
  

VIG MLL 
 
Kasvun tuki -luokitus: Kohtalainen menetelmä 
 
Intervention kohderyhmä: 
Lapsiperheet 
 
Intervention toteutus: 
Yksilö/Perhe  
 
Intervention tavoite: 
Intervention tavoitteena on lisätä tiedostavaa vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä ja vahvis-
taa vanhemman mentalisaatiokykyä. Interventiolla vaikutetaan vanhemman ja lapsen väliseen kiin-
tymyssuhteeseen ja vanhemman emotionaaliseen läsnäoloon. 
 
Intervention kuvaus: 
VIG MLL on videoreflektiivinen interventio lapsiperheille. Intervention teoreettinen tausta on inter-
subjektiivisuudessa (Trevarthen 1979), ohjatun oppimiskokemuksen teoriassa (Feuerstein & Feuer-
stein 1991), mentalisaation käsitteessä ja videoreflektiivisten menetelmien tutkimustuloksissa. Inter-
vention alussa vanhempien kanssa asetetaan tavoitteet, jonka jälkeen toteutetaan 3–5 arkitodellisuu-
den videointia ja ohjauskeskustelua. Ohjauskeskustelussa käydään läpi VIG MLL -koulutuksen saa-
neen ohjaajan kanssa videosta tehtyä mikroanalyysiä. Ohjauskeskustelu mahdollistaa vanhemmalle 
videoidun vuorovaikutustilanteen tarkastelun omasta ja lapsen näkökulmasta. Lapsi on ikätasoisesti 
mukana ohjauskeskustelussa. Intervention päätteeksi perheen kanssa arvioidaan asetettuja tavoitteita 
ja onnistumista. Interventiota käytetään työmenetelmänä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan opiskeli-
joiden ja ammattihenkilöiden työnohjauksessa.  
 
Intervention saatavuus Suomessa: 
VIG MLL -ohjaajakoulutus on suunnattu kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilisille. Koulutusta 
järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, joka tarjoaa 
myös kouluttaja- ja työnohjaajakoulutusta interventiosta. Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus 
(VIG) on lähtöisin Hollannista ja Suomessa intervention (VIG MLL) kehittämisestä on vastannut 
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö tekee yhteis-
työtä Iso-Britannian AVIG:n kanssa koulutuksen, sertifioinnin ja menetelmäyhteistyön osalta mene-
telmäuskollisuuden varmistamiseksi. Interventiota käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa ja kas-
vatusalalla. Intervention alueellisesta saatavuudesta Suomessa ei ole tarkkaa tietoa. 
  
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö: 
VIG:sta on tehty kaksi kansainvälistä RCT-tutkimusta keskosvauvaperheistä. Hoffenkamp ym. 
(2015) RCT-tutkimuksessa todettiin interventioryhmään osallistuneilla (n = 75) sensitiivisyyden ko-
henemista ja vetäytyneisyyden vähenemistä vertailuryhmään nähden (n = 75). Myös toisessa RCT-
tutkimuksessa havaittiin sensitiivisyyden ja vanhemman ja lapsen välisen yhteistyön lisääntyminen 
interventioon osallistuneilla (n = 31) verrattuna vertailuryhmään (n = 31)  (Barlow ym. 2016). Inter-
ventiolla on kohtalainen vaikuttavuusnäyttö vauvan ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen vahvis-
tumisesta interventioon osallistuneilla, verrattuna tavanomaista hoitoa saaneeseen vertailuryhmään. 
VIG MLL:sta ei ole tehty vertaisarvioitua tutkimusta Suomessa. 
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