Module 4:
Lasten tukeminen, kun
vanhemmalla on
mielenterveyden
ongelmia
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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

Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa vanhempien ja lasten
työntekijöitä
erilaisissa palveluissa, myös päivähoidossa ja koulussa, tukemaan
lasten kehitystä, kun vanhemmalla on vaikeaa.

Teksti perustuu

Toimiva lapsi&perhe- työssä kertyneeseen kokemukseen ja hankkeen
työmenetelmiin (www.thl.fi)

Lasten tukeminen, kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia

Mielenterveyden ongelmat:

voivat olla kaikkien ongelmia

mutta kaikki voivat olla avuksi

ja kaikki voivat paremmin 

Mielenterveyden ongelmat voivat koskettaa meitä kaikkia. Ne eivät ole jonkun
muun ongelmia tai liity joidenkin tiettyjen ihmisten elämään, vaan ne saattavat
kohdata ketä tahansa sinua, minua, perheenjäsentä, työkaveria, ystävää,
aikuista, lasta. Onkin tärkeää, että mielenterveyteen liittyviä asioita opitaan
ymmärtämään. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun perheessä äiti tai isä
kärsii

psyykkisistä

vaikeuksista.

Tällöin

on

keskeistä

pohtia,

kuinka

vanhemmat ja eri alojen työntekijät niin vanhempien mielenterveys- ja
päihdepalveluissa kuin lasten päivähoidossa ja koulussa voivat tukea lasta.

Vanhempien vanhemmuuden ja lasten kehityksen tukeminen on mahdollista
eri aloilla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistystoimessa, kaikkialla
missä

työntekijä

kohtaa

työssään

psyykkisistä

vaikeuksista

kärsivän

vanhemman tai hänen lapsensa. Kunnioittava asenne vanhempaa kohtaan,
herkkyys lapsen tarpeille sekä ymmärrys siitä, mitä voi osana omaa työtään
tehdä ja milloin tarvitaan tukea muista palveluista, vievät jo pitkälle. Tässä
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tekstissä pyritään tuomaan esille sellaisia peruslähtökohtia omaan työhön
sekä vanhempien ja lasten tukemiseen, joista jokainen voi lähteä liikkeelle.

Aivan aluksi on tärkeää tiedostaa, että kun vanhemmilla on psyykkisiä
vaikeuksia, he ovat usein huolissaan lapsistaan. Vanhemmat eivät kuitenkaan
aina oma-aloitteisesti kerro huolistaan. Tämä voi johtua monista syistä.
Tavallisin lienee pelko siitä, miten ulkopuoliset ymmärtävät asian ja
suhtautuvat siihen. Sekä mielenterveys- että päihdeongelmiin liittyy yhä vielä
voimakkaita

ennakkoluuloja,

jotka

usein

ohjaavat

muiden

reaktioita.

Hämmennys omasta tilanteesta, pelko huonon vanhemman leimasta ja jopa
lasten menettämisestä estävät vanhempaa hakemasta tukea avoimesti.
Kaukana ei ole aika, jolloin perheitten ainoa ”tuki” oli lasten ottaminen pois
perheestä. Onneksi tilanne on muuttunut ja on jo tietoa siitä, miten lapsia ja
perhettä voi tukea elämään yhdessä yli vaikeiden vaiheiden.

Rakentava työskentely vanhemman, lapsen ja perheen kanssa pohjautuu
keskinäiseen ymmärrykseen. Työntekijän on tärkeätä ymmärtää vanhemman
ongelman vaikutukset hänen kykyynsä hoitaa lasta ja kotia syyllistämättä
vanhempaa sekä ymmärtää lapsen kokemuksia ja käyttäytymistä sekä
kotona,

päivähoidossa

ja

koulussa.

Koska

perheen

kanssa

saattaa

työskennellä useita työntekijöitä, on myös heidän yhteistyönsä sujuminen
tärkeää kaikkien kannalta. Moduuli 2 kertoo lisää keskinäisen ymmärryksen
merkityksestä.

Lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä

Sekä käytännön kokemus että tutkimus ovat valottaneet tekijöitä, jotka
kannattelevat lasta ja perhettä yli vaikeiden vaiheitten. Puhutaan suojaavista
tekijöistä. Suojaava tekijä ei kuitenkaan ole samalla tavalla suojaava kuin
sateenvarjo sateella, vaan suojaavan tekijän avulla löydetään rakentavat
toimintatavat, joiden avulla päästään eteenpäin. Näin vahvistuvat myös
perheen ja lapsen taidot selviytyä vaikeuksista.

Lapsia suojaavia tekijöitä tutkitaan jatkuvasti, vielä emme tiedä kaikkea. Näin
ollen tätäkin tekstiä tulee päivittää tiedon kertyessä.
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Lasta suojaavat tekijät voidaan jakaa pääasiassa kolmeen ryhmään

1. palveluihin ja laajempaan yhteiskuntaan liittyvät tekijät
2. perheen ulkopuolisiin kehitysympäristöihin liittyvät tekijät (päivähoito,
koulu, vapaa-aika)
3. perheen sisäiset tekijät

Palveluihin ja yhteiskuntaan liittyviä suojaavia tekijöitä

Ennaltaehkäisevät

palvelujen

järjestäminen

on

yksi

tärkeimmistä

yhteiskunnan tehtävistä, kun vanhemmalla on vaikeaa. Välitön tuki perheelle
jo

vanhemman

ongelmien

alkuvaiheessa

pyrkii

ehkäisemään

sekä

vanhemmuuden että lasten ongelmia.

Suomen lastensuojelu- ja päihdehuoltolait edellyttävät, että mielenterveys- ja
päihdepalveluja käyttävän vanhemman lasten hoidon ja tuen tarve turvataan.
Sama velvoite tulee olemaan uudessa terveydenhuoltolaissa kohdassa
Lapsen huomioiminen aikuispalveluissa. Aikuispalveluilla on siis velvoite
laajentaa omaa työkenttäänsä potilaan/asiakkaan perheeseen ja lapsiin ja
myös ennaltaehkäisyyn.

Kyseinen velvoite oli jo vanhassa lastensuojelulaissa, mutta se ei johtanut
systemaattiseen toimintaan terveydenhuolto- tai sosiaalipalveluissa. Tarvittiin
ylisukupolvisen kierteen merkityksen oivaltamista, tutkimusta suojaavista
tekijöistä ja työmenetelmistä sekä myös asian esille nostamista niin
päätöksentekijöiden kuin väestön parissa ennen kuin lain kirjain alkoi elää.

Tällä

hetkellä

kaikki

palvelut

ovat

kehittämässä

ennaltaehkäiseviä

työtapojaan. Aikuispalvelujen on otettava perhe- ja lapsilähtöinen työskentely
osaksi omaa rutiinitoimintaansa. Myös lasten palvelujen on otettava uudella
tavalla huomioon lasten vanhempien tilanne ja tarpeet. Tämä kaikki edellyttää
tiivistä ja aukotonta yhteistyötä perheiden kanssa yli sektoreiden, aikuis- ja
lastenpalveluiden ja erityis- ja peruspalvelutasojen. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen Toimiva lapsi & perhe -työssä on perehdytty näihin kysymyksiin ja
kehitetty ja tutkittu menetelmiä. Työ jatkuu edelleen erityisesti lasten kehitystä
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tukevia ja häiriöitä ehkäiseviä palvelurakenteita ja ylisektoraalista työtä
kehittämällä.

Toinen tärkeä yhteiskuntaan liittyvä tekijä on suhtautuminen mielenterveys- ja
päihdeongelmiin.

Vaikka

olemme

edenneet

kauaksi

siitä,

kun

mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset eristettiin Seilin saarelle, toimii
stigma

vielä

salakavalasti

mielenterveysongelmista

vaikuttaen

kärsivään

sekä

ihmiseen,

että

suhtautumiseen
hänen

omaan

kokemukseensa itsestään. Liian usein mielenterveysongelmista kärsivän
ihmisen asioista, esimerkiksi vanhemmuudesta, keskustellaan, kun hän ei ole
paikalla, tehdään oletuksia hänen kyvyistään ja tarpeistaan ja tehdään
päätöksiä ilman häntä.

Ennakkoluulot mielenterveysongelmia kohtaan ovat olleet ja ovat edelleen
osa suomalaista kulttuuria. Yleisesti käytetään esimerkiksi sellaisia leimaavia
käsitteitä kuin päihdeäiti, psykoosiperhe, väkivaltaperhe, jne. Vaikka olemme
edenneet

pitkälle

mielenterveysongelmien

ymmärtämisessä,

ovat

ennakkoluulot tavalla tai toisella kutoutuneita meidän kaikkien ajatteluun ja
suhtautumistapoihin. Sen myöntäminen on helpottavaa: syntyy mahdollisuus
muutokseen. Avoin ja kunnioittava työskentely perheiden kanssa on paras tie
vapautua leimaavista toimintatavoista ja ajattelusta ja se auttaa myös perhettä
pääsemään irti häpeän ja huonommuuden kokemuksesta.

Päivähoitoon, kouluun ja vapaa-ajan ympäristöihin liittyviä suojaavia tekijöitä

Lapsen kehitys tapahtuu arkisissa toimissa yhdessä muiden ihmisten kanssa
kotona, päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä. Niitä kutsutaan
kehitysympäristöiksi, koska ne ovat osallisia lapsen ja nuoren kehityksessä.
Ne eivät siis pelkästään ”tue” lapsen kehitystä, vaan ovat kehitykseen
vaikuttavia kumppaneita. Niillä on oleellinen ja itsenäinen merkityksensä
lapsen

kehityksen

tuottajina.

Tiedetään

myös,

että

jos

yhdessä

kehitysympäristössä on vaikeuksia, voi toinen kantaa lasta. Näin ollen
päivähoidon, koulun ja rakentavan vapaa-ajan merkitys kasvaa, kun kodissa
on vaikeuksia.
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Vaikeuksissa oleva lapsi tarvitsee tavallista tiiviimmän suhteen päivähoidon ja
koulun

aikuisiin.

Hän

tarvitsee

aikaisempaa

enemmän

välittämistä,

huolenpitoa ja mahdollisesti myös myönteistä valvontaa. Onko hänellä
päivähoidossa tai koulussa aikuista, joka kysyy, mitä kuuluu, olet allapäin
tänään? Paras olisi jos lapsella olisi luottoaikuinen, joka seuraa hänen oloaan
ja tukee häntä. Tämä koskee myös nuoruusikäisiä. Koulussa tätä on
vaikeampi järjestää kuin päivähoidossa, mutta lapsi hyötyy myös opettajan
pienistäkin eleistä ja tuen ilmaisuista.

Kokemus kuulumisesta ryhmään on toinen lapsia suojaava tekijä. Olla
tervetullut, kaivattu ja tärkeä omassa ympäristössään on tärkeä asia niin
lapsille kuin aikuisille ja erityisesti silloin, kun muilla elämän aloilla on
vaikeuksia. Tähän asiaan voidaan päivähoidossa ja koulussa panostaa monin
keinoin ja siinä päivähoidon ja koulun työntekijät ovat asiantuntijoita.
Erityisesti pitää huolehtia siitä, ettei lapsi/nuori jää syystä tai toisesta ryhmän
ulkopuolelle.

Hyvä koulumenestys on yksi tärkeimmistä lapsen kehitykseen vaikuttavista
tekijöistä. Kodin vaikeudet voivat aiheuttaa poissaoloja, myöhästymisiä,
läksyjen unohteluja, huonoja koetuloksia. Näissä tilanteissa lapsi tarvitsee
sekä ymmärrystä että ohjausta ja kannustusta ja ehkä tavallista herkemmin
myös

tukiopetusta.

Koulumenestyksen

huonontuminen

voi

johtaa

laajempaankin epäonnistumisen kierteeseen.

Joskus käy myös päinvastoin. Lapsi panostaa kaikkensa läksyihin, on
pikkutarkka ja vaatii itseltään paljon. Näissäkin tilanteissa on opettajan
ymmärtävä tuki tarpeen.

Päivähoidolla

ja

koululla

on

myös

oma

erityinen

tehtävänsä

ja

mahdollisuutensa seurata lapsen ja nuoren hyvinvointia ja mielenterveyttä.
Päivähoito ja koulu ovat lapselle haasteellisia ympäristöjä, joten ongelmatkin
näkyvät siellä usein herkemmin kuin kotona.

Vanhempien kanssa yhteistyössä voi myös tulla esille vanhemmuuden
ongelmia.

Lapsi

itsekin

voi

niistä

kertoa

suoraan

tai

epäsuoraan.
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Mielenterveysongelmat samoin kuin usein mukana kulkevat taloudelliset
ongelmat, työttömyys, parisuhdeongelmat tai jonkun perheenjäsenen vakava
sairaus

verottavat

vanhemman

kykyjä

ihmissuhteisiin,

toimintaan

ja

vakaaseen tunne-elämään.

Työntekijän tehtävänä on silloin keskustella asioista vanhemman kanssa ja
miettiä yhdessä, miten parhaiten toimia. Mitä vanhemmat voivat tehdä, mitä
päivähoito/koulu ja mitä voidaan tehdä yhdessä? Entä tarvitaanko muita
tueksi? Ehkä perheen omaa verkostosta on apua.

Yhteistyö neuvolan,

kouluterveyden- ja oppilashuollon sekä vanhemman mahdollisen oman
hoitotahon ja kunnan sosiaalipalvelujen kanssa on myös tärkeää. Lapsen
mahdollisen hoidon tarve on myös otettava huomioon ja hoito varmistettava.

Jos on epäilyjä lapsen hoidon laiminlyönnistä, ruumiillisesta tai henkisestä
pahoinpitelystä, on aina kutsuttava lastensuojelu yhteistyökumppaniksi.
Asiasta

on

keskusteltava

vanhempien

kanssa

avoimesti.

Soitto

lastensuojeluun ja alustava yhteistyösuunnitelma voidaan tehdä vanhempien
läsnä ollessa. Vain hyvin harvoin joudutaan toimimaan vanhemman selän
takana. Tällainen tilanne on silloin, kun lapsi tai toinen vanhempi kertoo
väkivallasta toisen vanhemman taholta, ja on vaara että asian paljastaminen
johtaa väkivallan tekoon. Lapsen ja vanhemman turvallisuus on taattava
ennen muita toimenpiteitä. Jokaisessa työpisteessä, jossa työskennellään
lasten

ja

perheiden

parissa,

tulisi

olla

selkeät

menettelytapaohjeet

lastensuojelutilanteita varten.

Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-ajan toiminta, harrastuksen ja hyvät kaverisuhteet rikastuttavat lapsen
elämää ja ovat tärkeitä sosiaalisen kehityksen näyttämöitä. Ne tuovat iloa
elämään ja monenlaisia onnistumisen kokemuksia. Harrastuksen ohjaaja on
usein lapsille läheinen ja hänen merkityksensä korostuu, kun lapsen kodissa
on vaikeuksia.

Lapsi ja nuori saattaa tarvita erityistä tukea ylläpitää harrastuksiaan ja
kaverisuhteitaan, kun kotona on vaikeuksia. Koti ei ehkä pysty enää
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kustantamaan harrastuksia tai lapsi vetäytyy kaveripiiristä perheongelmien
takia. Elämä voi myös täyttyä internetin ja tietokonepelien sisällöistä. Voi
myös käydä niin, että lapsi liittyy epäsosiaaliseen kaveripiiriin, mikä voi ohjata
kehitystä epäsuotuisille poluille. Päivähoidossa ja koulussa tulisi olla silmää
myös lapsen kaverisuhteille ja niiden kehittämiselle. Asia on hyvä ottaa esille
myös keskusteluissa vanhempien kanssa.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Toimiva lapsi&perhe –työssä kannustetaan avoimeen ja kunnioittavaan
yhteistyöhön vanhempien kanssa. Se rakentuu ymmärrykselle perheen
tilanteesta, työntekijän kykyyn nähdä omat mahdollisuudet lapsen ja perheen
tukemisessa

ja

taitoon

puhua

aroistakin

asioista

rakentavasti

ja

kunnioittavasti.

Yhteistyön vanhempien kanssa tulisi alkaa jo ennen lapsen tuloa päivähoitoon
ja kouluun. Vanhemmat ovat parhaat asiantuntijat lapsensa kehityksessä ja
heistä on paljon tukea päivähoidolle ja koululle, kunhan yhteistyö alkaa
rakentavasti ja tasavertaisesti. Osana yhteistyön suunnittelua jo heti alusta
alkaen tulisi ottaa esille myös se, miten toimitaan mahdollisten vaikeuksien
tullessa. Näitä ovat kotiin liittyvien vaikeuksien lisäksi myös päivähoitoon ja
kouluun liittyvät lapsen kehitystä vaarantavat ongelmat, kuten työntekijöiden
vaihtumiset, lasten siirrot ryhmästä toiseen, ryhmäkokojen muutokset tai
työntekijöiden uupuminen.

Työmenetelmiä

Toimiva lapsi&perhe –työmenetelmät ovat lasta ja vanhemmuutta tukevia ja
ennaltaehkäiseviä menetelmiä, joten niitä voi toteuttaa heti, kun vanhemmalla
alkaa olla vaikeuksia. Ei tarvitse tai pidä odottaa sitä, että vanhemmuudessa
on ongelmia tai että lapsi alkaa oireilla. Vanhemmat voivat itsekin olla
aloitteellisia.

Työmenetelmien

tarkoituksena on auttaa perhettä

ja lasta elämään

mahdollisimman hyvää elämää vaikeuksista huolimatta. Vanhemmille, samoin
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kuin työntekijöille, annetaan tietoja siitä, miten he voivat itse ja yhteistyössä
toisten kanssa tukea lasta, ja mitkä asiat ovat mahdollisesti haitallisia lapselle.
Pyrkimyksenä on yhteisvoimin löytää toimivia toimintatapoja arkisen elämän
kysymyksiin niin kotona, päivähoidossa kuin koulussakin. Parhaimmillaan
työskentely tukee lapsen ja perheen lisäksi myös työntekijöitä.

Toimiva lapsi&perhe –menetelmäperheestä löytyy käyttökelpoisia menetelmiä
kuten Lapset puheeksi –keskustelu vanhemman kanssa lapsista, Tl&p –
perheinterventio, jossa työskennellään koko perheen kanssa, Lapset
puheeksi –ryhmät psykiatrisessa hoidossa oleville vanhemmille, Tl&p –
neuvonpito verkostotyöskentelyyn ja Vertti- vertaisryhmät lapsille ja aikuisille.
Neuvonpidon avulla voidaan varmistaa tukevien verkostojen rakentuminen
lapsen ja perheen ympärille ja lapsen hoidon toteutuminen.

Menetelmistä

saa

enemmän

tietoa,

Lapset

puheeksi

manuaali

(http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/9599FC38-BD35-4E04-809F129739E041E5/0/LAPSETPUHEEKSI.pdf),

Vertti

ryhmistä

Omaiset

Mielenterveystyön tukena Uudemaan yhdistyksestä. Katso myös linkki
kokoelma näiltä sivuilta.

Lopuksi

Mielenterveysongelmat

ovat

osa

arkista

elämää.

Vanhemman

mielenterveysongelmat heijastuvat monella tavalla perheeseen, lapseen ja
lapsen muihin ympäristöihin. Yhteistyöllä voidaan kuitenkin tukea sekä
vanhemmuutta, lapsia että päivähoidon ja koulun työtä ja lasten vapaa-aikaa
lasten kehityksen turvaamiseksi.
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