
 

 

ICDP - kannustava vuorovaikutus -ohjelma  
 
Kasvun tuki -luokitus: Menetelmä, jolla vähäinen vaikutusnäyttö 
 
Intervention kohderyhmä: 
Lapsiperheet ja vanhemmat 
 
Intervention toteutus: 
Ryhmä 
 
Intervention tavoite: 
ICDP:n tavoitteena on lisätä sensitiivistä kohtaamista ja vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä 
tukemalla vanhemmuustaitoja. ICDP:ssa tuetaan vanhempien kykyä kuulla ja ymmärtää lapsen il-
maisemia ajatuksia.  
 
Intervention kuvaus: 
ICDP on ryhmämuotoinen strukturoitu interventio 0–18-vuotiaiden lasten vanhemmille kasvatus- ja 
vanhemmuustaitojen lisäämiseksi. Intervention teoreettinen tausta on kiintymyssuhde- ja motivaatio-
teoriassa, kehitys- ja neuropsykologiassa ja lapsen oppimista koskevassa tutkimustiedossa.  Ryhmät 
kokoontuvat viikoittain 6–8 kertaa temaattiselle tapaamiselle. Tapaamiset on jaettu kahdeksaan van-
hemmuutta, kasvatustaitoja ja lapsen kehitystä käsittelevään teemaan. Ryhmiä ohjaa 1–2 ICDP-oh-
jaajakoulutuksen saanutta ammattilaista.  ICDP:ta on sovellettu joiltain osin kasvatus-, sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöiden menetelmänä lapsi- ja perhelähtöiseen työhön ja ICDP-ohjelmakoulutusta 
on suunnattu ammattilaisille oman empaattisen työotteen kehittämiseksi. 
 
Intervention saatavuus Suomessa: 
ICDP-ohjaajakoulutus on suunnattu lasten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. 
ICDP-ohjaajille ja -kouluttajille tarjotaan työnohjausta. ICDP-koulutuksia koordinoi ja järjestää Suo-
messa ICDP Suomi ry. Interventiota on kehitetty Oslon yliopistossa ja ohjelma on kansainvälisesti 
käytössä. Suomessa ICDP on käytössä sivistystoimessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa pääasiassa 
Länsi- ja Lounais-Suomessa.  
 
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö: 
Norjassa toteutetussa tutkimuksessa arvioitiin ICDP:n osallistuneiden (n = 141) vanhempien van-
hemmuustaitoja ja lapsen psyykkistä hyvinvointia vertailuryhmään (n = 79) nähden (Sherr ym. 2014) 
sekä 6–12 kuukauden seurannassa (Skar ym. 2015). Interventioryhmään osallistuneilla havaittiin 
myönteisiä muutoksia vanhemmuustaidoissa ja kasvatuksen asenteisiin myös seurannassa, mutta tut-
kimusten efektikoot olivat pieniä. ICDP:lla on vähäistä tutkimusnäyttöä vanhemmuustaitojen ja 
myönteisten kasvatusasenteiden lisääntymiseen ICDP-ryhmiin osallistuneilla vanhemmilla vertailu-
ryhmään nähden.  
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