
Opas 
vanhemmille 

Opas lasten vanhemmille, joilla on huolta  
lapsen haastavasta tai erityisestä käyttäytymisestä

Ymmärrä lastasi ja löydä 
tukea alueesi palveluista 
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Opas sisältää tietoa, käytännön 
neuvoja lapsen myönteiseen 
tukemiseen ja kuvauksia alueen 
palveluista. 

Neuropsykiatriset oireet ja häi-
riöt ovat kuin sateenvarjo, jonka 
alle mahtuu monenlaisia piirteitä. 
Ihmiset ovat neurologisesti mo-
nimuotoisia ja jokaisella on jotain 
neurokirjon piirteitä. Toisilla ne 
ovat lieviä, eivätkä häiritse arkea 
merkittävästi. Toisilla piirteet  
voivat haitata arkea suuresti 
ilman, että vaikeudet olisi toden-
nettavissa häiriöksi. Apua kannat-
taa hakea, jos arki tuntuu toistu-
vasti tai jatkuvasti vaikealta tai et 
tiedä miten toimia.

Voit soveltaa tämän oppaan 
tietoja omaan arkeesi parhai-
ten soveltuvalla tavalla. Kaikkia 
keinoja ei kannata yrittää ottaa 
kerralla käyttöön. Sinulla voi olla 
kokemus, että olet jo kokeillut 
kaikkea. Kokeile olisiko oppaan 

keinoista perheellenne hyötyä. Voi 
kuitenkin olla niin, että sujuvan 
arjen mahdollistaminen edellyttää 
oman ajattelun ja toimintatapojen 
muutosta. 

Opas on julkaistu elokuussa 2022 
ja opasta tullaan päivittämään 
Vantaan ja Keravan  
hyvinvointialueella vuoden 2023 
aikana. Opas on toteutettu osana 
Vantaa-Kerava sote: Asukkaan 
asialla - hanketta perhekeskus-
toimintamallin kehittämisessä. 
Opas ei sisällä palveluiden  
yhteystietoja, sillä ne tulevat 
muuttumaan vuoden 2023 aikana 
Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialueen käynnistymisen myötä. 
Ajantasaisimmat yhteystiedot 
löydät Vantaan ja Keravan  
kaupunkien sekä Vantaan ja  
Keravan hyvinvointialueen verkko- 
sivuilta, jotka avataan vuoden 
2023 alkuun mennessä.

Johdanto
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Vanhemmalle 

Aiheuttaako lapsen haastava 
käytös huolta? 

Etkö tiedä, miten voit tukea  
lastasi parhaiten vaikeassa tilan-
teessa?

Tässä oppaassa annamme sinulle 
käytännön neuvoja, joiden avulla 
sinun on helpompi tukea lasta-
si. Saat myös tärkeää tietoa siitä, 
miten pidät huolta itsestäsi.

Oppaan lopussa kerromme, 
millaisia palveluita lapsiperheet 
voivat saada Vantaan ja Keravan 
alueella.

Vanhempi kasvattaa lastaan koko 
elämänsä ajan. Matkan aika-
na vanhemman täytyy luopua 
asioista, jotka eivät enää toimi. 
Vain silloin niiden tilalle voi tulla 
asioita, jotka toimivat.

Lapsen neuropsykiatriset  
häiriöt

Lapsen neuropsykiatriset häiriöt 
aiheuttavat sen, että hän  
hahmottaa maailmaa eri tavalla 
kuin muut.

Neuropsykiatriset häiriöt johtuvat 
ihmisen aivojen välittäjäaineiden 
säätelyn häiriöstä.

Vanhemmat eivät siis aiheuta 
häiriöitä lapselle. Vanhemmat ja 
ympäristö voivat kuitenkin vai-
kuttaa siihen, miten paljon häiriöt 
haittaavat lapsen elämää. Arki 
perheessä helpottuu, kun van-
hemmat ymmärtävät, millä taval-
la lapsi hahmottaa maailmaa.

Aina ei kuitenkaan ole kyse  
lapsen neuropsykiatrisesta  
häiriöstä, vaikka lapsi käyttäytyy 
haastavasti. Lapsen elämässä 
voi olla hankala tilanne tai trau-
maattinen kokemus. Ehkä hänen 
vanhempansa ovat eronneet 
tai kotona on ollut väkivaltainen 
tilanne.
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Vanhemman omat tunteet

Arki haastavasti käyttäytyvän 
lapsen kanssa voi herättää sinus-
sa ikäviä tunteita. Voit esimerkiksi 
ajatella, että olet huono vanhem-
pi, kun et aina jaksa ymmärtää 
lastasi. Sinusta voi myös tuntua 
siltä, että unelmasi ihanasta  
vanhemmuudesta ei toteudu. 
Moni asia, jota aiemmin olet  
pitänyt itsestään selvänä, ei ehkä 
enää onnistukaan.

Joskus taas voit ajatella,  
että kaikki ammattilaiset eivät 
ymmärrä, millaista on elämä 
haastavan lapsen kanssa.

Ikävät tunteet ovat normaaleja 
tunteita, ja ne kuuluvat vanhem-
muuteen. Saatat kokea häpeää 
lapsesi käytöksen vuoksi. Häpeä 
on normaali tunne, jota voi oppia 
käsittelemään itsemyötätunnon 
avulla.

Omista tunteista on hyvä kes-
kustella jonkun läheisen ihmisen 
kanssa. Keskustelu helpottaa ja 
auttaa sinua jaksamaan. Voit  
kirjoittaa paperille niistä tilanteis-
ta, jolloin lapsen kanssa oli vai-
keaa. Kirjoita myös kuinka usein 
vaikeita tilanteita on. Näin osaat 
kertoa ammattilaisille tarkasti, 
millaista arki on perheessänne.

Ole itsellesi armollinen. Kiitä itseäsi 
kaikeasta siitä mitä jo teet, jotta 
lastesi olisi hyvä olla.

Voit lukea lisää armollisuudesta ja 
itsemyötätunnosta verkosta osoit-
teista:  
www.mieli.fi 
www.neuvokasperhe.fi
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Lapsen erityispiirteet

Jotkut erityispiirteet näkyvät ulos-
päin, mutta eivät kaikki. Ulospäin 
näkyviä erityispiirteitä ovat muun 
muassa:
• levottomuus
• impulsiivisuus eli äkkipikaisuus
• itsekontrollin puute
• hahmottamisen vaikeudet
• kertomisen vaikeudet
• tic- eli nykimisoireet
• ymmärtämisen vaikeudet.

Erityispiirteet, jotka  
eivät näy ulospäin: 
• aistien aliherkkyys
• aistien yliherkkyys
• keskittymisen vaikeus
• tarkkaavuuden vaikeus
• vaikeus ymmärtää ohjeita
• vaikeudet tunnistaa kasvojen 
ilmeitä.

Lapsen voi olla vaikea hyväksyä 
muutoksia tuttuun päivärytmiin. 
Vaikeudet voivat näkyä päivä- 
kodissa tai koulussa erityisesti  
silloin, jos muutoksia on paljon.

Lapsen voi olla vaikea joustaa 
asioista. Lisäksi hän ei välttämättä 
näe asioiden eri puolia.

Lapsella voi olla mielessä monia 
asioita. Kirjalliset ja kuvalliset oh-
jeet auttavat lasta, koska hän voi 
tarkastaa ohjeet monta kertaa.

Lapsen voi olla vaikea tietää, mitä 
sosiaalisissa tilanteissa täytyy 
tehdä, tai mitä häneltä odotetaan.
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Lapsen hankalalta  
tuntuva käyttäytyminen

Lapsen ja muiden ihmisten välille 
syntyy ristiriita, kun lapsi ei osaa 
tehdä tai olla niin kuin muut toi-
vovat. Ristiriita voi syntyä esimer-
kiksi silloin, jos lapsen on vaikea 
ymmärtää ohjeita tai sääntöjä. 
Ristiriita rasittaa lasta, jolloin 
aikuinen voi kokea käytöksen 
haastavana.

Lapsi voi purkaa tunteitaan hyvin 
voimakkaasti ja fyysisesti.  
Hankalan käyttäytymisen syitä 
ovat muun muassa:
• lapsi ei osaa käyttäytyä toisella 
tavalla.

• lapsi ei osaa hallita käytöstään.
• tilanne rasittaa lasta liikaa.

On tärkeää, että aikuinen tietää 
ne tilanteet, jotka rasittavat lasta 
liikaa. Tällöin aikuinen osaa toi-
mia lapsen kanssa myönteisesti. 
Tämä tarkoittaa, että aikuinen 
osaa ennakoida niitä tilanteita, 
joissa syntyy ristiriitoja. Kun  
aikuinen ennakoi tilanteita, silloin 
ristiriidat vähenevät. Tällöin myös 
lapsen haastava käytös usein 
vähenee.

On tärkeää, että aikuinen joustaa 
tilanteessa, joka rasittaa lasta. 
Jos olet joustava aikuinen, silloin 
myös lapsi oppii olemaan jous-
tava.

Voit lukea lisää tietoa verkos-
ta. Etsi tietoa englanninkielisellä 
sanalla ”meltdown” eli vapaasti 
suomennettuna itsesäätelyn het-
kellinen pettäminen.

Voit etsiä tietoa toisella englan-
ninkielisellä sanalla ”shutdown”. Se 
tarkoittaa tilannetta, joka rasittaa 
lasta niin paljon, että hän ei kuule 
eikä näe muita ihmisiä tai ympä-
ristöä.

Lapsi tarvitsee aikuiselta 
myönteistä kannustusta 
enemmän kuin muut lapset.
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Vinkkejä ja neuvoja,  
joiden avulla tuet lastasi

Seuraavaksi kerromme, millä eri 
tavoilla voit tukea ja auttaa lasta-
si. Autat lastasi myönteisesti, kun 
keskityt hyviin asioihin. Vanhem-
man toiminnan johdonmukaisuus 
on tärkeää.

Tee lapsen arjesta helppoa

Kaikki lapset hyötyvät siitä, että 
arjen rytmi on sama joka päivä. 
Erityisen tärkeää tämä on niil-
le lapsille, joille muutokset ovat 
hankalia.

Seuraavat vinkit voivat helpottaa 
lapsen ja koko perheenne arkea:
• Luo lapsen arkeen selkeä aika-
taulu ja rutiini. Selkeä arki auttaa 
lasta tekemään arjen asioita.

• Huolehdi, että lapsi lepää ja  
nukkuu tarpeeksi.

• Pidä lapsen ruutuaika  
kohtuullisena.

• Leiki lapsen kanssa tai tee  
hänen kanssaan jotain muuta 
kivaa yhdessä.

• Vähennä valoja, ääniä tai muita  
ärsykkeitä, jos ne häiritsevät 
lasta. Laita pois turhia leluja ja 
tavaroita.

• Anna lapsen tehdä asioita pie-
nissä osissa.

• Jos lapsi ei jaksa tai osaa, auta 
häntä. Voit opettaa lasta  
käyttämään kuvia, muistilistoja 
ja kalentereita.

Varaa lapselle tarpeeksi aikaa 
syömiseen, pukemiseen ja nukku-
maanmenoon. Tehkää asiat joka 
päivä niin samalla tavalla kuin 
mahdollista. Tällöin arki lapsen 
kanssa on helpompaa. 

Kun huolehdit lapsen arjesta, se 
kertoo lapselle, että välität hänestä.
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Anna lapselle suoria ohjeita

Anna lapselle suoria ohjeita, sillä 
lapsen on helpompi noudattaa 
niitä. Kerro lapselle selkeästi, mitä 
toivot, että hän tekee. Silloin lapsi 
myös onnistuu paremmin.

Seuraavat vinkit voivat auttaa 
sinua, kun annat ohjeita lapselle:
• Anna lapselle yksi ohje kerrallaan. 
Se auttaa lasta ymmärtämään 
ohjeen.

• Anna lapselle aikaa tehdä asia 
loppuun ennen kuin annat  
hänelle seuraavan ohjeen.

• Älä anna suoria ohjeita kysymyk-
sen muodossa. Esimerkiksi, jos 
haluat, että lapsi ei juokse, älä 
sano: “Ethän juokse, jooko?”.  
Sano mieluummin esimerkiksi 
“Kävele.”. Jos olet kieltänyt lasta, 
tarjoa hänelle jotain muuta teke-
mistä, esimerkiksi “Älä hypi soh-
valla. Ota mieluummin palapeli ja 
rakenna sitä.”

Kiinnitä huomiota siihen, millä 
tavalla puhut lapselle. Kun annat 
ohjeen lapselle, mieti:
• Annatko tietoa: “Ulkona sataa.” 
Suositteletko lapselle jotain: 
“Ulkona sataa. Sinun kannattaa 
laittaa kumisaappaat.”

• Kysytkö lapselta jotain: “Laitatko 
kumisaappaat jalkaan, jooko?” 

• Annatko suoran ohjeen: “Ulko-
na sataa. Laita kumisaappaat 
jalkaan.“

Mitä selkeämmin puhut lapselle, 
sitä helpommin lapsi ymmärtää, 
mitä haluat häneltä.
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Lapsen myönteinen  
huomioinen kantaa pitkälle

Lapsi, jolla on haastavaa tai  
erityistä käytöstä, tarvitsevat  
kehuja erityisen paljon, sillä hän 
saa usein kielteistä palautetta 
käyttäytymisestään.

Lapsi ottaa mieluummin vas-
taan kielteistä palautetta, kuin ei 
palautetta ollenkaan. Tämä voi 
lisätä hänen haastavaa käyttäy-
tymistään.

On tärkeää, että kehut lasta 
toistuvasti. Jos lapsen on vaikea 
ottaa kehuja vastaan, kehu häntä 
entistä enemmän.

Lapsesi voi tarvita kehuja myös 
niissä asioissa, joissa muita  
samanikäisiä lapsia ei tarvitse 
enää kehua.

Kerro lapselle aina selvästi, mistä 
asiasta kehut häntä. Silloin hän 
oppii, millainen käyttäytyminen on 
toimivaa.

Kun kehut lasta, älä moiti häntä 
samaan aikaan jostain muusta 
asiasta. Tällöin lapsi ei muista  
kehua, hän muistaa vain  
moitteen.

Jotta lapsi voi uskoa 
itseensä, hänellä täytyy 
olla tunne, että aikuiset 
uskovat häneen.

Kun lasta kehutaan ja arvoste-
taan, hänelle kehittyy hyvä itse-
tunto. Silloin hän oppii tuntemaan 
mielihyvää aina, kun hän  
onnistuu. 



12 vakehyva.fi

Huomion antaminen lisää  
lapsen turvallisuuden tunnetta

Kaikki lapset tahtovat myönteistä 
huomiota. Hymyile lapselle ja  
halaa häntä, näytä hänelle peuk-
kua. Sano hänelle jotain, mikä 
rohkaisee häntä. Kehu lasta myös 
pienistä asioista.

Anna lapsella huomiota niissä 
tilanteissa, joissa lapsi käyttäytyy 
hyvin. Älä vain silloin, kun lapsi 
käyttäytyy huonosti.

Voit jättää huomiotta tilanteet, 
joissa lapsi toimii ei-toivotulla ta-
valla, mutta siitä ei ole haittaa.

Sinun ja lapsesi yhteinen leikki voi 
auttaa lastasi keskittymään ja 
rauhoittumaan. Yhteinen leikki voi 
lisätä sinun ja lapsesi välistä  
vuorovaikutusta.

Yhteinen leikki voi olla:
• pelaamista
• palapelin rakentamista
• piirtämistä tai värittämistä
• askartelua
• luonnossa liikkumista.

Voit kokeilla leikkiä lapsesi kans-
sa 15 minuuttia joka päivä tietyn 
jakson, esimerkiksi kuukauden 
ajan. Yhteinen leikki voi muuttaa 
arkeanne myönteisemmäksi.
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Harjoittele lapsen kanssa 
keinoja, joiden avulla hän voi 
auttaa itseään

Lapsi voi auttaa itseään vaikeassa 
tilanteessa, mutta hän ei opi tai-
toja ilman aikuisen apua. Erilainen 
tekeminen voi auttaa lasta kes-
kittymään ja ehkäisemään tilan-
teiden kuormitusta. Kerro ja näytä 
lapselle, mitä nämä keinot ovat. 

Kuuntele
• Kuuntele musiikkia
• Kuuntele valkoista kohinaa  
(Etsi verkosta white noise)

• Tee tehtäviä tai askartele  
huoneessa, jossa on melua.

• Tee tehtäviä tai askartele  
huoneessa, jossa on hiljaista.

Laita jotain suuhun
• Juo lasi kylmää vettä.
• Imeskele jääpalaa tai pastillia
• syö purukumia

Harjoitelkaa niitä yhdessä. Alla 
esimerkkejä, joita voitte kokeilla.

Liiku
• Työnnä esineitä
• Vedä esineitä
• Kanna esineitä
• Roiku
• Hypi 
• Kävele ulkona tai metsässä

Kosketa
• Kosketa esineitä
• Taputtele käsiä ja jalkoja
• Kastele kädet tai kasvot vedellä
• Käy suihkussa

Katso
• Katso virtaavaa vettä tai  
nuotiota

• Katso purkkia, jossa on glitteriä
• Katso kaleidoskooppia
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Kun lapsi raivostuu

Koska lapsi vasta opettelee 
säätelemään tunteitaan, hän voi 
raivostua, kun jokin tilanne rasit-
taa häntä liikaa. Hänen voi olla 
esimerkiksi nälkä tai hän voi olla 
väsynyt. Kavereiden kanssa on 
voinut tapahtua joitain ikävää. 
Hänen aistinsa voivat olla liian 
kuormittuneet.

Tällöin lapsi saattaa käyttäytyä 
aggressiivisesti itseään, toisia tai 
ympäristöä kohtaan. Lapsi pyrkii 
ilmaisemaan jotain tarvetta, jota 
hän ei vielä osaa sanoittaa.

Kun lapsi raivostuu, silloin on tär-
keää, että sinä olet rauhallinen. 

Jos myös sinä raivostut, se lisää 
lapsen levottomuutta.

Jos et pysty olemaan rauhallinen, 
mene hetkeksi toiseen huonee-
seen. Kerro kuitenkin lapselle, että 
sinun täytyy olla hetki toisessa 
huoneessa, jotta voit rauhoittua. 
Tilanteesta kannattaa keskustella 
vasta sen jälkeen, kun te molem-
mat olette rauhoittuneet.

Jos mahdollista, lopeta lapsen 
aggressiivinen käyttäytyminen 

heti. Näin hän ei satuta itseään tai 
toisia. Käytä tilanteessa varmoja 
otteita, mutta älä satuta lasta.

Jos lapsi haluaa, anna hänen 
lähteä tilanteesta pois, esimerkiksi 
omaan huoneeseensa. Tunteiden 
säätelyä on myös se, että lapsi 
haluaa olla yksin.

Lapsen kanssa kannattaa kes-
kustella jo etukäteen siitä, mikä 
häntä voisi tilanteissa rauhoittaa. 
Myös sisarusten kanssa on tärkeä 
keskustella miten he kokevat ti-
lanteen ja miten tilanne olisi heille 
mahdollisimman vähän kuor-
mittava. Tilanne on tärkeä käydä 
yhdessä läpi jälkikäteen.
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Muista itsesi ja oma  
hyvinvointisi

On tärkeää, että teet asioita,  
joista nautit.

Sinulla on vanhempana paljon 
vastuita ja velvollisuuksia. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että olet 
muutakin kuin vanhempi. Sinun on 
edelleen lupa tehdä asioita, jotka 
ovat sinulle tärkeitä ja tuovat si-
nulle mielihyvää.

Kun voit hyvin ja jaksat, silloin 
myös arki sujuu paremmin.

Mieti ja suunnittele miten saisit 
aikaa omalle mielekkäälle tekemi-
selle. Aikasi voi olla vähissä, mutta 
huomioi myös pienet hetket.

Jos perheelläsi ei ole tukiverkos-
toa, mieti, voitko pyytää apua 
lastenhoitoon naapurilta tai  
ystävältä? Tai voitko sopia tutta-
vaperheen kanssa, että hoidatte 
toistenne lapsia vuorotellen?

Mannerheimin lastensuojeluliitto 
tarjoaa myös apua lastenhoitoon. 
Lastenhoito maksaa noin 10 euroa 
tunnilta. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointi- 
alue tarjoaa kotipalvelua lapsi- 
perheille. Jos perheen taloudelli-
nen tilanne on heikko, silloin  
kotipalvelua voi saada maksutta.

Vinkkejä jaksamiseen  
ja tukipalveluihin

Mitkä asiat tekevät sinut 
iloiseksi? Mitkä asiat ren-
touttavat sinua? Mitkä asiat 
auttavat sinua palautumaan?
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Muista hoitaa myös  
parisuhdettasi

Kun arki on haastavaa, vanhem-
mat eivät ehkä jaksa hoitaa pari-
suhdettaan.

Lapsen haastava käytös voi sekä 
kuluttaa vanhempien voimia että 
olla kriisi parisuhteelle. Haastava 
arki voi myös viedä vanhempia 
kauemmas toisistaan. Toisaalta 
uudenlaisen arjen opettelu yh-
dessä voi lisätä yhteenkuuluvuu-
den tunnetta. Silloin parisuhteesta 
voi tulla entistä vahvempi.

On tärkeää, että parisuhteessa 
huomioidaan molempien tarpeet. 

Parisuhteen tuki ja palvelut lapsiperheiden erotilanteisiin

Eroa harkittaessa

Eron aikana

Eron jälkeen

Parisuhteessa ja eron eri vaiheisiin on saatavissa monentaista tukea ja neuvontaa. Apua ongelmiin on hyvä hakea ajoissa.

Lisätietoja omaan tilanteeseesi parhaiten sopivasta Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen tuesta löydät sivustolta: vakehyva.fi

1.

3.

2.

Parisuhteen 
jatkuminen

Eroseminaarit

Apuaeroon.fi

Miessakit: erosta 
elossa

Lasten ja nuorten 
eroryhmät

Eronneiden vanhempien 
vertaistukiryhmä

Tapaamispaikka-
toiminta

Lastenvalvoja

Eroneuvonta-chat

Follo-sovittelu

Lähisuhdeväkivaltatyön 
yksikkö Koivula

Eroauttamisen 
sosiaaliohjaus

Perheasioiden 
sovittelu

Lapsiperheiden 
neuvonta ja ohjaus

Neuvola

Kasvatus- ja 
perheneuvonta

Familia
Kirkon 

perheneuvonta

Eron  ensiapupiste

Väestöliiton 
parisuhdepalvelut

Parisuhdekeskus 
Kataja

Supli

Parisuhdeterapeuttinen 
työskentely

Perhesuhdekeskus

Sosiaali- ja 
kriisipäivystys

Tarvittaessa 
tukenasi myös:

Turvakoti

Parisuhteen vuorovaikutuksen 
kannattaa olla avointa. Omista 
tunteista kannattaa puhua. Kaikki 
omat tunteet ovat hyväksyttäviä.

Myös kumppanin tunteet kannat-
taa hyväksyä, sillä kukaan ei valitse 
tunteitaan. Jokainen voi vaikuttaa 
omaan käytökseensä. Myös omia 
tunteita voi oppia säätelemään. 
Jos lapsen käytös herättää sinussa 
vaikeita tunteita, keskustele niistä 
kumppanisi kanssa. Yhteiset  
keskustelut parhaimmillaan  
vahvistavat parisuhdettanne.
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Päiväkoti tai koulu  
voivat tukea lasta

Päiväkodissa ja koulussa on  
käytössä tukimalli, jolla lasta voi-
daan tukea. Tukimallia kutsutaan  
kolmiportaisen tuen malliksi.

Tukimallissa on kolme tasoa.  
Tasot ovat:
• yleinen tuki
• tehostettu tuki
• erityinen tuki.

Lapsi voi saada vain yhden ta-
son tukea kerrallaan. Tuen taso 
riippuu siitä, millaista tukea lapsi 
tarvitsee.

Lapsi voi tarvita tukea vain hetken 
tai pidemmän aikaa. Myös pieni 
tuki voi auttaa lasta paljon.

Jos lapsesi käyttäytyminen huo-
lestuttaa sinua, keskustele päivä- 
kodin työntekijöiden tai koulun 
opettajan kanssa. Pyydä lisätieto-
ja kolmiportaisen tuen mallista.

Varhaiskasvatuksessa ja  
perusopetuksessa työntekelee 

psykologeja ja kuraattoreita. Heiltä 
voit saada ohjausta ja tukea. 

Kouluilla työskentelee myös 
kouluterveydenhoitajia ja 
koululääkäreitä. Apua saat myös 
heiltä.

Yhteystiedot saat parhaiten 
lapsesi koulun tai päiväkodin 
henkilöstöltä tai verkkosivuilta.
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ADHD-liitto 

AHDH-liitto tarjoaa tietoa ja tukea 
esimerkiksi kursseja, vertaistukea 
ja lomatoimintaa.

Katso lisätietoja verkosta  
osoitteesta www.adhd-liitto.fi

Voit myös soittaa ADHD-liiton  
puhelinneuvontaan. Puhelinneu-
vonnan numero on 040 541 7696. 

Voit soittaa puhelinneuvontaan 
keskiviikkoisin ja torstaisin  
kello 9–11.

Barnavårds föreningen eli BF

Barnavårds föreningen eli BF 
tarjoaa palveluita myös suomen 
kielellä.

BF auttaa sinua opastamaan  
lasta, joka on esimerkiksi  
uhmakas tai ylivilkas.

Voit ottaa yhteyttä BF:ään ilman 
lähetettä tai lapsen diagnoosia.

Katso lisätietoja verkosta  
osoitteesta www.bvif.fi

Voit soittaa BF:än puhelin- 
neuvontaan. Puhelinneuvonnan 
numero on 050 565 1722.

Voit soittaa puhelinneuvontaan 
maanantaista torstaihin  
kello 9–11 ja kello 12–14.

Kolmannen sektorin toimijat neuvovat  
ja tarjoavat vertaistukea vanhemmille

Kolmannen sektorin toimijat eli liitot, järjestöt, 
yhdistykset ja uskonnolliset yhteisöt ovat myös 
vanhempien tukena.

Paras tuki voi löytyä kolmannelta sektorilta. 

Voit etsiä apua ja tukea esimerkiksi seuraavilta 
kolmannen sektorin toimijoita:
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Autismiliitto 

Autismiliitto tarjoaa vertaistukea. 
Lisäksi se antaa tietoa ja tukea 
autismikirjon ihmisille ja heidän 
läheisilleen.

Katso lisätietoja verkosta  
osoitteesta www.autismiliitto.fi

Voit myös soittaa Autismiliiton 
puhelinneuvontaan. Puhelinneu-
vonnan numero on 050 467 3130.

Voit soittaa puhelinneuvontaan 
maanantaista torstaihin  
kello 12–15.

Suomen Tourette ja  
OCD-yhdistys 

Suomen Tourette ja OCD-yhdistys 
tarjoaa tietoa muun muassa: 
• Touretten oireyhtymästä
• OCD:stä eli pakko-oireisesta  
häiriöstä

• tapahtumista
• koulutuksista
• vertaisryhmistä. 

Katso lisätietoja verkosta  
osoitteesta www.tourette.fi.  
Yhdistyksellä ei ole  
puhelinneuvontaa.
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Vertaisryhmät

Vertaisryhmätoiminnassa samanlaisessa elämän-
tilanteessa olevat pääsevät jakamaan kokemuksia 
keskenään. Se antaa mahdollisuuden saada toisil-
ta tukea, toivoa sekä uusia näkökulmia.

Vanhemmuuden ABC -ryhmät

Vanhemmuuden ABC-ryhmät on 
tarkoitettu 3–12-vuotiaiden lasten 
vanhemmille.

Ryhmien tarkoitus on:
• Vahvistaa vanhemman ja  
lapsen suhdetta.

• Auttaa vanhempaa tukemaan-
lapsen positiivista kehitystä.

• Antaa vanhemmille vertaistukea.
• Antaa vanhemmille tutkimustie-
toa vanhemmuudesta ja lapsen 
kehityksestä.

Ryhmät tapaavat neljä kertaa. 
Tapaamiset ovat kerran viikossa. 
Tapaamiset järjestetään yleensä 
etänä Zoom-sovelluksessa.  
Jokainen tapaaminen kestää  
2 tuntia 15 minuuttia.

Tapaamiset ovat ilmaisia. Van-
hemmuuden ABC-ryhmiä järjes-
tää Mannerheimin lastensuojelulii-
ton Uudenmaan piiri. 

Katso lisätietoja verkosta osoit-
teesta www. uudenmaanpiiri.mll.fi.

Perhekoulu POP 

Perhekoulu POP on tarkoitettu 
vanhemmille. 

Perhekoulu POP on kurssi, jonka 
tarkoitus on:
• Vahvistaa vanhemman ja lapsen 
välistä suhdetta.

• Antaa vanhemmalle keinoja 
haastaviin arkitilanteisiin.

• Kehittää vanhemman ja lapsen 
vuorovaikutusta.

• Antaa vanhemmille vertaistukea.
• Ohjata ja neuvoa vanhempia.

Tapaamisia on kahdeksan. Jokai-
nen tapaaminen kestää 3 tuntia. 
Tapaamiset voivat olla etäta-
paamisia tai lähitapaamisia ja ne 
järjestetään Helsingissä.

Perhekoulu POP - kokonaisuus 
maksaa noin 50 euroa perheeltä.

Perhekoulu POP -kursseja järjes-
tää Barnavårdsföreningen. Katso 
lisätietoja verkosta osoitteesta 
www.bvif.fi
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Arki lapsen voi olla haastavaa.
Perheille on tarjolla monenlaista 
tukea. Palvelujärjestelmä voi  
välillä näyttäytyä monimutkaisel-
ta. Hae tukea matalalla kynnyk-
sellä. Haastavaan tilanteeseen ei 
tarvitse jäädä yksin. 

Tässä luvussa kerrotaan, millaista 
tukea Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialue tarjoaa kuntalaisille. 
Palvelut edellyttävät sosiaalihuol-
lon tai terveydenhuollon asiak-
kuutta. Palvelut eivät edellytä, että 
lapsella on todettu neuropsykiat-
riset kirjon häiriö. Palveluita voivat 
saada kaikki perheet arvioinnin 
perusteella.

Vantaan ja Keravan hyvinvointi-
alueen palveluita perheille, joilla  
on huoli lapsen käyttäytymisestä

Palvelutarpeen arviointi

Jos koet, että lapsesi tai perheesi 
tarvitsee sosiaalityön apua,  
perheelläsi on oikeus palvelu- 
tarpeen arviointiin. 

Joskus lapsen tai perheenne 
kanssa työskentelevä työntekijä 
voi olla huolissaan lapsen tilan-
teesta. Jos huoli on pieni, silloin 
hän voi pyytää palvelutarpeen 
arviointia yhdessä perheenne 
kanssa. 

Palvelutarpeen arvioinnissa  
selvitetään:
• perheen elämäntilanne
• millaista apua perhe tarvitsee
• millaiset palvelut auttavat  
perhettä parhaiten.

Lisäksi arvioinnissa huomioidaan 
lapsen ja huoltajien mielipiteet.

Ensin sosiaalityöntekijä tai sosi-
aaliohjaaja arvioi, millaista apua 
ja palvelua perhe tarvitsee. Sen 
jälkeen perheelle voidaan tarjota 
apua erilaisista palveluista.

Palvelutarpeen arviointi on aina 
perheelle maksutonta.
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Perheneuvola

Perheneuvola auttaa perhettä  
asioissa, jotka liittyvät lapsen hy-
vinvointiin, vanhemmuuteen  
ja perheeseen. 

Perheneuvolassa työskentelee:
• sosiaalityöntekijöitä 
• psykologeja 
• perheterapeutteja 
• sairaanhoitajia 
• sosiaaliohjaajia 
• lastenpsykiatreja.

Perheneuvolan palvelut ovat 
maksuttomia. Sinun kannattaa 
olla yhteydessä perheneuvolaan:
• Jos olet epävarma tai olet huolis-
sasi omasta vanhemmuudestasi.

• Jos lapsesi tai nuoresi kehitys tai 
käytös huolestuttaa sinua.

• Jos lapsellasi on haasteita  
päiväkodissa, koulussa tai  
kavereiden kanssa.

• Jos tiedät, että perheesi tilan-
ne muuttuu pian, esimerkiksi te 
vanhemmat eroatte.

• Jos perheesi tilanne on muuttu-
nut nopeasti, esimerkiksi toinen 
vanhempi on kuollut.

• Jos haluat keskustella perheen-
jäsenten välisistä suhteista.

• Jos kotonasi on usein riitaa tai 
perheväkivaltaa tai perheväki-
vallan uhka.

• Jos haluat apua avioeroon tai 
parisuhteen päättymiseen.

Saat apua perheneuvolasta arkisin 
kello 8–16.00. Jos tämä aika ei 
sovi sinulle, voit saada apua myös 
kello 8–18.00. Keskustele sinulle 
sopivasta ajasta perheneuvolan 
työntekijän kanssa.

Voit tavata perheneuvolan työnte-
kijää esimerkiksi kotona, koulussa 
tai päiväkodissa tai vaikka luon-
nossa kävellen. Voit myös tava-
ta työntekijän etänä esimerkiksi 
Teams-tapaamisessa. 

Voit tavata perheneuvolan  
työntekijän:
• yksin, kumppanisi tai perheesi 
kanssa

• ryhmissä.
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Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelun tarkoitus on auttaa 
perhettä mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa, jotta perheen 
arki ei muutu liian vaikeaksi. 

Kotipalvelu tukee perheen omia 
voimavaroja. Kotipalvelusta saat 
apua ja neuvontaa perheesi:
• arkeen
• lasten hoitoon ja kasvatukseen
• kodinhoitoon.

Kodinhoitoon liittyvät tehtävät 
perhe tekee yhdessä kotihoidon 
työntekijän kanssa.

Saat apua kotipalvelusta, jos  
perheessäsi on:
• vanhemmat ovat väsyneitä
• vanhempi tai vanhemmat ovat 
sairastuneet

• perheeseen on syntynyt lapsi
• perheenjäsenelläsi on jokin  
vamma.

Voit tavata kotipalvelun työnte-
kijöitä kotona tai jossain muussa 
paikassa. Tapaamiset ovat yleen-
sä arkipäivinä. Tapaamisia voi olla 
myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Mitä kotipalvelu maksaa? 

Tämän oppaan julkaisuhetkellä 
elokuussa 2022 Vantaan lapsiper-
heiden kotipalvelu on maksullista 
ja Keravalla maksutonta. 

Lisätietoja Vantaan maksun suu-
ruudesta löydät verkkosivuilta.
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Perhetyö

Jos perheessäsi on 0–17-vuotias 
lapsi, voit pyytää apua perhe-
työstä. Perhetyö on maksuton 
palvelu. Perhetyötä myöntää  
perheenne omatyöntekijä.

Perhetyön työntekijät auttavat  
ja tukevat:
• sinua vanhempana
• perheesi jäsenten välistä  
vuorovaikutusta

• lapsen kasvatusta
• vanhempien ja murrosikäisen 
nuoren arkea

• nopeasti muuttuneessa  
elämäntilanteessa, esimerkiksi 
vanhemmat ovat eronneet.

• uusperheen arjessa.

Perhetyöntekijä tapaa vanhempia 
ja lapsia sekä yhdessä että  
erikseen. Voitte tavata perhetyön-
tekijää kotonasi tai jossain  
muussa paikassa.

Ensin keskustelette perhetyön-
tekijän kanssa, millaisiin asioihin 
tarvitsette apua juuri nyt. Perhe-
työntekijä auttaa teitä löytämään 
myönteisiä ja toimivia keinoja 
arkeenne. Perhetyö on aina  
suunnitelmallista ja työskentely  
on tavoitteellista.

Perhetyöntekijän kanssa yhdessä 
tekeminen on yleensä sellaista, 
joka sopii perheelle parhaiten,  

kuten pelaamista, ruoan  
laittamista tai ulkona liikkumista.

Perhe tapaa perhetyöntekijän 
noin kerran viikossa. Jos perhe 
tarvitsee apua useammin tai  
harvemmin, siitä täytyy sopia 
erikseen omatyöntekijän kanssa.

Tapaamisten tavoitteena on:
• perheen mukava yhdessä olo
• perheenjäsenten yhteenkuulu-
vuuden lisääminen

• löytää ratkaisuja, jotka helpot-
tavat arkea, esimerkiksi kodin 
säännöistä sopiminen.

Perhe saa perhetyöstä apua ja 
tukea kolme kuukautta kerrallaan. 
Tämän jälkeen perhe, perhetyön-
tekijä ja omatyöntekijä arvioivat, 
tarvitseeko perhe vielä tukea. 

Perhetyö on luottamuksellista. Jos 
annat luvan, perhetyö voi tehdä 
yhteistyötä muiden kanssa, jotka 
auttavat perhettäsi.
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Toimintaterapia

Toimintaterapia voi tukea lasta, 
jos hän ei selviydy arjessa samal-
la tavalla kuin muut saman ikäiset 
lapset. 

Haasteita voi olla esimerkiksi:
• pukeutumisessa
• ruokailussa 
• käden taidoissa
• liikkumisessa
• oppimisessa
• leikkitaidoissa
• kaverisuhteissa.

Keskustele lapsen arjesta neu-
volassa, päivähoitopaikassa tai 
koulussa. Voitte saada lähetteen 
toimintaterapiaan. Toimintatera-
pia on maksuton palvelu. Toimin-
taterapeutti arvioi, miten paljon 
ja millaista toimintaterapiaa lapsi 

tarvitsee. Tämän jälkeen hän 
tekee lapsen toimintaterapian 
jatkosuunnitelman yhdessä  
vanhempien kanssa.

Vanhemmilla on tärkeä rooli  
lapsen toimintaterapiassa.  
Toimintaterapeutti antaa  
vanhemmille ohjeita, miten voitte 
leikkiä, pelata ja tehdä tehtäviä 
kotona lapsen kanssa.

Toimintaterapiaa voi myös ostaa 
yksityisiltä yrityksiltä.
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Muita menetelmiä,  
joilla autetaan ja tuetaan perheitä

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus 
on tarkoitettu perheelle, jonka 
perheenjäsenellä on neuropsy-
kiatrinen häiriö. Perhe voi saada 
valmennusta, vaikka lapsella ei 
ole neurokirjon diagnoosia. Val-
mennusta voi saada lapsen oma-
työntekijän arvion perusteella. 
Valmennus on suunnitelmallista ja 
tavoitteellista tukea.

Neuropsykiatrista valmennusta 
voidaan antaa koko perheelle tai 
vain lapselle. Valmennusta antaa 
neuropsykiatrinen valmentaja, 
joka osaa auttaa erityisesti nep-
sylapsia ja heidän perheitään.

Valmennusta voidaan antaa per-
heen kotona, lapsen päivähoito-
paikassa tai koulussa. Tapaamisia 
voi olla arkena myös iltaisin.

Neuropsykiatrisen valmennuksen 
tavoitteena on:
• antaa lisää tietoa neuropsykiat-
risista haasteista koko perheelle

• opettaa perheelle uusia tapoja 
tehdä asioita.

• auttaa perhettä rakentamaan 
heille toimivaa arkea.

• vahvistaa perheen omia  
voimavaroja.

Neuropsykiatrinen valmennus on 
luottamuksellista palvelua. Jos 
annat luvan, valmentaja voi tehdä 
yhteistyötä muita muiden toimi-
joiden kanssa, jotka myös autta-
vat perhettäsi. 

Neuropsykiatrinen valmennus on 
ilmaista asiakkaille, jotka asuvat 
Vantaan ja Keravan hyvinvointi-
alueella. 

Valmennusta voi myös ostaa yk-
sityisiltä yrityksiltä.
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STRATEGIA-kurssi ADHD-lasten 
vanhemmille

Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialueella järjestetään ajoittain 
STRATEGIA-kursseja vanhemmille, 
joiden lapsella on todettu adhd. 
Kurssit ovat maksuttomia.

Kursseja on: 
• 4–12-vuotiaiden lasten  
vanhemmille

• 13–17-vuotiaiden nuorten  
vanhemmille. 

Kursseilla saa monenlaista  
tietoa adhd:stä, kuten:
• Mikä aiheuttaa adhd:n? 
• Miten adhd vaikuttaa lapseen  
ja perheeseen?

• Millainen voi olla adhd-lapsen 
tulevaisuus?

• Miten koulu voi tukea  
adhd-lasta?

• Miten yhteiskunta voi tukea  
adhd-lasta?

Kursseilla vanhemmat saavat 
myös tärkeää vertaistukea toisilta 
vanhemmilta. 

Tapaamisia on viisi ja ne järjes-
tetään kerran viikossa. Jokainen 
tapaaminen kestää 3 tuntia. 

Kurssi sisältää luentoja,  
keskusteluja ja harjoituksia.
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Kelan tuki ja kuntoutus

Tukea ja kuntoutusta on mahdol-
lista saada myös Kelan kautta.

Katso lisätietoja Kelan kuntoutus-
vaihtoehdoista ja niihin hakeu-
tumisesta sekä taloudellisesta 
tuesta verkosta osoitteesta  
www.kela.fi.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukset ovat 
kursseja, jotka on tarkoitettu nep-
sy-lapselle ja hänen perheelleen. 
Kurssit ovat maksuttomia. Jos 
vanhempi tai vanhemmat ovat 
töissä, he voivat saada kurssin 
ajalta kuntoutusrahaa.

Sopeutumisvalmennuksen kurs-
seja on erilaisia:
• ADHD-kurssi
• ADD-kurssi
• Lievät ja keskivaikeat autismin-
kirjon häiriöt -kurssi

• Varhain alkavat ja vaikea-astei-
set autisminkirjon häiriöt - kurssi.

Kurssilla lapsi ja hänen perheen-
sä saavat tukea arjen haasteisiin 
sekä kuntoutusta. 

Kuntoutuksen tarkoitus on muun 
muassa:
• auttaa lasta ja perhettä  
selviytymään arjen haasteista.

• tukemaan arjen hallintaa
• antaa tukea itsehoitoon.

Perhe saa tietoa lapsen neurop-
sykiatrisesta häiriöstä, eri kuntou-
tuksen muodoista oman kotikun-
tansa kautta.
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LAKU-perhekuntoutus

LAKU-perhekuntoutus on  
tarkoitettu 5–15-vuotiaille lapsille 
tai nuorille, joilla on diagnosoitu 
jokin seuraavista:
• ADD
• ADHD
• autisminkirjon häiriö
• Touretten oireyhtymä. 

LAKU-perhekuntoutuksen tarkoitus 
on antaa perheelle tietoa lapsen 
tai nuoren neuropsykiatrisesta 
häiriöstä.

Tapaamiset voidaan järjestää:
• perheen kotona
• muussa tutussa ympäristössä
• palveluntuottajan tiloissa.

Osa tapaamisista voidaan  
järjestää myös etänä.

Kuntoutus kestää 1,5 vuotta, ja se 
on maksuton. Voit hakea LAKU- 
perhekuntoutusta ympäri vuoden. 
Kuntoutushakemuksen lisäksi  
tarvitset lääkärinlausunto B:n.

Vaativa lääkinnällinen  
kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntou-
tuksen tavoitteena on, että pystyt 
sairaudestasi tai vammastasi 
huolimatta selviytymään arki- 
elämän toiminnoista paremmin.

Vaativaa lääkinnällistä kuntou-
tusta varten tarvitset kuntoutus-
suunnitelman, jonka on kirjoittanut 
sinua hoitava julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon lääkäri.

Voit valita itse kenen järjestämään 
kuntoutukseen menet. Palvelun-
tuottajalla täytyy olla sopimus 
Kelan kanssa.
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Kelasta voi saada  
taloudellista tukea

Kuntoutusraha

Jos perheesi osallistuu Kelan 
järjestämään kuntoutukseen, voit 
saada kuntoutusrahaa. Kela mak-
saa kuntoutusrahaa siltä ajalta, 
kun perheesi on kuntoutuksessa.

Voit saada kuntoutusrahaa myös 
siltä ajalta, kun osallistut:
• omaisesi sopeutumis- 
valmennukseen

• kuntoutuskurssille
• perhekuntoutukseen.

Kuntoutusraha turvaa toimeen-
tulosi siltä ajalta, kun olet kuntou-
tuksessa. Kuntoutusrahan suuruus 
riippuu siitä, millaiset ovat sinun 
vuositulosi.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotias lapsi voi saada 
vammaistukea, jos hän vamman-
sa tai sairautensa vuoksi tarvitsee 
säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja 
kuntoutusta. 

Hoidon ja huolenpidon täytyy olla 
normaalia suurempaa. Hoidon ja 
huolenpidon täytyy kestää yli 6 
kuukautta. Vammaistuki jaetaan 
kolmeen tasoon:
• perusvammaistuki
• korotettu vammaistuki
• ylin vammaistuki.

Miten paljon vammaistukea  
maksetaan?

Vammaistuen määrä riippuu siitä, 
minkä tason vammaistukea lapsi 
saa. Perusvammaistuki on tämän 
oppaan kirjoitushetkellä 95,39  
euroa kuussa.
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Lopuksi

Neuropsykiatrisista erityispiirteet 
ovat usein myös lapsen  
vahvuuksia:
• energisyys
• nopea tehtävien aloitus
• idearikkaus
• luovuus
• hyvä keskittyminen
• yksityiskohtien tarkka näkeminen.

Huomaa nämä piirteet hyvinä 
asioina lapsesi elämässä.

Voi olla, että sinä ja perheesi 
olette hakeneet palveluita ja apua 
jo monesta eri paikasta. Palvelu-
järjestelmä voi tuntua monimut-
kaiselta. Tästä huolimatta sinun 
kannattaa aina hakea tukea ja 
apua.

Älä jää yksin arjen haastaviin 
tilanteisiin.

Katso eri palveluiden yhteystiedot 
Vantaan ja Keravan kaupunkien 
verkkosivuilta osoitteista:  
www.vantaa.fi 
www.kerava.fi

Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialueen verkkosivut aloittavat 
toimintansa vuoden 2023 alkuun 
mennessä osoitteessa:  
www.vakehyva.fi
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Äidin kokemus arjesta  
nepsy-lapsen kanssa

Lapseni neuropsykiatrinen erityispiirre on opet-
tanut minulle paljon lapsestani ja itsestäni. Olen 
oppinut myös tuntemaan palveluita, joita lapsi 
ja perhe voi saada. Joskus palveluiden saami-
nen on ollut hankalaa ja joskus meidän perheen 
on ollut vaikea saada juuri niitä palveluita, joita 
olemme tarvinneet. 

Toivon kaikille samaa läpikäyville vanhemmille 
paljon kärsivällisyyttä ja jaksamista. Vaikeista 
tilanteista kannattaa keskustella puolison, ystä-
vän tai samassa tilanteessa olevan vanhemman 
kanssa. Puhuminen auttaa jaksamaan ja  
selvittää omia ajatuksia.

Meidän perheen hoitopolku on ollut poikkeuksel-
linen. Mutta myös lapsemme on erityisen  
poikkeuksellinen ja erityisen rakas.
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Voit pyytää lisätietoja tai antaa palautetta  
tämän oppaan sisällöstä. Yhteyshenkilönä  
toimii erityisasiantuntija Henna Salonen.

Yhteystiedot:  
henna.salonen@vantaa.fi  
puhelinnumero 040-6630587.

Oppaan lähteinä on käytetty  
sivustoja ja materiaalia, joihin 
voit tutustua lisää

• Arki toimimaan – vinkkejä  
lapsen myönteiseen  
tukemiseen  
(ADHD-liitto & Barnavårdföre-
ningen: 2021, 2. painos)

• Perhekoulun käsikirja –  
käytännön opas vanhemmille  
(Barnavårdsföreningen: 2017, 4. 
painos)

• Opetushallituksen verkkosivut 

• Tampereen kaupungin  
nepsy-sivusto 

• NäeNepsy-sivusto 

• Parisuhdekeskus Katajan sivusto 

• Papunetin sivusto 

Tutustu myös seuraaviin  
Youtube-kanaviin:
• Adhd-liitto
• Autismiliitto 
• Barnavårdsföreningen








