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Luennon  tavoitteet ja luennoitsijan 
näkökulmat

■ Keskustelemme erityistä tukea  tarvitsevien lasten perheiden 

elämäntilanteista ja siitä, miten voimavaralähtöisyys auttaa perheitä 

ja voidaanko ammattilaisen roolia muuttaa valmentavaksi sekä 

käymme läpi keinoja vanhempien voimavarojen vahvistamiseen. 

■ Olen pohjakoulutukseltani sosiaalipsykologi; opiskellut 

ratkaisukeskeisyyttä ja kognitiivista lyhytterapiaa; aikuistuneen 

kehitysvammaisen nuoren äiti

■ Teos ”Erityislapsen vanhempana – Voimavaroja hyvään elämään” 

taustamateriaalina

■ Kysymyksiä ja kommentteja käymme läpi lopuksi



Ensitieto lapsen vammaisuudesta, 
kehityshäiriöstä tai sairaudesta

■ Tieto lapsen vammaisuudesta, kehityshäiriöstä tai 

vakavasta sairaudesta aiheuttaa perheessä eriasteisen 

kriisin

■ Perheiden ja vanhempien tavat käsitellä asiaa vaihtelevat ja 

yksilölliset erot ovat suuria

■ Ns. kriisiteorian vaihemalli sopii osaan perheistä ja 

vanhemmista: shokki, reaktiovaihe (käsittely alkaa), 

käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautuminen

■ Perheiden tueksi kehitetty Ensitukiryhmäistuntoja 

(kehittäjinä ainakin HUS, Käpy ry & Kehitysvammatuki 57)



Uudenlainen arki ja arjen rattaat

■ Perheen voimavarat, tarvittavat tukitoimet & 

vastoinkäymiset → uudenlaisen arjen järjestelyillä tuettava 

koko perhettä, erityislapsia, muita lapsia ja vanhempia sekä 

heidän jaksamistaan

■ Perheelle tarjottavaa tukea on muokattava perheen 

tilanteen muuttuessa

■ Epävirallinen tuki läheisiltä ja vertaistuki on monille 

vanhemmille myös tärkeää

■ Vammaisille lapsille ja heidän perheilleen on tarpeen laatia 

palvelusuunnitelma



Arjen rattaat: perheen voimavarat, 
tukitoimet & vastoinkäymiset

Erityislapsen 
perheen tilanne 
ja voimavarat

Vastoinkä
ymiset

Tukitoimet 

ja palvelut



Millainen ja miten käsitys lapsesta 
kehittyy?

■ Lapsen arviointi rasittaa vanhempia paljon

■ ”Pahinta jatkuvassa arvioinnissa ja hakemusrumbassa ei 
kuitenkaan ole se, että käytännössä  se vaatisi kokoaikaista  
paneutumista, vaan se, että meidät vanhemmat pakotetaan 
katsomaan rakasta pientä lastamme jatkuvasti hänen 
haasteidensa kautta.” 

– Turhautunut vanhempi, HS:n yleisönosasto 5.11.2020

→ Kuinka perheet saisivat tarvitsemansa tuen sujuvammin? Voiko 
STM selvittää asiaa? Vrt. Ulla Särkikankaan väitöskirja 



Tavoitteena hyvä elämä lapsille ja 
vanhemmille

■ Perheenjäsenille on tärkeää luoda toivoa ja uskoa 
tulevaisuuteen → voimavarojen ja vahvuuksien 
tunnistaminen lisää kestävyyttä

■ Perheiden saamat palvelut ja läheisten tuki 
vahvistavat vanhempien henkilökohtaiset voimavaroja

■ Erityisyys usein vaikuttaa lapsen ja vanhemman tai 
muiden perheenjäsenten välisiin suhteisiin lapsen 
aikuistuttuakin



Perheiden resilienssin tukeminen

■ Perheiden resilienssi eli selviytymiskyky (kestävyys)

■ Tärkeää ymmärtää, kuinka perheen resilienssiä vahvistetaan →
perheiden resilienssiä tutkittu vähän

■ Sosiaaliset tilanteet: löytyykö ulkopuolelta ymmärrystä lapselle ja 
tämän perheelle?

■ Vanhemmuuden eli hoidon ja huolehtimisen vaativuus

■ Parisuhteen ja kommunikaation erityiset haasteet

■ Yksihuoltajien tilanne erityisen vaativa

■ Vastoinkäymisistä selviytyminen: esim. sairauden hoito ja vaativa 
kuntoutus tai kamppailu riittävistä palveluista, mitä ulkopuoliset eivät 
välttämättä ymmärrä

■ Vanhempien voimavarat tärkeitä perheen resilienssin kannalta



Vanhempana kasvamisesta

Jokainen matka vanhempana on mahdollisuus kasvuun.

Erään vanhemman voimavarakirjoituksesta poimittua:

”Varon ohjeiden antamista, koska en voi tietää, millainen on 

elämäntilanteesi tällä hetkellä. Rohkenen kuitenkin sanoa 

sinulle erityislapsen vanhempi: pidä itsestäsi huolta. Rakasta 

ja kunnioita omia haaveitasi ja unelmiasi, käy niitä kohti. 

Opettele nauttimaan pienestä. Luota, et ole yksin.”



Vanhempaintaidot

- Vanhemmilla tarpeen: kasvatusvastuu ja vanhemmuus koskien 

kaikkia lapsia, oman jaksamisen ja rajojen tunnistaminen

- Kamppailutilanteessa kyky asettua toisen osapuolen asemaan, 

jottei katkeroidu

- Vanhempaintaitoja voidaan tarvita erityisen pitkään

- Tärkeää vanhempien kyky toimia vuorovaikutuksessa ja         

kommunikoida ja toimia tiiminä



Sisarukset

■ Sisarukset voivat kokea jäävänsä vaille huomiota tai liian 

vähälle huomiolle

■ Vanhempien oikeudenmukainen ja kaikkien lasten tarpeet  

ja toiveet huomioon ottava suhtautuminen on tärkeää

■ Sisarukset voivat kokea ulkopuoliset ennakkoluulot herkästi

■ Viime vuosina sisaruksille on alettu kehittää 

vertaistoimintaa



Voiko perhetyön ammattilainen ottaa 
valmentajan roolin?
■ Erityisperheiden kanssa työskentelevän kannattaa miettiä omaa 

rooliaan

■ Millaisessa roolissa voin tukea parhaiten perheiden jaksamista? Voiko 
ammattilainen  valmentaa vanhempia ratkaisukeskeisesti ja siten 
tukea perheen voimavarojen vahvistamista?

■ Voimavarapainotteiset menetelmät perhetyössä tukevat perheiden 
pitkäjänteistä jaksamista

■ Palvelumuotoilu esim. vammaisen lapsen ja hänen perheensä 
palveluita suunniteltaessa

■ Työ vanhempien uupumisen ehkäisemiseksi



Ratkaisukeskeisyys ja voimavarat

- Ratkaisukeskeisyys: ongelmat muokataan muutostoiveiksi 

ja mietitään, kuinka muutostoiveet toteutuvat

- olemassa olevien voimavarojen tunnistaminen ja saaminen 

tietoisempaan käyttöön. Usein uuden tulkinnan tai 

näkökulman löytäminen voi helpottaa vaikeaakin tilannetta. 

- toivottua tulevaisuus: mikä tavoite tai toive on erityisen 

tärkeä tulevaisuudessa?



Miten perheet voivat soveltaa 
voimavarakeskeisiä menetelmiä arkeen?

■ Perheenjäsenten muutostoiveiden tunnistaminen

■ Portaikkotyöskentelytavoitteiden saavuttamiseksi

■ Muksuopin menetelmät lapsen taitojen 

valmentamiseksi

■ Perheenjäsenten luonteenvahvuuksien 

tunnistaminen



Haasteet, hyvät asiat ja muutostoiveet 
tarkasteluun samanaikaisesti (sovellus Eric Sulkersin

jaottelusta)

Haasteet ja 
huolet

Hyvät asiat ja 
vahvuudet

Muutostoiveet ja 
tavoitteet



Pohdittavaa vanhemmille

Mikä on tärkeä tavoitteesi ja toiveesi juuri nyt? 

Millaiset portaat johtaisivat tavoitteen saavuttamiseen - eli 
keksitkö, kuinka ratkaisua rakennetaan? 

Jos tavoitteita on monia, mikä niistä tukee eniten muita 
tavoitteita? 

Kuka voisi tukea tai auttaa sinua tavoitteen saavuttamisessa tai 
keinojen miettimisessä?

Portaikkotarkastelua voidaan soveltaa koko perheen tai 
yksittäisen perheenjäsenen tilanteen tarkasteluun.



Pienin 
askel 
tavoitteen 
suuntaan

Seuraava 
askel 

Melkein 
perillä

Portaikko: äidin tavoitteena saada 
enemmän omaa aikaa

O
Kannustajat: 

Ketkä tukevat tavoitteen

saavuttamisessa?

Mitä olet  jo tehnyt  tavoitteen saavuttamiseksi?

■ Nykytilasta portaat toivottuun tavoitteeseen 

■ Mikä on pienin mahdollinen askel tavoitteen suuntaan? Entä seuraava?



Luonteenvahvuudet 

■ Luovuus _______

■ Uteliaisuus _______

■ Arviointikyky _______

■ Oppimisen ilo _______

■ Näkökulmanottokyky _______

■ Rohkeus (urheus) _______

■ Sinnikkyys _______

■ Rehellisyys _______

■ Innostus _______

■ Rakkaus _______

■ Ystävällisyys _______

■ Sosiaalinen älykkyys _______

■ Ryhmätyötaidot _______

■ Reiluus _______

■ Johtajuus (johtamiskyky) _______

■ Anteeksiantavuus _______

■ Vaatimattomuus _______

■ Harkitsevaisuus _______

■ Itsesäätely _______

■ Kauneuden arvostus _______

■ Kiitollisuus _______

■ Toiveikkuus _______

■ Huumorintaju _______

■ Hengellisyys _______



Miten luonteenvahvuuksien tunnistaminen 
helpottaa arkea? Pohdittavaa perheessä:

■ Mitkä ovat minulle 
ominaisimmat 
luonteenvahvuudet?

■ Mitkä ovat perheemme lasten 
ominaisimmat 
luonteenvahvuudet?

■ Mitkä ovat puolisoni/muun 
läheisen luonteenvahvuudet?

■ Mitkä luonteenvahvuuteni 
kaipaisivat voimistamista?

■ Olisiko minulle ominaisimmista 
luonteenvahvuuksista apua 
muiden luonteenvahvuuksieni 
kehittämisessä? 

■ Vahvuuksien tunnistaminen 
helpottaa löytämään uusia  
voimavaroja ja toimintamalleja 
vaikeissakin tilanteissa



Itsemyötätunto

■ Länsimaisen ihmisen on usein helpompi olla 

myötätuntoinen muille kuin itselleen

■ Kehittäjä autistisen pojan äiti, psykologi Kristin Neff

■ Vanhemmilta itsemyötätunnon vahvistaminen voi 

vaatia harjoittelua, jos lapsen tarpeet ovat vahvasti 

etusijalla

■ Ystävällisyys ja lempeys itseä kohtaan;  tärkeää on 

myös yhteisen ihmisyyden tunnistaminen. 

Olennaista on myös tietoisen läsnäolon 

(mindfulness) kehittäminen



Muuta tärkeää vanhempien 
voimavarojen vahvistamisessa  

■ Erityisen tavallinen, sujuva perhearki

■ Uni 

■ Vapaa-aika

■ Parisuhde ja vanhempien vuorovaikutus

■ Vertaistuki

■ Muita voimavaralähteitä: liikunta, luonto, 

kirjoittaminen, opiskeleminen, ystävät ja läheiset



Tarvittavia uudistuksia

■ Erityisperheiden psykososiaalisen tuen pitkäjänteinen 
kehittäminen, mukaan lukien ensitukiryhmäistunnot

■ Palvelut ymmärrettävämmiksi ja byrokratia helpommaksi

■ Erityisperheiden palvelut keskelle tulevia perhekeskuksia

■ Joustavaa työtä

■ Ihmisoikeudet erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden 
turvaksi

■ Henkilökohtainen apu vammaisille lapsille ja nuorille

■ Vuorovaikutuksen tukeminen ja asiantuntijoiden  
kouluttaminen voimavarakeskeisyyteen
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