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Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on 

läsnä elämässämme enemmän kuin huomaammekaan. Kuvat 

auttavat meitä ymmärtämään, kuvien avulla voimme oppia uut-

ta. Kuvat yhdistävät ihmisiä, niiden avulla voi keskustella ja pitää 

hauskaa. Kuvat usein motivoivat, sekä toisaalta myös rauhoitta-

vat. Kuvien avulla voimme jäsentää maailmaamme, ennakoida 

tulevia tapahtumia sekä osittaa toimintaamme. Kuinka paljon 

visuaalisuudesta oikein hyödymmekään?

Tämä opas esittelee erilaisia visuaalisuuteen 

perustuvia keinoja helpottamaan lapsiperhei-

den arkea. Näillä keinoilla voidaan tukea 

lapsen vuorovaikutustaitoja sekä itsetuntoa, 

ja ne antavat myös keinoja lapsen ongelma-

käyttäytymiseen puuttumiseen. Kuvat usein 

selkeyttävät sekä rauhoittavat arkea ja niiden 

avulla voidaan myös ennaltaehkäistä ristiriita-

tilanteiden syntymistä. Kuvien tarkoituksena on 

myös parantaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta si-

ten, että visuaalisista menetelmistä tulee lapsen ja vanhemman 

oma yhteinen mukava asia.

Tämä opas on suunnattu ensisijaisesti vanhemmille. Oppaan 

perimmäisenä tarkoituksena on antaa vanhemmille keinoja sel-

viytyä lastensa kanssa arjen haastavissa tilanteissa. Oppaassa 

esiteltävien menetelmien avulla vanhemmat pystyvät itse ennal-

taehkäisemään suurempien ongelmien syntymistä. 

Näin ollen myös lapsen arki helpottuu.

Ennen varsinaisia visuaalisten menetelmi-

en esittelyä oppaassa kerrotaan hieman ai-

heen taustoista, visuaalisuudesta yleisesti 

sekä vuorovaikutuksesta ja sen merkityk-

sestä lapselle. Lopussa on vielä vinkkejä, 

mistä materiaaleja on saatavissa sekä aihee-

seen liittyvää kirjallisuutta. Myös vanhempien 

oma jaksaminen on huomioitu.



NEPSY-hanke 
kuului  ensim-

mäisen K AS-
P E R I - p ro j e k t i n 

osahank ke is i i n . 
NEPSY-hankkeen 

tavoitteena oli neu-
ropsykiatrisen tiedon ja 

kuntoutuksen siirtäminen 
erikoissairaanhoidosta 

aikaisempaa laajemmak-
si osaksi perustasoa. Hank-

keessa tuettiin autisminkirjo-, 
ADHD/ADD- sekä Tourette-lasten 

ja -nuorten kehitystä sekä kehitysym-
päristöjä, joista keskeisimpiä ovat koti, 

päivähoito, koulu ja harrastukset. NEPSY-
hankkeen ideana oli kehittää käytännönpal-
veluja yhteistyön keinoin moniammatillisuutta 
painottaen ja sektorirajoja ylittäen. NEPSY-
hankkeeseen tuotettiin runsaasti konkreettis-
ta tietoa ja materiaaleja. Materiaalit osoittivat 

monipuolisuutensa siinä, että niitä voi hyö-
dyntää kaikennäköisissä arjen pulmatilanteis-
sa silloinkin, kun ei ole kysymys varsinaisista 
neuropsykiatrisista häiriöistä. OSMO-hanke 
jatkaa NEPSY-hankkeessa kehitettyjen hyvien 
käytäntöjen ylläpitämistä ja juurruttamista.

OSMO-hanke

OSMO-hanke, eli osaamisverkostosta moni-
muotoinen tuki lasten ja nuorten kehitysym-
päristöihin, on Sosiaali- ja terveysministeriön 
Kaste-rahoitteinen, Väli-Suomen KASPERI II-
hankkeen Tampereen seudun osahanke. OS-
MO-hankkeessa kehitetään lasten, nuorten ja 
perheiden palveluja Tampereella, Lempääläs-
sä, Pirkkalassa ja Sastamalan perusturvakun-
tayhtymässä. Tampere hallinnoi hanketta.

OSMO-hankkeen keskeiset tavoit-
teet ja tehtävät

1. Verkostoyhteistyötavan rakentaminen. 
Sen tarkoituksena on kehittää ja mallin-
taa lapsen ja nuoren kehitysympäristöi-
hin vietäviä oikea-aikaisia tukitoimia ver-
kostoyhteistyön avulla sekä selkeyttää 
tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja per-
heiden palveluohjausta sekä yhtenäistää 
monitoimijaista palveluketjua. 

2. NEPSY-asiantuntijuuden syventämi-
nen. Tämä tarkoittaa neuropsykiatris-
ta tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja 
perheiden parissa työskentelevien am-
mattilaisten osaamisen, työtapojen, yh-
teistyökäytänteiden sekä johtamisen ke-
hittämistä, syventämistä ja mallintamista. 
Tarkoituksena on varmistaa verkostoyh-
teistyön keinoin, että palveluprosessit 
mahdollistavat NEPSY-lapsille ja -nuorille 

oikea-aikaiset tarvittavat tukitoimet, NEP-
SY-perheille vertais- ja asiantuntijatuen 
peruskehitysympäristöissä sekä NEPSY-
lasten ja -nuorten kanssa työskenteleville 
riittävän osaamisen.

3. Osaamisverkon mallintaminen ja mo-
nistaminen. NEPSY-kohderyhmän kaut-
ta mallinnetaan, miten monitoimijainen 
osaamisverkosto voi sektorirajat ylittäen 
tukea tavoitteellisesti ja monimuotoisesti 
lasta, nuorta ja hänen perhettään erilai-
sissa kehitysympäristöissä kasvun ja ke-
hityksen kaikissa vaiheissa.
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NEPSY-lyhen-
ne tulee sanasta 

neuropsykiatria. 
Neuropsykiatrialla 

tarkoitetaan lääke-
tieteen haaraa, joka 

käsittelee hermos-
tollisten prosessien ja 

psykiatristen häiriöiden 
välisiä yhteyksiä sekä 

sopeutumista sairauteen 

tai vammaan. Se on oppi niistä psyykkisis-
tä häiriöistä, joita aivojen vaurio tai poikkea-
va toiminta aiheuttavat mieleen, tunteisiin ja 
käyttäytymiseen. NEPSY-lapsella tarkoitetaan 
lasta, jolla on diagnosoitu jokin neuropsykiat-
rinen oireyhtymä. Yleisimpiä lapsilla esiintyviä 
kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat 
tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD), 
autisminkirjon häiriöt, kielenkehityksen eri-
tyisvaikeudet (dysfasia) sekä Touretten oi-
reyhtymä. Häiriöihin liittyy usein vaikeuksia 

muun muassa sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa, kielellisessä ja ei-kielellisessä 
viestinnässä, omantoiminnan ohjaukses-
sa ja tunnesäätelyssä. Häiriöiden vai-
keusaste vaihtelee yksilöiden välillä, min-
kä lisäksi niihin sopivia piirteitä esiintyy 
väestössä ilman diagnosoitavia häiriöitä. 
Esimerkiksi jotkut lapset ovat luonnos-
taan vilkkaampia kuin toiset, ilman että 
heillä olisi diagnosoitu jokin häiriö. Oirei-
den skaala voi olla hyvinkin vaihtelevaa. 
Häiriöiden oireet voivat vaihdella hyvin 
lievistä hyvinkin rankkoihin.

On tärkeää ymmärtää, että lapsi ei tee 
asioita ilkeyttään, vaan tekojen takana 
voi olla jokin neuropsykiatrinen häiriö. 
Ennen neuropsykiatrisesti oireilevia 
lapsia pidettiin kurittomina ja villeinä. 
Tietoisuus ja ymmärrys neuropsykiat-
riasta on kasvanut ja nykyisin monien 
käyttäytymisongelmien takaa 
tiedetään löytyvän neuropsykiatrisia 
poikkeavuuksia.

Lisätietoa osoitteesta:
www.tampere.fi/neptunus



Visuaalisuudel-
la on todettu ole-

van suuri merkitys 
oppimisen kannalta. 

Useat ihmiset oppivat 
helpoiten näköhavain-

non tai mielikuvien kautta. 
Tutkimusten mukaan ihmiset 

omaksuvat asiat tehokkaimmin 
visuaalisten viestien avulla, jopa 

80 % paremmin kuin pelkästä pu-
heesta. Visuaalisuudella on suurempi 

merkitys elämässämme kuin huomaam-
mekaan. Ympärillä oleva yhteiskuntamme 

on täynnä kuvia, joita me kaikki tarvitsem-
me opetellaksemme käsitteitä, jäsentääk-
semme ja hallitaksemme ympäristöämme, 
keskustellaksemme sekä huvitellaksemme.

Visuaalisilla menetelmillä tarkoitetaan erilaisia 
visuaalisuuteen perustuvia materiaaleja, joita 
käytetään avuksi ohjaamaan lapsen toimintaa 
ja käyttäytymistä. Tällaisia materiaaleja ovat 
esimerkiksi erilaiset kuvat ja kortit, päiväjärjes-
tykset, kellot yms. Alun perin tällaiset visuaa-
lisuuteen perustuvat menetelmät olivat suun-
nattu neuropsykiatrisesti oireileville lapsille. 
Kuitenkin niiden toimivuus ja teho huomattiin 
pian myös neuropsykiatrisesti oireettomien 
lasten kanssa käytettäessä. On aivan selvää, 
että kuvista hyötyvät kaikki, varsinkin lapset, 
jotka ovat luonnostaan hyvin visuaalisesti 
vastaanottavaisia, mutta myös me aikuiset, 
jotka käytämme visuaalisuutta hyväksemme 
lähes päivittäin. Kuten on sanottu: kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa.

On hyvin yleinen harhaluulo, että visu-

Liikennemerkit ohjaavat meitä liikenteessä, samoin kuin muut 

kuvaopasteet, kuten esimerkiksi hissi-, wc- ja poistumistiekyltit.

aaliset menetelmät sopivat vain vaikeavammaisten 
apuvälineiksi. Näin ei kuitenkaan ole, sillä me kaikki 
käytämme visuaalisuutta usein jopa huomaamatta 
hyväksemme lähes päivittäin. Esimerkiksi selittäes-
sämme jollekin reittiä piirrämme kartan tai opetel-
lessamme uuden kodinkoneen käyttöä tutustumme 
ohjekirjan kuviin ja kaavioihin. Visuaalisten menetel-
mien käyttö ei siis edellytä mitään diagnoosia eikä 
leimaa ketään.
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Visuaalisuus = näköaistiin liittyvää tai kuvallista.

   .

Kuvien käyttöä ei tarvitse ujostella. Kuvien 
käyttö kannattaa nähdä ennemmin posi-
tiivisena asiana, melkein etuoikeutena. 
Visuaalinen apu on perusteltua, sillä 
tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä 
oppii parhaiten sen avulla. Muiden ihmisten 
mielipiteistä ei kannata kantaa huolta, sillä 
monesti lapsi itse on ylpeä siitä, että kuvia 
käytetään juuri hänen kanssaan ja että ne 
ovat vartavasten hänelle suunniteltuja.
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Ihminen tar-
vitsee muita ih-

misiä lähelleen. 
Vuorovaikutus tois-

ten ihmisten kans-
sa on meille kaikille 

tärkeää, ja se liittyy 
olennaisena osana ih-

miselämään. Vuorovai-
kutuskokemukset alkavat 

karttua jo ennen lapsen 
syntymää, ja se, minkälaisik-

si ne kehittyvät, riippuu monista 
tekijöistä, muun muassa siitä kuin-

ka lapsen viesteihin 
vastataan. Aina 

lapsen kommu-
nikointitaidot ei-
vät kuitenkaan 
kehity odotusten 
mukaan. Kaikki 

eivät välttä-

mättä saavuta riittäviä sosiaalisia taitoja, ei-
vätkä syystä tai toisesta opi niitä lapsuuden 
ja nuoruuden aikana. Sosiaaliseen suoriutu-
miseen voivat vaikuttaa useat eri tekijät. Mo-
nille kehityksellisen neuropsykiatrian häiriöille 
on tyypillistä puutteelliset kommunikaatio- ja 
vuorovaikutustaidot. Erityisesti kielihäiriöisillä 
ja autisminkirjon lapsilla on selviä vaikeuksia 
sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä kom-
munikoinnissa. Usein myös tarkkaavaisuus- ja 
ylivilkkaushäiriöihin liittyvät keskittymisen ja 
huomion suuntaamisen pulmat vaikeuttavat 
vuorovaikutusta.

On myös tavallista, että lapsella ei välttä-
mättä ole minkäänlaista diagnoosia kommu-
nikoinnin vaikeuksista, mutta silti syystä tai 
toisesta lapsen ja vanhemman välinen vuoro-
vaikutus takeltelee. Lasten on monesti vaikea 
kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan. Heidän 
voi olla vaikeaa löytää oikeita sanoja ja pukea 
ajatuksia sanoiksi. Myös nyky-yhteiskunnan 
jatkuvassa kiireen ja suorittamisen ilmapiirissä 

vanhempien voi olla vaikeaa löytää aikaa 
lasten kanssa tekemiseen ja kommuni-
kointiin. Lapset turhautuvat hyvin nope-
asti, jos he kokevat, etteivät tule kuulluiksi 
tai ymmärretyiksi.

Lapsen itsetunto

Neuropsykiatriset ongelmat, kuten myös 
muut diagnosoimattomat ongelmat vuo-
rovaikutuksessa, tuovat usein mukanaan 
myös rinnakkaisongelmia. Näitä ongel-
mia ovat esimerkiksi käytöshäiriöt, hei-
kentynyt itsetunto sekä ahdistuneisuus. 
Usein lapsen ongelmakäyttäytymisen 
taustalla voi olla pulmat vuorovaikutuk-
sessa. Lapsi ei ymmärrä ympäristönsä 
viestejä eikä osaa ilmaista itseään sosi-
aalisesti hyväksyttävällä tavalla. Tästä 
syntyvä turhautuminen purkautuu hel-
posti ongelmakäyttäytymisenä.

Haasteellisen käyttäytymisen seu-

rauksena lasta joudutaan kieltämään ja 
komentamaan usein. Jatkuvien moittei-
den kuuleminen alkaa syödä lapsen itse-
tuntoa. Usein näille lapsille on myös hyvin 
tyypillistä jatkuva ponnistelu. He joutuvat 
tekemään koko ajan ylimääräistä työtä 
sen eteen, että ymmärtäisivät tai tulisivat 
ymmärretyiksi. Ponnisteluista huolimatta 
lapsi kokee hyvin usein epäonnistumisia, 
jotka lopulta johtavat innostuksen sam-
mumiseen ja itsetunto-ongelmiin.

10



Kun lapsella on 
vaikeuksia kom-

munikoinnissa tai 
sosiaalisissa tai-

doissa tai kun lap-
sen ja vanhemman 

välinen vuorovaikutus 
on ilman diagnoosia 

syystä tai toisesta vai-
keaa, voidaan kommuni-

kaation avuksi ottaa käyt-
töön erilaisia visuaalisuuteen 

perustuvia menetelmiä. Nämä 
menetelmät voivat helpottaa vuo-

rovaikutusta toimimalla ajattelun, il-
maisun ja kommunikaation välineenä. 

Visuaalisuutta voidaan joskus jopa käyttää 
kommunikoinnin korvaavana keinona kuva-
taulujen ja -kansioiden avulla. Vaikka puhu-
miseen ja ymmärtämiseen ei suuria haasteita 
liittyisikään, kuvien avulla voidaan rikastuttaa 
päivittäistä vuorovaikutusta. Arjessa visuali-

suutta voidaan käyttää apuna muun muassa 
ympäristön, ajan, tilojen, toiminnan ja henkilöi-
den jäsentämisessä. Myös tunteita ja tarpeita 
voidaan ilmaista kuvin sekä jakaa kokemuk-
sia toisen kanssa. Visuaalisten keinojen käyt-
tö motivoi usein myös puheen tuottamista ja 
edistää sekä kielen että sosiaalisten taitojen 
kehitystä. Kuvat innostavat vuorovaikutuk-
seen.

Miksi visuaaliset menetelmät sitten ovat 
niin toimivia? Kuva on konkreettisempi ja usein 
selkeämpi kuin puhe. Puhe on usein häiriö-
herkkää: se muuttuu helposti toistettaessa, 
siihen lisätään sanoja, muutetaan äänenpai-
noja sekä kuvaillaan samaa asiaa eri käsittein. 
Kuvat ovat pysyviä. Ne pysyvät aina samana, 
sekä toistettaessa että myös eri henkilön näyt-
tämänä. Sanallista viestiä haittaa usein sen 
hetkellisyys. Sana häviää samantien, kun se 
on sanottu. Kuvaan voi aina palata ja siihen 
voi syventyä niin pitkäksi aikaa kuin tarvitsee 
viestin ymmärtääkseen.

Miksi kuva?

     Kuva on konkreettinen ja pysyvä.
     Kuvilla on rauhoittava vaikutus ja ne auttavat pysähtymään.
     Kuvien avulla vältytään jatkuvalta lapsen komentamiselta ja moittimiselta.
     Kuvat motivoivat lasta yrittämään itse.       Tukee lapsen omatoimisuutta.
     Kuvat luovat lapselle onnistumisen kokemuksia.       Kohottaa lapsen itsetuntoa.

“Olen  näistä  niin  innoissani,  että  haluaisin  jakaa  tätä  
infoa  muillekin  vanhemmille!”  
Kahdeksan lapsen äiti
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Olisi erittäin tärkeää luoda visuaalisten menetelmien käytöstä 
iloisia, lapsen ja vanhemman välisiä yhteisiä hetkiä, jotka herät-
televät vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus liittyy nimenomaan 
yhdessä oloon ja tekemiseen. Kaikki tavalliset päivittäiset toimin-
not kannattaa yrittää järjestää niin, että ne houkuttelevat lasta 
aktiivisesti vuorovaikutukseen. Ilo on hyvä opettaja!



Suuri osa visu-
aalisista kuvista 

on lapsen toimin-
taympär is tö jen 

jäsentämistä eli ar-
jen strukturoimista. 

Strukturoinnilla tar-
koitetaan rakennetta, 

eli kuvilla havainnolliste-
taan lapselle esimerkiksi 

tulevan päivän tapahtumia. 
Lapsi selviää helpommin arki-

puuhistaan, kun hän tietää joka 
päivä muun muassa, mitä hänen 

pitää tehdä, milloin, missä ja kenen 
kanssa. Kun lapsi tietää, miten missäkin 

tilanteissa toimitaan, hänen on helpompi 
tuntea olonsa turvalliseksi. Lapsen näkökul-
masta struktuuri tarkoittaakin juuri turvallisuu-
den tunnetta. Strukturoidun päiväjärjestyksen 
avulla vanhempien on mahdollista tehdä ar-
jesta lapselle mahdollisimman ennakoitavaa. 

Asioiden toistuminen samanlaisina ja tietyssä 
järjestyksessä luo rutiineja, jotka helpottavat 
arjen sujuvuutta. Päiväjärjestyksen ansiosta 
voidaan myös välttyä monilta riidoilta, kun asi-
oista on sovittu etukäteen lapsen kanssa.

Kuinka luoda lapselle visuaalinen 
päiväjärjestys

Valitkaa yhdessä lapsen kanssa omaan 
arkeenne sopivia kuvia eri toiminnoista, 
kuten esimerkiksi ”aamupala”, ”pukemi-
nen”, ”päiväkotiin”, ”hampaiden pesu” ja 
”nukkumaan”. Järjestäkää kuvat oikeaan 
järjestykseen oman arkenne mukaisesti. 
Kuville on olemassa seinälle ripustettavia 
kangastaskuja, joihin mahtuu tietty mää-
rä kuvia. Kuvat voi myös laittaa seinälle 
esimerkiksi sinitarran avulla. Päiväjärjes-
tykseen ei tarvitse mahtua kerralla koko 
päivän ohjelmaa. Aluksi voi kiinnittää 
esille aamupäivän toiminnot, ja kun ne 
on hoidettu, voi tilalle vaihtaa iltapäivän 
kuvat. Olisi tärkeää, että kuvat olisivat nä-
kyvällä paikalla lapsen ulottuvissa, jotta 
lapsi pystyy tarvittaessa palaamaan ku-
viin.

Myös koko viikon, tai jopa kuukauden ta-

pahtumat voi suunnitella etukäteen erillisen 

viikkosuunnitelman tai kalenterin avulla.
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Myös eri toiminnot, kuten esimerkiksi 
hampaiden tai käsien pesu, pukeminen, 
ja vessassa käynti voidaan osittaa lap-
selle kuvien avulla. Lapsen on helpom-
pi suoriutua tehtävästä, kun se jaetaan 
pieniin osiin ja edetään askel kerrallaan. 
Nämä tarkemmat toimintaohjeet tulee si-
joittaa niiden tekemispaikalle, esimerkiksi 

käsienpesukuvat  vessaan tai pukemis-
kuvat eteiseen.

Päiväjärjestystä tulee harjoitella yh-
dessä lapsen ja mieluiten koko perheen 
voimin. Ei tule olettaa, että lapsi osaa heti 
toimia päiväjärjestyksen mukaisesti, jos 
perheessä ei entuudestaan ole ollut ku-
via käytössä. Tutustukaa ja harjoitelkaa 
uutta järjestystä yhdessä lapsen kans-

sa. Katsokaa ja keskustelkaa yhdessä, 
mikä toiminto on milloinkin käynnissä, ja 
suoritetun toiminnon merkiksi kyseisen 
kuvan voi halutessaan kääntää ympäri. 
Kuvallisen järjestyksen ansiosta lapsen 
omatoimisuus usein lisääntyy, kun lapsi 
pystyy itse näkemään ja ennakoimaan 
tapahtumia. Lapsi pystyy itse omasta 
järjestyksestään näkemään, kuinka mis-
säkin tilanteessa tulee toimia ja näin ol-
len onnistuu todennäköisemmin. Nämä 
onnistumisen kokemukset tekevät hyvää 
lapsen itsetunnolle. Vanhempien olisikin 

tärkeää aina muistaa kehua ja kannustaa 
lasta yrittämisestä sekä onnistumisista.
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Aina arki ei etene ilman yllätyksiä, ja joskus päiväjärjestykseen
voi tulla muutoksia. Muutoksiin olisi hyvä valmistautua etukäteen. 
Näin lapsi saa aikaa tottua ajatukseen ja muutokset on helpompi 
hyväksyä. Jos muutoksia tulee yllättäen, olisi silloinkin erityisen  
tärkeää varata sen verran aikaa, että pystyy rauhassa käymään 
tilanteen lapsen kanssa läpi. Esimerkiksi piirtäminen on hyvä ja 
nopea apukeino, kun halutaan hahmottaa tilannetta lapselle. 



Lasten on usein 
helpompi hahmot-

taa asioita kuvista, 
kuin pelkistä sanal-

lisista viesteistä. Piir-
täminen usein myös 

rauhoittaa. Sen avulla 
voidaan katkaista ti-

lanne ja pysäyttää lapsi. 
Kuvilla saadaan 

lapsen koko-
naisvaltainen 

keski t t yminen 
käsiteltävään asi-

aan, kun pelkkä pu-
heviesti monesti kaikuu 

kuuroille korville. Kyse on 
keskustelemisesta piirtämäl-
lä.

Tilanteet etenevät sarjoi-
na. Niitä voidaankin siis kuva-
ta sarjakuvina, joiden kautta 

on helpompi ymmärtää, miten tilanne etenee. 
Sarjakuvia hahmotetaan käsittein ”ensin”, ”sit-
ten/seuraavaksi” sekä ”lopuksi/sen jälkeen”. 
Kuvat voidaan myös numeroida tapahtuma-
järjestyksessä. Sarjakuvat ovat hyviä menetel-
miä lasten kanssa käytettäessä, sillä tällainen 
toimintatapa on heille luonteva, koska usein 
lapset lukevat ja piirtävät sarjakuvia muutoin-
kin. Sarjakuvaa voi piirtää erilaisista selkeistä 
tilanteista, jostakin harjoiteltavasta asiasta tai 

ristiriidoista.
Sarjakuvien ideana on tilanteiden pur-

kaminen. Siinä selvennetään lapselle, 
mitä tapahtui, mikä siihen johti, mitä siitä 
seurasi ja kuinka sen jälkeen tulee toimia. 
Tämä selventää lapselle syy-seuraus-
suhteita. Lapsen rauhoituttua riitatilantei-
ta voidaan selventää hänelle juuri näin; 
mikä johti riitaan ja kuinka nyt tulisi toimia 
(esimerkiksi anteeksipyyntö). Tämä aut-
taa lasta myös käsittelemään sitä, kuinka 
mahdollisesti ensi kerralla vastaavassa ti-
lanteessa tulisi toimia. Sarjakuvien tarkoi-
tuksena on se, että lapsi alkaa ymmärtää 
esimerkiksi, miksi täytyy pyytää anteeksi. 
Tämän avulla lapselle alkaa myös hah-
mottua selkeämmin mikä on sallittua ja 
mikä ei. 

Sarjakuvakeskustelut tulisi rakentaa 
ajallisesti mahdollisimman lähelle oikeaa 
tilannetta. Esimerkiksi riitatilanteen jäl-
keen olisi hyvä käydä tilanne läpi lapsen 

kanssa mahdollisimman pian, kuitenkin 
lapsen vasta kokonaan rauhoituttua. Jo-
kin tuleva tapahtuma, kuten esimerkiksi 
kylä- tai kauppareissu, olisi hyvä osittaa 
lapselle etukäteen. Piirros syntyy samal-
la, kun tilannetta käydään läpi. Joskus 
sarjakuvien piirtäminen on etukäteen 
suunniteltua, mutta joskus tarve piirrok-
selle voi tulla yllättäen. Tämän vuoksi olisi 
hyvä pitää aina käsillä piirustustarvikkeet 
esimerkiksi kotona tietyssä paikassa ja 
mukana vaikkapa taskussa tai laukussa.
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Piirtääkseen selventäviä kuvia ja sarja-
kuvia ei tarvita erityisiä piirrustustaitoja. 
Olennaista ei ole taito piirtää, vaan halu 
kertoa tai kuvata jotain. Usein vanhem-
man piirtäminen – kömpelökin – valaisee 
asiaa lapselle hyvin. Tikku-ukot ja yk-
sinkertaiset piirrokset riittävät mainiosti. 
Vaihtoehtoisesti, jos lapsi on jo vanhempi 
ja hallitsee piirtämisen, voi lasta itseään 
pyytää piirtämään asiat samalla kun niis-
tä keskustellaan yhdessä vanhemman 
kanssa.

”Käytämme  piirtämistä  esim.  kauppareissua  
helpottamaan.”  
4-vuotiaan lapsen vanhempi

Kuvien käyttöönotto vaatii vanhemmilta ak-
tiivisuutta ja kekseliäisyyttä lapsen motivoin-
nissa ja rohkaisussa. Hauskuus on lapsen 
motivoinnissa avainasemassa. Oppimisen 
tulee olla lapselle hauskaa ja mieluisaa. Kai-
kesta on mahdollista tehdä hauskaa, kunhan 
käyttää hieman mielikuvitusta ja luovuutta. Li-
säämällä hauskuuden elementti oppimiseen, 
voidaan lapsi saada keskittymään myös teh-
täviin, jotka ovat vähemmän mielenkiintoisia. 
Motivoinnin avulla lasta voidaan opettaa käyt-
täytymään tietyllä tavalla, tekemään esimer-
kiksi joitakin kotiaskareita tai opettelemaan 
jotakin lapselle uutta taitoa.

Useimpien lasten kanssa visuaalinen tar-

rataulu on erit-
täin motivoiva 
palkkiojärjestel-
mä. Järjestelmän 
ajatuksena on, että 
lapsi saa toivotusta, 
erikseen nimetystä, 
käyttäytymisestä tai 
tehtävästä pieniä palk-
kioita, joita hän ennalta 
sovitun määrän kerättyään 
saa jonkin suuremman palk-
kion. Tämän menetelmän avulla 
lapsi voi opetella esimerkiksi joi-
takin käytännön asioita, kuten ham-
paidenpesua tai pukeutumista. Hän voi 
oppia tunteiden hallintaa, kuten esimer-
kiksi lyömisen sijaan poistumista paikalta tai 
vaikkapa yhteisten sääntöjen noudattamista, 
kuten oman vuoron odottamista yms.

Tarrataulun käytön pohjaksi laaditaan yh-
dessä lapsen kanssa sopimus kyseisestä lap-

Olennaista lapsen motivoimisessa 
on runsas positiivinen palaute ja 
johdonmukainen palkitseminen 
yrittämisestä ja onnistumisista!
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sen harjoittelemasta asiasta. Hyvä sopi-
mus on sellainen, jossa molemmat, lapsi 
ja vanhempi, yhdessä sopivat asioista ja 
näin ollen molemmilla on sama ymmär-
rys siitä, mitä mikäkin asia tarkoittaa. Tär-

keää on, että lapsi kokee, että hänenkin 
ajatuksiaan kuullaan. Sopimukset ovat 
usein toimivia, koska ne poistavat van-
hemmalta pakottajan roolin ja lapsi on 
vastuussa pitämään sanansa. Sopimus 
on neutraali paperin pala, jota lapsi usein 
pitää reiluna. Riidatkin usein vähenevät, 
koska lapsi ei voi kinastella paperin kans-
sa. Sopimuksesta olisi tärkeää tehdä vi-
suaalisesti näyttävä ja asettaa se näky-
välle paikalle, jotta se muistuttaa lapselle 
sovitusta asiasta.

Tarratauluksi sopii minkälainen kuva 
tahansa. Tärkeää olisi, että se olisi lap-
selle mieluinen ja mieluiten lapsen itse 
valitsema, sillä lapselle mieluisat asiat 
motivoivat paremmin oppimaan. Kuvan 
voi esimerkiksi tulostaa internetistä tai lei-
kata vaikkapa lehdestä. 

Tyhjä tarrataulu kiinnitetään näkyväl-
le paikalle lapsen ulottuville. Jokaisesta 
onnistuneesta suorituksesta lapsi saa 

yhden mieluisan tarran tauluun kiinni-
tettäväksi. Aluksi lasta voi olla tarpeen 
palkita jokaisesta yrityksestäkin, jotta 
innostus säilyy. Lapsen edistyessä voi-
daan palkkion saamiseksi edellyttää vain 
onnistunutta suoritusta. Jos lapsi ei on-

nistu suoriutumaan tehtävästään, hän ei 
saa tarraa, mutta asiaan tulisi suhtautua 
hyvin neutraalisti. Erityisen tärkeää on 
tällöin kannustaa lasta onnistumaan ensi 
kerralla. Lasta ei tulisi koskaan rangaista 
epäonnistuneesta suorituksesta poista-

“Motivointikuvakin on valittu lapsen erityisen mielenkiinnon kohteen mu-

kaan (eläimet), tämä lisää mieluisuutta.”  6-vuotiaan lapsen vanhempi
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malla tarraa. 
Yhdessä laaditussa sopimuksessa 

on ennalta määrätty, mistä asiasta saa 
palkkion ja kuinka monta pienempää 
palkkiota tulee kerätä, jotta lapsi ansait-
see suuremman palkkion. Tämä suurem-
pi palkkiokin määritellään etukäteen jo 
sopimuksessa. Tällainen suurempi palk-
kio voi olla vaikkapa retki leikkipuistoon, 
jäätelökioskille tai vaikkapa uimahalliin. 
Tärkeintä on kuitenkin, että se on lapsel-
le mieluinen ja merkityksellinen, mielui-

ten jopa lapsen itse ehdottama. Isosta 
palkkiosta etukäteen sopiminen toimii 
houkuttimena. Lapset odottavat yleensä 
palkintoa innokkaina, ja se lisää heidän 
motivaatiotaan oppia uutta taitoa.

Lapsen motivoinnilla on myös suu-
ri vaikutus lapsen itsetunnolle. Lapsen 
saamat kiitokset ja palkkiot onnistuneista 
suorituksista tukevat itsetunnon kehitty-
mistä ja antavat lapselle myönteisen ku-
van itsestään ja osaamisestaan. Onnistu-
misien myötä myös lapsen omatoimisuus 

”Palkkiojärjestelmä  on  käytössä  muun  muassa  leikkimi-
sessä,  ja  kun  on  saatu  tietty  määrä  rasteja,  tehdään  jo-
tain  mukavaa.”   5-vuotiaan lapsen vanhempi

”Palkkiota  on  käytetty  suoritetuista  tehtävistä  ja  tuntei-
den  käsittelyssä.”  8- ja 12-vuotiaiden lasten vanhempi

kasvaa. Yhteisesti lapsen kanssa sovittu 
palkkiojärjestelmä on hyväksi myös lap-
sen ja vanhemman väliselle vuorovaiku-
tukselle. Riitoja syntyy vähemmän, kun 
asioista on sovittu yhteisesti, ja yhteisen 
sopimuksen ansiosta vanhempi välttyy 
jatkuvalta moittimiselta. Palkkiojärjestel-
mästä voi luoda lapsen ja vanhempien 
välisen yhteisen mukavan asian.
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Sovitun palkkion ei aina tarvitse olla kovin suurta ja ihmeel-
listä. Usein lapsille riittää se, että he saavat yhteistä aikaa 
ja vanhempien jakamattoman huomion. Palkkioksi riittävät 
aivan tavallisetkin asiat kuten esimerkiksi leipominen. 
Yhdessä olo on tärkeintä!

Palkkiojärjestelmää käytettäessä on tärkeää 
muistaa edetä pienin askelin. Harjoittelu tulisi 
kohdistaa vain yhteen asiaan kerrallaan. Myös 
vanhemmilta vaaditaan sitoutumista, jotta 
palkkiokäytäntöä pystytään ylläpitämään 
systemaattisesti. Yhteen harjoiteltavaan asiaan 
tulisi paneutua riittävän pitkään ja siirtyä 
harjoittelemaan seuraavia asioita vasta kun 
edellinen on hyvin opittu.



kulun, auttaa häntä tahdittamaan teke-
misiään. Kello auttaa lasta keskittymään 
käynnissä olevaan toimintoon ja näin ol-
len suoriutumaan siitä helpommin. Kello 
usein myös motivoi lasta suoriutumaan 
paremmin, sillä kello tekee toiminnasta 
hauskan pelin. Lapsi saa kilpailla aikaa 
vastaan.

Kellon avulla voidaan myös rajoit-
taa joitakin toimintoja, kuten esimerkiksi 
tv:n katselu- tai peliaikaa. Kellosta lapsi 
näkee, paljonko hänellä on vielä aikaa 
esimerkiksi pelata. Näin vältytään hel-
pommin monelta riidalta, sillä lapsen on 
helpompi hyväksyä ajan loppuminen, 
kun siitä on yhdessä sovittu etukäteen 
ja hän on pystynyt kellosta seuraamaan 
ajankulkua.

Vanhempien tulee muistaa realisti-
suus, kun määritellään toimintaan tar-
vittavaa aikaa: ei voida olettaa, että jos 
lapsella on ennen mennyt esimerkiksi 

aamutoimiin puoli tuntia, että hän suoriu-
tuisi niistä yhtäkkiä viidessä minuutissa. 
Anna lapselle alussa sen verran aikaa toi-
minnan suorittamiseen, että hän varmasti 
onnistuu. Auta lasta onnistumaan, jotta 
lapsen innostus säilyy. Vähitellen, kun 
toiminnot alkavat sujua yhä paremmin, 
voidaan aikaa alkaa vähän kerrassaan 
lyhentämään. Onnistumisen kokemukset 
kasvattavat lapsen itsetuntoa ja omatoi-
misuutta.

Tärkeää on myös käyttää kelloa alus-
sa vain yhteen toimintoon kerrallaan. 
Näin lapsen on helpompi keskittyä me-
neillään olevan toiminnon suorittamiseen. 
Aamuisin voidaan esimerkiksi jokaiseen 
toimintoon säätää erikseen oma aikan-
sa, esimerkiksi aamupalalle oma aika, 
sen jälkeen hampaiden pesulle ja sitten 
pukemiselle omansa. Vähitellen kun aa-
mutoimet alkava sujua, voidaan kaikille 
toimille säätää yksi yhteinen aika: kaikki 

Usein lasten on 
vaikea hahmot-

taa ajankulkua. 
Jos esimerkik-

si sanot lapselle, 
että hänellä on viisi 

minuuttia aikaa, ei 
lapsi välttämättä osaa 

lainkaan hah-
m o t t a a , 

kuinka pitkä 
aika tuo vii-

si minuuttia on. 
Siir tymätilanteet, 

kuten esimerkiksi pu-
keminen ja ulos siirtymi-

nen, ovat monelle lapsille 
haastavia. Toisilla taas menee 
tuhottomasti aikaa jonkin tie-
tyn toimen, kuten esimerkiksi 
aamupalan, suorittamiseen. Ti-
lanteita leimaa monesti kaoot-

tisuus ja vanhempien jatkuva hoputtaminen, 
joka kuitenkin kantautuu kuin kuuroille korville. 
Visuaalisuuden avulla näitäkin tilanteita pysty-
tään helpottamaan.

Time Timer on visuaalinen kello, josta lap-
si pystyy visuaalisesti näkemään ajan kulun. 
Kelloon säädetään tietty aika ja lapsi näkee 
jäljellä olevan ajan punaisena sektorina. Se, 
että lapsi pystyy visuaalisesti näkemään ajan 
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aamutoimet tulee olla suoritettu ennalta määrätyssä ajas-
sa.

Jäljellä olevan ajan näyttäjän ei välttämättä tarvitse 
olla juuri kyseinen Time Timer -kello, vaan erilaiset ajas-
timet, kuten tiimalasit ja munakellot, toimivat myös hyvin. 
Tärkeää olisi kuitenkin, että lapsi pystyisi jollain tapaa nä-
kemään visuaalisesti ajan kulun.

”Time  Timerilla  rajoitetaan  pelaamis-  tai  katsomisaikaa  
sekä   asetetaan   esimerkiksi   ruokailuun   tai   pukemiseen  
käytettävä  aika.”
5-vuotiaan lapsen vanhempi
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ovat aina tarvittaessa käsillä.
Ennen liikennevalojen käyttämisen aloit-

tamista on tärkeä käydä yhdessä lapsen 
kanssa läpi, mitä mikäkin väri tarkoittaa ja 
mitä niistä seuraa. Vihreä väri toimii lap-
selle kannustimena ja tarkoittaa ”Hyvä!”, 
kiitos hyvästä suorituksesta. Sen tarkoi-
tuksena on antaa välitöntä positiivista pa-
lautetta. Liikennevalojen käytössä olisikin 
erityisen tärkeää käyttää vihreää valoa 
eniten, jotta lapsen innostus säilyy. Var-
sinkin, kun aloittaa liikennevalojen käy-
tön, voi parina ensimmäisenä kuukaute-
na käyttää ainoastaan vihreää, jotta lapsi 
kokee menetelmän positiivisena. Van-
hempien on hyvä tarkkailla lastensa puu-
hia ja näyttää vihreää valoa jo pienim-
mistäkin hyvistä aikomuksista ja teoista. 
Positiivinen palaute tekee hyvää lapsen 
itsetunnolle, ja kun lapsi saa kiitosta tie-
tyistä toimista, hän tulee oletettavasti toi-
mimaan useamminkin halutulla tavalla.

Keltainen väri toimii varoituksena lapsel-
le. Se tarkoittaa ”Varo!”, pysähdy ja mieti. 
Keltaista väriä voi näyttää lapselle silloin, 
kun toiminta alkaa muuttua levottomaksi 
tai liian villiksi. Keltaisen avulla lapsen 
ongelmakäyttäytymiseen pystytään vai-
kuttamaan ennalta ehkäisevästi, koska 
sillä on pysäyttävä vaikutus. Keltainen 
väri saa lapsen itse miettimään tekojensa 
kannattavuutta. Se antaa lapselle mah-
dollisuuden valita toisin.

Punaista väriä tulisi käyttää aivan vii-
meisenä keinona pysäyttämään ei-toivot-
tu käyttäytyminen. Punaisella tarkoitetaan 
”Seis!”, tilanne on selvitettävä. Punaista 
väriä ei koskaan saisi antaa lapselle il-
man varoitusta. Punainen väri otetaan 
käyttöön vasta, kun ollaan jo kahdesti 
näytetty keltaista, eli varoitettu kahdesti, 
mutta käytös ei ole muuttunut. Lapsen 
väkivaltainen käytös on ainoa asia, josta 
voidaan antaa suoraan punainen väri. Vä-

Käytöksen lii-
kennevalot on 

menetelmä, jon-
ka avulla pysty-

tään motivoimaan 
lasta antamalla hä-

nelle kiitosta oikeasta 
toiminnasta ja jonka 

avulla myös pystytään 
helposti puuttumaan on-

gelmakäyttäy-
tymiseen jo hy-

vissä ajoin.
Käytöksen liiken-

nevaloissa on samat 
värit kuin normaaleissa 

liikennevaloissa: vihreä, kel-
tainen ja punainen. Jokaisella 
värillä on oma tarkoituksensa. 
Vihreä väri tarkoittaa kiitosta 
hyvin suoritetusta toiminnosta. 
Keltaisella värillä kehotetaan 

pysähtymään ja miettimään toimintaa, ja pu-
nainen tarkoittaa, että tilanne on selvitettävä. 
Liikennevalot voivat olla minkälaiset tahansa, 
niistä voi tehdä haluamansa näköiset, vain 
luovuus on rajana. Kaikki liikennevalojen väri-
pallot voivat olla esimerkiksi samalla paperilla 
jossakin näkyvällä paikalla, josta lapselle voi 
aina osoittaa tiettyä väriä. Ne voivat olla myös 
pienet, esimerkiksi avainnipussa mukana kul-
kevat muoviset tai pahviset läpyskät, jolloin ne 

29 30



Visuaalisten menetelmien käytössä vain luovuus on ra-
jana. Kuvia voi käyttää arjen apuna mitä moninaisin kei-
noin. Näitä edellä esiteltyjä visuaalisia menetelmiä ei tarvit-
se noudattaa orjallisesti tämän oppaan ohjeiden mukaan, 
vaan niitä voi myös soveltaa itselleen ja lapselle sopiviksi. 
Tärkeintä on se, että menetelmien käyttö olisi hauskaa ja 
mieluisaa niin lapsesta kuin vanhemmastakin. Kuvien olisi 
tarkoitus olla iloa tuottavia ja arkea helpottavia sekä iloi-
seen, yhteiseen vuorovaikutukseen innostavia: niiden tulisi 
olla lapsen ja vanhemman välinen yhteinen mukava asia.

Vapaasti hyödynnettävää visuaalista materiaalia voi 
itse tulostaa Tampereen kaupungin sivuilla olevasta Ma-
teriaalipankista, osoitteesta www.tampere.fi/neptunus. 
Materiaalipankkissa on kuvia joka lähtöön toimintojen osit-
tamisesta tunteiden hallintaan. Myös Papunet-sivustolla 
(www.papunet.net) on oma kuvapankki, josta voi vapaasti 
tulostaa kuvia omaan käyttöön. Myöskin Googlen-kuva-

haulla voi löytyä tarvittavia kuvia.
OSMO-hankkeen tiloissa, Koulukatu 9, 3. krs, sijaitse-

vasta materiaalipankissa ja lainaamossa on myös paljon 
maksutonta materiaalia, kuten valmiita päiväohjelmakuvia 
ja kangaslokeroita päiväjärjestystä varten. Lainaamosta 
saa myös maksuttomasti lainaan kokeiltavaksi erilaisia vi-
suaalisia työkaluja, kuten esimerkiksi visuaalisen kellon, 
Time Timerin. Materiaalipankista ja lainaamosta saa myös 
opastusta eri visuaalisten menetelmien käyttöön.

Kuvia voi askarrella myös itse tai vaikkapa lapsen 
kanssa yhdessä esimerkiksi leikkaamalla kuvia eri aika-
kausilehdistä tai piirtämällä. Omia valokuvia voi myös hyö-
dyntää materiaalina. Kuvien käyttöikä lisääntyy, kun kuvat 
laminoidaan. Kuvien kiinnitykseen voidaan käyttää apuna 
sinitarraa tai takiaistarraa. Laminointikoneita on saatavis-
sa Clas Ohlsonista, Biltemasta sekä myös suurimmista 
kirjakaupoista. Laminointikalvotaskuja voi hankkia kirja-

kivaltaista käyttäytymistä ei tulisi koskaan 
hyväksyä, mutta tästäkin täytyy puhua 
lapsen kanssa etukäteen, jotta hän ym-
märtää, että väkivaltaa ei hyväksytä mis-
sään muodossa. Punaisen värin käyttöä 
varten tulisi vanhemmilla olla lapselle en-
nalta määrätty rauhoittumispaikka, johon 
lapsi ohjataan punaisen värin näytön jäl-
keen rauhoittumaan ja selvittämään tilan-
netta. Rauhoittumispaikan olisi hyvä olla 
mahdollisimman rauhallisessa paikassa, 
ja siellä voi olla lapselle jotain rauhoitta-
vaa kädessä pidettävää, kuten esimer-

kiksi hernepussi tai nystypallo tms. jon-
ka hypistely auttaa lasta rauhoittumaan. 
Lapsen tulee istua rauhoittumispaikassa 
tietty ennalta määrätty aika, esimerkiksi 
kaksi minuuttia. Ajanotto alkaa, kun lapsi 
istuu rauhassa. Vanhempi voi tukea lasta 
kertomalla, milloin ajan mittaus voidaan 
aloittaa, tai olemalla vain hiljaa lähistöllä. 
Rauhoittumispaikassa voi olla myös jokin 
rauhoittumisajan seuraamista helpottava 
apuväline, esimerkiksi tiimalasi. Kun lapsi 
on rauhoittunut, olisi hyvä käydä yhdessä 
lapsen kanssa rauhassa ja ei-syyttävään 
sävyyn asia läpi: miksi näin ei saa toimia 
ja kuinka nyt edetään yms. Tämän jäl-
keen vanhempi voi vielä näyttää lapselle 
vihreää valoa kiitokseksi hyvästä rauhoit-
tumisesta ja asian läpikäymisestä.

Liikennevalojen avulla vältytään lapsen jatkuvalta negatiiviselta 
kieltämiseltä ja komentamiselta. Niiden avulla on helppo antaa 
lapselle konkreettista kiitosta hyvin tehdyistä toimista. Liikennevalot 
auttavat lasta pohtimaan tekojensa seurauksia ja ne antavat 
mahdollisuuden valita toisin.



kaupoista ja suurimmista tavarataloista. Taki-
aistarrateippiä voi ostaa muun muassa Clas 
Ohlsonista sekä Biltemasta. Kangaslokerikko-
ja esimerkiksi päiväohjelmalle saa Tampereen 
invalidien työtuki Titry Ry:stä (eija.helin@titry.
com).
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Kuvat ja visuaalisuus voivat olla yksinkertainen ratkaisu 
tilanteisiin, joissa vanhempien pinna palaa, hermot ovat 
kireällä, lapsi tuntuu käyvän ylikierroksilla, kaikki ovat vä-

syneitä ja tuntuu, että sanat eivät riitä ja mikään ei auta. 
NEPSY-lapsen tai muuten vaan villimmän lapsen vanhem-
pana oleminen voi olla ajoittain rankkaa. Visuaalisuuden 
avulla arjesta saadaan usein sujuvampaa, ja se edesaut-
taa jaksamista. Vanhempana olo on rankka ja vaativa työ, 
ja vanhempien olisikin tärkeää muistaa huomioida myös 
omaa hyvinvointiaan. Jos jaksaminen alkaa tuntua liian 
raskaalta, ota asia puheeksi esimerkiksi lasten neuvolas-
sa, työterveyshuollossa tai terveyskeskuksen omalääkärisi 
kanssa.

Älä koskaan aliarvioi taitojasi vanhempana, äläkä jää 
murehtimaan sitä, mitä olet tehnyt väärin tai mitä olisi pi-
tänyt tehdä toisin. Menneiden murehtimisesta ei ole apua, 
päinvastoin. Lapselle ja koko perheelle on enemmän apua 
siitä, että keskittyy siihen, kuinka jatkossa voisi tukea ja 
ohjata lasta paremmin. Vanhemman tulisi luottaa itseensä 
muutoksen mahdollistajana.
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Vanhempien ja koko perheen olisi tär-
keää pyrkiä vahvistamaan positiivista 
ajattelua. Yrittäkää katkaista jatkuva ne-
gatiivisuuden kierre: jatkuva komentami-
nen ja moittiminen sekä jatkuvat kieltei-
set ajatukset ”miksei lapseni ikinä opi?”. 
Purkakaa negatiiviset uskomukset rat-
kaisukeskeisellä ajattelulla esimerkiksi 
”kuvien avulla autan lastani oppimaan”. 
Vanhemman olisi tärkeää myös muistaa 
huomata omat vahvuutensa. Kirjaa ylös 

omia vahvuuksiasi ja positiivisia piirteitäsi 
ja muistuta itseäsi niistä usein.

Visuaaliset keinot usein rauhoittavat 
arkea ja näin ollen auttavat jaksamaan. 
Kuvien ansiosta usein lapsen ja vanhem-
pien molemminpuolinen ymmärrys ja 
vuorovaikutus paranee. Tämän seurauk-
sena jatkuva turhautuminen katoaa. Kun 
turhautunut ilmapiiri poistuu, se vie usein 
mennessään myös lapsen ongelmakäyt-
täytymisen. Riidat usein vähenevät, kos-

”Visuaalinen  apu  helpottaa  arkeamme.  Ymmärrämme  toi-
siamme  paremmin,  eikä  tarvitse  ottaa  jatkuvasti  yhteen.  
Lähes  kaikkiin  hankaliin  tilanteisiin  on  saatu  apu  visuaalis-
ta  tukea  käyttäen.”  4-vuotiaan lapsen vanhempi

”Itse  jaksaa  lapsen  kanssa  paremmin,  kun  on  toimivat  
keinot  tiedossa.  Helpotus  on  valtava  verrattuna  aikaan  
ennen  kuvien  käyttöönottoa.  Aamutoimiin  meni  loputto-
man  kauan  aikaa,  ja  lapsi  vastusti  erittäin  voimakkaas-
ti  kaikkia  toimia  aamupalasta  pukemiseen.  Molemmat  
olivat  lopulta  aivan  uuvuksissa  ja  pinna  kireällä.”
6-vuotiaan lapsen vanhempi

ka asioista ja yhteisistä pelisäännöistä 
keskustellaan ja sovitaan yhdessä lap-
sen kanssa niin, että lapsikin ymmärtää 
asiat. Asioita ennakoidaan, jolloin lapsen 
on helpompi hyväksyä niitä. Visuaalisuu-
den avulla lapsi oppii myös omatoimi-
semmaksi ja selviytyy erilaisista toimista 
ilman ongelmia. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vanhemmillekin jää enemmän omaa ai-
kaa vaikkapa rentoutumiseen. Jokainen 
meistä tarvitsee välillä hengähdystaukoa. 
Jokaisen vanhemman tulisi muistaa pal-
kita itseään vanhemmuuden vaativasta 
työstä. ”Palkitsee, koska aika menee positiiviseen 

eikä esim. raivareihin.”  Kahdeksan lapsen äiti
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