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hyvä arki lapselle 
— lokikirja vanhemmille

Lokikirja soveltuu käytettäväksi materiaalina vapaaehtoisten 
koulutuksessa esim. tukihenkilöille, jotka toimivat lasten, nuor-

ten ja vanhempien kanssa, joilla on alaikäisiä lapsia. 

Aiheita on testattu myös vanhempien ryhmässä syksyllä 2021, 
kun perheessä on mielenterveyden ongelmia. Lokikirja soveltuu 
myös hyvin vanhempien ryhmään, kun alaikäisellä lapsella on 

mielenterveyden ongelmia. Aiheet sopivat niin oman kuin 
lapsenkin tilanteen käsittelyyn.



Meidän ainutlaatuinen 
perheemme
Arviolta kaksi kolmesta ihmisestä kärsii mielenterveyden ongel-
mista elämänsä aikana ja noin yksi neljästä tai viidestä lapsesta 
elää perheessä, jossa vanhemmilla on mielenterveys- tai päih-
deongelmia. Suurimmalla osalla perheistä on vaiheita, jolloin 
jollakulla perheenjäsenellä on haasteita oman jaksamisen, mie-
lenterveyden tai päihteiden käytön kanssa. Diagnoosia tärkeäm-
pää ovat häiriön vakavuus, kesto ja sen vaikutukset perheen 
arkeen.

Samankaltaisista haasteista huolimatta jokainen perhe on ai-
nutlaatuinen omine tapoineen, tottumuksineen ja rooleineen. 
Vanhemmat ovat erityisasiantuntijoita perheensä tilanteessa.

Vahvuudet 
tarkoittavat asioita, jotka sujuvat tavanomaisesti. 
Vahvuudet eivät tarkoita erityisiä avuja, lahjakkuutta 
tai saavutuksia.

Haavoittuvuudet 
tarkoittavat olemassa olevia ongelmia tai asioita, 
jotka voivat tuottaa jatkossa ongelmia, jos mitään ei 
tehdä. 



Keitä perheeseenne kuuluu? Mitkä ovat perheenne vahvuuksia? 
Entä haavoittuvuuksia?

PohDitaan!



Ylisukupolvisuus
Ylisukupolvisuus tarkoittaa 
ilmiöiden esiintymistä 
sukupolvien ketjussa. Ylisuku-
polvisuus on merkittävä osa 
yksittäisten ihmisten, 
perheitten sekä yhteiskunnan 
ja kulttuurin olemassaoloa ja 
kehitystä. Ylisukupolvisuus on 
eräänlainen perusperiaate 
elämän jatkuvuudessa. 

Näin ollen on ymmärrettävää, 
että myös haasteet voivat olla 
sukupolvisia kuten esimer-
kiksi mielenterveyden ongel-
mat. Vahvuudet siirtyvät myös 
usein sukupolvelta toiselle 
kuten pärjäävyyden taidot ja 
perheenjäsenten välinen 
läheisyys



Mitä omilta vanhemmiltasi saatua mallia välität lapsillesi? 
Mitä vanhemmiltasi saatua et halua välittää lapsillesi, 
vaan muokkaat toisenlaiseksi? 

Mitä ylisukupolvisia vahvuuksia suvussasi on? 
Onko suvussasi ylisukupolvisia haavoittuvuuksia? 

PohDitaan!



KEHITYSYMPÄRISTÖT
Kehitysympäristö tarkoittaa 
psykologista, sosiaalista ja 
fyysistä ympäristöä, jossa lapsi 
elää ja on osallisena. Kehitys-
ympäristöllä on oma merkityk-
sensä lapsen kehitykselle. 

Kehitysympäristöjä ovat koti, 
koulu, varhaiskasvatus sekä 
vapaa-ajan ympäristöt. 
Kehitysympäristöt ovat tuke-
massa lasten hyvinvointia ja 
suotuisaa kehitystä. Ne ra-
kentavat myös pärjäävyyttä 
haastavissa tilanteissa, mutta 
ne voivat myös olla tuottamas-
sa pahoinvointia, kehityksen 
ongelmia sekä pärjäävyyden 
horjumista. 

Kun jossakin kehitysympäris-
tössä, esimerkiksi kotona on 
haasteita, niin harrastukset ja 
koulu voivat suojella lapsen 
pärjäämistä ja tasapainottaa 
hänen arkeaan. Yksikin luotet-
tava, turvallinen ja huomioon 
ottava aikuinen, voi merkittä-
västi tukea lapsen selviytymistä 
ja kehittymistä



Mitä kaikkia kehitysympäristöjä lapsesi elämään kuuluu? 
Onko niissä turvallisia aikuisia?

PohDitaan!



LAPSEN KEHITYSVAIHEET
Vanhemmuus muuttuu sitä mukaan, kun lapsen kehitys-
vaiheet muuttuvat. Taapero tarvitsee vanhemmalta eri asioita 
kuin murrosikäinen. Onkin hyvä, että vanhempi pysähtyy aika 
ajoin pohtimaan omaa toimintaansa vanhempana sekä lapsen 
eri kehitys-vaiheisiin kuuluvia tarpeita.

Vauvan odotus  
Raskausaikana vanhempi tutustuu vauvaan ja it-
seensä vanhempana.

Taapero 1–2 v.  
Taapero oppii koko ajan uusia asioita omassa tah-
dissaan. Vanhemman tehtävänä on asettaa rajoja ja 
kestää lapsen kiukkua.

Vauvaikä 0–1 v.
Vauva tarvitsee vuorovaikutussuhteen toiseen 

ihmiseen, jotta hän voi kehittyä. Lapsen kehityksen 
kannalta on tärkeää, että hänelle kehittyy 

vauvavaiheessa hyvä perusturvallisuus.

Leikki-ikä 3–6 v.
Leikki-ikäinen tarvitsee vanhempaa pettymysten ja 

epäonnistumisten sietämisessä ja toisinaan rauhoit-
tamaan leikkiä. Lapsi kaipaa vanhemman rohkaisua 

ja kiitosta yrittämisestään. 



Alakouluikä 7–12 v  
Alakouluikäinen nauttii lisääntyneestä itsenäisyy-
destään. Vanhemman tehtävä on tukea, kannustaa ja 
rohkaista lasta pärjäämään itsenäisesti, mutta myös 
tarvittaessa antaa lapsen olla pieni ja käpertyä syliin.

Aikuisuutta kohden
Nuori aikuinen tarvitsee vanhemman tukea kokeil-
lessaan omien siipiensä kantavuutta.

Murrosikä 13–18 v.
Missään muussa elämänvaiheessa ei tapahdu yhtä 
nopeaa ja laaja-alaista kehitystä kuin murrosiässä. 

Nuori tarvitsee tilaa itsenäistyäkseen, mutta edelleen 
myös vanhempansa tukea ja aikaa.



Tunteet
 perheessä
Kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään. Tunteita voivat herättää 
muun muassa arjen tilanteet sekä muut perheenjäsenet. Usein 
myös kodin ulkopuoliset asiat tulevat esiin kotona. Tunteiden 
kohdalla ei ole olemassa oikeaa tai väärää, sillä tunne on aina 
reaktio johonkin. Mikään tunne ei jää päälle ikuisiksi ajoiksi, 
vaan tunteet tulevat ja menevät. Tunteet vaikuttavat ajatuksiin, 
käyttäytymiseen sekä vuorovaikutukseen. Tunteet myös tarttu-
vat helposti läheisiin, jonka vuoksi perheessä on tärkeätä miettiä, 
miten myönteisiä tunnekokemuksia voitaisiin lisätä.

Tunnetaitoihin sisältyy kyky havaita, tunnistaa, nimetä, ilmais-
ta, ymmärtää ja säädellä erilaisia tunteita. Aikuisen ohjauksen 
ja mallin avulla lapsi oppii tarkoituksenmukaisia tapoja ilmaista 
tunteitaan, säätelemään niiden voimakkuutta ja kestoa. Turvalli-
sen ja lapsen tunteet kestävän aikuisen tuella lapsi oppii kohtaa-
maan ja käsittelemään haastavampiakin tunteita.

Rakkaus Pelko Suru
Kiintymys 

Hellyys 
Luottamus

 Ihastus 
Voima

 Lempeys
Ylpeys

Lamaannus
Huoli
 Ujous

 Nolous
 Ahdistus

 Turvattomuus
 Paniikki

 Epävarmuus

Pettymys
Kaiho
 Apeus

Ulkopuolisuus 
Ikävä

 Masennus
 Lohduttomuus



Mitä tunteita koette ja miten niiden ilmaiseminen vaikuttaa 
muihin perheenjäseniin? Ovatko kaikki tunteet sallittuja? Miten 
voitte vahvistaa ja lisätä positiivisia tunnekokemuksia?

PohDitaan!

Ilo Viha Yllätys
Onni

 Mielihyvä
 Rentous

 Huojennus
 Innostuneisuus 

Kiitollisuus

Raivo
Kateus

 Ärtymys
 Turhautuminen

 Nöyryytys
Uhma

Tarmokkuus
 Ällistys

 Jännitys
 Helpotus

 Ilahtuminen



TOIMIVA ARKI
Toimiva arki vaikuttaa koko perheen mielenterveyteen ja hyvin-
vointiin. Tasapainoinen arki sisältää rytmiä, rutiineja, ennakoi-
tavuutta ja kiireettömyyttä sekä joustoa. Arjen ollessa toimivaa ja 
tasapainoista kaikki arjen osa-alueet ovat sopusoinnussa keske-
nään. 

Tasapainoisessa arjessa huomioidaan jokaisen perheenjäse-
nen tarpeet ja sovitetaan ne yhteen. Kun arki saadaan rullaa-
maan, perheessä jää enemmän aikaa yhdessäololle sekä muille 
merkityksellisille asioille. Tämän lisäksi sujuva arki tukee myös 
vanhemman jaksamista. Vanhemman arki sekä siinä tehtä-
vät valinnat rakentavat pohjan lapsuudelle. Lapsuus ja lapsena 
omaksutut mallit, tavat, arvot ja asenteet vaikuttavat hyvinvoin-
tiin sekä terveyteen tulevaisuudessa. 

Lapsen mielenterveyttä tukevia asioita 
arjessa ovat:

Ravinto ja yhdessä syöminen

Leikki ja luovuus

Riittävä uni ja lepo

Ihmissuhteet ja tunteet

Liikunta ja yhdessä tekeminen

Päivärytmin säännöllisyys



Millaiset tekijät vaikuttavat arkeenne positiivisesti? Entä negatii-
visesti? Mihin näistä tekijöistä voit vaikuttaa ja miten?

PohDitaan!



PÄRJÄÄVYYS ELI 
RESILIENSSI
Resilienssi on peräisin latinan 
kielen sanoista salire 
”hyppääminen” ja resalire ”hy-
pätä takaisin”. Englannin kielen 
resilience merkitsee vaikeuk-
sista takaisin ponnahtamisen 
kykyä. Resilienssi on käännetty 
suomeksi monilla sanoilla ja 
tässä lokikirjassa käytämme 
termiä pärjäävyys.

Pärjäävyys tarkoittaa sitä, että 
asiat sujuvat riittävän hyvin 
huolimatta siitä, että perheen 
tai lapsen elämässä on asioi-
ta tai muutoksia, jotka voivat 
vaarantaa perheen ja lapsen 
hyvinvointia. Pärjäävyys on 
arkisia asioita, jotka vaikuttavat 
olennaisesti perheen mie-
lenterveyteen sekä suojaavat 
lapsia muutoksissa ja vaikeuk-
sissa. Pärjäävyys ei ole yksin 
perheen jäsenten tai perheen 
sisäistä pärjäävyyttä, vaan se 
kehittyy vuorovaikutuksessa 
ympäristön kanssa. 

Esimerkiksi lasten muu ke-
hitysympäristö sekä perheen 
läheiset ja muu tuki voivat olla 
yhtä merkittävässä roolissa 
kuin perheen sisäiset asiat. 
Perheen voimavarat voivat 
vaihdella suuresti riippuen 
elämän vaiheesta tai vastaan 
tulleista vaikeuksista. Riittävän 
hyvin sujuva arki on jokaisessa 
perheessä erilaista. Haasteita ja 
vaikeita tilanteita tulee, mutta 
tärkeintä on se, miten ne koh-
dataan ja ratkaistaan.



Yhteistyö vanhemmuudessa
Säännöllinen vuorokausirytmi
Yhdessä toimiminen
Ilon hetket
Työnjako koko perheen kesken huomioiden lasten kehitystason
Kotitöiden jakaminen puolisoiden kesken 
Ongelmien ratkominen koko perheen kesken 
Sisarusten hyvät suhteet 
Arjen toimivuus
Yhteinen ymmärrys perheen tilanteesta
Riittävä lepo ja uni
Hyvä suhde päiväkotiin/kouluun
Kaverisuhteet, harrastukset
Positiivinen huomiointi 
Rakentava keskustelu perheessä 
Apua ja tukea antavat palvelut 
Hyvät suhteet sukuun ja tukea sieltä
Lapsen/nuoren osallisuus kehitysvaihe huomioiden
Lapsen/nuoren myönteinen kokemus koulusta

Kun perheessä on 
mielenterveyden ongelmia 
erityisen tärkeitä pärjäävyydelle 
ovat muun muassa seuraavat asiat



TOIMINTASUUNNITELMAT 
LAPSILLE TUKEMAAN JA 
VAHVISTAMAAN LAPSESI 
SUOTUISAA KEHITYSTÄ





TOIMINTASUUNNITELMA 
PERHEELLE:
MITÄ TARVITSEMME 
PERHEENÄ?

Kehujen jakamista 
Yhdessä joutenoloa 
Yhteistä tekemistä 

Rutiinien vakiinnuttamista
Omaa tilaa 

Omaa rauhaa
Yhteistä leikkiä 

Lisää harrastuksia 
Harrastusten vähentämistä
Arvojen mukaista elämää

Ystävyyssuhteiden vaalimista 
Unta ja lepoa 

Tunnetaitojen parantamista
Enemmän ystävyyssuhteita

Suhteiden vaalimista sukulaisiin
Enemmän tukea sukulaisilta

Käyttäytymisen hallinnan taitoja 
Positiivista kuria

Selkeämpiä ja kunnioittavampia rajoja
Ammattilaisten apua



Tukihenkilöä/tukiperhettä
Lohdutusta ja rohkaisua epäonnistuessa

Vahvuuksien sanoittamista  
Onnistumisista muistuttamista

Perhekeskusteluja 
Aikatauluista sopimista 

Perheen pelisäännöistä sopimista 
Yhteisiä aterioita

Omana itsenä arvostamista 
Kannustamista sinnikkyyteen 

Tunteiden sanoittamista
Keskustelua päiväkodin/koulun kanssa

Ruutuajan säännöstelyä
Kielteisen käytöksen sammuttamista 
Myönteisten tunteiden ilmaisemista 

Lisääntynyttä lapsen näkökulman ymmärtämistä 
Kiitoksien jakamista 
Anteeksiantamista

Itseluottamusta omaan vanhemmuuteen 
Vertaistukea 



OSAAVA VANHEMMUUS -
YMMÄRRYKSEN MERKITYS
Yhteinen ymmärrys tarkoittaa 
sitä, että vanhemmilla ja lapsil-
la on samansuuntaiset käsityk-
set perheen tilanteesta ja tietoa 
siitä, miten aikuiset hoitavat 
asiaa. Mielenterveyden ongel-
mat näkyvät henkilön käyt-
täytymisessä, tunneilmaisussa 
ja vuorovaikutuksessa. Lapsi 
voi syyllistää itseään läheisen 
sairaudesta ja oireista sekä teh-
dä vääriä tulkintoja.  Keskus-
teltaessa avoimesti tilanteesta 
lapsi saa tietoa esimerkiksi 
mikä sairaus on kyseessä ja 
miten se näkyy perheen arjes-
sa. Vanhemmat voivat kertoa, 
että tilannetta ei tarvitse hävetä 
ja vaikeistakin asioista voidaan 
puhua. 

Vanhemmuus ei ole koskaan 
täydellistä, riittävän hyvä van-
hemmuus on tarpeeksi. Per-
heenjäsenen mielenterveys-
ongelma tuo yleensä monen-
laisia haasteita perheen arkeen, 
jotka on hyvä ottaa huomioon 
ja hakea tarvittaessa apua 
tilanteeseen. Tilanteesta huoli-
matta vanhemman vahvuutena 
voi olla vanhemmuus.”



Lähteet
Marjamäki, E., Kosonen, S., 
Törrönen, S. & Hannukkala, M. 
2019. 4.painos. Lapsen mieli. 
Mielenterveystaitoja varhais-
kasvatukseen ja neuvolaan. 
MIELI Suomen mielen-terveys 
ry.

Mielenterveystalo nd. Lapset 
puheeksi – työn lähtökohtia 
ja teoreettista taustaa. Viitattu 
8.11.2021 https://www.mie-
lenterveystalo.fi/  > Aikuiset > 
Omahoito ja oppaat > Oppaat 
> Lapset puheeksi tutuksi > 
Lapset puheeksi – työn lähtö-
kohtia ja teoreettista taustaa.

Mieli ry 2021. Mitä ovat toimiva 
arki ja pärjäävyys perheissä? 
Viitattu 9.11.2021 https://mieli.
fi/ > Materiaalit ja koulutukset > 
Tietoa mielenterveyden vah-
vistamisesta > Perheet > Mitä 
ovat toimiva arki ja pärjäävyys 
perheissä?

Mieli ry 2021. Tasapainoinen 
perhearki. Viitattu 20.10.2021 
https://mieli.fi/ > Materiaalit 
ja koulutukset > Tietoa mie-
lenterveyden vahvistamisesta 
> Perheet > Tasapainoinen 
perhearki.

Mieli ry 2021. Tunnetaidot per-
heessä. Viitattu 1.11.2021 
https://mieli.fi/ > Materiaalit 
ja koulutukset > Tietoa mie-
lenterveyden vahvistamisesta 
> Perheet > Tunnetaidot per-
heessä.

Mieli ry 2021. Vanhemmuus-
taidot. Viitattu 6.11.2021 https://
mieli.fi/ > Materiaalit ja kou-lu-
tukset > Tietoa mielentervey-
den vahvistamisesta > Perheet 
> Vanhemmuustaidot.

MLL 2021. Lapsen kasvu ja ke-
hitys. Viitattu 6.11.2021 https://
www.mll.fi/ > Vanhemmille > 
Lapsen kasvu ja kehitys.

Poijula, S. 2018. 4.korjattu 
painos. Resilienssi. Muutosten 
kohtaamisen taito. Helsinki: 
Kirjapaja.

Uotila, M. & Tolvanen, J. 
nd. Hyvä arki lapselle. Loki-
kirja vanhemmille. Osaava 
van-hemmuus. 



www.vsfinfami.fi

https://www.vsfinfami.fi/

