
 

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät (Incredible years parenting programme) 
 
Kasvun tuki -luokitus: Vahva menetelmä 
 
Intervention kohderyhmä: 
Vanhemmat, lapsiperheet 
 
Intervention toteutus: 
Ryhmä 
 
Intervention tavoite: 
Intervention tavoitteena on vahvistaa vanhempien myönteisten kasvatuskeinojen käyttöä käytöson-
gelmaisten lasten kanssa ja tätä kautta vahvistaa lapsen itsetuntoa ja suoriutumista arjessa.  
 
Intervention kuvaus: 
Ihmeelliset vuodet on ryhmämuotoinen interventio 3–12-vuotiaiden käytöksellään oireilevien ja käy-
töshäiriöisten lasten vanhemmille. Intervention teoreettinen tausta on sosiaalisen oppimisen teoriassa, 
kiintymyssuhdeteoriassa, kognitiivis-behavioraalisessa teoriassa ja käytösongelmien ehkäisyn ja hoi-
don tutkimustiedossa. Vertaisryhmien ohjaajina toimii kaksi Ihmeelliset vuodet -ryhmäohjaajakou-
lutuksen saanutta lapsiperheiden parissa työskentelevää ammattilaista. Vanhemmuusryhmissä käsi-
teltäviä aiheita toteutetaan strukturoiduilla työtavoilla. Vertaisryhmät kokoontuvat viikoittain yh-
teensä 12–20 kertaa. Vertaisryhmissä opetellaan uusia kasvatusmenetelmiä ja korostetaan lapsen ja 
vanhemman yhdessä tekemistä, rajojen asettamista, lapsen käyttäytymiseen puuttumista ja lapseen 
kohdistettavaa empatiaa. Vanhempia tuetaan uusien kasvatusmenetelmien käytössä, esimerkiksi vii-
koittaisten puheluiden myötä. 
 
Intervention saatavuus Suomessa: 
Vanhemmuusryhmäohjaajaksi voi kouluttautua lapsiperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset. 
Koulutusta järjestää Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, mutta koulutuksen materi-
aalien ja sisällön tausta on osin kansainvälisessä yhteistyössä. Interventio on osa Yhdysvalloissa ke-
hitettyä Ihmeelliset vuodet -menetelmäperhettä. Interventio on Suomessa käytössä lapsiperheiden 
palveluissa.  
 
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö: 
Kansainvälisesti interventiosta on tehty meta-analyysi (Menting ym. 2013), RCT-tutkimuksia (esim. 
Scott ym. 2014) ja katsauksia. Pohjoismaissa interventiosta on tehty RCT-tutkimuksia (Axberg & 
Broberg 2012; Larsson ym. 2009; Stattin ym. 2015). Intervention on todettu olevan vaikuttava me-
netelmä lapsen aggressiivisuuden (Larsson ym. 2009), käytösongelmien (Axberg & Broberg 2012; 
Karjalainen ym. 2016) ja vanhempien kokeman stressin vähentäjänä (Larsson ym. 2009; Stattin ym. 
2015) vertailuryhmään nähden. Intervention on todettu lisäävän myös vanhemman kokeman kompe-
tenssin tunnetta (Stattin ym. 2015). Interventiosta on runsaasti tutkimusperustaista vaikuttavuusnäyt-
töä.  
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