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Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä

Keskinäisen ymmärryksen merkitys perheessä ja työntekijän ja perheen suhteessa

Tämä teksti perustuu Tytti Solantauksen kirjoittamaan Lapset Puheeksi manuaaliin
(kts. moduuli Lapset Puheeksi) ja Toimiva lapsi&perhe- hankkeessa kertyneeseen
kokemukseen ja tutkimustietoon.

Ymmärryksen merkitys

Tieto ja ymmärrys vanhemman häiriöistä, muuttuneen käyttäytymisen syistä ja
merkityksistä ja perheen tapahtumista on tärkeää niin lapsille kuin aikuisillekin. Eikä
vanhempi ole ainoa, jonka käyttäytyminen muuttuu, vaan myös lasten ja puolison
käyttäytyminen voi muuttua tavoilla, jotka sekä ilmentävät että saattavat myös lisätä
perheen ongelmia. Toinen toisensa ymmärtäminen - keskinäinen ymmärrys perheessä on toimivan perhe-elämän edellytys. Keskinäinen ymmärrys on pohja myös rakentavalle
työskentelysuhteelle. Ymmärrys syntyy avoimesta puhumisesta ja ongelmien yhteisestä
pohtimisesta.

Keskinäinen ymmärrys perheessä
Mielenterveyden häiriöistä ei ole tavallista puhua, ei ainakaan lasten kanssa. On ajateltu,
että lasten taakka vain kasvaa, jos heille kerrotaan vanhemman ongelmien syistä. Näin
ollen vanhemmat tekevät usein kaikkensa, jotta lapset eivät huomaisi mitään. Se on
ymmärrettävää, mutta se jättää lapset arvailemaan, mikä vanhemmalla on ja tekemään
omia tulkintojaan esim. omasta syyllisyydestään. Puhumattomuus kasvattaa välimatkaa
vanhempien ja lasten välille, eivätkä lapset voi turvautua vanhempiin kysymyksillään.

Elämän vaikeudet eivät sinänsä ole este lasten kehitykselle, kunhan niitä pyritään yhdessä
ratkaisemaan. Ymmärrys auttaa lasta tulkitsemaan oikein vanhemman puheita ja toimia ja
vanhempaa tulkitsemaan oikein lapsen tunneilmaisuja ja käyttäytymistä; keskinäinen
ymmärrys toimii suojaavana tekijänä. Esimerkiksi jos lapsi tietää vanhemman sairastavan
depressiota, osaa hän tulkita oikein vanhemman vetäytymisen ja jaksamattomuuden. Hän
tietää, että se johtuu masennuksesta, eikä siitä, että vanhempi ei halua olla hänen
kanssaan. Aikuiset, jotka ovat kasvaneet psyykkisesti sairaitten vanhempien kanssa,
huokaavat usein, että kunpa heitä olisi autettu ymmärtämään, mikä vanhempaa vaivasi.
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Ymmärrys vanhemman ongelmista luo perustaa toimivalle perhe-elämälle. Ymmärrys
tekee ongelmien pohtimisen mahdolliseksi ja avaa tien ongelmaratkaisulle. Se vapauttaa
lapsen

itsesyytöksistä,

tekee

lapsen

ja

vanhemman

suhteesta

suoremman

ja

avoimemman ja lähentää heitä toisiinsa. Hyvin toimivat perhesuhteet tukevat lapsen
kehitystä vaikeissakin perheolosuhteissa.

Vanhemman mielenterveysongelmasta puhuminen tapahtuu vähitellen ja ongelman
ymmärtäminen vie aikaa. Usein vanhempi kertoo aluksi jotain mikä tuntuu ehkä
päällimmäiseltä asialta, katsoo mitä siitä seuraa ja jatkaa sitten keskustelua ajan kanssa.
Näin tekevät myös lapset. Lapsi ymmärtää asioita kehityksensä tahdissa ja vanhemman
ongelma voi aaltoilla ja muuttua ajan kanssa. Näin ollen tulee keskustelun vanhemman
ongelmasta

rakentua

perheen

sisäiseksi

prosessiksi.

Mielenterveyden

häiriöstä

keskusteleminen ja sen ymmärtäminen on lasten ja vanhempien yhteinen matka, ei
kertaluontoinen tapahtuma työntekijän työhuoneessa.

Työntekijän ymmärrys

Perheen tilanteet herättävät työntekijässä monenlaisia tunnereaktioita. Työntekijä näkee
lapsen elämän vaikeudet ja tuntee ne sydämessään. Vanhemmat voivat tuntua
kohtuuttomilta ja työntekijä voi alkaa syyttää vanhempia. Lähellä on ajatus tai jopa
pyrkimys ”pelastaa” lapset vanhemmiltaan. Tällainen asenne voi selittää suuren osan
vanhempien haluttomuudesta ja peloista keskustella lapsista työntekijänsä kanssa.
Toisinaan taas työntekijä samaistuu vanhemman tilanteeseen ja unohtaa lasten
kokemukset.

Toimiva lapsi & perhe -menetelmien yhtenä kantavana ajatuksena on sekä lapsen että
vanhemman tilanteen ymmärtäminen ja ymmärryksestä lähtevä toiminta. Työntekijällä
tulee olla tietoa ja kykyä samaistua molempien tilanteeseen. Se ei tarkoita silmien
sulkemista vaikeilta asioilta. Päinvastoin, keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen
ilmapiirissä on mahdollista puhua myös kaikkein vaikeimmista asioista.

Tieto on tärkeä ymmärryksen syntymisen rakennusaine. Työntekijän tieto vanhemman
mielenterveysongelman ylisukupolvisesta luonteesta on keskeistä, kun hän tukee
vanhempaa ja lasta. Työntekijä edistää ymmärryksen rakentumista vanhemman ja lapsen
välille tarjoamalla vanhemmalle tietoa sairauden vaikutuksista lapseen.

Vanhempi voi
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tarkastella lapsen tilannetta tiedon valossa ja miettiä yhdessä työntekijän kanssa, kuinka
selittää lapsille asioita niin, että lapset saavat selityksiä kokemilleen asioille. Samoin
lapsen kanssa työskentelevän, esimerkiksi päiväkodin tai koulun työntekijän tieto
vanhemman sairauden mahdollisista vaikutuksista lapsen nykyiseen hyvinvointiin, auttaa
työntekijää tukemaan lasta. Tästä tarkemmin moduulissa 4.

Vanhempien näkeminen ongelmana, vastapuolena tai vastustajana ei johda yhteistyöhön
ja on haitallista myös lapselle. Se kertoo siitä, että työntekijällä ei ole empaattista
ymmärrystä

vanhemman

häiriön

vaikutuksista

hänen

kykyihinsä

toimia

vuorovaikutuksessa läheisten kanssa ja hoitaa vastuullaan olevia asioita, eikä siitä, että
sekä vanhempien ja lasten edut ovat pitkällä tähtäimellä samat: mahdollisimman hyvin
toimiva perhe-elämä. Jos työntekijä kokee, ettei hän ymmärrä kaikkea, voi hän pyytää
vanhempaa avuksi kertomaan elämästään ja ongelmistaan.

Aivan samoin kuin perheessä, on keskinäinen ymmärrys työntekijän ja vanhemman ja
perheen välillä hyvän yhteistyön edellytys.

Ymmärrys eri työntekijöiden kesken

Perheet tarvitsevat usein tukea erilaisista palveluista yli sektorirajojen. Ylisektoraalinen
työskentely on hedelmällistä, mutta siinä on omat kompastuskivensä. Työntekijöillä on
omat ammatilliset ja tiedolliset taustansa ja työskentelymenetelmänsä sekä erilaiset
tehtävät perheen suhteen. Vanhemman terapeutin, lapsen työntekijän, lastensuojelun ja
opettajat näkökulmat ovat hyvinkin erilaiset ja joissain tilanteissa näyttävät ristiriitaisiltakin.
Esimerkiksi vanhemman ärtyvyys on ymmärrettävä reaktio hänen terapeutilleen ajatellen
vanhemman

ongelman

luonnetta,

mutta

suuri

ongelma

lastensuojelutyöntekijälle.

Työntekijät voivat myös samaistua ”oman” perheenjäsenensä tarpeisiin unohtaen muut.
Keskinäisen ymmärryksen syntyminen on edellytys rakentavalle yhteistyölle.

Samalla tapaa kuin ymmärrys vanhemman ja lapsen välille syntyy yhteisen ja avoimen
puhumisen kautta, syntyy työntekijöiden välille ymmärrys yhteistapaamisilla, joissa
vanhempi ja tarpeen mukaan lapsi on läsnä. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty Toimiva
lapsi & perhe työssä Tl&p- neuvonpito. Sen avulla voidaan auttaa vanhempaa kertomaan
esimerkiksi päiväkodin työntekijälle perheen tilanteesta ja voidaan keskustella päivähoidon
mahdollisuuksista tukea lasta päivähoidossa. Neuvonpidossa tehdään konkreettisia
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suunnitelmia määräajoiksi yhdessä perheen ja eri ammattiryhmien kanssa siitä, millaista
tukea tarvitaan ja mitä itse kukin voi tilanteessa tehdä. Päiväkodin työntekijä tai koulussa
opettaja voi ottaa perheen tilanteesta nousevat lapsen tarpeet työskentelyn alle ja
vanhempaa hoitava työntekijä voi puolestaan käydä tätä toimintaa tukevia keskusteluja
vanhemman kanssa.

Kokonaistilanteen tuoma ymmärrys mahdollistaa sen, että eri ammattiryhmät voivat toimia
samansuuntaisesti omaa ammatillista osaamista hyödyntäen. Ammattilaisen oma toiminta
tuettaessa lasta tai auttaessa vanhempaa tukemaan lastaan tulee näin tärkeäksi osaksi
yhteistä työtä. Näin toimien vanhempi saa tuen vanhemmuudelleen, lapsi kehitykselleen ja
myös ammattilaiset saa tukea toinen toisiltaan.
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