-

tikkeleita. Pyrkimyksenä oli käyttää mahdollisimman paljon tutkimusartikkeleita. Tie-

donhakua edistämään hyödynnetiin Metropolian informaatikon työpajaa, jossa tutki-

mustiedon löytämiseen saatiin vinkkejä ja apuja. Osa lähteinä käytetyistä tutkimusartik-
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keleista löytyi myös kirjalähteen lähdeluettelosta etsien sekä Google-hakukonetta käyt-

täen.  

 

Opinnäytetyön kannalta tärkeää on onnistunut teoriatiedon rajaus. Teoriapohja koostuu 

aikaisemmasta aiheeseen liittyvästä tiedosta ja tutkimuksista. Onnistuneesti rakentunut 

tietopohja selkeyttää opinnäytetyön tutkimustehtävää ja tarkoitusta. On tärkeää pohtia 

käytetyn teorian suhdetta omaan työhön. Teoriapohja voi myös muotoutua työn ede-

tessä. (Liukko – Perttula.) 

 

6.2 Aineiston keruu  
 

Opinnäytetyömme toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin. Tutkimustehtäviin pääs-

täksemme tarvitsimme kattavaa ja kokemusperäistä tietoa kuvakorttien käytöstä neu-

volassa. Halusimme saada syvällistä tietoa suoraan kuvakortteja käyttäneiltä vanhem-

milta, joten aineisto kerättiin haastattelemalla vanhempia, joilla oli kokemusta kuvakort-

tien käytöstä neuvolassa. Vanhemmat kutsuttiin mukaan haastatteluun yhden kunnan 

kahdesta eri hankkeessa mukana olleesta äitiys- ja lastenneuvolasta. Neuvolat, joista 

lähdimme tavoittamaan haastateltavia, valittiin yhdessä Suomen Mielenterveysseuran 

hanke-johtajan Marjo Hannukkalan, projektisuunnittelija Elina Marjamäen sekä opin-

näytetyön ohjaajamme kanssa. Kyseinen kunta valikoitui sillä perusteella, että Suomen 

Mielenterveysseuralla oli kuntaan tutkimuslupa valmiina ja kuvakortit ovat olleet siellä 

käytössä pilotoinnin tiimoilta. Aikaisempi Metropolian ja Suomen Mielenterveysseuran 

yhteistyössä toteuttama opinnäytetyö suoritettiin saman kunnan neuvoloissa (Broberg 

– Leivategija 2015). 

 

Laadulliselle eli kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että se kuvaa jotain ilmiötä, 

josta aiempaa tietoa on vasta vähän. Laadullista tutkimusta voidaan myös käyttää, 

esimerkiksi tähän opinnäytetyöhön, kun halutaan saada uutta näkökulmaa tutkimus-

alueeseen. Laadulliset tutkimusmenetelmät ovat myös käyttökelpoisia, kun epäillään 

aiempia tutkimustuloksia tai jonkin käsitteen tai teorian paikkaansa pitävyyttä. (Kank-

kunen—Julkunen-Vehviläinen 2013:66). Laadulliseen tutkimukseen ei ole olemassa 

selvää sääntöä haastateltavien määrälle ja laadullisia tutkimuksia voidaan tehdä yhdel-

läkin havaintoyksiköllä riippuen tutkimuksesta. Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoit-

teet määrittävät, kuinka monen ääni on hyvä kuulla edustavan näytteen saamiseksi. 

Voidaan ajatella, että tutkimusaineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät enää 

muuta tulkintaa. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston laatu on määrää tärkeämpi. 



16 

 

 

(Kananen 2014: 95; Tuomi – Sarajärvi 2002: 85¬–86.) Tähän opinnäytetyöhön, tavoit-

teena oli saada haastateltavaksi noin kuusi vanhempaa, jotka ovat käyttäneet kuvakort-

teja äitiys- ja lastenneuvolassa.  

 

Tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu.  

Teemahaastattelu menetelmänä sopii erityisen hyvin tähän opinnäytetyöhön, koska 

sen avulla voidaan saada kuvailevaa tietoa vanhempien kokemuksista ja näkemyksistä 

liittyen kuvakorttien käyttöön neuvolassa. Kun kysymyksiä ei laadita liian tarkasti mah-

dollistetaan, että tutkittava pystyy kertomaan vapaasti kokemuksistaan subjektiivisesta 

näkökulmasta. Teemahaastattelu keskittyy yksityiskohtaisten määriteltyjen kysymysten 

sijasta keskeisiin teemoihin, jotka ohjaavat haastattelua, ja keskustelu käydään läpi 

aihe kerrallaan. Teemahaastattelu ottaa huomioon ihmisten eri tavat tulkita asioita ja 

mahdollisuuden tarkastella tutkimuskysymyksiä eri näkökulmista. Haastattelu kohdiste-

taan ryhmään, jotka ovat kohdanneet saman tilanteen sekä haastateltavat käsittelevät 

samoja aihepiirejä ja teema-alueita. Haastattelut nauhoitetaan tutkittavan luvalla, ja 

aineisto käsitellään käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Haastattelut litteroi-

daan, luokitellaan ja teemoitetaan sisällönanalyysia käyttäen. (Hirsijärvi – Hurme 

2010:47–48) 

 

Haastattelun toteutusta suunniteltiin yhdessä Suomen Mielenterveysseuran hankejoh-

taja Marjo Hannukkalan, projektisuunnitelija Elina Marjamäen sekä opinnäytetyönoh-

jaajan kanssa. Loimme teemahaastattelulomakkeen (liite 5), joka pohjautuu tutkimus-

tehtäviimme, opinnäytetyölle asetettuihin tavoitteisiin, aikaisempaan tutkimustietoon 

sekä Suomen Mielenterveysseuran toiveisiin. Teemahaastattelurunkoa korjattiin Suo-

men Mielenterveysseuran, sekä opinnäytetyön ohjaajan antaman palautteen mukaises-

ti. Haastateltavia alettiin hankkia, kun haastattelurunko oli valmis. 

 

Valikoituneen kunnan terveydenhoitajia lähestyttiin sähköpostitse. Yhteystiedot saatiin 

Suomen mielenterveysseuralta. Terveydenhoitajilta kartoitettiin, minkälaisia ryhmiä 

kyseisissä neuvoiloissa on käynnissä, ja pohdittiin sähköpostin välityksellä, kuinka ta-

voittaa vanhemmat ja saada heiltä suostumus haastatteluun osallistumiseen. Yksi ter-

veydenhoitajista lupautui jakamaan saatekirjeen perhevalmennuskerran alussa ja ky-

symään mahdollista halukkuutta osallistua haastatteluun. Terveydenhoitajalle painotet-

tiin asian tärkeyttä. Kaksi ensimmäistä suostumuksen antanutta vanhempaa tavoitettiin 

tästä perhevalmennusryhmästä terveydenhoitajan avulla. Näiden vanhempien haastat-

telu suoritettiin neuvolan tiloissa 23.5, ja samana päivänä pidettiin infon perhevalmen-
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nuksen alkuun uusien haastateltavien saamiseksi. Vierailun tuloksena saatiin kolmen 

henkilön yhteystiedot. Heistä kahdella oli toivomuksena järjestää haastattelu sähköpos-

tikyselyn muodossa ja yksi toivoi haastattelua puhelimitse. Vanhemmat, jotka toivoivat 

sähköpostikyselyä, karsittiin. Sähköpostikysely olisi vaatinut uuden kyselylomakkeen 

tuottamisen, eikä siihen ryhdytty aikataulullisista syistä. Puhelinhaastatteluun suostu-

neen henkilön kanssa saatiin sovittua lopulta face-to-face-haastattelu haastateltavan 

kotona, joka tapahtui 21.6. Myös hänen puolisonsa osallistui haastatteluun, joten tästä-

kin muodostui parihaastattelu.  

 

Alkuperäisenä suunnitelmana oli toteuttaa kaikki haastattelut kevään 2016 aikana. Riit-

tävästi halukkaita osallistujia ei kuitenkaan tavoitettu ensimmäisestä ryhmästä, joten 

täytyi odottaa syksyä, uusien perhevalmennusryhmien alkamiseksi. Elokuussa kunnan 

neuvoloihin oltiin uudelleen yhteydessä sähköpostitse. Uusien perhevalmennusten alku 

ajoittui syyskuulle, jolloin sovittiin, että terveydenhoitajat pyytäisivät jälleen osallistujia 

mukaan. Uusia osallistujia saatiin yhteensä kolme. Kaksi oli perhevalmennusryhmästä 

ja yksi oli 2kk ryhmäneuvolasta. Yksi osallistuja karsiutui pois, sillä tavoitteemme, kuusi 

osallistujaa tulisi näin täyteen. 2kk ryhmäneuvolaan osallistunut henkilö otettiin mu-

kaan, koska opinnäytetyön tutkimustehtävien kannalta oli tärkeää saada tietoa minkä-

laisessa käytössä kuvakortit ovat olleet tässä ryhmässä. Näistä ensimmäinen haastat-

telu tapahtui 29.9 ja toinen 10.10. Molemmat olivat yksilöhaastatteluja ja tapahtuivat 

neuvolan tiloissa.  

 

Osallistujien yhteystiedot saatiin neuvolasta, yhtä lukuun ottamatta yhtä, joka saatiin 

suoraan osallistujalta itseltään. Sovimme kaikki haastattelut puhelimitse asianomaisten 

kanssa. Ennen haastatteluja sovimme haastatteluajankohdan yhdessä haastateltavien 

kanssa. jolloin myös sovittiin missä haastattelu tullaan suorittamaan. Haastattelupaikan 

on tärkeä olla rauhallinen, jossa ei ole häiriötekijöitä ja kommunikointi sujuu vaivatto-

masti. (Hirsjärvi – Hurme 2000: 73−74.) Ottaessamme yhteyttä puhelimitse vanhem-

piin, kuvailimme lyhyesti tulevaa haastattelua ja esitimme kiitoksen suostumuksesta 

osallistua opinnäytetyöhömme. Pyrkimyksenä oli, että haastateltavilla olisi mahdolli-

simman selkeä kuva siitä, mitä haastattelussa tullaan käsittelemään. Kaikki haastattelut 

toteutuivat suunnitelman mukaan. 

 

Molemmat tämän opinnäytetyön tekijöistä olivat mukana kaikissa haastatteluissa. En-

simmäisessä ja kolmannessa haastattelussa päähaastattelijana toimi Tessa-Maria 

Puolakka ja toisessa ja neljännessä haastattelussa Krista Hassinen. Toisen ollessa 
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päähaastattelijana, toinen toimi apuhaastattelija roolissa, eli seurasi, että kaikki suunni-

tellut teemat käydään läpi ja tarvittaessa osallistuen myös tarkentavien kysymyksien 

tekemiseen. Apuhaastattelija piti myös haastattelu päiväkirjaa havainnoistaan. Haastat-

teluun osallistuvilta vanhemmilta pyydettiin haastattelun alussa suullinen suostumus 

haastatteluun osallistumisesta sekä aineiston käytöstä opinnäytetyössä. Haastattelut 

toteutuivat yksilö- ja parihaastatteluina riippuen vanhemman toiveesta. Teemahaastat-

teluun osallistui kuusi vanhempaa, jotka olivat asiakkaina yhden Uudellamaalla sijait-

sevan kunnan äitiys- ja lastenneuvoloissa. Haastattelut olivat kestoltaan 40-60 minuut-

tia. 

 

6.3 Aineiston analysointi  
 

Haastattelun jälkeen nauhoitettu aineisto litteroitiin eli tutkimusmateriaali muutettiin 

tekstimuotoon analysoinnin mahdollistamiseksi. Molemmat opinnäytetyön tekijät osal-

listuivat litterointiin niin, että 1. haastattelun litteroi Tessa-Maria Puolakka ja 2. litteroi 

Krista Hassinen. Loput haastattelut jaettiin keston perusteella puoleen, ja litterointi jaet-

tiin molemmille tasan. Litterointi suoritettiin sanantarkasti ja sanallista aineistoa purettiin 

sen jälkeen suullisesti pohtien, minkälaisia teema-alueita aineistosta nousi esiin. Haas-

tatellut kirjoitettiin tekstimuotoon Word –ohjelmalla. Fonttina oli Cambria, fonttikoko 11 

ja riviväli 1,5. Aineistoa tuli yhteensä 50 Sivua. 

 

Aineistoon paneutumalla pyritään löytämään keskeisiä teemoja, joista voidaan muo-

dostaa laajempia aihekokonaisuuksia. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, 

joka soveltuu kaikkiin laadullisiin tutkimuksiin. Useat laadulliset tutkimukset perustuvat 

sisällönanalyysiin, jos puhutaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyy-

sista. Sisällönanalyysin avulla voidaan kuvata tutkimusmateriaali tiivistettynä, pelkistet-

tynä ja yleisessä, ymmärrettävässä muodossa. Sisällön analyysillä tarkoitetaan aineis-

ton erittelyä, yhtäläisyyksien ja erojen etsimistä ja tarkastelua sekä tutkimusaineiston 

tiivistämistä. (Tuomi & Sarajärvi 2002. s.93, 103–105.) 

 

Opinnäytetyön aineisto analysoitiin käyttämällä induktiivista eli aineistolähtöistä sisällön 

analyysia. Aineiston analysointi sisältää kolme vaihetta:  

 

1) aineiston pelkistäminen eli redusointi, jossa auki kirjoitetusta aineistosta karsitaan 

kyseessä olevalle tutkimukselle epäolennaiset tiedot. Tutkimustehtävien tulee ohjata 

aineiston pelkistämistä. Vastauksista pyritään muodostamaan tiiviitä ilmauksia. Tässä 
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opinnäytetyössä valitut, tutkimustehtävien kannalta merkittävät ilmaukset, pelkistettiin 

mahdollisimman tiiviiksi ilmaisuiksi muuttamatta lauseen sanomaa. Valitut ilmaukset 

merkittiin kirjain- ja numeroyhdistelmällä, ja samat numerot merkittiin alkuperäisiin il-

mauksiin. Koodikielen käyttäminen helpotti alkuperäiseen aineistoon palaamista.  

(Tuomi – Sarajärvi 2009:108-109) 

 

2) Aineiston ryhmittely, eli klusterointi. Tässä vaiheessa pelkistetyt ilmaukset listattiin ja 

niistä etsittiin samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Näiden perusteella ilmaukset 

yhdistettiin samaan alaluokkaan ja samankaltaiset alaluokat muodostivat yhdessä ylä-

luokan. Jotta aineisto saatiin mahdollisimman hyvin ryhmiteltyä, ala-ja yläluokkien luo-

miseen käytettiin paljon aikaa ja siihen jouduttiin palaamaan useaan otteeseen. Ala-

luokiksi valittiin 20 luokkaa ja yläluokkia muodostui yhteensä seitsemän.  

 

Ja lopuksi, 3) teoreettisten käsitteiden luominen, eli abstrahointi, jossa luoduista ylä-

luokista voidaan muodostaa kokoavia käsitteitä, ja saada näin vastauksia tutkimusteh-

täviin (Tuomi – Sarajärvi 2009: 108-113.) Ryhmittelyyn palattiin usein ja luokitteluja 

muokattiin useaan otteeseen, jonka jälkeen yläluokat käsitteellistettiin yhdeksi yh-

teiseksi pääluokaksi: Vanhempien kokemuksia kuvakorttien käytöstä neuvolassa. (ks. 

kuvio 4). 

 

Aineiston pelkistämisen aloitettiin etsimällä tekstistä vastauksia tutkimustehtäviin. Kol-

melle tutkimustehtävälle valittiin värikoodit, jotka ovat: a) kuvakorttien käyttö äitiys- ja 

lastenneuvolassa, b) kuvakortit tunteista puhumisen ja vanhemmuuden tukemisen 

apuvälineenä c) kuvakorttien avulla käsitellyt asiat, sekä d) kuvakorttien kehittäminen. 

Etsimme ja maalasimme omin värein näihin liittyvät vastaukset.   

 

Vastauksista muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, muuttamatta kuitenkaan ilmausten 

sisältöä. Pelkistyksessä tekstistä poistettiin kaikki ylimääräinen, kuten täytesanat, ja 

vastausta karsitiin niin, että vain oleellinen jäi jäljelle. Tekstiä pelkistäessä tulee varoa, 

että pelkistäjä ei tee omia tulkintoja tekstistä tai johdattele vastauksia mihinkään suun-

taan, vaan noudattaa tarkasti vastauksen antajan kerrontaa.  
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Kuvio 3. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä 
 

 

Pelkistetyt ilmaukset listattiin erilliseen tiedostoon ja ne koottiin tutkimustehtävien oh-

jaamana omiin ryhmiinsä. Tämän jälkeen alettiin etsiä ilmauksista yhteneväisyyksiä 

sekä eroavaisuuksia. Samankaltaiset ilmaukset ja samaan aiheeseen liittyvät vastauk-

set koottiin omiin ryhmiinsä ja näistä luotiin alaluokkia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nii nää kortit oli niinku tosi sillee 
jotenki emmä tiedä, se mun 

mielestä jotenki ehkä vapautti 
sitä tilannetta koska sit jokainen 

oli siinä äänessä koska 
ollaanhan me ihmiset tosi 

erilaisia et toiset on hiljasempia 
ei tykkää välttämättä sanoa 

mitää et on vaa kuuntele ja näin 
mut sit jokaisen täytyy vähä 
jotain sanoo, ni se oli mun 

mielestä tosi hyvä alotus siihen

Kortit olivat hyvä aloitus; 
tunnelma vapautui, kun jokainen 

sanoi jotain

Niinku jokainen tavallaan 
pääsee kertomaan 

semmosesta itselleen 
helposta aiheesta tai tai 
itse itse valitsemastaan 

aiheesta ja sit tämmösen 
niinku kuvan avulla niin se 

on varmasti semmonen 
matalan kynnyksen 

osallistuminen kaikille 

Osallistumista helpottaa, että 
jokainen saa itse määritellä mistä 

haluaa kertoa



21 

 

 

 

AlaluokkaYläluokkaPääluokka

Vanhempien 
kokemukset 

kuvakorttien käytöstä 
neuvolassa

Kuvakorttien  
käyttötilanteet

Perhevalmennus

2kk -ryhmäneuvola

Kuvakorteista nousseet 
aiheet

Tunteet

Mennyt ja tuleva

Arki

Toiveet  ja 
kehittämisehdotukset 
menetelmään liittyen

Kuvakorttien käytön lisääminen

Sanojen käyttönotto

Terveydenhoitajan toiminta

Kuvakorttien avulla nousseiden 
aiheiden käsittely

Yksilövastaanotto

Kuvakortin valinta

Ohjeistus kuvakortin valintaan

Oman kortin valikoituminen

Vanhempien havainnot
kuvakorteista 

Tarpeellisuuden arviointi

Kuvakorttien tekstit

Suhtautuminen

Kuvakorttien 
käyttötarkoitus

Keskustelun ohjaaminen ja 
tukeminen

Tutustumisen ja ryhmäytymisen 
tukeminen

Tunteiden ilmaisu ja jäsentely

Kehittämisehdotukset 
kuviin liittyen

Kuvasarjan kattavuus

Tunneskaala

Taulukko 1. Opinnäytetyön aineistosta muodostetut luokat 
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7 Tulokset 

 

7.1 Kuvakorttien käyttö äitiys- ja lastenneuvolassa 
 
Käyttötilanteet  

 

Kaikki tämän opinnäytetyön haastatteluihin osallistuneet henkilöt olivat käyttäneet Tur-

vallisin mielin vanhemmaksi -kuvakortteja perhevalmennuksessa ensimmäisellä tai 

toisella kokoontumiskerralla. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kuvakorttien käyttö-

tilanteita oli haastatelluilla ollut vain yksi. Kuvakortit olivat usein käytössä heti perhe-

valmennuksen alussa. Yksi haastateltu oli käyttänyt kortteja myös 2kk -

ryhmäneuvolassa, jolloin Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakorttien sekaan, oli 

myös sekoitettuna Nalle-kortteja. Haastatteluiden pohjalta selvisi, että kuvakortteja käy-

tettiin ainoastaan ryhmätilanteessa, eikä kukaan haastatelluista vanhemmista ollut 

käyttänyt kuvakortteja yksilövastaanotolla  

 
”Elikkä meil oli siinä perhevalmennuksen ensimmäisellä kerralla nää kortit ja it-
seasiassa muistaakseni se- no siinä oli vähä niinku se kuka veti sitä nii esittäyty 
ja sit melkeinpä se- ku kaikki oltiin kuitenki vieraita toisillemme nii se ensimmäi-
nen kerta lähti näillä korteilla käyntiin” (H3) 

 

 
Kuvakortin valinta 

 

Korttitekniikkaa käytettäessä terveydenhoitaja oli laittanut kortit valmiiksi esille ja kertoi 

lyhyen ohjeistuksen vanhemmille, millä perusteella oma kortti pitää valita. Ohjeena 

kuvakortin valitsemiseen olivat esimerkiksi sen hetkiset tunnelmat, muistot omasta lap-

suudesta, odotuksia tulevaan tai mitä tahansa itse haluaa kertoa. Jokainen vanhempi 

valitsi sopivan kortin itselleen. 2kk -ryhmäneuvolassa valittiin kortti, joka kuvaisi oman 

lapsen luonnetta, sekä omia ajatuksia nykyhetkestä ja toiveita tuleville viikoille. Jokai-

nen sai kuitenkin itse päättää, mitä haluaa kertoa.  

 
"Meiltä kysyttiin että minkälainen luonne vauvalla on ja et vähä kuvailla sitä ja 
mitkä on omat fiilikset ja muuta ni se oli siihen, ja että mikä tulee mieleen elämäs-
tä vauvan kanssa tai jotain tähän tapaan oli niinku se kortin käyttö" (H6) 

 

Haastatellut kertoivat, että jokaisen valittua oman kuvakortin, kerrottiin vuorollaan, mik-

si kyseinen kortti valittiin kertoen samalla itsestään sen kautta. Tilanteesta ei pyritty 
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rakentamaan keskustelevaa, vaan jokainen kertoi kuvakortistaan, monologin omaisesti, 

omalla vuorollaan. 
".Itse valiten että mihin sen asian liittää, että onko tähän odotukseen vai muuhun 
elämäntilanteeseen, mutta et sitten piti ottaa tämmönen kortti ja kertoa itsestään 
ja kuvailla sitten että minkä takia kyseisen kortin valitsi" (H1) 

 

Vanhemmat ajattelivat, että jokaisesta kortista tulee joku asia mieleen, joten kortin va-

litseminen ei ollut vaikeaa. Koettiin myös, että kaikki ryhmäläiset löysivät melko vaivat-

tomasti itselleen sopivan kortin. Oma kortti valikoitui sillä perusteella, että se nousee 

vahvimpana esiin muista korteista. Huomio kiinnittyi tiettyihin kuvasta välittyneisiin odo-

tuksiin. Yksi vanhempi oli kokenut kortin värin vaikuttaneen valintaan; kortti oli ollut 

vaaleampi sävyltään ja erottunut näin muista korteista. 

 
"..mun mielestä ne on hauskoja ja sit aina iteki hämmästyy että joku sielt aina tu-
lee vahvempana ku joku muu kortti" (H3) 

  

Kuvakorttien valintaan liittyi myös haasteita. Yksi haastateltava kertoi olleensa puoli-

sonsa kanssa viimeisenä valitsemassa kuvakorttia ja he olivat kokeneet harmillisena, 

että kortteja oli ollut melko vähän jäljellä, sillä niitä oli laitettu rajoitettu määrä näytille. 

Loput pakasta oli kuitenkin saatavilla, mutta kortin valitseminen tapahtui kuitenkin näy-

tille asetetuista korteista, sillä he olivat kokeneet hankalaksi alkaa selata pakasta kort-

teja. Muita haasteita ja valinnan mielekkyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat; huoli muiden 

mielipiteestä minkä kortin valitsee, yhden kortin valitseminen monesta vaihtoehdosta, 

liian laajaksi koettu ohjeistus valita, sekä päällekkäin liian pienelle pöydälle asetellut 

kortit. 2kk -neuvolassa vanhempi koki hankalana sen, että vauvalla on monta eri tunne-

tilaa päivän aikana ja yhden kortin valinta on siksi vaikeaa.  

 
"..hankala valita ja sit ku täs on monta tietyllä tapaa hyvää kuvaa et ois omaaki ti-
lannetta kuvastanu ja sit just vähäse semmosia monimerkityksellisiä kuvia  paljo, 
että  ei niinku tavalllaan niinku jotaki tahtomattaa niinku ihan väärin tuu sitten sa-
nottua tai näytettyä" (H6) 

 

 
Vanhempien havainnot kuvakorteista  
 

Haastateltavilla oli monia mielipiteitä kuvakorteista, valokuvien teemoista sekä niiden 

kattavuudesta. Vanhemmat löysivät kuvista toistuvia teemoja ja teemojen olevan ku-

vissa eri näkökulmin. Teemat koettiin olevan tarkoituksenmukaisia ja ne liittyivät sellai-

siin asioihin, mitä raskauden aikana tulevat vanhemmat usein pohtivat. 
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”..tai et kyl nää niinku nää kuvat aika hyvin pyörii sellaisissa asioissa mitä just 
raskauden aikana miettii.” (H5) 

 

Kuvakorttien suhteen oli koettu positiivisena se, että kuvat ovat hyvin monimerkityksel-

lisiä ja tulkitsijasta riippuvia. Tämän vuoksi kuvien määrän riittävyyttä oli vaikea arvioida 

ja ne koettiin pääosin riittäviksi. Aiheet nähtiin yleisesti ottaen monipuolisena ja hyvänä 

koettiin etenkin se, että kuvissa oli arkisempiakin tilanteita syvällisempien lisäksi. Esiin 

nousi useita teemoja ja kuvista tehtiin erilaisia havaintoja. Teemoiksi nousivat vauva-, 

perhe- ja parisuhdekeskeiset teemat. Suuri osa vanhemmista uskoi, että tarpeelliset 

teemat, mielialat ja fiilikset löytyvät tarvittaessa kuvakorteista.  

 
“Kyllä siellä mun mielestä on aika kattavasti kaikki, et tota luulis löytyvän kaikki 
mielialat ja fiilikset sieltä aika helpostikki” (H3) 
 
” --ku on tässä just tätä teemaa että on parisuhdetta ja on talousvaikeutta ja vau-
valla ei nyt oo kaikki hyvin että on vähä itkevä vauva ja muuta ja sit on kuitenki 
että on valosat puolet siellä että on hauskaa vapaa aikaa ja sitte riittää omia, 
vaikka omia urahaaveita et siel on kyllä kaikkeen lähtöön että. Kyllä nää on mun 
mielestä aika hyvät” (H6) 
 

 

Osa vanhemmista ajatteli, että kuvissa ei ole riittävästi negatiivisia tunteita ja tilanteet 

kuvissa vaikuttivat teennäisiltä. Toisaalta, keskustelua syntyi myös siitä, kuinka saman 

kortin voi valita eri tilanteissa sen herättäessä eri ajatuksia kysymyksestä riippuen. 

Vanhemmat uskoivat, että jokaisesta kuvasta löytää aina jotain sanottavaa ja toisaalta, 

vahvana läsnä olevan tunteen saa liitettyä johonkin korttiin, jos siitä haluaa kertoa. 

 
”Kyl ainaki ku mä kattelen näit kuvii ni ihan- varmasti on semmonen et aina löy-
tää jonku— Ja ku kaikil on vähä erilainen toi pää ni ei- joku löytää jostain kuvasta 
ihan eri merkityksen ku joku toinen.”(H4) 
 

 

Yhtä ryhmää lukuun ottamatta yleinen suhtautuminen kortteihin oli ollut hyvä ryhmän 

sisällä. Haastatellut olivat myös kokeneet muille ryhmäläisilleen nousseen hyvin mie-

lenkiintoisia asioita kuvien avulla. 

 

Osalle vanhemmista kuvakorttien käyttötilanteesta oli tullut olo, että terveydenhoitajaa 

olisi ikään kuin käsketty käyttämään kortteja. Tilanteesta oli tullut tunne, että menetel-

mä olisi kokeiluvaiheessa. Kokeiluvaiheen tuntua oli lisännyt myös se, että kortteja käy-

tettiin vain kerran. Käyttö oli jäänyt osan mielestä vaillinaiseksi ja irralliseksi. Osa taas 

koki, että yksi käyttökerta oli riittävä. 
 
"..mut varmaa vähä enemmän keskusteluu ois tullu jos sit olis käyttäny niit 
useemmin" (H3) 
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Kukaan vanhemmista ei ollut käyttänyt kuvakorttien kääntöpuolella olevia sanoja. Teks-

tit oli huomattu ja monet olivat ihmetelleet niitä. Ne oli koettu hämmentäviksi lähinnä 

sen vuoksi, että oletuksena oli ollut, että se liittyisi toisella puolella olevaan kuvaan. 

Vanhemmat eivät olleet tienneet, että kuvat ja tekstit ovat toisiinsa liittymättömiä. Teks-

teille löytyi vanhempien mielestä kuitenkin hyviä käyttötarkoituksia, joista lisää myö-

hemmin. Vanhemmat kokivat, että terveydenhoitajan olisi hyvä selventää tekstejä ja 

kertoa, että ne eivät liity toisiinsa. 
 
"..kyl mä silloin ite sitä mietin kun mä aloin kattomaan niit sielt toiselt puolelt ja 
huomasin et nää ei täsmää nii mulle itselle tuli itseasias semmonen olo et se häi-
ritsee" (H1)  

 
"..mä olin aistivinani et näistä sanoistaki oli tavallaan kiinnostusta ja se ehkä vähä 
hämmensi, et se ei ollukaan mitää vaik se kuitenki luki tääl, et onhan silläki joku 
tarkotus ku se kuitenki täällä on. Et jos ei nyt mitää muuta ni olis nyt sitte ollu 
vaikka toinen kerta et olis käyty sanojen kautta" (H3) 

 

 

7.2 Kuvakorttien käyttötarkoitus ja kuvakorteista nousseet aiheet 
 
Kuvakortit keskustelun tukena  
 

Vanhemmat kokivat kuvakorteista olleen apua keskustelun aloittamisessa; kuvakortit 

avasivat ja rentouttivat tilannetta. Yksi vanhempi kuvasi myös puhumisen olleen hel-

pompaa, kun kaikki muutkin sanoivat jotain. Kuvakortit myös mahdollistivat, että kaikki 

pääsevät ääneen. Vanhemmat olivat kokeneet, että keskusteluyhteys oli ollut avoi-

mempi ja keskustelu sujuvampaa sillä perhevalmennuskerralla, jolloin kortteja oli käy-

tetty. Keskusteluyhteyden oli koettu olevan parempi myös korttien käytön jälkeen –kun 

oli kerran saanut puhuttua, oli helpompi myöhemminkin puhua.  

 
”ku se että kaikki muut on tuppisuina ja muutama juttelee sen omista fiiliksistä ja 
suurinpiirtein muiden puolesta tavallaa, sit kaikki pääsee vähä äänee, siitähän ne 
on hyviä- Aina pitää olla joku avaava tekijä kaikessa, noi on ihan hyviä sellasia” 
(H4) 
 

 

Vanhempien kokemuksen mukaan, ne jotka olivat olleet mukana ensimmäisellä perhe-

valmennuskerralla saaden puheenvuoron, olivat myös jatkossa aktiivisempia aloitta-

maan puheenvuoroja. Myöhemmin ryhmään liittyneet vanhemmat, jotka eivät olleet 

mukana ensimmäisellä kerralla, kun kuvakortit olivat olleet käytössä, olivat myöhemmin 
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ryhmän passiivisimpia. Kaikkia osallistujia kuvakortit eivät kuitenkaan aktivoineet jatko-

tapaamisilla. 
 
”Nii ehkä sillee jokanen ois jo valmiiks niiku puhunu siel jotain nii sit ei ois kau-
heen vaikeeta alottaa sitä puhumista” (H2) 
  
”.toi on aika helppo tapa saada just tunnelmaa rennommaks.” (H3) 

  

Vanhemmat kokivat hyväksi sen, että jokainen saa kertoa itselleen sopivasta aiheesta, 

jotkut syvällisemmistä ja toiset arkisemmista. Kun itse saa määrittää mistä haluaa ker-

toa, on osallistuminenkin helpompaa. Korttien ajateltiin helpottaneen myös hiljaisem-

pien ja ujompien henkilöiden puhumista. Osa vanhemmista kertoi myös huomanneen-

sa, että kortista kertoessaan, kertoo samalla itsestään yllättävän paljon.  

  
"Niinku jokainen tavallaan pääsee kertomaan semmosesta itselleen helposta ai-
heesta  tai tai itse itse valitsemastaan aiheesta ja sit tämmösen niinku kuvan 
avulla niin se on varmasti semmonen matalan kynnyksen osallistuminen kaikille" 
(H2) 
  

 

Korttien konkreettisuudesta oli koettu olevan apua keskustelemisessa; kun on jotain 

konkreettista kädessä ja jotain muuta mihin huomio kiinnittyy itsensä sijaan. Itse kuvan 

ajateltiin helpottavan kertomista, sillä kuva kertoo jo itsessään paljon. Sen koettiin 

myös auttavan keksimään kerrottavaa paremmin, kuin jos pitäisi spontaanisti itse ker-

toa. Yksi vanhemmista kertoi oman ryhmän ensireaktion kortteja kohtaan olleen hie-

man negatiivinen, kuitenkin oman vuoron tullessa kaikki kertoivat hyvin mielellään 

omasta kuvastaan. Etenkin miehet olivat innostuneet vanhempien mukaan kertomaan 

valitsemastaan kuvasta. Kortin konkreettisuuden ajateltiin helpottaneen etenkin miehiä 

keskustelussa. 
 
"..et sul on se aineellinen kortti tossa kädessä, sä näät sen kuvan sul on ikään 
kuin sulle syntyy heti ajatus ni sun on helpompi lukea se myös sanoiks kun vaan 
miettimään sitä asiaa ilman mitään tällästä visuaalista apua" (H1) 

 

 
Kuvakortit tutustumisen ja ryhmäytymisen tukena 

 

Vanhemmat kokivat, että kuvakortit sopisivat parhaiten ryhmäneuvolaan.  Vanhemmat 

perustelivat kuvilla olevan positiivinen vaikutus ryhmäytymiseen. Osa vanhemmista 

kuvaili, että kuvakortit lisäsivät ryhmään kuulumisen tunnetta, kun jokainen pääsee 

kehotuksesta osallistumaan ja jokainen pystyy sanomaan jotakin kuvakortin avulla luo-

den keskustelulle pohjaa. Yksi haastateltava koki erityiseksi vahvuudeksi sen, että jo-
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kainen voi jakaa informaatiota muille vanhemmille sekä saa siitä myös muilta. Van-

hemmat nostivat positiivisen asiana sen jokainen osallistuja saa itse määritellä, kuinka 

paljon haluaa itsestään kertoa 

 
”Ryhmällehän nää parhaiten sopii mun mielestä niinku ehdottomasti”(H4) 
 
”-- kyllä ne ehkä just enemmän tämmöseen niinku ryhmätilanteeseen mun mie-
lest sopii joo, että tota kyllä mää koen — että pitäis terveydenhoitajan kanssa olla 
niinku rohkeus puhuu mistä vaan myös ilman kuvia, tottakai ymmärrän jos on 
niinku tosi vaikeeta asiaa et sitte voi olla et tarvis sen kuvan avuks mutta—” (H6) 
 

 

Korttien koettiin sopineen ryhmäytymisen tukemiseen erittäin hyvin. Kortit auttoivat 

tutustumaan ja niiden avulla koettiin saavan paremmin käsitys jokaisesta osallistujasta. 

Ryhmäläiset jäivät myös paremmin haastateltujen mieleen kortteja käytettäessä. Mene-

telmä helpotti jännitystä ryhmässä ja vapautti tilannetta. 

 
Tunteiden ja ajatusten ilmaisu kuvakorttien avulla  

 

Vanhemmat kokivat korttien helpottaneen omien tunteiden sanoittamista ja tunteista 

puhumista. Niiden ajateltiin avaavan esimerkiksi omia pelkoja ja että niiden avulla on 

helpompi tuoda kaikenlaisia tunteita esiin. Yksi haastatelluista kertoi korttien selkeyttä-

neen omia ajatuksia raskauteen liittyen.  

  
”jotenki näki sen selkeemmin et mikä se oma ajatusmaailma on tästä koko ras-
kaudesta näiden avulla jotenkin, et selkeesti se huomio kiinnitty semmosiin tiet-
tyihin odotuksiin mitkä niist kuvista välitty selkeesti oli joidenkin kuvien kohalla 
semmonen olo okei et toi ei liity muhun millään lailla eikä mun olotiloihin et joten-
kin molempiin suuntiin silleen selkeytti” (H2) 
  

 

Monet vanhemmista kokivat kuitenkin pystyvänsä oman luonteen ja keskustelevaisuu-

den vuoksi kertomaan tunteistaan myös ilman kortteja. Kaikki eivät kokeneet kortteja 

tarpeellisiksi ajatusten selkiyttämiseen tai asioiden kertomiseen. Menetelmän käyttämi-

sen ajateltiin siitä huolimatta olevan parempi, kuin käyttämättä jättäminen, sillä jonkun 

osallistujan kohdalla sillä saattaisi olla ratkaiseva vaikutus. 

 

Vanhemmat kokivat, että kuvakortit voisivat olla tärkeitä vaikeita asioita esiin nostaes-

sa. Osa vanhemmista koki, että kuvakortti voisi tuoda mielen pinnalle jotain sellaista, 

mikä ilman kuvakorttia ei tulisi. He nostivat esiin kuvakortin hyödyn tiedostamattoman 

tunteen mieleen tulemisessa ja esiin ottamisessa. Haastateltavat ehdottivat, että ter-
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veydenhoitaja voisi myös vanhemman valitseman kuvakortin ja vihjeen avulla syventää 

keskustelua tunteen tai asian esiin kaivamiseksi.  

 
“--et tottakai niil voi vähä kysyy tai niinku vaikka käyttää sillee et mikä askarruttaa 
vaikka, ku ei välttämättä osaa kysyy tai puhuu ni sen puolesta.” (H4) 

 
”-- mut jotenkin jos se on niinku siellä semmosena ei niin selkeänä tai tai niinku 
vielä tiedostettuna asiana ni jotenki siinä sitte se vois auttaa sen ylöstuomiseen 
paremmin” (H1) 

 

 
Kuvakorteista nousseet aiheet  

 

Kortit helpottivat aiheen rajaamista yhteen valitsemaansa asiaan ja jokainen sai itse 

valita, mistä haluaa kertoa. Haastateltujen mielestä vastauksista ei olisi tullut samanlai-

sia ilman kortteja, ja ne toivat syvällisyyttä kertomuksiin. 
 

Perhevalmennuksessa käsiteltiin korttien avulla sen hetkisiä tunteita ja ajatuksia, jokai-

nen sai kuitenkin itse päättää, mitä haluaa kertoa. Haastateltavat kuvasivat ryhmässä 

nousseita aiheita ja vastausten perusteella monissa ryhmissä nousi pelko erilaisia asi-

oita kohtaan; pelko koliikista tai lapsen itkuisuudesta, pelko tulevaa vauva-arkea koh-

taan, synnytyspelko. Yksi haastateltavista kuvasi aiheiden jakautumista siten, että nais-

ten aiheet liittyivät enemmän tunteisiin, kun taas miehillä tekemiseen. Naisilla myös 

aiheet liittyivät enemmän raskauteen. 
 
"..kyl siin tuli just esim. et synnyttämisen pelko ja kaikkii sellasii tilanteita tuli pu-
heeks " (H5) 

 
"..ja joillakin oli se ulkomaan matkan odotus että se on nyt tulossa vielä ennen tä-
tä kaikkea et se on siinä mielessä tosiasia ja oli sitten jollakin se niinku varautu-
nut tai sellanen pelonsekanen odotus, että mitä se sitten tulee olemaan se vau-
va-arki ja toisella oli taas ehkä vähän periaatteessa toiveikkaampaa  just tän ka-
lastusasian puolesta, et odottaa et pääsee tekemään jotain asioita ja toinen sitten 
pelkää että sieltä tulee koliikkilapsi joka huutaa ensimmäiset neljä kuukautta" 
(H1) 

 

Raskaus on iso elämänmuutos ja sen äärellä luonnollisesti nousee monia mieltä askar-

ruttavia asioita. Yksi haastateltava kertoikin nostaneensa tilanteessa esiin juuri sen, 

miten vaikeita elämänmuutostilanteet hänelle ovat ja miten raskaaksi tulo lyö lukkoon 

monia palasia elämässä, kuitenkin positiivisella tavalla. Osa haastatelluista kertoi, että 

mitään vakavampia aiheita ei ryhmässä noussut 
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"..mä varmaan sanoin et ku mulle kaikki elämänmuutostilanteet on aina semmo-
sia et ne vaatii paljon totuttelua ja mä sopeudun hirveen huonosti muutoksiin 
yleensäkkin, niin kerroin sit siitä et mul on nyt sellanen olo et tavallaan tällä ras-
kauspäätöksellä on lukittuna monet, tavallaan päätökset on nyt tehty, että -- ja 
sitten on just päättänyt hankkia lapsen niin on nyt monet semmoset elämän asiat 
lukittu, mutta nimenomaan positiivisella tavalla" (H2) 

 

Perhevalmennuksessa kuvakorttien avulla nousi myös paljon arkeen liittyviä aiheita. 

Aiheita olivat esimerkiksi tuleva ulkomaanmatka tai kotona käynnissä oleva remontti ja 

siihen liittyvät huolet. Yksi perhevalmennusryhmä oli loppukeväästä, joten kesänodotus 

oli osalla mielen päällä. Monet kertoivat sen hetkisestä elämästään yleisesti, mitä teke-

vät, missä asuvat ja minkälaista elämää elävät. 2kk -ryhmäneuvolassa käsiteltiin myös 

omaa arkea vauvan kanssa ja miten arki on sujunut vauvan syntymän jälkeen.  

 
"..kaikil oli ehkä vähä sellanen et jotain askarrutti se kortti tai mul esimerkiks oli 
se remontti kortti nii tässä tätä remonttia nyt on ollu. Ni tota, kerroin itestäni vähä 
sen kautta et mitä touhuun ja mimmonen oon" (H4)  

 
"..nalleissa mä otin semmosen känkkäränkän nallen ku tos on tommonen temp-
peramenttinen tää meidän neiti nii tuota otin semmosen känkkäränkkä nallen ku 
on kaikki heti mulle tyyppinen ihminen ja tota sit siinä toinen äiti otti kans sem-
mosen tempperamentti-nallen, ja sit oli yks semmonen poika aurinko siihe sitten 
se oli vähä erilainen että, mutta keskusteltii just niist et minkälaisia on ollut päivät 
ja onko oppinu tulkitsee itkuja-" (H6) 
 

 

Korttitekniikkaa käytettäessä monilla oli noussut myös toiveikkaita odotuksia tulevaa 

lapsen kanssa vietettyä aikaa kohtaan. Haastateltavien mukaan etenkin miesosallistu-

jat pohtivat, mitä kaikkea voi lapsen kanssa yhdessä tulevaisuudessa tehdä, kuten ka-

lastaa ja muuten viettää aikaa luonnossa lapsen kanssa. Yhdessä ryhmässä luontoai-

he oli noussut isoon osaan, porukassa pohdittiin, miten lapset saisi olemaan ulkona ja 

poissa älypuhelimilta. Lisäksi ryhmissä oli noussut toiveita vauvauintiin pääsystä sekä 

siitä, että lapsen kanssa saisi tehdä hauskoja asioita. 

 
"..nii ja mietti et voi sit pojan kans kalastaa, tai mimmosta on sit ku voi sen kans 
kalastaa.." (H4) 

 
"..siin oli ainaki just ku kaikki puhu siin et haluu et lapset on ulkona ja leikkii ja  
keksii iteksee kaikkee ni sit siin tuli keskusteluu siit et miten pystytää välttämään 
se ettei ne kokoaja sitte pelaa vaa sisällä jotain pelejä ja ettei ne saa mitää äly-
puhelimii kaksi vuotiaana" (H5) 

 

Yhdessä ryhmässä aiheen rajaukseksi oli mainittu myös omat lapsuuden muistot, näin 

ollen monilla nousi myös omia kokemuksia lapsuudesta ja omista vanhemmista. Yksi 

haastatelluista oli kertonut omasta hyvästä muistosta lapsuudestaan, muisto oli nous-
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sut mieleen kuvan nähdessään. 2kk -ryhmäneuvolassa oli keskusteltu myös toiveista 

tulevaisuutta kohtaan ja mitä odottaa seuraavilta viikoilta. 

 
"..mä valitsin sen sen takii että et sillonku mä olin pieni nii me oltii aina viikonlop-
puisin äitin ja iskän välissä, meitä oli kolme lasta nii me oltii kaikki kolme äitin ja 
iskän sängys aina viikonloppu-aamusin köllöttelemässä siellä ahtaasti yhessä" 
(H5) 

 

 

7.3 Vanhempien toiveet ja kehittämisehdotukset 
 

Vanhemmilla oli paljon näkemyksiä siitä, kuinka kuvakortteja voitaisiin käyttää eri tilan-

teissa. Vanhemmat kokivat kuvakortit hyödyllisenä ja uskoivat, että lisäämällä niiden 

käyttöä saataisiin antoisampia kokemuksia. Vanhemmat kokivat tärkeänä, että kuva-

kortteja käytetään tilanteen mukaan ryhmästä riippuen. Terveydenhoitajan tulisi osata 

arvioida, milloin kuvakortit nähdään hyödyllisenä kullekin yksilölle tai ryhmälle.  
 

7.3.1 Kuvakorttisarjaan liittyvät toiveet 
 

Osa vanhemmista kuvaili korttien valokuvia stereotyyppisiksi ja kuvailivat kuvien ihmis-

ten ja asioiden olevan teennäisiä. Osa vanhemmista toivoi, että kuvakortit voisivat olla 

todenmukaisempia ja luonnollisempia.  

 
”mä en oikeen osaa sanoo et minkälaisia kuvia sitten niinku pitäis olla mut nää 
ehkä kuvaa semmost niinku kovin tyypillistä parisuhdetta -- ja niinku semmonen 
ideaali elämä joo et kaikilla ihmisillähän on tällaista” (H2) 
 
”Noi on vähä jotenki teennäisen näkösiä noi ihmiset, et tääki näyttää siltä ku tää 
olis jostain mainoksesta.” (H5) 
 
”Kaikki nää niinku must kaikki steretyyppiset positiiviset kokemukset on täs mut 
sit just se toinen ääripää ehkä sit..” (H2) 

 

 

Vanhempien keskusteluissa haastattelujen aikana esiintyi paljon kuvien tunnesävyjen 

riittävyyden pohdintaa. Puolet vanhemmista ottivat esille etenkin negatiivis-sävytteisten 

korttien puuttumisen ja kokivat, että kuvista puuttuisi aidot harmaat, mustat ja synkät 

tunteet. Yksi vanhemmista esimerkiksi ei löytänyt kuvaa, joka kuvastaisi yksinäisyyttä 

tai aitoa epätoivoa. Vanhemmat kuvailivat kuvista löytyvän tunteita muun muassa tur-

hautuminen ja kiukkuisuus, mutta eivät löytäneet aidosti synkkiä tunteita, joka käsittelisi 
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esimerkiksi menetystä tai masennusta. Valokuvissa stereotyyppisen positiiviset koke-

mukset koettiin kuvakorttisarjan toiseksi ääripääksi, ja toisen ääripään puuttuvaksi. 

Toisaalta kuvakorttisarja koettiin päteväksi, jos kuvakorttien tavoitteena on luoda lähin-

nä kevyttä keskustelua ja rentoutumista ryhmään. 

  
”mistään näist kuvasta ei varsinaisesti kuvastu epätoivo etjoku kuva -- turhautu-
minen tai joku sellanen mut niinku semmonen joku -- et mustat tunteet näist kyl 
puuttuu kuvista niinku kokonaan” -- niinkun epätoivoa ja masennusta ja muuta 
mikä näistä ei niinkun jotenkin kuvaudu ollenkaan et semmosten tunteiden .—
”(H1) 

 
”Mun mielest mistään näst ei niinkun heijastu esimerkiks tavallaan se yksinäi-
syys” (H2)  

 

Yksi vanhemmista koki, että kortit voisivat olla värikkäämpiä, kun taas toiset vanhem-

mat kokivat valokuvat hyvin voimakkaiksi, kirkkaiksi ja selkeiksi.  Kuvakortin tuttu posti-

korttikoko koettiin sopivaksi, ja etenkin ryhmätoimintaan kuvakortin koko ei voisi olla 

pienempi, jotta kuvia pystyy katselemaan pidemmältäkin etäisyydeltä.  

 
”sit nää on niin kirkkaan värisii kaikki, vaikka niinku nimenomaan sanoin tästä 
yhest et tää on tämmönen väripilkku tääl keskellä, mut nää on jotenkin kaikki on 
kaikis on todella todella niinku, se on hyvin aseteltu, on niinku selkeet värit, tosi 
sillätavalla voimakkaita kuvia” (H1) 
 

 
 

7.3.2 Kuvakorttien käyttöön liittyvät toiveet ja kehittämisehdotukset 
 
Kuvakorttien käytön lisääminen äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan 

  

Yhtä vanhempaa lukuun ottamatta, vanhemmat lisäisivät kuvakorttien käyttöä äitiys- ja 

lastenneuvolassa niiden monien hyötyjen vuoksi.  

 
“-- se on isompi paha jättää ne käyttämättä ku ottaa käyttöön. Suomalaisessa on, 
että ei suu ei aukea, vaikka niinku suoraa kysyt ni kyl sitte että jos se kuva saa 
yhenki henkiön puhuman sillon ku olis tarve ni kyl se on hyvä juttu.” (H6) 

 
”mun mielestä niistä olisi hyötyä niinku toisivat lisää näihin niinku perheneuvola-
tapaamisiin, kunhan niitä osattaisiin käyttää oikeessa paikassa oikeaan aikaan” 
(H1) 
 
”sä joudut sit iteki keskisttymään siihen tilanteeseen et sä et vaan voi tulla ja is-
tua ja sit sun ajatukset harhailee jossain ihan muualla et mitä on tapahtunu sinä 
päivänä tai mitä tapahtuu sen jälkee ku sä meet kotii et sä joudut oikeesti keskit-
tymään siihen hetkeen et just vaikka alotetaan tällä.” (H3) 
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Vanhemmat pohtivat, että jos kuvakorttien käyttöä lisättäisiin ja kuvakortteja olisi käy-

tössä toistuvasti perhevalmennuskerroilla, niistä voisi saada enemmän irti. Vastauksis-

ta nousi esiin, että kuvakorttien käyttö vain yhden kerran on tuntunut osasta irralliselta.   

Vastauksista nousi, että toistuva käyttö voisi syventää ja lisätä keskustelua vanhem-

pien kesken.  Ehdotuksena oli, että kuvakortteja käytettäisiin jokaisen perhevalmen-

nuskerran alussa. 

 
” jos noit useammin käyttää ni sit se aiheuttaa niinku monipuolisempaa ja laa-
jempaa keskustelua” H4 

 
”toistuvalla käytöllä tämmösillä jatkuvilla ryhmätapaamisilla niin varmasti niinku 
kolmannella neljännellä ne vastaukset alkais sitten oikeesti olemaan myös 
enemmän aitoja tai siis sillä tavalla että vois tulla kaikilta niitä niinkun henkilökoh-
taisempia, et sitä lomamatkaa ei voi jokakerta siinä sanoa vaan sit sun pitää  
ihan oikeesti alkaa miettimään mitä sä sanot ja ja voi tulla ihan oikeastikkin se 
tunne sieltä sit tai mitä mitä on paljon miettiny" (H1) 

 

 

Osa vanhemmista koki, että kuvakorttien käyttöönotto yksilövastaanotolle saattaisi tun-

tua ajatuksen tasolla teennäiseltä, eikä niin tarpeelliselta. Osa vanhemmista taas kuvit-

teli kuvakorttien sopeutuvan hyvinkin yksilövastaanotolle, mikäli terveydenhoitaja käyt-

täisi riittävästi aikaa tilanteen suunnitteluun. Yksi vanhemmista ehdotti, että terveyden-

hoitaja voisi hyvin kartoittaa perheen kuulumisia kuvakorttien avulla ja osa kuvaili, että 

kuvakorttien käyttöä tulisi soveltaa tilanteen mukaan menetelmää soveltaen. Myös aihe 

tulisi olla spesifimpi. 

 
“no vähän tuntuu hassulta et tavallaa se jos menee neuvolaan yksin ja sit se le-
vittää ne kuvakortit ja on sit sillee et ”otappas tästä nyt tämä kuva mitä haluat ju-
tella” (H5) 

 
“ miks se ei vois alkaa silläki et pitää valita joku kortti ja mikä kuvastaa sen het-
kistä fiilistä tai sitä miten on menny “ (H3) 
”et jos on niinku yksilötasolla ja kysytään että tuota kerro jotakin korttien avulla 
niin ennemminkin sit just ois et täytyy olla hyvin tarkka se kysymys tai just sit 
niinpäin että sä näytät sen kortin että mitä sä ajattelet tästä et sillai päi tää toimii 
niinku” (H6) 

 

 
Kuvakorttien avulla nousseiden aiheiden käsittely  

 

Osa vanhemmista pohti, että korttien avulla nousseista aiheista olisi hyvä jatkaa kes-

kustelua siirtymättä heti seuraavaan asiaan. Vanhemmat ehdottivat, että asiaa voisi 
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käsitellä jälkeenpäin kahden kesken terveydenhoitajan kanssa tai samalla ryhmässä. 

Asia herätti pohdintaa siitä, jos ottaa esiin henkilökohtaisen ja suuren asian ilmi ja asi-

aa ei käsitellä sen suuremmin, jatkossa asioiden esiin ottaminen ei välttämättä ole 

kannustavaa. Mikäli keskustelua käytäisiin perusteellisemmin, voisi se tuoda rohkeutta, 

motivaatiota ja avoimuutta seuraaviin tapaamisiin.  

 
”-- olis ehkä kans toivonu et sitä olis niinku sitä keskustelua siitä aiheesta voinu 
käyttää, tai sen takia juuri kun meille tuli sitte se synnytysosio, tai oli toi imetys 
niin että jos sielläkin olis siihen asioihin liittyviä konkreettisia, niinkun negatiivisia 
tunteita niinkun pelkoja tai ahdistusta tai jotain muuta niin sitä olis voitu niinkun 
siinä tai sitten jälkeenpäin niinkun kahdenkesken--” (H1) 

 
“Et se jotenki just, et jos siinä, jos sä tuot hirveen voimakkaan, sinulle niinku to-
della suuren asian ilmi siinä, ja sit se ikään kuin silleen niinku et okei seuraava 
asia.” (H1) 

 
”no mä oon sillee aika syvällinen ihminen et tota ehkä sillee ois kaivannut (Että 
olisi keskusteltu korttien avulla nousseista aiheista enemmän) mut sitte toisaalta 
niiku muuaallaki pystyy kyl juttelemaan” (H5) 

 
 
 
Kuvakorttisarjan sanojen käyttö 

 

Haastattelimme myös vanhempia kuvakorttien toisella puolella olevista sanoista, niiden 

käyttökokemuksista ja ajatuksista. Kukaan haastatelluista ei ollut käyttänyt sanoja neu-

volakäyntien yhteydessä.  

 
”Mä en oikein tiiä mihin näitä sanoja oikein tarkotus käyttää, me ei käytetty siellä 
niitä ollenkaan” (H2) 

 

Vanhemmat kertoivat, että sanoihin kiinnitettiin huomiota ja ne herättivät kiinnostusta. 

Sanat tuottivat hämmennystä, kun niiden tarkoitusta ei tiedetty ja kuvien ja sanojen 

huomattiin olevan ristiriidassa toisiinsa eikä niiden yhteyttä löydetty. 

 
”et kyl mä silloin ite sitä mietin kun mä katoin aloin kattomaan niit sielt toiselt puo-
lelt ja huomasin et nää ei niiku ei täsmää nii mulle itselleen tuli itseasias semmo-
nen olo et se häiritsee” (H1) 

 
”-- takana tai et kyl kiinnitin siihen huomiota et se ei ihan niinku täsmää täsmää ja 
se niinku se ehkä se vähä ärsytti – Pystyn ymmärtämään myös sen et se voi sit 
ohjata niit ajatuksia jos se sattuu kattomaan sen kortin sen yhden sanan siellä jo-
tenkin toi yksinäisyyss” (H1) 
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Vanhemmat vertailivat sanojen ja kuvien hyötyjä ja toivat näkemyksensä esiin, millai-

sissa tilanteissa sanoja voitaisiin käyttää.  Osa vanhemmista koki, että sanat tuntuisivat 

vaikeammilta kuin kuvat, kun taas osa kokisi sanat selkeämmiksi. Kuvia kuvailtiin mo-

nikäyttöisemmiksi, mutta keksivät tilanteita myös jolloin sanoja voisi käyttää. Vanhem-

mat kuvailivat, että sanat rajaavat paljon mahdollisuuksia. 

 
”jos ottaa tän kuvan ja tääl on sana mikä kuvailee sitä korttia niin se ohjaa mun 
ajatuksia tosi pitkälle siitä mihin mitä se oikeesti on et et no et uupumus ja sit siel 
on tää kuva ni se heti tulee sellanen olo et okei no et nyt tähän tulikin negatiivi-
nen sävy tähän korttiin et se vaikuttaa tosi paljon” (H1) 

 
“niin jotenkin kuva assosiaatiokin voi olla hanakalaa jolloin niissä tilanteissa se 
yksittäinenkin sana voi olla huomattavasti tehokkaampi ja parempi niinku sen ti-
lanteen purkamiseen et ehkä näitä sanoja vois mielummin käyttää semmoseen 
niinku tämmösellä face-to-face niinku kahden ihmisen keskinäisessä kanssa-
käymisessä” (H1) 

 
“ kun ne mun mielest rajaa ihan hirvittävän paljon niinku taas kapeemmalle sen 
valinnanvapauden—”  (H2) 

 

Sanoja ja kuvia toivottiin käytettäväksi erikseen ja yksi vanhemmista toivoi, että toisella 

kerralla voitaisiin käyttää sanoja ja toisella kuvia vaihtelun vuoksi. Vanhemmat pohtivat, 

että sanoja tulisi käyttää niin, että tilanteeseen on tarkka rakennus ja kysymys.  

 
” joo just ehkä enemmänki siihe, et jos on niinku yksilötasolla ja kysytään että 
tuota kerro jotakin korttien avulla niin ennemminkin sit just ois et täytyy olla hyvin 
tarkka se kysymys tai just sit niinpäin että sä näytät sen kortin että mitä sä ajatte-
let tästä et sillai päi tää toimii niinku” (H6) 

 

Sanat nähtiin sopivan paremmin yksilövastaanotolle, mutta myös ryhmäneuvolaan, jos 

sanoille olisi erilainen ohjeistus kuin kuvien käytölle. Yksi vanhemmista ehdotti, että 

sanoja voitaisiin käyttää niin, että terveydenhoitaja kyselisi, mitä tulee mieleen esimer-

kiksi sanasta suru tai isovanhemmat.  

 
“Just et ryhmähommassa noi sanat ei mun mielest tosiaanniinku et ne on ehkä 
enemmän sitä niinku kahdenhenkilön kanssakäymiseen tai pienemmän niinkun 
paljon pienemmän yksikön toimintaan” (H1) 

 
”niin ehkä mä käyttäisin näitä sit enemmin toisipäin ja kyselisin sit joltai et mitä tu-
lee mieleen sanasta nukkuminen, kasvatus ja mitä tulee mieleen surusta ja niin-
ku niin päin sit ennemmin ehkä et sit pystyis niinku selvittämään et mikä tulee 
mieleen isovanhemmista” (H2) 
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Yksi vanhemmista ei pitänyt sanoista ja käyttäisi niitä itse ennemmin lapsille. Yksi van-

hemmista koki sanat äärettömän hyödyllisiksi kahdenkeskeiseen tilanteeseen etenkin 

silloin kun on vaikea puhua. Haastateltu kuvaili, että kuvat voisivat olla vaikeassa tilan-

teessa liian monimutkaisia.  

 
“no mä kyl pystyn näkemään sen tilanteen mis noi sanat on äärettömän hyödylli-
sii niiku et on oikeesti fiksujaki – nimenomaa tämmöses kahdenkeskises pie-
nemmässä yksikössä” (H1) 

 
“ne voi tuoda niinku enemmän sen sun konkreettisesti sen sun tunnetilan tai aja-
tuksen esille et se on helpompi muodostaa niinku sanoja siinä tilanteessa jos sul-
la on niinkun öö periaatteessa ei riitä sitten voimavaroja tai muuten siihen sen 
asian käsittelyyn ni jos sulle isketään se yksittäinen sana siihen eteen ni kyl joku 
voi olla et sieltä iskee sit sieltä suoraan sinne niinku mitä sä ajattelet, et sit näist 
kuvista niin se voi olla et se vaan tosiaan liikaa tämmöstä värisekamelskaa  et 
sielt ei oikein saa mitään irti” (H1) 

 
“ehkä just semmoses tilanteessa et jos sit on niinku hankala muuten keskustella 
nii on varmasti sitte apua” (H2) 
 

 
 

Terveydenhoitajaan liittyvät toiveet  

 

Vanhemmat pohtivat haastattelussa terveydenhoitajan roolia ja vaikutusta kuvakortti-

menetelmän toimimiseen. Vanhemmat nostivat esille terveydenhoitajan vaihtumisen 

perhevalmennuskerroilla, joka vaikutti vanhempien mielestä negatiivisesti ryhmäytymi-

seen ja myös terveydenhoitajien persoonalliset toimintatapaerot saattoivat vaikuttaa 

ryhmän henkeen ja minkälaisena kuvakorttimenetelmä koettiin neuvolassa.  

  
”mut ku sielläki oli sit joka kerta eri- onks ne terveydenhoitajia vai neuvolatätejä, 
mut tietyl taval seki toi siihen sit niinku tavallaan joka kerta alotettiin alusta, tietyl-
lä tavalla” (H3) 

 
”et jos olis ollu koko ajan sama ni hänki olis vähä tuntenu meitä ja se olis ollu vä-
hä ehkä lämminhenkisempi-”(H3) 

 

 

Terveydenhoitajan tavoista käyttää kuvakortteja ja kuinka terveydenhoitaja voisi käyt-

tää kuvakortteja äitiys- ja lastenneuvolassa syntyi pohdiskelua. Vanhemmat pohtivat, 

että terveydenhoitajan tulisi suunnitella, kuinka lähestyä vanhempia kuvakorttien kans-

sa, kuinka lämmitellä vanhemmat tilanteeseen ja kuinka käyttää ja soveltaa kuvakortti-

menetelmää yksilöllisesti. Vanhemmat kokivat, että terveydenhoitajan taidoilla luoda 

tilanne ja muotoilla kysymys oikein, olisi merkitystä menetelmän toimivuuteen. 
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”Sillä on myös tosi paljon merkitystä sillä kysymyksellä tai sillä kysyjällä et osaa-
ko se nimenomaan niinkun muotoilla tai niinku lähestyä sitä tilannetta että niinku 
kun vähän sieltä kauempaa ja sit mennään näihin kortteihin vai onks se semmo-
nen et isketään nää tähän pöytään ja valitkaa näistä niinkun tällee et jos tulee ne 
ajatukset ihan niiku valmiiksi niin et on vähän lämmitelty nii sitten mä luulen et se 
on helpompaa et se riippuu tosi paljon niinku kaikesta et miten se oikeesti teh-
dään”(H1) 

 

 

Osa vanhemmista pohti, että kuvakortteja voisi käyttää myös yksilötapaamisilla, jos 

terveydenhoitaja näkee sen hyväksi menetelmäksi jonkin asiakkaan ja jonkin aiheen 

käsittelemiseen.  

 
”Siis niin se siis pitää osata lukee se tilanne et nekää ei sit varmaa voi olla sem-
mosia et heti ekalla tapaamisella isketään se pino siihen eteen vaan se pitää 
niinku tosiaa olla se rakennettu ja tutustuttu siihen niin sit taas varmasti tietyissä 
tilanteissa on käyttökelpoisia tiettyjen ihmisten kanssa mutta se ei oo mikää 
semmonen standardimalli”(H1) 
 

 

Terveydenhoitajalta toivottiin ihmistuntemusta ja taitoja käyttää kuvakortteja harkiten, 

yksilöllisesti ja soveltaen. Kuvakorttien käyttötapoihin toivottiin monipuolisuutta ja yksi 

vanhemmista ehdotti, että kuvakortteja ja kuvakorttien sanoja voitaisiin vaihdella ker-

rasta riippuen.  

 
”nii kyl se tietenkin vaatii sitte terveydenhoitajaltakin vähän sitä ihmistuntemusta 
vähä enemmänkin siitä että tiiät mistä langasta sä vedät sitte että saa tietoja esii” 
(H6) 

 

 

Yksi vanhemmista toivoi terveydenhoitajalta aktiivisempaa osallistumista keskusteluun 

ja koki, että terveydenhoitajan passiivisuudella olisi negatiivinen vaikutus keskusteluun.  
 
”--jutteli kaikkien kanssa ja sit joku toinen oli et se vaan ahersi tuolla tietokoneen 
ääressä. Tai sillee, ehkä pitäis niidenki olla sit vähä rohkeempia.”(H5) 

 

 

Osa vanhemmista otti puheeksi, että terveydenhoitajan tulisi huomioida paremmin 

myös ne perhevalmennukseen osallistujat, jotka eivät ole olleet ensimmäisellä kerralla 

mukana, jotta jokainen pääsisi mukaan ryhmään paremmin. 
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”Nii et siin ei ollu sit mitää sellasta tavallaa esittelyy mikä olis voinu olla kiva puo-
lin ja toisini et hekin tuntis et he kuuluu ryhmään” (H3) 

 

Tilannetta toivottiin suunniteltavan myös niin, että kuvakortit olisivat selkeästi esillä ja 

kaikille näkyvissä 

 
”No meil oli ne tolla pöydällä et oli aika pieni tila ja ne oli just kaikki päällekkäin, et 
sitte sielt itte kaivelee, et ei sit ehtiny sillee huomata et myöhemmin oli just sillee 
aha toiki kuva olis ollu kiva” (H5) 

 
”No meil oli ne tolla pöydällä et oli aika pieni tila ja ne oli just kaikki päällekkäin, et 
sitte sielt itte kaivelee, et ei sit ehtiny sillee huomata et myöhemmin oli just sillee 
aha toiki kuva olis ollu kiva” (H5) 
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Taulukko 2. Tulokset 
 

 
 
 
 

Kuvakorttien käyttö  
neuvolassa  

 
 

Kuvakortit perhevalmennuksessa 1. tai 
2. kokoontumiskerralla 

 
2kk -ryhmäneuvolassa 

 
Käyttökokemuksia valtaosalla 1kpl 

 
   Kokemuksia ainoastaan ryhmässä 
 

Ei kokemuksia sanoista 

           Ohjeistus  
Terveydenhoitaja antoi 
lyhyen ohjeistuksen, 
kuvakortin valintaan, 
esim. tulevaisuuden 
odotukset. 
Jokainen kertoi vuorol-
laan, miksi valitsi kortin 

 

Kehitystarpeet 
 

Kaikkia kuvakortteja ei 
oltu aseteltu esille: 

viimeisinä valinneilla 
vain vähän vaihtoehto-

ja 
 

Kuvakortit eivät olleet 
selkeästi esillä 

 
Joskus liikaa vaihtoeh-

toja valita 
 

Ohjeistus liian laaja, 
joskus spesifimpi aihe 

 

 

 

 

 

 

 

Havaintoja 

 

 
 

 

 

Kuvakortteihin suhtauduttiin valtaosin 
hyvin (5/7): monipuoliset, raskaus -ja 
perhekeskeiset teemat, arkisia sekä 
syvällisiä teemoja jokaiselle jotain 

 
Koettiin, että kuvakortit sopivat parhai-

ten ryhmään 
 
 

Hyvä koko 
 
 

Kuvakortit tulkitsijasta riippuvia, koet-
tiin, että kuvia riittävästi 

 
Esiin nostetut aiheet: arkiset asiat, 

pelot, lapsuudenmuistot, odotukset 
vauvaan liittyen, yhteinen tekeminen, 

elämänmuutos, kesän odotus 
 

Naisilla enemmän tunteita 
Miehillä aiheet liittyvät tekemiseen 

Käyttötarkoitus 
Positiivinen vaikutus 

ryhmäytymiseen 
 

Keskusteluyhteys avoi-
mempi 

 
Konkreettinen kortti 
helpotti keskustelua 

 
Rentoutuminen 

 
Kaikki osallistuvat kuva-

kortin avulla 
 

Aktiivisuus lisääntyi 
 

Omien ajatusten jäsen-
tely 

 
Tunteiden ilmaisu 

Kehitystarpeet 
 

Ei riittävästi negatiivi-
sia tunteita: yksinäi-
syys, epätoivo, aito 

suru puuttui 
 

Tilanteet kuvissa 
teennäisiä 

 
Stereotyyppisiä 

 
Kokeiluvaiheen tuntu 

 
Ei kokemuksia sanois-
ta, eivät tienneet mitä 

ne tarkoittavat 

 

 

 

 

 

Vanhempien toiveet ja 

kehittämisehdotukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvakortit 
 

Tunteita monipuolisem-
min kuviin: suru, yksinäi-

syys, kuolema 
 

Toiveena 
totuudenmukaisempia, 

helpommin samaistutta-
vampia kuvia 

Käyttö 
 

Kuvakorttien 
käytön lisäämi-
nen toistuvana 
menetelmänä 

(5/6)  
kuvakorteista 

saataisiin 
enemmän irti 

 
Kuvia että sano-

ja voitaisiin 
käyttää vuoro-
tellen ja tilan-

teesta riippuen 
 
 
 
 

Terveydenhoitaja 
 

Terveydenhoitajalta 
selkeämmät ohjeet 

 
Lämmittely tilantee-

seen 
 

Lisää taitoja käyttää 
kortteja monipuoli-

sesti ja harkiten 
 

Terveyden hoitaja 
mahdollistaisi kes-

kustelun jatkamisen, 
kun keskustelua 

syntyy 

Johtopäätökset 
 

Kuvakortit käyttöön 
laajemmin 

 
Monipuolisempi tun-

neskaala  
 

Terveydenhoitajille 
lisää taitoja ja koulu-
tusta käyttää kuva-

kortteja monipuolises-
ti ja jokaiselle ryhmälle 

yksilöllisesti 
 

Vanhempien toiveet 
esiin perhevalmen-

nuksiin 
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8 Pohdinta 

  

8.1 Tulosten tarkastelu  
 

Suomen mielenterveysseuran Turvallisin mielin 2012–2016 -hankkeen tiimoilta tehdys-

sä opinnäytetyössä Broberg ja Leivategija (2015) selvittivät terveydenhoitajien koke-

muksia Turvallisin mielin vanhemmaksi –kuvakorteista. Tästä opinnäytetyöstä nousi 

tarve selvittää myös vanhempien kokemuksia näistä kuvakorteista ja siitä syntyi tämän 

opinnäytetyön aihe. Aihe on tärkeä, sillä kuvakorttien käytöllä voidaan mahdollistaa 

vertaistuen saanti ja avata ajatuksia tulevasta vanhemmuudesta, kuten tämän työn 

tuloksista käy ilmi. 

 

Tässä opinnäytetyössä haastateltavana olleet äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat koki-

vat kuvakorttien käytön positiivisesti ja tukivat niiden käyttöönottoa, samoin kuin Kuva-

kortit tunteista puhumisen tukena terveydenhoitajan työssä äitiys- jalastenneuvolassa -

opinnäytetyössä haastatellut terveydenhoitajatkin (Broberg — Leivategija 2015). Tämä 

on tärkeä viesti Suomen Mielenterveysseuralle sekä muille terveydenhuollonammatti-

laisille. Terveydenhoitajien ja vanhempien kokemukset ovat lähtökohta sille tuleeko 

Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakortit laajempaan käyttöön ja kuinka kuvakortti-

menetelmää tulisi kehittää. 

 

Aiemman kuvakortteja tutkineen opinnäytetyön mukaan (Broberg — Leivategija 2015) 

terveydenhoitajat kokivat, että kuvakortit soveltuvat parhaiten perhevalmennukseen, 

joka näkyy myös tämän opinnäytetyön tuloksissa: haastattelut vanhemmat ovat käyttä-

neet kuvakortteja pääasiassa perhevalmennuksessa. Perhevalmennuksen lisäksi yksi 

haastatelluista vanhemmista oli päässyt käyttämään kortteja sekä perhevalmennuk-

sessa että 2kk -ryhmäneuvolassa. Vanhemmat, joita opinnäytetyössämme olemme 

haastatelleet, eivät kohdanneet kuvakortteja lainkaan yksilö vastaanotolla. Tästä voi-

daan tehdä päätelmä, että terveydenhoitajat suosivat korttien käyttöä edelleen ryhmäti-

lanteessa ja herää kysymys, kuinka paljon terveydenhoitajat ovat käyttäneet kuvakort-

teja yksilövastaanotolla terveydenhoitajien (2014) haastattelun jälkeen. Ennen haastat-

teluja, toivoimme saavamme tuloksia myös kuvakorttimenetelmän toimivuudesta yksi-

lövastaanotolla, mutta tähän työhön tietoa menetelmän toimivuudesta kahdenkeskei-

sessä tilanteessa ei ollut mahdollista saada.  
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Kuvakorttimenetelmää ei käytetty perhevalmennuksessa toistuvana menetelmänä, 

vaan haastateltavat olivat käyttäneet menetelmää yhtä vanhempaa lukuun ottamatta 

vain kerran perhevalmennusjakson aikana. Toteutuneita äitiysneuvolan perhevalmen-

nuskertoja oli ollut kolme tai neljä. Kerta, joka oli aiheeltaan parisuhde, oli joissakin 

tapauksissa yhdistetty toiseen kertaan pienen osallistujamäärän vuoksi.  

 

Vanhempien kokemukset kuvakorttien hyödyistä yhtyivät hyvin paljon terveydenhoita-

jien näkemyksiin. Haastateltavat kuvasivat, että kuvakortit rentouttivat ilmapiiriä, loivat 

perhevalmennukseen avoimemman fiiliksen sekä auttoivat asettumaan aikaan ja paik-

kaan, estäen ajatuksien harhailun päivän tapahtumissa ja kiireissä. Vanhemmat huo-

mioivat yksilöllisten erojen vaikutuksen kuvakortti menetelmän toimivuuteen, mutta 

valtaosa koki kuvakorttien käyttöönoton paremmaksi vaihtoehdoksi, kuin jättää ne ko-

konaan käyttämättä, kuitenkin terveydenhoitajan harkintakykyä käyttäen. Moni van-

hemmista piti kuvakortteja tärkeinä työkaluina oikein käytettynä. Yksi vanhemmista 

uskoi, että kuvakorttimenetelmien tai vastaavien tarve tulisi tulevaisuudessa lisäänty-

mään eikä kuvakorttimenetelmän hyödyllisyyttä olisi vielä täysin ymmärretty. Kuvakortit 

olisivat erityisen hyödyllisiä niille, joiden on vaikea ilmaista itseään tai vaikea sanoittaa 

syvällä piileviä ajatuksia ja tunteitaan. Osa vanhemmista uskoi, että kuvakortti voisi 

tuoda jotain tärkeää mielen pinnalle, mikä ei ilman kuvakorttia nousisi mieleen. Kuva-

kortista voi olla jo siinäkin vaiheessa hyötyä, jos se saa ihmisen ja tulevan vanhemman 

pohtimaan jotakin asiaa, mitä muuten ei tulisi mieleen. Myös muiden äänen kerrotut 

kokemukset aktivoivat muita vanhempia ajattelemaan, mikä on merkittävää vertaistuen 

tärkeyden arvioinnissa.  

 

Opinnäytetyöstämme nousseiden tulosten perusteella kuvakorttien käyttö on keskitty-

nyt suurimmaksi osaksi ryhmäytymisen tukemiseen, ja siihen se oli koettu hyvin toimi-

vaksi menetelmäksi. Yhdessä perhevalmennuksessa kortteja oli kuitenkin käytetty 

myös omien lapsuudesta nousevien mielikuvien avaamiseen. Omien kokemusten 

avaaminen voi edistää myönteisellä tavalla omaan vanhemmuuteen liittyviä ajatuksia, 

pelkoja ja toiveita – joskus jo asian tai tunteen tiedostaminen riittää. Kokemukset omis-

ta vanhemmista voivat muokata kuvaa vanhemmuudesta ja on tärkeää tunnistaa niiden 

vaikutus omassa vanhemmuuteen kasvamisen prosessissa. Keskustelemalla näistä 

kokemuksista, voidaan tunteita purkaa myönteisellä tavalla (Erkko – Hannukkala 2013: 

13–15, 75.)  
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Haastateltavat ilmaisivat, että korttien käyttö voisi olla säännöllisempää, esimerkiksi 

joka kerran alussa. Tällöin korttien avulla voitaisiin käsitellä esimerkiksi kyseisen kerran 

teemaan liittyviä ajatuksia. Toisaalta melkein kaikki haastateltavat kokivat itse olevansa 

riittävän kyvykkäitä keskustelemaan ilman korttejakin Tämäkin saattaa kertoa havain-

toyksiköiden homogeenisyydestä. Tuloksissa ilmenevät kuitenkin selkeästi monet ku-

vakorttien tuomat hyödyt ja ne voivat  edistää keskustelun dynamiikkaa, vaikka suuri-

osa haastatelluista kokisikin olevansa sosiaalisesti lahjakas: jokainen ryhmässä saa 

oman puheenvuoronsa ja jokainen voi löytää keskusteluun uutta ulottuvuutta kuvakor-

tin avulla. Toisaalta osa haastatelluista vanhemmista koki, että kuvakortin kuva ja ter-

veydenhoitajan antama tehtävän anto saattaa myös rajoittaa joillain tavalla keskuste-

lua.  

 

Edellisen opinnäytetyön (Broberg – Leivategija 2015) tuloksina terveydenhoitajat olivat 

ehdottaneet kuvien taustapuolelle lisättävän jonkun sanan. Suomen mielenterveysseu-

ra lisäsi jokaisen kuvakortin taustapuolelle sanan, ja sanalliset kuvakortit ovat olleet nyt 

kokeilussa. Kuvakorttien sanat on sijoitettu kuvakortteihin sattumanvaraisesti, eikä sa-

nan ja kuvan välillä ole toisiinsa yhteyttä. Tämän opinnäyttyön tuloksissa sanoihin liittyi 

epäselvyyttä ja hämmennystä. Kuvakorttien takapuolelle painetut sanat ja niiden tarkoi-

tus jäivät vanhemmille perhevalmennuksissa täysin pimentoon kiinnostuksesta huoli-

matta. Haastateltavat toivoivat, että olisi tärkeää selventää kuvakorttimenetelmään 

osallistujille, että sanat ovat erillinen kokonaisuutensa, jotta sanat eivät tietoisesti tai 

tiedostamattomasti ohjaisi ajatuksia suuntaan tai toiseen. Hämmennys ja ärsyyntymi-

nen vievät myös menetelmältä voimaa, jos osallistuja ei ole saanut selkeitä ohjeita. 

 

Vanhemmat keksivät kuitenkin hyviä käyttömahdollisuuksia sanoihin liittyen ja niitä 

kohtaan oli koettu selvää kiinnostusta. Yksi vanhemmista ajatteli, että esimerkiksi yksi-

lövastaanotolla, sana voi olla jossakin vaikeassa elämäntilanteessa selkeämpi ja hel-

pompi hahmottaa, kuin kuva. Osa vanhemmista ehdotti, että kuvia ja sanoja olisi mie-

lenkiinoista käyttää vuorotellen perhevalmennuskerroilla.  Sanojen lisääminen kuva-

kortteihin tapahtui terveydenhoitajien toiveista ja ajatuksista, mutta kuitenkaan näihin 

perhevalmennuskertoihin sanoja ei tuotu lainkaan. Tulosten perusteella, voidaan poh-

tia, ovatko terveydenhoitajat saanet riittävästi ohjausta ja tietoa kuvakorttien käyttöta-

voista vai ovatko terveydenhoitajat kokeilleet jo sanojen käyttöä, mutta eivät ole koke-

neet sitä kuitenkaan yhtä hyväksi menetelmäksi kuvien rinnalle.  
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Haastatteluihin osallistujilla oli vain vähän kokemusta kuvakorttien käytöstä. Katta-

vammalla käytöllä ja osallistujien kokemuksella olisi luultavasti saatu monipuolisempia 

ja kokemusrikkaampia vastauksia.  Vastaukset tukivat kuitenkin hyvin työn pohjana 

olevaa teoriatietoa. Tärkeää olisi, että terveydenhoitajat luottaisivat omiin kykyihinsä ja 

uskaltaisivat kokeilla uusia tapoja korttien käytössä.        

                                                                                                                                    

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla vanhempien kokemuksia kuvakort-

tien käytöstä äitiys- ja lastenneuvolassa. Tarkoituksena oli saada lisää tietoa kuvakort-

tien käytöstä ja sen merkityksestä äitiys- ja lastenneuvolatyössä. Opinnäytetyön pe-

rimmäisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa Turvallisin mielin -hankkeelle kuvakorttien käy-

töstä, niiden hyödynnettävyydestä ja kehittämisestä. Opinnäytetyömme teoriaosuudes-

sa käsittelimme vanhemmuuden tukemisen muotoja ja vanhemmaksi kasvamista (ks. 

luku 3). Vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta Turvallisin mielin vanhemmaksi -

kuvakorteilla on hyvin paljon annettavaa. Opinnäytetyön tuloksista nousi vahvasti esiin, 

että kuvakortit nostivat esiin vanhemmaksi kasvamiseen liittyviä aiheita ja auttoivat 

muun muassa tulevaa vanhempaa jäsentelemään ja tunnistamaan omia raskauteen 

liittyviä ajatuksiaan. Myös miehet pääsivät osallistumaan ja pohtimaan raskauden ai-

kaisia tuntemuksia yhdessä muiden kanssa. On tärkeää, että tulevan lapsen isän van-

hemmuuteen kasvu alkaa myös odotusaikana, joka antaa hyvät lähtökohdat varhai-

seen vuorovaikutukseen sekä kohdata parisuhde lapsen syntymän jälkeen. Kuvakortit 

antoivat vanhemmille myös mahdollisuuden kertoa omista peloistaan sekä tarjota ja 

saada vertaistukea muilta perhevalmennuksessa olleilta vanhemmilta. Tuloksista nousi 

esiin mielenkiintoinen huomio siitä, kuinka isät ottivat kuvakortin avulla esiin asioita 

mitä haluavat tehdä tulevan lapsensa kanssa, kun taas äidit ottivat puheeksi enemmän 

tunteisiin liittyviä asioita.  

 

Saimme opinnäytetyömme tuloksina vastauksia, mitä lähdimme etsimään opinnäyte-

työprosessin alussa ja pääsimme tavoiteisiimme. Tutkimustehtäviksi oli asetettu seu-

raavat kysymykset: Minkälaisissa tilanteissa vanhemmat ovat käyttäneet kuvakortteja 

äitiys- ja lastenneuvolassa? Miten vanhemmat ovat kokeneet kuvakorttien käytön? 

Minkälaisia asioita kuvakorttien avulla on käsitelty? Minkälaisia toiveita vanhemmilla on 

kuvakorttien käyttöön äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa? Saamamme tulokset vas-

taavat mielestämme hyvin tutkimustehtäviä ja jokaiseen tutkimustehtävään saimme 

vastauksia. Osittain tähän vaikutti se, että tuloksia analysoidessamme käytimme tutki-

mustehtäviä vahvasti analysoinnin pohjana ja etsimme niihin vastauksia tekstistä, ku-

ten Tuomi ja Sarajärvi (2009: 108–113) ohjeistavat.  Vastausten saaminen tutkimusteh-
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täviin kertoo myös siitä, että teemahaastattelurungon toteutus on onnistunut. Työ antaa 

hankkeelle arvokasta tietoa vanhempien kokemuksista sekä kuvakorttien hyödynnettä-

vyydestä.  

 

Kokonaisuutena olemme tyytyväisiä työmme tuloksiin ja koimme opinnäytetyön teke-

misen olleen hyvin opettavaista. Opinnäytetyöprosessi opetti meille taitoa työskennellä 

tiimissä, pitkäjänteisessä prosessissa. Kehityimme prosessin aikana tutkimukseen ja 

kehittämistyöhön liittyvissä taidoissa, muun muassa taitomme haastattelijoina kehittyi-

vät teemahaastattelun teoriatieteen haastattelujen myötä. Opinnäytetyötä raportoides-

sa tapahtui suurin ajatustyö mikä kehitti meitä myös kriittisessä ajattelussa. Tämä tu-

kee varmasti myös terveydenhoitajan ammattiin kasvamistamme. 

 

8.2 Eettisyys ja luotettavuus  
  

Laadullisen tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua varten ja sen edis-

tämiseksi on tärkeää esittää selkeä raportti tutkimuksen kulusta yksityiskohtaisesti vai-

he vaiheelta. Aineiston keruun ja aineiston analysoinnin olosuhteet tulee kertoa selke-

ästi ja totuudenmukaisesti. (Kankkunen—Vehviläinen-Julkunen2013:225; Tuomi—

Sarajärvi 2009:142) Opinnäytetyötä käynnistäessämme selvitimme, että Turvallisin 

mielin 2012–2016 -hankkeella on kuntaan hyväksytty voimassa oleva tutkimuslupa.   

 

Opinnäytetyön kannalta on tärkeää onnistunut teoriatiedon rajaus. Teoriapohja koostuu 

aikaisemmasta aiheeseen liittyvästä tiedosta ja tutkimuksista. Onnistuneesti rakentunut 

tietopohja selkeyttää opinnäytetyön tutkimustehtävää ja tarkoitusta. On tärkeää pohtia 

käytetyn teorian suhdetta omaan työhön. (Liukko – Perttula.) Teoriatieto, johon työ poh-

jautuu, muokkautui työskentelyprosessin aikana. Aikataulullisista syistä, emme saaneet 

teoriapohjaa täysin valmiiksi, ennen haastattelujen alkua, mikä olisi ollut ihanteellista.  

Muokkasimme teoriapohjaa opinnäytettä ohjaava opettajan palautteen mukaisesti, se-

kä omien ajatustemme kehittyessä opinnäytetyöprosessin edetessä. 

  

Opinnäytetyön luotettavuuteen voi vaikuttaa teoriapohjan vääränlainen rakentaminen. 

Tämän opinnäytetyön teoriapohjan sisältö rakentui monipuolisesti erilaisista lähteistä. 

Opinnäyte työhön sisällytetty tieto muodostui käyttämällä sähköisiä tietokantoja, inter-

netsivustoja, väitöskirjoja ja opinnäytetöitä, luotettavia lehtiartikkeleita sekä kirjallisuut-

ta. Yritimme kuitenkin käyttää tutkimusartikkeleita lähteinä mahdollisimman paljon. Tie-
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donhaun rajaamisessa kiinnitettiin huomiota lähteen luotettavuuteen ja pyrimme käyt-

tämään tietoa joka olisi mahdollisimman ajankohtaista.  

 

Tiedonhaun aikana koimme haastavaksi löytää tuoretta tutkimustietoa aiheeseen liitty-

en. Etenkin kuvakorttitekniikkaan liittyvää tutkimustietoa oli erittäin rajallisesti saatavilla. 

Halusimme kuitenkin tätä avata teoriaosuudessa, sillä kuvakorttitekniikka voi olla mo-

nelle työn lukijalle vieras asia. Suomessa perhevalmennuksessa käytetyistä metodeista 

ja tekniikoista, emme löytäneet tuoreempaa tutkimustietoa kuin Varjorannan ym. 2004 

julkaisemasta selvityksestä. Raportin tulokset kuitenkin yhtyivät vahvasti tuoreiden 

kansainvälisten tutkimusten tuloksiin, joten otimme raportin mukaan tähän työhön saa-

daksemme myös kotimaista tietoa aiheesta. Osallistuimme Metropolian informaatikon 

pitämään työpajaan, jossa saimme jonkin verran apua tutkimustiedon löytämiseen 

 

Pyrimme koko opinnäytetyöprosessin aikana välttämään toisen tekstin plagiointia. 

Opinnäytetyössä ainoita suoria lainauksia ovat haastateltujen vanhempien kommentit. 

Tutkimuksen joka vaiheessa on tehty tiivistä yhteistyötä oman opinnäytetyön parin 

kanssa ja molempien mielipiteet ja ehdotukset on otettu huomioon. Kummallakin opin-

näytetyöntekijällä on ollut tasavertainen rooli työn edistämisen kannalta.  

 

Loimme teemahaastattelujen suorittamista varten erillisen tutkimussuunnitelman (liite 

1), joka lähetettiin Suomen Mielenterveysseuralle opinnäytetyöprosessin alussa. Huo-

lellisesti laadittu tutkimussuunnitelma on tutkimusprosessin perusta ja se auttaa tutkijaa 

kokonaisuuden hahmottamisessa esimerkiksi aikatauluja suunnitellessa. Tutkimus-

suunnitelma tekee myös työskentelemisestä tavoitteellisempaa. (Kankkunen—

Vehviläinen-Julkunen 2013:85.) Kirjoitimme haastateltaville myös saatekirjeen (liite 4), 

jossa kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta, tavoitteista ja toteutuksesta. Eettisesti 

tarkasteluna haastattelua suunniteltaessa, on tärkeää, että haastateltavia on informoitu 

riittävästi. Saatekirjeen tavoitteena oli herättää vanhempiin luottamusta, sitouttaa heitä 

sekä antaa heille totuudenmukainen kuva haastattelusta ja sen tavoitteista. Saatekir-

jeessä myös ilmaistiin selkeästi, että osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Saatekir-

jeessä ei luvattu osallistujille mitään palkintoa osallistumisesta. Osallistujille ilmoitettiin 

sekä saatekirjeessä, puhelimitse sekä haastattelun alussa, että haastattelu nauhoite-

taan. Haastattelussa käytettiin kahta eri nauhuria tuomaan varmuutta, että haastattelu 

taltioituu varmasti. Nauhoitettu aineisto oli ainoastaan tämän opinnäytetyön tekijöiden 

käytössä ja litteroinnin jälkeen äänitetty aineisto hävitettiin. Haastateltaville muistutettiin 

myös, että opinnäytetyön tulokset julkaistaan Theseus.fi:ssa sekä heille informoitiin, 
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että Suomen Mielenterveysseuralla on oikeus julkaista ja käyttää opinnäytetyön tulok-

sia jatkossa anonymiteettia noudattaen.   

 

Haastattelutilanne on vuorovaikutustapahtuma, jossa haasteltava kertoo tutkijalle ko-

kemuksiaan kohteena olevasta ilmiöstä. Haastattelijan taidoista riippuu hyvin paljon se, 

mitä hän saa kohteesta selville. Haastatteluja voi olla monenlaisia ja ne voidaan luoki-

tella osallistujamääränsä mukaan yksilö- tai ryhmähaastatteluksi. (Kananen 2014: 17, 

71-72.) Ennen ensimmäistä haastattelua perehdyimme teemahaastattelun teoriaan. 

Ensimmäinen haastattelu tuli odotettua nopeammin, ja kokemattomana haastattelijoina 

tarvitsimme mahdollisimman laadukasta tietoa teemahaastattelun erityispiirteistä, jotta 

saisimme kerättyä mahdollisimman luotettavan aineiston. 

 

Haastateltaville annettiin mahdollisuus valita tulevatko haastatteluun oman puolison 

kanssa tai yksin. Monet osallistuvat perhevalmennukseen puolison kanssa, joten 

koimme vaihtoehdon luonnolliseksi, että haastatteluun on mahdollisuus osallistua yh-

dessä. Neljästä haastattelusta kaksi oli parihaastatteluja ja kaksi yksilöhaastatteluja. 

Havaitsimme, että parihaastattelu oli varsin toimiva menetelmä tähän työhön. Puolisot 

pohtivat kysymyksiä yhdessä ja onnistuivat pääsemään hyvin syvällisiin pohdintoihin 

toistensa tuella. Puoliso saattoi myös auttaa jonkun tietyn tilanteen muistelussa, ja 

muutenkin muistin virkistämisessä. Haastattelijalle tilanne oli hyvin mieleinen ja oikean-

lainen rooli oli helpompi ylläpitää, kun keskustelu pysyi yllä vaivattomasti, ja haastatteli-

ja pystyi keskittymään vain tarkentaviin kysymyksiin sekä siihen, että haastattelu pysyi 

ennalta suunniteltujen teemojen ympärillä. Pyrimme aina ohjailemattomaan kysymyk-

senasetteluun ja kommentointiin.  Parihaastattelun kohdalla on kuitenkin hyvä miettiä, 

vaikuttaako puolison mielipide omaan mielipiteeseen. Onko puoliso taipuvainen anta-

maan vastauksia sen mukaan, mitä toinen osapuoli häneltä odottaa?  Myötäileekö toi-

nen toisen mielipidettä, jos ei ole esimerkiksi aivan varma omastaan? Kaikki haastatel-

tavien pohdinnat vaikuttavat tuloksiin, joten tutkijan on oltava tarkkana haastateltavien 

vastausten kanssa, kuitenkaan lisäämättä omia tulkintoja.  

 

Tulosten luotettavuuteen voi vaikuttaa yleisestikin haastateltavan antamat vastaukset. 

Joissakin haastatteluissa ilmeni, että haastateltava ei ollut täysin varma mitä sanoisi ja 

miten, ja joskus heidän ajatukset muuttuivat hieman haastattelun aikana haastateltavan 

pohtiessa kuvakorttimenetelmää syvällisemmin. Joskus vastaukset saattoivat olla hie-

man ristiriidassa johonkin toiseen vastaukseen. Tämän seurauksena, haastattelut suo-

ritettuamme, mieleemme nousi ajatus, olisiko ennen haastattelua ollut hyvä lähettää 
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esikysely haastatteluihin suostuvaisille, jotta he olisivat voineet pohtia aihetta jo hieman 

etukäteen ja olisivat voineet olla varmempia mielipiteistään haastattelutilanteissa.  

 

Haastattelujen tulee olla riittävän samankaltaisia teemoiltaan, jotta haastatteluja voi-

daan pitää vertailukelpoisina (Hirsijärvi – Hurme 2010:66, 73¬–74; Kananen 2014: 76–

77). Haastattelurunko sitoi keskustelun kulkua niin, että saimme vastauksia tutkimus-

kysymyksiimme. Sen avulla pystyimme myös varmistamaan, että käsittelimme samoja 

asioita kaikkien haastateltavien kanssa. 

 

Haastatteluaika kartoitettiin kestäväksi noin 30 minuutista 60 minuuttiin. Teemahaastat-

telun aikaa ei voi määritellä liian tarkkaan. Aikaa kuuluu myös ennen varsinaisen haas-

tattelun alkua vapaamuotoiseen keskusteluun, jonka tarkoituksena on luoda luottamuk-

sellinen ilmapiiri tulevaa haastattelua ajatellen sekä tutustuttaa haastateltava ja haas-

tattelija toisiinsa. Myös haastattelun lopuksi varataan aikaa vapaalle keskustelulle. 

Haastateltavan tarpeet täytyy myös huomioida, ja varmistaa, että haastateltava on sa-

nonut kaiken haluamansa. Tässä työssä haastattelut kestivät loppujen lopuksi 40-60 

minuuttia. Kaikissa haastatteluissa pyrimme luomaan mahdollisimman rennon ilmapiirin 

ja keskustelemaan muista asioista ennen haastattelun aloitusta. Haastateltavat olivat 

hyvin vuorovaikutuksessa haastattelujen aikana. Etenkin parihaastatteluna suoritetut 

haastattelut olivat hyvin keskustelevaisia, sillä puolisot haastoivat myös toisiaan miet-

timään aihetta syvällisemmin.  

 

Haastattelijan taidoista on paljon kiinni, miten hyvää aineistoa työhön saadaan (Kana-

nen, 2014: 71–72). Meille tämä työ oli ensimmäinen korkeakoulussa suoritettu opinnäy-

tetyö ja myös ensimmäinen suorittamamme haastattelutilaisuus. On siis mahdollista, 

että taitomme haastatella vaikuttivat omalta osaltaan tuloksiin ja työn luotettavuuteen. 

Pohtiessamme tuloksien luotettavuutta haastattelijana toimimisen kannalta, koimme 

onnistuneemme monissa määrin. Mielestämme haastattelutilanteet sujuivat hyvin, ja 

saimme luotua rennon tilanteen haastattelusta sekä kerättyä vanhemmilta aitoa koke-

musperäistä tietoa. Pidimme haastattelun luonteen keskustelevana ja tasavertaisena. 

Alussa kiinnitimme huomiota siihen, että keskustelimme haastateltavien kanssa kevy-

emmistä aiheista, jonka jälkeen otimme kuvakortit myös käyttöön kysyäksemme kuu-

lumisia ja virittääksemme haastattelutilanteen käyntiin. Haastattelussa kohtasimme 

kuitenkin myös haasteita etenkin johdattelevien kysymyksenasettelun kannalta. Py-

rimme avoimiin kysymyksiin ja neutraaleihin kommentteihin, mutta keskustelun ylläpi-

täminen vaati hetkittäin tietynlaista myötäilyä. Olisi ollut hienoa, jos olisimme saaneet 
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palautetta meitä kokeneemmalta tehdyistä haastatteluista. Pohdimme myös, vaikutti-

vatko ensimmäisistä haastatteluista saamamme vastaukset viimeisiin haastatteluihin. 

Eli muodostuiko meille haastattelujen myötä ennakko-oletus ”oikeista” vastauksista. 

Pyrimme tietysti olemaan haastattelutilanteessa mahdollisimman objektiivisia ja avoi-

mia. Esitimme myös tarkentavia kysymyksiä, jotta emme olisi hyväksyneet vastausta 

sen perusteella, mitä oletimme vastaajan tarkoittavan. Pyrimme siis siihen, että vas-

taukset tulisivat aina haastateltavan sanomana.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole olemassa selkeää sääntöä haastateltavien määräl-

le. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2002: 85–86) voidaan kuitenkin ajatella, että tutki-

musaineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät enää muuta tulkintaa. Tässä 

opinnäytetyössä haastateltavia oli kuusi (n=6). Joiltakin osin haastateltavilla oli hyvin 

samankaltaisia tulkintoja aiheesta, mutta jokainen toi myös jotakin uutta. Suurempi otos 

olisi varmasti tuonut lisää tulkintoja, sillä mielipiteitä on yhtä monta kuin ihmisiäkin. Kui-

tenkin, kun kyseessä on opinnäytetyö ja aika työn tekemiselle on hyvin rajattu, on myös 

haastateltavien määrä pakko rajata melko tiukasti. Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös 

tulosten luotettavuuteen. 

  

Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että kaikki haastateltavat olivat samasta 

kunnasta ja mielipiteet voivat vaihdella alueellisestikin jonkin verran. Tähän emme kui-

tenkaan itse voineet vaikuttaa, sillä hankkeen tutkimusluvan puitteissa saimme suorit-

taa haastattelut vain yhdessä kunnassa. Tulokset antavat kuitenkin hyvää osviittaa 

vanhempien ajatuksista kyseistä korttitekniikkaa kohtaan. Saimme vanhemmilta myös 

hyviä kehitysehdotuksia ja -toiveita, mikä tietysti on hyvin arvokasta Turvallisin mielin 

vanhemmaksi -korttien jatkokehittelyä ajatellen. On myös aiheellista miettiä, minkälai-

set henkilöt haastatteluun osallistuivat. Eli saimmeko työhön riittävän eritavoin ajattele-

via ihmisiä, jotta tulokset olisivat valideja. Ovatko osallistujat esimerkiksi sosiaalisesti 

taitavampia, ennakkoluulottomampia tai rohkeampia luonteeltaan, koska he halusivat 

vapaaehtoisesti osallistua tutkimukseen? Ovatko he kenties optimistisempia ja myös 

sen takia näkevät muun muassa kuvakortit hyödyllisempinä? 

 

Työssämme tutkittavien henkilöiden joukko on ns. vino perusjoukkoon verrattuna jo 

siitä syystä, että he edustavat hyvin pientä ja maantieteellisesti rajoittunutta osaa tulos-

ten yleistettävyyttä ajatellen. Asia tulee huomioida, ettei opinnäytetyömme tuloksista 

voi tehdä yleistyksiä eikä saatuja tuloksia voi kritiikittömästi asettaa tuloksiin. Tuloksia 

täytyi arvioida ja niistä kirjoittaessa välttää niiden kaunistelua.. Suomen Mielenterveys-
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seuran kehittämien Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakorttien tutkimuksen taustalla 

on epäilemättä toive, että kuvakortit valmistuisivat ja ne voitaisiin saada laajemmin 

käyttöön yleiseksi menetelmäksi neuvolaan. Tuloksia raportoidessa täytyi olla tarkkana, 

että kirjoitus vastasi todella vanhemman sanomista, eikä esimerkiksi omat ajatukset, 

toiveet ja taustalla oleva hankkeen toivomus johdatelleet tekstiä. Tuloksia raportoides-

sa täytyi myös arvioida, ettei teksti ole harhaanjohtavaa ja moniselitteistä.  

 

Koska haastateltavat olivat saman kunnan asukkaita ja osittain asiakkaina samassa 

neuvolassa asettaa se omat haasteensa myös anonymiteetin turvaamiseen. Aineis-

tomme ei ollut luonteeltaan arkaluontoista, emme käsitelleet henkilötietoja tai esimer-

kiksi osallistujien terveydentilaan liittyviä asioita. Jokaisen haastatteluun osallistujan 

tulisi siitä huolimatta voida olla luottavainen sen suhteen, että anonymiteetti säilyy, niin 

työprosessin aikana, kuin työn ollessa valmis. Olemme käsitelleet haastatteluja nimet-

tömästi jo haastattelutilanteesta lähtien. Käytimme haastateltavista nimityksiä H1-H6 

selvyyden vuoksi. Myös työssä olevissa lainauksissa on tiedonantajien nimeämisessä 

käytetty tätä samaa nimitystä. 

 

Aineiston analysointiin liittyy haasteita, jotka tutkijan täytyy ottaa huomioon, jotta tutki-

muksen tuloksista tulee luotettavia. Haastattelut koostuivat yksittäisistä sanoista, lau-

seista sekä non-verbaalisesta viestinnästä, jotka tutkija voi ymmärtää moniselitteisesti-

kin. Silloin on tärkeää, että tutkija esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta päästään siihen 

mitä haastateltava todella tarkoittaa. Haastateltava voi myös sanoa muuta mitä tarkoit-

taakaan, tahattomastikin.  Haastattelun vastausten avulla pyritään rakentamaan yksi-

tyiskohdista muodostuva kokonaiskuva ilmiöstä. Tämä opinnäytetyö analysoitiin aineis-

tolähtöistä sisällön analyysi menetelmää käyttäen. Litteroinnin jälkeen aineisto käytiin 

tarkasti läpi käyttämällä huomio kynää, ja etsimällä lauseita, jotka ovat oleellisia tutki-

mustehtäviemme kannalta. Tämän jälkeen lauseet pelkistettiin, ja olimme hyvin tark-

kaavaisia sanoman muuttumisen estämiseksi. Ryhmittelyvaiheessa koimme paljon 

haasteita: aineisto oli hyvin laajaa ja yksityiskohtaista, mutta kuitenkin toisaalta hyvin 

kapeaan ilmiöön rajattu; vanhempien kokemukset kuvakorttien käytöstä neuvolassa. 

Aineiston saaminen ala- ja yläluokkiin vastaamaan tutkimustehtäviimme vei paljon ai-

kaa ja luokittelu vaati usein uudelleen järjestämistä. Ala- ja yläluokat saatiin lopulta 

luotua niin, että ne vastaavat tutkimustehtäviimme ja tuovat esiin tärkeät opinnäytetyöl-

le tärkeät olevat teemat.  
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8.3 Jatkotutkimusaiheita 
   

Haastatelluilta vanhemmilta tuli selkeä viesti, että lisäämällä käyttöä, voisivat korttien 

hyödyt olla suuremmat. Käytön lisääminen ja monipuolisempi käyttö vaativat tervey-

denhoitajilta taitoa ja myös halua käyttää kortteja. Pohdimme, onko terveydenhoitajia 

ohjeistettu riittävästi korttien käytöstä. Pilottikunnan terveydenhoitajat saivat kortit käyt-

töönsä 2014, jolloin heille annettiin kirjallinen ohjeistus ja ideoita korttien käyttöön. Oli-

siko aiheellista pitää korttien käytöstä lyhyt koulutus, jolloin terveydenhoitajat voisivat 

käytännössä kokeilla yhdessä erilaisia tapoja. Koulutustilaisuus voisi motivoida tervey-

denhoitajia uudella tavalla käyttämään kuvakortteja, jos he pääsisivät vielä paremmin 

käsiksi siihen, minkälaisia asioita kuvakortit voivat tuoda perhevalmennukseen ja millä 

eritavoilla niitä voitaisiin käyttää. Olisi hyvä, jos koulutuksessa olisi eri äitiys- ja lasten-

neuvoloiden terveydenhoitajia, jotta he voisivat viedä tietonsa ja taitonsa eteenpäin 

omaan neuvolaansa. Vaikka kaikki terveydenhoitajat eivät haluaisikaan käyttää kuva-

kortteja säännöllisesti, kortteja voitaisiin vähintään käyttää jokaisen neuvolan perhe-

valmennuksessa. Useissa perhevalmennuksessa on ollut tapana käyttää leikattuja leh-

tileikkeitä, joissa on myös vauvan kuvia. Lehtileikkeet tuovat välillä haasteita niiden rikki 

menemisen ja riittämättömän lukumäärän vuoksi. Kuvakorttipakka olisi kätevä jokai-

seen perhevalmennukseen, koska se olisi valmiina ja sisältäisi monipuolisesti erilaisia 

kuvia. 

 

Brobergin ja Leivategijan (2015: 25-26) haastattelemat terveydenhoitajat olivat koke-

neet olevansa tärkeässä roolissa kuvakorttien käytön laajentamisessa. He olivat ajatel-

leet, että korttityöskentelyä voisi pohtia enemmän yhdessä kollegoiden kanssa ja lisätä 

sen käyttöä. Käytöstä tulevan kokemuksen avulla työtapaa voisi kehittää edelleen. He 

olivat myös pohtineet, että sitä voisi lisätä enemmän käytettäväksi yksilövastaanotoilla 

ja perhevalmennuksessa voisi lisätä vanhempien tunnetilojen ilmaisua korttien avulla. 

(Broberg - Leivategija 2015: 25-26.) Tämän työn perusteella emme pysty arvioimaan 

näiden tavoitteiden toteutumista, sillä otos oli hyvin pieni. Voimme kuitenkin todeta 

omien tuloksiemme perusteella ja teoriatietoon pohjaten tämän kannattavaksi hank-

keeksi. 

 

Osa vanhemmista oli myös kokenut, että kuvakorteista ei välittyisi riittävästi negatiivisia 

ja aitoja alavireisiä tunteita. Aikaisemmassa opinnäytetyössä oli haastateltujen tervey-

denhoitajien puolelta noussut sama ajatus mieleen; vaikeita tilanteita käsitellessä ku-
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vakorttien skaalaa ei ollut koettu riittäväksi.  (Broberg - Leivategija 2015: 25-26.) Olisiko 

kuvakorttien tunneskaaloja syytä siis lisätä, kun siihen kiinnitetään niin vahvasti huo-

miota ja vanhemmat näkevät ne tarpeelliseksi. Tulosten pohjalta ilmeni, että kuvat ovat 

hyvin teennäisiä ja stereotyyppisiä. Pitäisikö kuvien olla aidompia, jotka kuvaisivat ai-

dommin oikeaa tilannetta ja luonnollisempia jotta vanhemmat voisivat samaistua niihin 

helpommin.  

 

Aikaisemmin haastateltujen terveydenhoitajien mielestä kuvakorttien taustapuolelle 

voisi lisätä sanan. Hanke toteutti tämän idean. Työmme pohjalta vanhemmilla on kiin-

nostusta sanojen käyttöön, myös tähän terveydenhoitajat voivat tarvita ohjeistusta. 

Terveydenhoitajien olisi tärkeä informoida vanhempia perhevalmennuksessa, että ku-

vakorttien takana olevia sanoja käytetään erillisenä menetelmänä, eivätkä ne liity ku-

viin. 

 

Opinnäytetyön tuloksia pohdittaessa kuvakorttien kuvien riittävyyttä olisi syytä arvioida 

monipuolisemmin ja pohtia asioita vielä ajankohtaisemmin. Opinnäytetyöhömme vali-

koituneet haastateltavat kuuluivat enemmistöä edustavaan perhemuotoon, ja olivat 

kaikki kielitaidon perusteella suomessa syntyneitä. Olisiko tärkeää, että kuvakorteissa 

huomioitaisiin paremmin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt esimerkiksi sateenkaari-

perheet. Myös monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat voitaisiin huomioida paremmin, 

lisäämällä valokuvia monikulttuurista perheistä ja heidän harrastuksistaan. Uskontoihin 

liittyviä kuvia, kuvakorteista ei juurikaan myöskään löydy.   

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisen tutkimusmenetelmin, eikä se pyri yleistyksiin, 

vaan se pyrkii näyttämään suuntaa mahdollisten hypoteesien luomiseksi tulevaisuu-

dessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla vanhempien kokemuksia 

kuvakorttien käytöstä äitiys- ja lastenneuvolassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa 

tietoa Turvallisin mielin -hankkeelle kuvakorttien käytöstä, niiden hyödynnettävyydestä 

ja kehittämisestä. Tämän opinnäytetyön johtopäätöksenä voitaisiin todeta, että kuva-

korttimenetelmä kokonaisuutena äitiys- ja lastenneuvolassa edistää monilla tavoilla 

tulevan vanhemman hyvinvointia. Voidaan myös todeta, että korteilla on paljon potenti-

aalia neuvolan asiakkaiden auttamisen ja vanhemmuuden tukemisen välineenä. Van-

hemmuuden tukemisen tärkeyttä ei voi kiistää, koska sen vaikutukset näkyvät seuraa-

vassa sukupolvessa. Uusien menetelmien käyttöönotto äitiys- ja lastenneuvolaan anta-

vat terveydenhoitajille vaihtoehtoja toteuttaa työtään ja löytämään menestyksekkäitä 

toimintatapoja. Pidemmän ajanjakson kuluttua olisi kiinnostavaa kuulla, minkälaisia 
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menetelmiä terveydenhoitajat ovat luoneet kuvakorttimenetelmällä ja minkälaisia kes-

kusteluja niiden avulla on saatu aikaan. Olisi kiinnostavaa saada lisää tietoa kuvakort-

tien käytöstä keskustelun, tunteista puhumisen sekä puheeksi ottamisen välineenä 

äitiys- ja lastenneuvolatyössä. Pidemmän ajan käyttökokemuksella ja motivaatiolla to-

teuttaa kuvakorttimenetelmää voidaan saada laajempia tuloksia. Käytön rohkea lisää-

minen tuo varmasti haluttuja vaikutuksia ja lisää rentoutta ryhmä- ja yksilötapaamisiin.  

 

Vanhemmilta nousi myös selkeä viesti liittyen perhevalmennukseen kehittämiseen. 

Viesti ei liity suoraan tämän opinnäytetyön tuloksiin, mutta se koetaan tärkeäksi mainita 

tässä työssä lähellä olevan kontekstin vuoksi. Osa vanhemmista otti esille, että keskus-

televat tilanteet koettiin mieluisempana ja hyödyllisempänä kuin luentotyyppiset tavat 

toteuttaa perhevalmennusta. Vanhemmat uskoivat, että osallistavan keskustelun avulla 

ryhmässä, perhevalmennuksesta voisi saada enemmän irti. Vanhemmat kokivat, että 

he tavoittavat paljon informaatiota raskauteen liittynen esimerkiksi internetin välityksel-

lä. Internet tarjoaa nykypäivänä hyvin kattavasti tietoa muun muassa opetusvideoiden 

kautta synnytyksestä ja vauvan perushoidosta, ja tieto on monipuolisesti kaikkien saa-

tavilla. Vanhemmat pohtivat, että perhevalmennustilannetta ja vertaistuen mahdolli-

suutta tulisi hyödyntää paremmin ja heille riittäisi esimerkiksi perhevalmennuksessa se, 

että he voisivat saada kirjallisen tietopaketin/materiaaliin kotiin ja he voisivat käyttää 

aikaa kotona niiden tutkimiseen. Jatkotutkimusaiheeksi nousi työn pohjalta vanhempien 

kokemusten ja toiveiden kartoittaminen perhevalmennukseen liittyen.  
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Virhe. Linkki ei kelpaa. Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma ja tutkimuslupahakemus 
1.5.2016 
Opinnäytetyön tekijät: Tessa-Maria Puolakka, Krista Hassinen 
Ohjaava opettaja: Asta Lassila Metropolia AMK  
Hankejohtaja: Marjo Hannukkala Suomen Mielenterveysseura 
 
 
 
Kuvakorttien käyttö neuvolassa vanhemmuuden tukemisen työkaluna 
-vanhempien näkökulma 
 
 
Johdanto  
 

 
 

Suomalaisen neuvolajärjestelmän tavoitteena on turvata raskaana 
olevan naisen ja sikiön terveys sekä edistää tulevien vanhempien ja 
koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Valtioneuvoston asetukses-
sa neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten suun terveydenhuollosta on asetettu, että ter-
veysneuvonnan tulee tukea asiakkaan voimavaroja sekä vanhem-
muuteen kasvua tukevaa. (338/2011 14§) Vanhempia voidaan tu-
kea lähestymällä heitä voimavarakeskeisestä näkökulmasta, jolloin 
vanhempien voimavaroja vahvistamalla luodaan paremmat edelly-
tykset varhaisen vuorovaikutuksen syntyyn lapsen ja vanhemman 
välille ja koko perheen hyvinvointiin. Perusta mielenterveydelle luo-
daan lapsuudessa ja neuvoloiden terveydenhoitajat ovat neuvola-
työssä keskeisessä asemassa edistämässä ja tukemassa perheen 
ja lapsen mielenterveyttä. (Perälä, Salonen, Halme, Nykänen, 
2011). 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin (2011) mukaan van-
hemmat kokevat lasten ja perheiden palvelut pääosin hyviksi, mutta 
muun muassa varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja tarpee-
seen vastaamiseen tarvitaan vielä kehittämistä (Perälä, Salonen, 
Halme, Nykänen, 2011).  
 
Tämä opinnäytetyö on osa Suomen Mielenterveysseuran Turvalli-
sin mielin -hanketta. Turvallisin mielin – hanke (2012-2016) kuuluu 
Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot kasvuun -
hankekokonaisuuteen. Tämän hankekokonaisuuden tarkoituksena 
on tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja sosiaalis-
ta hyvinvointia. Turvallisin mielin -hankkeen tarkoitus on kehittää 
neuvoloiden, päiväkotien ja alakoulujen toimijoille, yhteistyössä 
heidän kanssaan, voimavaralähtöistä mielenterveysosaamista li-
säävää materiaalia, koulutusta ja uusia työtapoja. (Marjamäki, Ko-
sonen, Törrönen, Hannukkala 2015). Materiaalia ja koulutusmallia 
on kokeiltu pilottina muutamissa kunnissa. Yhtenä toiminnallisena 
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menetelmänä kehitettiin kuvakortit, joiden käyttöä on testattu vii-
dessä äitiys- ja lastenneuvolassa. Neuvoloissa on ollut noin 11 pi-
lottitoimijaa. (Aho – Blomberg 2014.) Näiden pilottineuvoloiden ter-
veydenhoitajia on haastateltu neuvolakuvakorttien käyttökokemuk-
sista, kuten käyttötavoista, hyödynnettävyydestä sekä kehittämis-
tarpeista (Broberg H. - Leivategija T. 2015.) Kuvakorttien käyttöko-
kemuksista äitiys- ja lastenneuvolatyössä on siis kuultu terveyden-
hoitajia, mutta vanhempien kokemuksia ja äänen kuulemista kaiva-
taan yhä. 
 

Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Opinnäyteyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia kokemuksia 
vanhemmilla on kuvakorttien käytöstä äitiys- ja lastenneuvoloissa.  
Tavoitteena on saada tietoa Suomen Mielenterveysseuralle ja Tur-
vallisin mielin- hankkeelle vanhempien kokemuksista kuvakorttien 
käytöstä, niiden hyödynnettävyydestä sekä kuvakorttien kehittämis-
tarpeista.  
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 
 

1. Minkälaisissa tilanteissa vanhemmat ovat käyttäneet kuvakortteja äitiys- ja lastenneuvolas-
sa? 

2. Miten vanhemmat ovat kokeneet kuvakorttien käytön? 
3. Minkälaisia toiveita vanhemmilla on kuvakorttien käyttöön äitiys- ja lastenneuvola toiminnas-

sa? 
 
 
Opinnäytetyön toteutus 
 

Opinnäytetyö toteutuu aikavälillä kevät 2016 – syksy 2016. Opin-
näytetyötä ohjaa Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Asta Las-
sila. Opinnäytetyö tehdään laadullisin menetelmin: aineisto kerä-
tään teemahaastattelulla ja aineiston käsittelyssä käytetään sisältö-
lähtöistä laadullista sisällönanalyysiä.  
 
Tarkoitus on tehdä teemahaastattelu 5-6 vanhemmalle, jotka ovat 
asiakkaina Turvallisin mielin 2012–2016 -hankkeen pilottineuvolois-
sa, joissa terveydenhoitajien käytössä on Turvallisin mielin van-
hemmaksi –kuvakortit. Kaikki haastattelut nauhoitetaan. Yksi haas-
tattelu kestää noin yhden tunnin. Haastatteluun osallistuminen on 
vapaaehtoista. opinnäytetyön tekijät menevät hankkeessa mukana 
olevan neuvolan järjestämän perhevalmennuksen alkuun pitämään 
lyhyen infon vanhemmille opinnäytetyön tavoitteesta, tarkoituksesta 
sekä haastattelujen käytännön toteutuksesta. Tässä yhteydessä 
kysytään halukkaita osallistujia sekä jaetaan kirjallinen saatekirje 
vanhemmille. Haastatteluun osallistuvilta vanhemmilta pyydetään 
kirjallinen suostumus haastatteluihin sekä aineiston käyttöön opin-
näytetyössä. Haastatteluaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja 
nimettömänä ja se on vain opinnäytetyön tekijöiden käytössä. 
Haastattelunauhat hävitetään opinnäytetyön valmistuttua ja niitä tu-
levat käsittelemään vain opinnäytetyön tekijät. 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Haku Hakusanat Kriteerit Tulok-

set 

Valittu 

otsikon 

perus-

teella 

Valittu sisällön 

perusteella 

Cinahl 16.2.16 Mental 

health AND 

public nurs* 

pub-

lished 

2000-

2016; 

Full text 

27 0 0 

Cinahl 16.2.16 Mental 

health AND 

public health 

nurs* AND 

parent* AND 

child 

pub-

lished 

2000-

2016; 

Full text 

5 1 1/ Mahoney, L. 

2010. Children liv-

ing with a mentally 

ill parent: the role of 

public health nurses 

Cinahl 16.2.16 Emotion* 

AND parent* 

AND mental 

health AND  

attachment 

pub-

lished 

2000-

2016; 

Full text 

9 2 1/Lee, P. – Mee, C. 

2014.The Tameside 

and Glossop Early 

Attachment Service: 

Meeting the emo-

tional needs of par-

ents and their ba-

bies 

Cinahl 18.2.16 health AND 

communi-

cati* AND 

photothera-

py 

pub-

lished 

2000-

2016; 

Full text 

3 0 0 

Cinahl 18.2.16 adult AND 

method* 

AND photo-

therapy 

pub-

lished 

2006-

2016; 

Full text 

69 2 1/ Glover-Graf N. – 

Miller E. 2006. The 

Use of Photothera-

py in Group  

Treatment for Per-

sons Who Are 

Chemically De-
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pendent 

Cinahl 18.2.16 health AND 

communi-

cati* AND 

visual meth-

od* 

pub-

lished 

2000-

2016; 

Full text 

5 0 0 

Cinahl 18.2.16 health AND 

visual meth-

od* AND 

nurs* 

pub-

lished 

2000-

2016; 

Full text 

12 1 0 

Cinahl 18.2.16 health AND 

communi-

cati* AND 

pict* AND 

emotion* 

pub-

lished 

2000-

2016; 

Full text 

13 2 0 

Cocraine 

16.2.16 

Mental 

health AND 

promot* 

pub-

lished 

2000-

2016 

37 1 0 
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Cocraine 

16.2.16 

mental 

health AND 

improv* 

AND psy-

chosocial 

health 

pub-

lished 

2000-

2016 

16 3 2/ Barlow J. – Smai-

lagic, N. – Ferriter 

M. – Bennett C. – 

Jones H. 2012. 

Group-based par-

ent-training pro-

grammes for im-

proving emotional 

and behavioural 

adjustment in chil-

dren from birth to 

three years old 

(Review); Barlow, J. 

–  Smailagic, N. – 

Huband, N – Roloff, 

V. – Bennett, C. 

2014. Group-based 

parent training pro-

grammes for im-

proving parental 

psychosocial health 

Cocraine 

20.2.16 

Photothe-

rapy AND 

method* 

pub-

lished 

2000-

2016 

38 0 0 

Cocraine 

20.2.16 

Visual 

method 

AND emo-

tion AND 

therapy 

pub-

lished 

2000-

2016 

6 0 0 
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Medic 

16.2.1016 

Child health 

clinic* AND 

public health 

nurs* 

 1 1 1/Riihimäki, K. – 

Vuorilehto, M. 2014. 

Raskaudenaikaisen 

masennuksen tun-

nistaminen ja hoito 

Medic 

16.2.1016 

"terveyden 

edistämi-

nen" AND 

perhe AND 

lapsi 

 13 2 1/Häggman-Laitila, 

A. – Pietilä, A 2007. 

Lapsiperheiden 

terveyttä edistävä 

tuki ja sen lähtö-

kohdat: 

Katsaus kehittämis-

kohteisiin ja jatko-

tutkimusaiheisiin  

Medic 

16.2.1016 

"terveyden 

edistämi-

nen" AND 

mielenter-

veys AND 

lapsi 

 6 1 1/Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 

2013. Mielenter-

veyden edistäminen 

kouluissa. 

Medic 

16.2.1016 

Perhe AND 

neuvola* 

AND 

vanhem* 

 7 1 1/Kangaspunta, R 

2003. Neuvola voisi 

olla tärkeä perheen 

psykososiaalisen 

hyvinvoinnin tukija 
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Hyvä osallistuja, 

 

teemme  opinnäytetyötä Metropolia Ammattikorkeakoululle ja Suomen Mielenterveys-

seuran Turvallisin mielin –hankkeeseen. Turvallisin mielin –hanke (2012-2016) kuuluu 

Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot kasvuun –hankekokonaisuuteen. 

Tämän hankekokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten mie-

lenterveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Turvallisin mielin -hankkeen tarkoitus on kehit-

tää neuvoloiden, päiväkotien ja alakoulujen toimijoille voimavaralähtöistä mielenter-

veysosaamista lisäävää materiaalia, koulutusta sekä uusia työtapoja.  

 

Turvallisin mielin –hankkeen yhtenä osana on kehitetty turvallisin mielin vanhemmaksi 

–kuvakortit. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää vanhempien kokemuksia 

kuvakorttien käytöstä ja kehittämistarpeista äitiys- ja lastenneuvoloissa. 

 

Aineisto kerätään haastattelemalla osallistujia yksilöhaastattelulla.  Haastattelu kestää 

noin yhden tunnin ja se pidetään erikseen sovittuna ajankohtana. Kaikki haastattelut 

nauhoitetaan aineiston analysointia varten. Haastatteluaineisto käsitellään luottamuk-

sellisesti ja nimettömänä ja se on vain opinnäytetyön tekijöiden käytössä. Haastattelu-

nauhat hävitetään asianmukaisesti työn valmistuttua.  

 

Osallistumisenne antaa arvokasta ja ainutlaatuista tietoa sekä mahdollistaa mielenter-

veyttä edistävän materiaalin kehittämisen tulevia neuvolan asiakkaita varten. Toivom-

me kuulevamme juuri sinun mielipiteesi. 

 

Kiitos etukäteen osallistumisestanne! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

_________________________                      ___________________________ 
Tessa Puolakka,      Krista Hassinen, 

terveydenhoitajaopiskelija terveydenhoitajaopiskelija 

tessa.puolakka@metropolia.fi  krista.hassinen@metropolia.fi 

 

Asta Lassila 

Lehtori, Metropolia AMK 

asta.lassila@metropolia.fi



 

 

 

Teemahaastattelulomake 

 

Vanhemmuuden tukeminen äitiys- ja lastenneuvolassa. Kuvakorttien käyttö vanhemmuuden tukemi-

sen työkaluna. Turvallisin mielin -hanke 2012-2015 

 

a) Kuvakorttien käyttö äitiys-ja lastenneuvolassa 

 

I. Kuvailkaa missä tilanteissa ja millä tavalla kanssanne on käytetty kuvakortteja - yksilövas-
taanotolla - ryhmäneuvolassa - perhevalmennuksessa - isän huomioimiseksi neuvolassa - 
muuta.  
 

II. Millaisia aiheita olette käsitelleet tapaamisissa kuvakorttien avulla - perheen arjesta - va-
paa-ajasta - ihmissuhteista - vuorovaikutuksesta - kasvatuksesta - onnistumisista - kriiseis-
tä – muusta 

 

III. Kuinka paljon olette kohdanneet kuvakorttien käyttöä? Olisitteko toivoneet enem-
män/vähemmän niiden käyttöä? 

 

b) Kuvakortit tunteista puhumisen ja vanhemmuuden tukemisen apuvälineenä 

 

I. Millä tavoin koette kuvakorttien auttaneen ja tukeneen teitä? - tutustuminen - ryhmäytymi-
nen - puheeksi ottaminen - keskustelun syventäminen - vaikeista asioista puhuminen- 
omien tunteiden tunnistaminen- perheenjäsenten paremmin ymmärtäminen- perheen si-
sällä tapahtuvien tilanteiden ymmärtäminen 
 

II. Kuvailkaa kuvakortteja vanhemmuuden tukemisen työkaluna? 
 

III. Millä tavoin kuvakortit tukevat keskustelua ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamista? 
 

IV. Kuvailkaa, millaisiin tilanteisiin kuvakortit sopivat mielestänne parhaiten? 
 

V. Millaisia oivalluksia kuvakorttien pohjalta on syntynyt? 
 

c) Kuvakorttien kehittäminen 

 

I. Kuvailkaa tilanteita, jolloin kuvakorttien käyttö on haasteellisempaa. 
 

II. Miten kuvailisit kuvakorttien hyödyllisyyttä? Kuinka hyvin kuvakortit vastaavat käyttötarkoi-
tusta?  

 



 

 

 

III. Kuinka helposti olet löytänyt itselle sopivia ajankohtaisia kuvakortteja? Miten kuvailisit ku-
vakorttien aiheita, tunteita ja teemoja, onko niitä riittävästi?  
  

IV. Kerro vapaasti millä tavalla kehittäisit neuvolakuvakortteja ja niiden käyttöä?  


