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Perheiden ilo
palkitsee
Ei ole aina helppoa tai kevyttä työskennellä perheiden
kanssa, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai
laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Mutta tuo työ on
sitäkin palkitsevampaa. Itse asiassa olen kokenut
oman urani kaikkein parhaimmat hetket nimenomaan
tällaisten perheiden rinnalla.
On huikaisevaa nähdä, millainen määrä rakkautta
näillä vanhemmilla on antaa ja miten he omistautuvat
lapselleen. Voi vain olla kiitollinen, että on saanut olla
mukana mahdollistamassa perheen iloa. Tämä opas
on tehty, jotta kaikilla meillä perheiden kanssa
työskentelevillä olisi mahdollisimman paljon näitä
yhteisiä onnistumisen hetkiä.

Asioista saa kysyä ja puhua suoraan.
Vanhemmat eivät mene siitä rikki.
Joskus kannattaa myös tiedustella,
onko perheen tukena jo valmiiksi
esimerkiksi vammaispalveluiden
työntekijöitä. Vanhemmat eivät itse
tätä asiaa välttämättä tuo esiin.
Mutta perhe hyötyy kovasti, kun sen
ympärillä työskentelevät ammattilaiset
tekevät tiivistä ja avointa yhteistyötä.
Kun me onnistumme työssämme,
vanhemmilla on mahdollisuus
menestyä omassa tehtävässään.
Maritta Väisänen
palveluohjaaja
Heinolan kaupungin vammaispalvelut

Hyvän ja vastavuoroisen kontaktin luominen
vanhempiin voi tuntua joskus haastavalta
− varsinkin, jos näiden perheiden kanssa työskentely
on uutta. Silloin kannattaa tehdä itselle selväksi,
etteivät vanhemman oppimisvaikeudet tai
kehitysvammaisuus ole syy suhtautua häneen eri
tavoin kuin muihin asiakkaisiin. Jokainen vanhempi
ansaitsee tulla kohdelluksi kunnioittavasti.
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Huomaa minut
”Asia paljastui erään perheen
kanssa ihan yllättäen.
Äiti alkoi ääneen pohtia,
joutuukohan tytär hänen
itsensä tapaan apukouluun.”

Jos kohtaat työssäsi päivittäin lapsiperheitä,
eteesi avautuu vanhemmuuden koko kirjo.
Joukossa on väistämättä myös sellaisia
vanhempia, joilla on kehitysvamma
tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.

Vanhemmat itse harvoin korostavat
kehitysvammaisuuttaan tai oppimisvaikeuksiaan.
Vaikenemisen syynä on yleensä huoli:
vanhemmat voivat pelätä lapsen huostaanottoa
tai joutuvansa leimatuiksi huonoiksi kasvattajiksi.

Ehkä et ole kuitenkaan aina tunnistanut näitä
asiakkaita. Vanhempien ongelmat oppimisessa
ja ymmärtämisessä jäävät toisinaan
huomaamatta perheiden kanssa työskenteleviltä
ammattilaisilta. Joskus asia tulee ilmi vasta
pitkän asiakassuhteen jälkeen.

Puhuessasi aiheesta, vältä siis alusta lähtien
syyllistämistä. Perheen perustaminen kuuluu
keskeisiin ihmisoikeuksiin.

Tunnistaminen on tärkeää, jotta perheelle
voidaan tarjota oikeanlaista tukea arjen
vaihtuvissa tilanteissa.
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On tärkeää tunnistaa perheet,
joissa aikuisella on kehitysvamma
tai merkittäviä oppimisvaikeuksia.
Monesti paras tapa on kysyä
asiasta suoraan.

Muista myös, ettei vanhemmuus ole älykkyystesti
tai näyttökoe. Jokaisella on oikeus löytää oma
tapansa olla hyvä vanhempi ja huolehtia
lapsistaan. Osa vanhemmista vain tarvitsee
tavanomaista enemmän tukea tässä maailman
tärkeimmässä tehtävässä.
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Rohkeasti puheeksi

Luota vaistoosi

Tuhansia perheitä

Monesti paras tapa varmistua vanhemman
kehitysvammaisuudesta tai oppimisvaikeuksista
on kysyä suoraan häneltä itseltään. Saatat pelätä,
että aiheen esiin nostaminen haittaa työskentelyä
perheen kanssa. Yleensä käy kuitenkin päinvastoin,
ja asiakassuhde paranee.

Millaiset merkit sitten saattavat tarkoittaa,
että vanhemmalla on vaikeuksia oppimisessa
ja ymmärtämisessä?

• Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia
ja ymmärtää asioita. Kehitysvammaisuus ei ole
sairaus, vaan ihmisen pysyvä ominaisuus.
Suomessa elää noin 40 000 kehitysvammaista
henkilöä. Kehitysvammat vaihtelevat lievistä
erittäin vaikeisiin.

Saatat saada tiedon asiasta muilta viranomaisilta
tai palvelujärjestelmän kautta erityisesti silloin,
kun vanhempi on kehitysvammainen.
Sen sijaan oppimisvaikeudet harvoin näkyvät
asiakkaan tiedoissa. Ja jos perhe on juuri
muuttanut paikkakunnalle, eivät entisestä
asuinkunnasta välittyvät tiedot välttämättä sisällä
minkäänlaista mainintaa vanhempien taustoista.
Viesti voi tulla myös epävirallista reittiä:
perheen sukulaisilta tai muilta läheisiltä.
Kuuntele näitä yhteydenottoja herkällä korvalla.

”Joskus muualta
muuttaneiden perheiden
tiedoissa ei ole ollut mitään
muuta kuin vauvan nimi
ja syntymäaika.
Vanhemmista ei kerrota
mitään − ei edes nimiä.
On alettava itse selvittää
alusta lähtien, miten
perheellä menee.”
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• Sovittuja tapaamisia jää väliin tai perhe
myöhästyy aikatauluista toistuvasti.
Vanhemmalla voi olla vaikeuksia kellon
hahmottamisessa ja ajanhallinnassa.
• Lomakkeiden täyttäminen tuottaa
vanhemmalle hankaluuksia.
Hän ei ehkä osaa kirjoittaa hyvin
tai ei ymmärrä kysymyksiä.
• Ohjaustilanteissa erilaisten neuvojen
vastaanottaminen ja sisäistäminen
on vanhemmalle vaikeaa.
• Perheen etuuksien hakemisessa ja muissa
virallisissa asioissa on puutteita.
Esimerkiksi Kelan palvelut saattavat tuntua
vanhemmasta liian monimutkaisilta.
• Eräs tärkeä merkki on oma intuitiosi:
tunne siitä, ettei perheessä kaikki ole
kohdallaan. Kokemuksen myötä
tuntosarvesi herkistyvät entisestään.
Tuen tarpeiden kartoittamiseen on kehitetty
erilaisia lomakkeita ja kysymyspatteristoja.
Selvitä työnantajaltasi, millaisia työkaluja
omalla toimialallasi on tarjolla.

• Laaja-alaiset oppimisvaikeudet hankaloittavat
merkittävästi ihmisen selviytymistä koulussa
ja myöhemmin elämässä.
Laaja-alaiset oppimisvaikeudet jäävät usein
diagnosoimatta, eikä niiden yleisyydestä siksi
ole varmuutta. Erityinen tuki olisi yleensä
tarpeen, sillä laaja-alaiset oppimisvaikeudet
ovat merkittävä syrjäytymisen aiheuttaja.
• Ei tiedetä tarkasti, kuinka monessa
suomalaisperheessä yhdellä tai kummallakin
vanhemmalla on kehitysvamma tai
laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.
Näitä perheitä on joka tapauksessa tuhansia.

”Päällepäinhän ymmärtämisen
vaikeudet eivät vanhemmasta näy.
Erilaisten pienten sattumusten
kautta itselle vain alkaa tulla aavistus,
etteivät asiat oikein mene perille.”
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Anna aikaasi
Luo kohtaamisiin perheiden kanssa rauhallinen
ja luottamuksellinen ilmapiiri. Osoita arvostusta,
ja ilmaise itseäsi selkeästi.
Pystyt tukemaan perheitä parhaiten,
kun vanhemmista tuntuu mukavalta
ja turvalliselta kääntyä puoleesi.
Kun vanhemmalla on kehitysvamma
tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia,
luottamuksen luomiseen kannattaa
kiinnittää aivan erityistä huomiota.
Hyviä keinoja tähän on runsaasti:

”Eräs äiti osasi aivan
ihanasti hellitellä ja lellitellä
vauvaansa, vaikka taidot
arjen hallinnassa eivät
olleet kovin hyvät.
Rakkauden osoittaminen
korvaa aika paljon.”

• Pyri siihen, että perheen tukena työskentelisi
mahdollisimman tiivis ja pysyvä työryhmä
− silloinkin kun perhe muuttaa kunnan sisällä.
Yksi nimetty kontaktihenkilö olisi ihanteellinen.
Kun vanhemmalla on oppimisen ja ymmärtämisen
vaikeuksia, ympärillä häärivä vaihtuva
viranomaisarmeija lähinnä ahdistaa. Ajoittain
laajemmille verkostotapaamisille on toki tarvetta.
• Rauhoita kohtaamistilanne. Varaa tavallista
hieman pidempi tapaamisaika, jos mahdollista.
Ole aidosti läsnä, kuuntele. Kiireettömyys on
tärkeää myös, kun keskustelet vanhemman
kanssa puhelimessa.
• Aloita keskustelu myönteisistä asioista.
Kiitä vanhempia aina, kun on aihetta.
Nosta tietoisesti esiin heidän vahvuuksiaan.
Myös lasten positiivinen huomioiminen luo
mukavaa ilmapiiriä tapaamisiin.
• Unohda mahdolliset ennakkoluulosi.
Vaali kohtaamisen tasa-arvoisuutta.
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Auta asioimaan

Hio viestisi
Asioiden esittäminen mahdollisimman
yksinkertaisesti on vaativampaa kuin
ammattitermien lateleminen. Kiinnitä siis
huomiota tapaasi viestiä, kun kohtaamallasi
vanhemmalla on kehitysvamma
tai merkittäviä oppimisvaikeuksia:
• Käytä selkeää yleiskieltä.
Esitä asiat yksi kerrallaan.
• Vältä vaikeita termejä ja ammattislangia.
Konkretisoi. ”Varhaisen vuorovaikutuksen”
sijaan puhu lapselle juttelemisesta.
Mainitse mieluummin konkreettisia ruokalajeja
kuin kerro hiilihydraateista ja kuiduista.
• Varmista, että vanhempi ymmärsi viestisi oikein.
Pyydä häntä vaikkapa toistamaan asia omin sanoin.
• Hyödynnä kuvia ja piirroksia.
Anna käytännön esimerkkejä.
• Näytä mallia kädestä pitäen. Pyydä vanhempaa
harjoittelemaan ja tämän jälkeen näyttämään
oppimansa taito.

”Kysyn samasta asiasta vanhemmalta
kahdella hieman erilaisella tavalla.
Näin saan varmistettua, että puhumme
samasta jutusta.”
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”Tavallisesti pyrin antamaan
vanhemmille useita
vaihtoehtoja, miten jonkin
asian voi hoitaa.
Tämän kohderyhmän
perheitä valinnanvapaus
saattaa kuitenkin ahdistaa.
Heitä neuvon toisinaan
yksioikoisemmin.”

Voit helpottaa vanhemman tulemista tapaamisiin
monin pienin keinoin:
• Sovi tapaaminen aina samalle viikonpäivälle
ja kellonajalle.
• Valitse tasatunti:
kello 10 on helpompi hahmottaa kuin 14.45.
• Huolehdi, ettei vanhemman tarvitse etsiskellä
oikeaa paikkaa.

Vanhempi kumppaniksi
Kun vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, hän saattaa kokea
menettäneensä päätäntävaltansa omiinsa ja lastensa asioihin. Voit tukea tapaamisissa monin tavoin
vanhemman tunnetta itsemääräämisoikeudesta:
• Puhu aina suoraan vanhemmalle, älä hänen
ylitseen ja ohitseen − silloinkin, kun paikalla
on muita ammattilaisia tai vanhemman oma
luotettu tukihenkilö.
• Innosta vanhempi mukaan keskusteluun.
Kysy aktiivisesti, miltä puhutut asiat hänestä
tuntuvat ja kuulostavat.
• Vältä käskyttävää sävyä. Esimerkiksi kysymällä
”Haluatko kuulla yhden ehdotuksen?” voit saada
vanhemman kiinnostumaan näkemyksestäsi.

• Perustele päätökset ja toimenpiteet.
Kerro selkeästi, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Vanhemmasta saattaa tuntua, että perheelle
vain tapahtuu asioita hänen tietämättään.
Erilaisten tukitoimien ja palveluiden tarkoitus
ei välttämättä selkene, ellei asiasta puhuta.

”Yritän viestittää, että olen
tässä sinua varten.”
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Tervetuloa kotiini
Kotikäynti on usein kaikkein paras tapa tukea perhettä arjen askareissa.
Muista kunnioittaa jokaisen oikeutta päättää oman kotinsa asioista.

Keskity tärkeimpään
”Parasta on ihan käytännön apu,
mielellään vaikka pari kertaa
viikossa. Käydään yhdessä läpi
sitä päivän kulkua ja kaikkea,
mitä siihen sisältyy.”

Kun vanhempi kaipaa tukea kehitysvamman
tai laaja-alaisten oppimisvaikeuksien vuoksi,
kaikkein hyödyllisintä on yleensä perheen kotiin
viety ohjaus. Omassa kodissa asiat
konkretisoituvat vanhemmalle paremmin kuin
puhumalla niistä teoriassa viranomaisten tiloissa.
Menemällä perheen kotiin saat myös itse
realistisen kuvan perheen arjesta:
siitä, mikä menee hyvin ja mihin taas
tarvitaan tukea.
Vanhempi tuntee usein olonsa varmemmaksi
saadessaan kohdata viranomaiset omalla
reviirillään ja omilla ehdoillaan. Toisaalta hän
saattaa pelätä, että ammattilaiset tulevat
arvostelemaan perheen asuntoa ja elämää.
Muista siis kotikäynneillä kunnioittaa jokaiselle
kuuluvaa kotirauhaa ja noudattaa tavanomaisia
hyviä käytöstapoja.
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Voit varmistaa kotikäynnin sujuvuutta ja hyvää
ilmapiiriä monin tavoin:
• Kysy pääsääntöisesti lupa tulla perheen kotiin.
Perustele, miksi kotikäynti olisi vanhemmalla
itselleen hyödyllinen.
• Keskity oman työsi kannalta olennaisiin
asioihin. Tehtäväsi ei ole kommentoida tai
kyseenalaistaa perheen koko elämäntapaa.
• Pyri aktiivisesti panemaan merkille myös
myönteisiä asioita ja mainitse niistä ääneen.
• Käy vanhemman kanssa läpi erityisesti
käytännön askareita ja tilanteita.
Näytä itse mallia, mutta anna myös
vanhemman tehdä ja kokeilla.
• Älä ahda yhtä käyntiä liian täyteen asioita.
• Muista, että viranomaisten kotikäynti voi
herättää reaktioita esimerkiksi naapureissa.
Noudata siis riittävää hienotunteisuutta.

”Perhetyö valaisee paljon.
Parhaimmillaan se on tiivistä,
ennaltaehkäisevää toimintaa.”
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Tukesi on arvokasta
Oikeanlainen ja riittävä ammattilaisten tuki voi olla ratkaisevan
tärkeää, kun vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia
oppimisvaikeuksia. Tervetulleinta on monesti apu arjen
pienissä, toistuvissa pulmakohdissa.
Vanhemmuus on yksi elämän isoimmista ja tärkeimmistä tehtävistä. On hyvin yksilöllistä,
miten kehitysvamma tai laaja-alaiset oppimisvaikeudet vaikuttavat ihmiseen isänä tai äitinä.
Usein vanhempi kaipaa tällöin tavanomaista enemmän ammattilaisten apua ja yhteiskunnan
palveluita. Mutta muistathan, etteivät oppimisen ja ymmärtämisen ongelmat väistämättä
merkitse suurta tuen tarvetta. Kahta täysin samanlaista vanhempaa ei ole.
Parhaimmillaan oikeanlainen, oikein ajoitettu ja tarkasti räätälöity tuki voi olla perheen
elämässä ratkaisevan tärkeä voima, joka sysää liikkeelle positiivisen kierteen.
Onnistumiset lasten hoitamisessa ja arjen pyörittämisessä kasvattavat vanhemman
itsetuntoa. Lapset voivat entistä paremmin, ja vanhempi löytää itsestään yhä lisää
myönteisiä puolia kasvattajana.
Vastaavasti riittävän tuen puute
saattaa johtaa päinvastaiseen
tapahtumaketjuun:
perheen ongelmat kasautuvat
ja syvenevät.
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”Ne opetellut tilanteet ovat hyvin monenlaisia:
vauvan tavaroiden hankintaa, vaatteiden pesemistä,
syömistä, pesulla käymistä. Yhdessä käydään läpi,
mitä viikkoon ja päivään kuuluu.”
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Apua arjen rutiineihin

Tarpeet muuttuvat
Hyviä perheen tukemisen tapoja on runsaasti.
Mieti siis yhdessä vanhemman kanssa,
millainen yhdistelmä olisi juuri hänelle toimivin.
Muista myös, että tarpeet muuttuvat perheen
elämänvaiheen ja -tilanteen mukana:
arki murrosikäisen rinnalla on hyvin toisenlaista
kuin vauvan kanssa. Pysyvää on usein
taloudellisen tilanteen tiukkuus.
Moni perhe elää perusturvan varassa.

Millaisiin asioihin vanhemmat itse kertovat
tarvitsevansa tukea?
Vanhempien kommenteissa nousevat esiin
esimerkiksi nämä tilanteet:

Hyödyllisiksi koettuja ovat muun muassa
nämä tukimuodot:
• taloudellinen tuki
• ymmärrettävä ja selkeä tieto etuuksista
sekä apu niiden hakemisessa
• konkreettinen apu arkiasioiden hoitamisessa
• vertaistuki ja psyykkinen tuki
• apu tiedonhankinnassa ja erilaisten
lomakkeiden täyttämisessä
• ohjaus lapsen perushoidossa:
neuvot ravinnosta, turvallisuudesta,
hygieniasta ja vuorovaikutuksesta
• apu omien ja lapsen tunteiden kohtaamisessa
• tuki hankalien tilanteiden käsittelemisessä
• erilaisten sosiaalisten tilanteiden harjoittelu
• tuki työelämässä

• lapselle lukeminen
• läksyissä auttaminen
• lapsen kuljettaminen harrastuksiin
• arkirutiinien luominen ja noudattaminen
• asioiden selittäminen lapselle
• yhteydenpito päiväkodin tai koulun kanssa
• uusien taitojen opettaminen lapselle
• rajojen asettaminen lapselle
• lomakkeiden täyttäminen

Tuki tehoaa vain, kun perhe on valmis ja halukas
ottamaan sitä vastaan. Jokainen vanhempi
haluaa tuntea, että perheen ympärillä
työskentelevät ammattilaiset ovat ottaneet
hänen toiveensa huomioon ja että hänet
pidetään ajan tasalla.
Tuen jatkuvuuteen on syytä kiinnittää huomiota
erityisesti elämän muutoskohdissa,
kuten perheen muuttaessa, työntekijän
tai tukimuodon vaihtuessa tai lapsen siirtyessä
uuteen hoitopaikkaan tai kouluun.
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• asiointi viranomaisten kanssa

”Pienen nyytin hoito on antoisaa
− varsinkin, jos on tyytyväinen lapsi.
Haasteet alkavat, kun lapsi lähtee
liikkumaan. Pitäisi osata kieltää
ja asettaa rajoja. Siinähän on
tekemistä ihan jokaisella meistä.”

”Joskus on esimerkiksi lähdetty
äidin ja lapsen kanssa
seurakunnan kerhoon.
Ollaan siellä mukana ja autetaan
näin äitiä saamaan samalla mallia
ja tukea muista.”
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Opasta minua
Konkreettinen mallintaminen on yksi parhaista työkaluista,
kun autat vanhempaa saamaan otteen arjesta.
Hyödynnä monipuolisesti myös kuvia ja lukujärjestyksiä.

Kun vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia
oppimisvaikeuksia, teoreettisen tiedon vastaanottaminen
on hänelle tavanomaista työläämpää. Siksi mahdollisimman
havainnolliset ja käytännönläheiset menetelmät ovat yleensä
toimivimpia, kun etsit yhdessä vanhemman kanssa ratkaisuja
arjen pulmiin.
Hyväksi havaittuja työkaluja ovat muun muassa nämä:
• Kuvat auttavat vanhempaa hahmottamaan ja muistamaan
asioita. Kuvien käyttö onnistuu myös silloin, kun lukeminen
ja kirjoittaminen tuottavat vaikeuksia. Hyödyllisiä ovat niin
piirrokset, selkeät kaaviot kuin valokuvatkin.
• PCS on maailman käytetyin kaupallinen kommunikaatiokuvapankki. Se on kehitetty erityisesti puhevammaisten
henkilöiden avuksi mutta on käyttökelpoinen moneen
tarkoitukseen. PCS-kuvat ovat yksinkertaisia piirroksia,
jotka kuvaavat esineitä, tekemistä, tunnetiloja ja niin edelleen.
Lyhenne PCS tulee sanoista Picture Communication Symbols.
• Lukujärjestys konkretisoi päivän tai viikon toistuvia rutiineja.
Asiat voivat olla lukujärjestyksessä paitsi kirjoitettuina myös
kuvina. Niin ikään värejä kannattaa hyödyntää asioiden
ryhmittelyyn. Lukujärjestykselle paras on usein jokin näkyvä
paikka, kuten jääkaapin ovi.
• Helppokäyttöinen kalenteri auttaa hallitsemaan pidempiä
ajanjaksoja ja esimerkiksi muistamaan sovitut tapaamiset.
Myös kalenteriin voi yhdistää värien ja kuvien käytön.
• Time timer -kello havainnollistaa ajan kulumista.
Ajastin auttaa esimerkiksi rajojen asettamisessa:
kellon voi säätää mittaamaan vaikkapa lapsen tietokoneella
tai television ääressä viettämää aikaa.
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• Mallintaminen eli konkreettinen näyttäminen
on yleensä tehokkaampaa kuin sanallisten
ohjeiden antaminen. Voit mallintaa esimerkiksi
kotitöitä, kuten vaipanvaihtoa, siivoamista,
ruuanlaittoa ja niin edelleen.

Lastensuojeluilmoitus on velvollisuus

Tukea sijoituksen jälkeen

Oikeanlainen tuki vähentää perheiden
ongelmia ja tätä kautta huostaanottoja.
Aina tuki ei kuitenkaan riitä.

• Voit harjoitella yhdessä vanhemman kanssa
konkreettisia askareita mutta myös
abstraktimpia tilanteita, kuten asioimista
virastoissa tai toisten vanhempien kohtaamista.

• Vanhemman elämän on jatkuttava myös
lapsen huostaanoton jälkeen.
Toisinaan voi olla jopa helpotus pienentää
vastuuta, joka on ollut liian suuri.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on
viranomaisen laissa määritelty velvollisuus.
On perheiden oikeusturvan kannalta tärkeää,
että linja on yhtenäinen. Perehdy siis oman
toimialasi lainsäädäntöön ja ohjeistoon.

• Vanhemmat tarvitsevat lapsen muualle
sijoittamisen jälkeen kriisiapua ja tukea
uudenlaisen vanhemmuuden opetteluun.

Muista myös, etteivät vanhemman
oppimisvaikeudet tai kehitysvamma ole
sinällään lastensuojeluilmoituksen peruste.

• Myös sijoituspaikan tulee tarvittaessa
saada koulutusta kehitysvammaisuudesta
tai laaja-alaisista oppimisvaikeuksista sekä
yhteistyöstä vanhempien kanssa.

• Sopikaa yhdessä, millaisia asioita vanhempi
harjoittelee itsenäisesti tapaamisten välillä.

Lastensuojelun asiakkaaksi päätymisellä on
usein edelleen turhan negatiivinen kaiku.
Parhaassa tapauksessa se voi tarjota perheelle
kaivatun mahdollisuuden korjata asioita.

• Joskus perusteltua voisi olla vanhemman
ja lapsen yhteinen perhesijoitus.

• Sijoitetun lapsen ja vanhempien kontaktin
säilymistä tulee tukea.

Lastensuojeluilmoitusta on aina käsiteltävä
yhdessä perheen ja verkoston kanssa.

”Jos joku haluaa aloittaa
puhtaalta pöydältä ja olla
samanlainen kuin muut,
niin kauan kuin menee hyvin,
se on oikeus ja kohtuus.”
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Ilmoituksen perusteita ja seurauksia on hyvä
käydä läpi vanhempien kanssa, mutta ei liian
yksityiskohtaisesti. Keskeistä on tieto,
miten jatkossa edetään.
Vältä vaikeita käsitteitä. Muista myös,
että jo sana lastensuojeluilmoitus saattaa
olla vanhemmille pelottava. Nämä mielikuvat
periytyvät joskus sukupolvien takaa.

”Selän takana ei pidä puhua,
vaan istutaan mieluummin
saman pöydän ääreen.
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Yhdessä onnistumme
Lapset kaipaavat rehellistä tietoa vanhemman oppimisen
ja ymmärtämisen vaikeuksista. Kutsu myös läheiset
mukaan työhön perheen hyväksi.
Vanhemman kehitysvamma tai laaja-alaiset oppimisvaikeudet eivät merkitse väistämättä,
että lapsella olisi samoja vaikeuksia. Itse asiassa näiden perheiden lapsista valtaosa kehittyy
oppimisen ja ymmärtämisen taidoiltaan normaalisti.
Lasten hyvinvointia edistää kaikkein parhaiten se, että vanhemmat saavat tarvitsemansa tuen.
Tämä luonnollisesti edellyttää, että vanhempi myöntää avuntarpeensa ja suostuu ottamaan
vastaan tukea.
Kun aikuinen pärjää vanhemman roolissaan, myös lapsi saa käyttäytyä ja olla kuten muut ikäisensä.
Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kantamaan vastuuta vanhemmistaan tai sisaruksistaan.
Huomioi siis myös lasten tarpeet perheen kanssa työskennellessäsi. Usein perheen ympärillä
on kyllä paljon viranomaisia, mikä saattaa varsinkin murrosikäisistä tuntua jopa kiusalliselta.
Lapsi saattaa kuitenkin kaivata tunnetta, että joku ammattilaisista toimii juuri häntä varten.
Kunnioita vanhemman ja lapsen ainutkertaista suhdetta. Vanhemman kehitysvamma
tai laaja-alaiset oppimisvaikeudet eivät tarkoita, etteivätkö perheenjäsenten välit voisi
olla lämpimät ja välittävät.
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Tietoa iän mukaisesti
Huomioidaksesi perheen lapset mahdollisimman
hyvin voit miettiä esimerkiksi näitä kysymyksiä:

• Onko lapsella tilaisuuksia kodin
ulkopuoliseen virkistäytymiseen?

• Onko lapsilla riittävästi ja oikeanlaista tietoa
vanhemman kehitysvammasta tai
laaja-alaisista oppimisvaikeuksista?

Lapsen mahdollisuudet muun muassa harrastaa
saattavat kaventua vanhemman kehitysvamman
tai laaja-alaisten oppimisvaikeuksien vuoksi.
Perheen taloudellisen tilanteen tiukkuus voi
rajata esimerkiksi urheilulajien valikoimaa.

Lapsi tarvitsee ikätasonsa mukaista, rehellistä
tietoa aiheesta. Ilman tätä vanhemman
kehitysvamma tai oppimisvaikeudet saattavat
muuttua möröksi lapsen mielessä. On ihmisiä,
jotka ovat saaneet tietää asiasta vasta aikuisina.
• Onko lapsella mahdollisuus vertaistukeen?
Lapsi voi kuvitella olevansa ainoa, jonka
vanhemmalla on oppimisen ja ymmärtämisen
vaikeuksia. Yleensä lapset arvostavatkin
tilaisuutta tavata muita samassa tilanteessa olevia.

• Onko lapsella ystäviä?
Perheen tilanne voi saada lapsen eristäytymään
muista ikäisistään. Koulussa tai päiväkodissa
saattaa esiintyä kiusaamista.
Perheen kanssa työskentelevänä ammattilaisena
sinulla on mahdollisuus ottaa nämä kysymykset
huomioon. Pyri tukemaan lapsen turvallisuuden
ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta.

”Eräällä perheellä näyttää
menevän hyvin, kun heillä on
päivittäinen kontakti isoäitiin.
Jos läheisten tuki on mukana,
niin perheellä ei ole suurta hätää.”

Mieti, miten saisit lapset hyvällä tavalla
osallistumaan perheen kanssa työskentelyyn:
• Lapset voisivat ainakin joskus olla mukana
yhteisissä tapaamisissa.
• Vähän isompien lasten kanssa voit sopia,
että he ovat paikalla niin kauan kuin heistä
itsestään tuntuu mukavalta.

”Isän rooli ratkaisee paljon,
kun äidillä on oppimisen
ja ymmärtämisen vaikeuksia.
Äiti saattaa hoitaa lapset hyvin,
ja isä taas kantaa vastuun
juoksevista asioista.”

Luo lähiverkostosta joukkue
Perheen lähiverkosto muodostuu usein lähinnä
viranomaisista, kun vanhemmalla on
kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.
Sukulaiset saattavat asua kaukana, ja ystäväpiiri
voi olla suppea.
Parhaassa tapauksessa tuttavat ja sukulaiset
muodostavat perhettä kannattelevan tukiverkon.
Toisaalta he saattavat ruokkia vanhemman
pelkoja viranomaisia kohtaan. Pyri siis aktiivisesti
saamaan läheiset mukaan työhön:
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Lapset mukaan

• Kysy lasten mielipiteitä. Kuuntele ja osoita
arvostavasi heidän sanojaan.
• Mieti yhdessä muiden perheen ammattilaisverkostoon kuuluvien kanssa, voisiko joku
toimia lapsen nimettynä tukihenkilönä.

• Kysy vanhemmilta, keitä voisi kutsua mukaan.
Ellei heille tule ketään mieleen, tee ehdotuksia.
• Piirtäkää vaikkapa kartta perheen
läheisverkostosta sen hahmottamiseksi.
• Tee läheisille selväksi, että he ovat tervetulleita
tapaamisiin. Korosta heidän merkitystään.
• Purkakaa yhdessä läheisten rooleja perheen
tukena. Sopikaa jokaiselle oma tehtävä:
näin perheen hyväksi toimii kokonainen
samaan päämäärään pyrkivä joukkue.
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Lue lisää
Näiltä verkkosivustoilta löydät tarkempaa
tietoa tämän oppaan teemoista.
Kehitysvammaisuudesta ja
laaja-alaisista oppimisvaikeuksista:
www.kvtl.fi
www.verneri.net
Oppimisvaikeuksista yleisesti:
www.opioppimaan.fi
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
Selkeästä ja saavutettavasta viestinnästä:
www.papunet.net
Työmenetelmistä:
www.sosiaaliportti.fi
Lastensuojelusta:
www.lastensuojelu.info
www.lastensuojelunkasikirja.fi
www.lskl.fi
Vanhemmuudesta:
www.vaestoliitto.fi
www.mll.fi
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Sinun työsi tueksi
• Äiti ei pysy kärryillä -projektin kohderyhmänä ovat perheet, joissa vanhemmalla
on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.
• Projektin tavoitteena on auttaa eri alojen ammattilaisia tunnistamaan työssään
nämä perheet. Projektissa kehitetään palveluita perheiden tarpeita vastaaviksi
niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. Perheet ja vanhemmat
toimivat työssä tärkeinä kokemusasiantuntijoina.
• Projektilla on kokeilutoimintaa kolmella alueella: Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä
ja Itä-Uudellamaalla.
• Valtakunnallisena toimintana on perustettu yhteistyöverkosto, jossa on mukana
vammais- ja perheasioihin vaikuttavia tahoja. Verkoston tehtävänä on selvittää,
miten kohderyhmän perheitä tuetaan Suomessa, mitä tietoa ryhmästä on
saatavilla sekä miten perheille tarjottavaa tukea tulisi kehittää.
• Hanke toteutetaan vuosina 2010−2014, ja se on RAY:n rahoittama.
Lisätietoja: www.kvtl.fi
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Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Valtakunnallinen kansalaisjärjestö.
• Perustehtävämme ovat kehitysvammaisen ihmisen ihmisarvon
ja perusoikeuksien toteutuminen ja perheiden tukeminen.
• Perusarvomme ovat eettisyys, osallisuus ja ekokulttuurisuus.
Eettisyys. Vammaisilla ihmisillä on samanlainen synnynnäinen arvo
ja samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muilla ihmisillä.
Osallisuus. Tuki tulee rakentaa siten, että se mahdollistaa elämän
tavallisessa yhteiskunnassa.
Ekokulttuurisuus. Perhe on omaan elämäänsä aktiivisesti vaikuttava yksikkö,
jota yhteiskunta voi tukea perheen omia tarpeita kuunnellen
ja sen arvoja kunnioittaen.
• Vaikutamme lainsäädäntöön.
• Järjestämme koulutusta kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.
• Kehitämme vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa jäsenistömme tueksi.
• Neuvomme oikeusasioissa.
• Tarjoamme toimintavälineneuvontaa, välineiden kokeilua ja vuokrausta.
• Edistämme kehitysvammaisten ihmisten työhön pääsyä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
www.kvtl.fi

