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Onko sinulle herännyt huoli jostain 
perheestä tai lapsesta?  

Pelottaako sinua oman kotisi ilmapiiri, 
omat ajatuksesi tai tekosi? 

Onko suhteessasi väkivaltaa tai sen uhkaa? 

Ota yhteyttä Perhekulma Puhuriin. 
Yhteystiedot löydät viimeiseltä aukeamalta.
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”Olemme saaneet varmistusta 
asioiden sujuvuudesta.” 

Lapsen vanhempi  

 

”Asiakas on ikätasoisesti päässyt kertomaan itselleen 
kipeitä ja vaikeitakin asioita, jotka ovat auttaneet  

häntä itseään pääsemään irti ”kuormista”.” 

Yhteistyökumppani 
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Alkusanat
Tämä opasvihkonen on toteutettu Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n avo-
palveluyksikkö Perhekulma Puhurin väkivaltatyön työryhmän käyttöön. Vih- 
konen on toiminnallinen osa Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomi- 
koulutuksen opinnäytetyötä. Opasvihkoseen on koottu Perhekulma Puhurin 
vauva- ja vanhemmuustyön käytössä olevia keskeisimpiä toiminnallisia me-
netelmiä, joita käytetään 0-3 -vuotiaan ja hänen lähivanhempiensa kanssa 
työskenneltäessä. Aineisto on koottu Perhekulma Puhurin väkivaltatyönteki-
jöiden haastattelujen pohjalta. Tarkempaa tietoa aiheesta ja prosessista löy-
dät Theseuksesta Toiminnalliset menetelmät osana 0-3–vuotiaiden lasten 
väkivaltatyötä – Opasvihkonen Perhekulma Puhurille -opinnäytetyöstä.

0-3–vuotias pieni lapsi ei yleensä pysty sanoittamaan lähisuhteessa koke-
maansa tai todistamaansa kaltoinkohtelua. Lapsi voi kuitenkin epäsuorasti 
viestittää tuntemuksiaan toiminnallisten hetkien aikana. Näissä hetkissä voi-
daan hyödyntää erilaisia menetelmiä, joiden avulla pyritään luomaan yhteys 
lapsen sisäiseen emotionaaliseen kokemukseen esimerkiksi perheessä koetun 
väkivaltatilanteen käsittelyssä. Työskentelyssä on tärkeää huomioida myös 
vanhemman näkökulma ja kokemus asioista. Vanhemmuutta tulee pyrkiä tuke-
maan ja vanhempaa tulee auttaa ymmärtämään kaltoinkohtelun vaikutukset 
lapsensa kasvuun ja kehitykseen. Tavoitteena on koko perheen turvallisuuden 
lisääntyminen sekä kaltoinkohtelun ylisukupolvisen kierteen katkaiseminen. 

Toiminnallisia menetelmiä käytettäessä tulee huomioida, että jokaisen kohda-
tun perheen vanhempi ja lapsi on keskenään erilainen. Myös jokaisen osa- 
puolen oma näkemys asioista on todellinen – ei siis ole oikeaa eikä väärää 
kokemusta. Tärkeintä onkin edetä jokaisen perheen omassa tahdissa, jokainen 
perheenjäsen yksilöllisesti huomioiden. Menetelmiä saa soveltaa aina tilanteen 
mukaisesti ja kaikkia vihkosessa esitettyjä menetelmiä voi myöskin käyttää eri 
vaiheissa työskentelyä. Menetelmiin tulee kuitenkin perehtyä aina etukäteen, 
jotta perheelle jäisi luottavainen olo työskentelystä. Myös voimaantumisen tun-
teen lisääntyminen on tärkeää. Perheelle ei saa jäädä työskentelystä sellainen 
olo, että he eivät osanneet tehdä jotain tehtävää.

Tärkeää on muistaa, että pienetkin havainnot ja oivallukset ovat tärkeitä.



6

Perheen tilanteen 
ja lähipiirin kartoitus

Kuvakortit
Leikki

Verkostokartta
Kannustavan kasvatuksen nelikenttä

Oman elämän labyrintti
Keskustelu
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Lapset tarvitsevat kasvaakseen ja kehittyäkseen turvallisen 
aikuisen läsnäoloa, ja yleensä lapselle läheisin henkilö on hänen 
oma vanhempansa. Lapsen lähipiiriin voi kuitenkin kuulua omien 
vanhempien lisäksi isovanhempia, sisaruksia, ystäviä tai esimer- 
kiksi päiväkodin työntekijöitä. Sama pätee myös vanhempiin. 
Heidänkin lähi piirinsä ja turvaverkkonsa voi olla laaja tai puo- 
lestaan hyvin kin suppea. Kun työskentely väkivaltaa kohdan-
neen lapsiperheen kanssa aloitetaan, on ensimmäisenä tärkeää 
kartoittaa, keitä perheeseen ja lähipiiriin konkreettisesti kuuluu ja 
millaisia ovat näiden jäsenten väliset suhteet. Perheen lähipiirin 
kartoitus on tärkeää, sillä siinä selviää konkreettisesti ne henkilöt, 
joiden kanssa tilannetta tulee työstää. Lasta ei voida auttaa, 
mikäli hänen läheiset ihmissuhteensa eivät ole selvillä.  

Perheen tilanteen ja lähipiirin kartoituksessa voidaan hyödyn-
tää useita erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Tärkeää olisi pyrkiä 
luomaan kokonaiskuvaa perheen tilanteesta kaikkien perheen-
jäsenten näkökulmasta. Lähipiirin kartoituksessa yksi merkittävim-
mistä menetelmistä on keskustelu perheen aikuisten kanssa. 
Aikuiset pystyvät kertomaan hyvinkin selkeästi, keitä heidän 
mielestään heidän ja lapsen lähipiiriin kuuluu. Aikuisen ääni ei 
kuitenkaan aina tavoita lapsen ääntä. Siksi keskustelussa onkin 
tärkeää kiinnittää huomio myös lapsen kokemukseen, jottei se 
jäisi aikui sen ajatuksen varjoon. Tämä vaatii työntekijältä herk-
kyyttä havainnoida sitä, onko aikuisen ajatus lapsen kokemuk-
sesta todellinen vai esimerkiksi aikuisen toivoma tilanne. 
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Kuvakortit 

Kuvakortit (kuva 1) tuovat selkeästi esiin lapsen näkökulman. Kuvakortteja 
on monenlaisia. On olemassa esimerkiksi tunne- ja vahvuuskortteja kuten 
kivikortteja, nallekortteja, susikortteja ja koalakortteja. Kuvakortteja hyö-
dynnetään lapsen perhekuvan ja lähiverkoston kartoittamisessa. Se kertoo 
väkivaltatyöntekijälle sekä lapsen vanhemmille millaisena lapsi mieltää oman 
perheensä, keitä hän pitää perheenään ja millaisena hän kokee suhteensa 
perheenjäseniinsä. Työskentely kuvakorttien kanssa auttaa myös vanhempaa 
huomaamaan, millaisena lapsi hänet ja heidän välisen suhteensa näkee.  
Voimaantumisen näkökulmasta on tärkeää keskittyä niihin asioihin, jotka ovat 
tällä hetkellä elämässä hyvin. Ei siis ole tarkoituksenmukaista lähteä kaivele-
maan pelkkiä ongelmia.

Kuvakortit levitetään lattialle tai pöydälle. Lapselle kerrotaan, että hän voi 
valita sellaisen kortin (tai useamman), mikä kuvastaa parhaiten jotain hänen 
perheenjäsentään, esimerkiksi äitiään. Lapsen valintaa voidaan sanoittaa 
vanhemmalle esimerkiksi tyylillä: “kylläpäs äiti näyttää iloiselta/surulliselta”. 
On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että yhdestä lapsen valinnasta ei tule tehdä 
liikoja johtopäätöksiä. Lapsi ei aina osaa valita sitä ns. ”oikeaa” kuvaa, joka 
kertoisi perheen todellisesta tilanteesta. Havainto on kuitenkin hyvä tehdä ja 
tiedostaa, ja siitä voidaan keskustella yhdessä lapsen ja hänen vanhempansa 
kanssa.
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Leikki 

Leikin avulla lapsi pystyy käsittelemään ikäviä kokemuksiaan sekä ilmaise- 
maan ristiriitaisia tunteitaan turvallisesti. Lapsi voi hakea leikin avulla esimer- 
kiksi ratkaisuja ja onnellisia loppuja kokemiinsa ikäviin tilanteisiin tai hän voi 
kehittää niihin täysin uusia toimintamalleja. 

Vakavasti traumatisoituneen lapsen leikki toistaa usein itseään. Leikki voi 
olla hyvin ilotonta tai synkkää ja se voi sisältää paljon koston elementtejä. 
Työskenneltäessä väkivaltaa kokeneen lapsen kanssa onkin tärkeää havainnoi-
da leikkiä ja osata erottaa siitä kokemuksesta aiheutuneet tunteet ja reaktiot. 
Se ei ole helppoa, sillä lapsi voi jo luonnostaan leikkiä esim. tappeluleikke-
jä, joilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä lapsen mahdollisesti kokemaan 
kaltoinkohteluun. Tärkeää onkin siis tunnistaa leikin tunnelma ja saman leikin 
toistuvuus. Leikkiä voidaan myös sanoittaa ja saada sitä kautta lisätietoa esim.
leikin hahmoista. Leikkiä ei kuitenkaan koskaan pidä lähteä ylitulkitsemaan.  

Leikissä voidaan hyödyntää monenlaisia leluja, kuten esimerkiksi pehmolelu-
ja, nukkekotia ja hälytysajoneuvoja. Nukkekotileikki toimii hyvin lähiverkoston 
kartoittamisessa: leikkiä havainnoidaan ja lasta voidaan pyytää esimerkiksi 
kertomaan, keitä nukkekodissa asuu. Samalla voidaan tarkastella, löytyykö 
leikin hahmoista yhtymäkohtia lapsen perheeseen. Tärkeää on muistaa 
aina kunnioittaa lapsen leikkiä sekä leikin vapaaehtoisuutta – leikin tulee 
käynnistyä lapsen aloitteesta.
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Verkostokartta sekä kannustavan 
kasvatuksen nelikenttä
Väkivaltatyössä voidaan hyödyntää myös erilaisia karttoja. Näitä ovat mm. 
verkostokartta, vanhemmuuden roolikartta, tunnekartta sekä kannustavan 
kasvatuksen nelikenttä. Karttojen avulla voidaan nimensä mukaisesti kartoit-
taa perheenjäsenten erilaisia ajatuksia, tuntemuksia sekä kokemuksia.  

Verkostokartan avulla voidaan kartoittaa lapsen ja vanhemman ihmissuh-
dekokonaisuutta. Vanhempi voi laatia kartan sekä itselleen että lapselleen. 
Kartalle sijoitetaan lähipiirissä vaikuttavia henkilöitä ja heidän yhteyteensä 
voidaan merkitä myös tunnesuhde kyseiseen henkilöön. Eri sektoreille sijoit-
telu kertoo myös henkilöiden läheisyydestä tai etäisyydestä. Verkostokartta on 
helppo ja yksinkertainen menetelmä, joka toimii lähes kaikkien kanssa. 

Kannustavan kasvatuksen nelikenttä (kuva 2) ilmentää niitä keskeisiä asioita, 
jotka tukevat lapsen turvallista kasvua ja kehitystä. Näitä ovat esimerkiksi 
hoito, läsnäolo ja kosketus. Nelikenttää käytetään keskustelun tukena. On 
tärkeää huomioida, että kannustavan kasvatuksen nelikenttä voi olla joillekin 
vanhemmille hieman liian abstrakti, sillä siinä on käytetty paikoittain haas-
tavia käsitteitä. Kun kartan pilkkoo pienempiin osiin, on sitä kuitenkin hel-
pompi ymmärtää ja hahmottaa. Kartasta voidaan myös nostaa pienempiä osia 
avoimeen keskusteluun. 
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Oman elämän labyrintti 

Oman elämän labyrintti on yksinkertainen ja helppokäyttöinen menetelmä, 
joka toimii lähes kaikkien perheiden kanssa. Menetelmän avulla voidaan kar-
toittaa mm. lapsen haaveita ja pelkoja sekä elämän tärkeimpiä ihmisiä.  

Ajatuksena on, että vanhempi ryhtyisi labyrintin avulla pohtimaan lapsensa 
lähipiiriä sekä perheen tilannetta lapsen näkökulmasta. Vanhempi kirjaa laby-
rinttiin ylös sellaisia asioita, jotka hän näkee merkityksellisinä lapsensa arjessa 
ja elämässä. Luottamuksellisessa ilmapiirissä oman elämän labyrintti herättää 
usein avointa keskustelua sekä pohdintaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että 
esiin nousseet asiat ovat vanhemman kertomia ja kuvaamia, eivätkä ne siten 
välttämättä tavoita täysin lapsen omaa kokemusta. 

Menetelmän avulla voidaan kartoittaa myös vanhemman näkemyksiä hänen 
lähipiiristään sekä perheen tilanteesta. Tällöin vanhempi täyttää labyrinttia 
omasta näkökulmastaan. 
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Keskustelu vanhempien kanssa
Avoin keskustelu on tärkeää työskentelyn jokaisessa vaiheessa. Keskustelu 
antaa vanhemmille mahdollisuuden kertoa perheen tilanteesta omin sanoin 
ja omasta näkökulmastaan. Vanhemmille voidaan esimerkiksi esittää: ”Emme 
tiedä tilanteestanne paljoakaan, kertokaa meille omin sanoin”. Vanhemmil-
ta voidaan myös tiedustella suoraan, mitä lapsi on perheessä kokenut tai 
nähnyt. Vanhemmilta voidaan myös tiedustella, ketä kotona konkreettisesti 
on ja kenen kanssa lapsi muuten viettää aikaansa. Näin saadaan luotua hyvää 
kokonaiskuvaa lähipiiristä. Keskustelun aikana tulee kuitenkin huomioida, että 
kertoma on aikuisen näkemys asioista. Vanhempi voi esimerkiksi kieltää jonkin 
lapselle läheisen ihmisen lähipiiristä, jos vaikka toivoisi tämän olevan pois 
heidän elämästään. Lapsi voi kuitenkin ajatella tämän henkilön olevan hänelle 
hyvinkin merkityksellinen. 

Tärkeää on tukea vanhemmuutta. Vanhempi on lapselle aina vanhempi, oli 
tilanne kotona millainen tahansa. On siis vältettävä syyllistämistä ja pyrittävä 
pitämään ilmapiiri avoimena ja hyväksyvänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että esimerkiksi lapseen kohdistunutta kaltoinkohtelua tulisi hyväksyä, vaan 
vanhempaa tulee auttaa ymmärtämään lapsen kokemus, jotta muutos tilan-
teeseen olisi mahdollinen. Avoin keskustelu vaatii työntekijältä sensitiivisyyttä 
sekä rohkeutta ottaa puheeksi vaikeitakin aiheita. Vanhempaa ei kuitenkaan 
saa pakottaa puhumaan, jos hän ei sitä halua. Tällöin on tärkeää sanoittaa 
vanhemmalle lapsen toimintaa ja olemusta, jotta vanhempi voisi saada oival-
luksia lapsen kokemuksesta. 
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Vuorovaikutuksen 
havainnointi ja tukeminen

Vauvahieronta
Hymykone

Huivit ja lakanat
Lorupussi

Leikki
Kirjat ja sadut
Ongintapeli

 Vanhemmuuden roolikartta
Tunnekartta
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Lapsen ja hänen vanhempansa välisen vuorovaikutussuhteen 
laadun havainnoinnissa, arvioinnissa ja tukemisessa voidaan 
käyttää apuna erilaisia vuorovaikutukseen tähtäävä toiminnalli-
sia menetelmiä. Havainnoimalla ja arvioimalla lapsen ja hänen 
vanhempansa välistä vuorovaikutussuhdetta, voidaan saada 
paljon tietoa muun muassa lapsen psyykkisestä hyvinvoinnista 
sekä lapsen ja vanhemman välisestä kiintymyssuhteesta. Havain-
noinnissa ja arvioinnissa tulee olla läsnä aina molemmat osapuo-
let, niin lapsi kuin lapsen vanhempikin.  

Mikäli lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksessa ilmenee jotain 
poikkeavaa, tulee asia ottaa aina puheeksi vanhemman kans-
sa. Työntekijän tulee kohdata jokainen perhe yksilöllisesti, heidän 
omista lähtökohdistaan käsin. Työntekijän tulee osoittaa aitoa 
kiinnostusta perhettä kohtaan ja tuoda ilmi se, että on työsken-
telyssä perhettä varten. Kaikenlainen syyttely ja vähättely tulee 
ehdottomasti jättää pois, eikä mihinkään toimintaan saa pakot-
taa. Vanhemmat tarvitsevat tukea tilanteessaan ja heidän on 
helpompi turvautua työntekijään, johon pystyvät aidosti luot-
tamaan. 

 

”Me ei toimita tilanteissa tuomareina,  
vaan asiakkaalle tulee sallia se 
oma ajattelu.”  

Työntekijä 
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Vauvahieronta
Vauvahieronnassa tulee usein hyvin selkeästi ilmi, millainen lapsen ja hänen 
vanhempansa välinen suhde on. Vauvahieronta perustuu kosketukseen ja 
ihosti mulaatioon, ja sen käyttö vaatii menetelmän tuntemista etukäteen. 
Menetelmä sopii vauvaperheille, joissa vuorovaikutussuhde ei ole liian häiriin-
tynyt esim. pahoinpitelyn johdosta. Menetelmää tulee muistaa käyttää muu-
toinkin aina tilanteen mukaan. Ei ole esimerkiksi suositeltavaa hieroa vauvaa, 
joka on väsynyt tai nälkäinen. 

Vauvahieronnassa vanhempaa ohjeistetaan hieromaan vauvaansa tietyn kaa-
van mukaisesti. Hieronnan aikana keskitytään havainnoimaan lapsen ja van-
hemman välistä vuorovaikutusta: miten vauva ottaa kontaktia vanhempaan ja 
miten luontevalta koskettaminen molemmista tuntuu. Joillekin vauvoille kos- 
kettaminen voi olla hyvinkin vieras kokemus, mikäli vanhempi ei ole kosket-
tanut aiemmin vauvaansa. Mikäli vauva välttelee kontaktia vanhempaansa, 
kääntyy kohti seinää tai työntekijää, voi kyseessä olla lapsen ja vanhemman 
välinen häiriintynyt vuorovaikutussuhde. Tilanteessa voidaan kokeilla, miten 
vauva reagoi, jos hierojaksi vaihdetaankin työntekijä. Tällöin havainnoidaan 
sitä, miten vauva reagoi muutokseen. Ottaako vauva esimer kiksi kontaktia 
työntekijään eri tavalla kuin vanhempaan. Mikäli tilanteessa on huomattavaa 
eroavaisuutta, kannattaa se sanoittaa vanhemmalle. 

Vanhempi voi jatkaa vauvahieronnan käyttöä kotona. Parhaimmillaan me-
netelmän säännöllinen käyttö vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä kiinty-
myssuhdetta merkittävästi. 
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Hymykone
Hymykone on hauska ja yksinkertainen menetelmä, joka sopii useimmille 
perheille. Työskentelyssä hyödynnetään höyhentä. Se avulla vanhempi voi 
hassutella lapsen kanssa esimerkiksi kutittelemalla tätä eri puolilta kehoa. 
Tilanteessa havainnoidaan sitä, miten lapsi ja vanhempi reagoivat hassutte- 
luun. Pystyykö vanhempi esimerkiksi heittäytymään tilanteeseen, vai tuntuuko 
se hänestä vieraalta. Menetelmää kannattaa kokeilla myös siten, että työnteki-
jä leikittelee höyhenellä samalla tavalla kuin vanhempi aiemmin. Muuttuuko 
lapsen käytös, miten hän nyt reagoi? 

Voi myös olla, että vanhempi ei suostu kutittelemaan lastaan ollenkaan. Tässä 
tapauksessa vanhemman kanssa tulee keskustella hänen tuntemuksistaan. 
Mitä vanhempi tilanteesta ajattelee? Millaisia tunteita se hänessä herättää? 
Vanhempaa ei saa kuitenkaan pakottaa menetelmän käyttöön. Sama pätee 
myös lapseen. Jos lapsi ahdistuu tilanteesta, tulee kutittelu lopettaa välit-
tömästi. 
 
Höyhen voidaan antaa työskentelyn jälkeen perheen mukaan, jotta perhe 
voivat jatkaa hassuttelua kotona.

 
”On ihanaa hassutella yhdessä!”

Työntekijä 



18

Huivit ja lakanat
Erilaiset huivit ja lakanat soveltuvat hyvin kurkistus-leikkeihin sekä lapsen 
keinutteluun. Menetelmien avulla voidaan havainnoida lapsen ja aikuisen  
välistä vuorovaikutussuhdetta sekä yleistä ilmapiiriä. Se kertoo yleensä 
selkeästi siitä, kuinka luontevaa yhdessä oleminen ja toimiminen heille on. 

Kurkkaus-leikissä havainnoidaan sitä, miten lapsi reagoi vanhempansa kurk-
kaamiseen huivin takaa. Samaa voidaan kokeilla, mitä tapahtuu, kun kurkkaa-
ja onkin työntekijä – muuttuuko lapsen reaktio? Kurkkauksessa voidaan myös 
havainnoida ottaako lapsi katsekontaktia aikuiseen vai vältteleekö hän sitä 
tietoisesti. 

Lakanasta voidaan puolestaan tehdä keinu, jonne lapsi laitetaan. Lakanan 
toisesta päästä pitää kiinni vanhempi ja toisesta esimerkiksi työntekijä. Vuoro- 
vaikutuksen havainnoinnissa on tärkeää, että lapsen katse suunnataan kohti 
vanhempaa. Jos lapsi vaikuttaa keinuttelun aikana hyvin pelokkaalta, voidaan 
keinuttelua kokeilla myös siten, että katseen suunta muutetaan kohti työnteki-
jää. Jos lapsi pelkää edelleen, on keinuttelu lopetettava. On huomioitava, että 
pelokkuus voi olla myös persoonakysymys, eikä se ei aina tarkoita sitä, että 
lapsi kokisi turvattomuutta vanhempaansa kohtaan. 

Keinuttelussa on äärimmäisen tärkeää huomioida lapsen turvallisuus. Keinut- 
telulle tulee varata riittävän iso tila ja lakanasta on pidettävä tiukasti kiinni, 
jottei lapsi putoa keinusta maahan. 
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Lorupussi
Lorupussin (kuva 3) käyttö auttaa havainnoimaan lapsen ja aikuisen välisen 
vuoro vaikutuksen luontevuutta. Lorupussiin laitetaan useampia erilaisia 
lyhyitä loruja tai lauluja. Lapsi valitsee pussista lorun, jota joko työntekijä tai 
vanhempi lapselle loruilee. Samalla havainnoidaan lapsen katsekontaktia ja 
lapsen yleistä olemusta. Onko tilanne lapselle ja vanhemmalle luontevaa vai 
aiheuttaako se esimerkiksi jähmettymistä. Luontevaa tilannetta voidaan sa-
noittaa vanhemmalle esimerkiksi: ”Voi että miten ihanasti lapsi hymyilee, kun 
loruilet hänelle”. Tällaisten havaintojen sanoittaminen on vanhemmalle usein 
hyvin voimaannuttavaa. 

Leikki
Leikin aikana voidaan tehdä useita havaintoja lapsen ja vanhemman välisestä 
vuorovaikutuksesta. Tilanteessa voidaan esim. havainnoida seuraavia asioita: 
 
• Lähteekö vanhempi mukaan lapsen leikkiin? 
• Viekö lapsi esimerkiksi leikkiruokaa vanhemmilleen vai viekö hän sen 

ennemmin työntekijälle? Huom! Lapsi voi lähestyä työntekijää myös esim. 
tutustumismielessä. Tilanteessa ei siis voida automaattisesti tehdä tulkin-
taa häiriintyneestä vuo rovaikutussuhteesta.

• Hakeeko lapsi työntekijän mukaan leikkiin ennemmin kuin vanhempansa? 
• Jos jotain sattuu, keneltä lapsi hakee ensisijaisesti lohtua? 
• Osaako lapsi ylipäätään leikkiä?  

Jos lapsi jumiutuu leikissä jatkuvasti johonkin kohtaan tai tunnelma leikissä 
on erityisen synkkä, voi huoli herätä. Sivulta 9 näet tarkempaa tietoa me-
netelmän käytöstä.

 
”Tää toimii, vaikkei olis asiakkaan kanssa yhteistä kieltä, 
ku vanhempi ja lapsi voi loruilla omalla kielellään.” 

Työntekijä 
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Kirjat ja sadut
Lapsen on usein haastavaa löytää asioille järkiperäisiä selityksiä, mutta 
satukirjojen avulla lapsi saa mahdollisuuden eläytyä sadun hahmoihin ja 
tunnustella niiden kautta erilaisia toimintamalleja hankalissa tilanteissa. 
Jos sadussa on esimerkiksi käsitelty vastaavanlaista tilannetta, jonka lapsi 
on itsekin kohdannut, voi lapsi samaistua kirjan pääsankariin, joka selviää 
vastoinkäymisestä. Tällöin lapsi saa myönteisen samaistumismallin. Satujen 
avulla lapsi pääsee myös tutustumaan erilaisiin tunteisiin hän voi myös jäsen-
nellä niitä omassa rauhassaan ja tahdissaan. Satujen aiheuttamia tunnereak-
tioita on aina suositeltavaa sanoittaa lapselle, jotta hän oppisi tunnistamaan, 
nimeämään ja ymmärtämään niitä paremmin. Pelko voi olla lapselle hyvinkin 
ikävä tunne, jos hän ei sitä ymmärrä. 

Kirjojen ja satujen avulla myös lapsen vanhemman on mahdollista päästä 
lähelle lapsen kokemusta ja tunnetta. Kirjojen lukeminen voikin tuoda hyviä 
oivalluksia koko perheelle. Kirjojen lukeminen on hyvä keino myös esimerkiksi 
sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi on lopettanut puhumisen. Lasta pyritään 
rohkaisemaan puhumiseen esimerkiksi eläytymällä kirjan kertomukseen. 
Lapselta voidaan kysyä esimerkiksi ”mikäs tämä on” tai ”mihinkäs tämä tässä 
menee”. Oleellista on käyttää ikätason ja tilanteen mukaisia kirjoja. Jos per-
heessä ei ole esimerkiksi ollut erotilannetta, ei silloin kannata käyttää satua, 
jossa käsitellään vanhempien eroa. 

 
Satu- ja kuvakirjavinkkejä: 

Harju, Timo. 2017. Satu kameleontille ja muita satuja sinulle. 
Satukirja vainoa kokeneille lapsille. 

Launis, Mika & Vento, Sari. 2007. Peikonhäntä.  
Käsittelee fyysistä koskemattomuutta. 

Salmi, Anna. 2012. Kallistuva Talo.  
Käsittelee parisuhdeväkivaltaa sekä vanhempien riitelyä
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Ongintapeli
Ongintapeli (kuva 4) toimii todella hyvin pienten lasten kanssa. Se on leikino-
mainen vuorovaikutusleikki, joka avaa hyvin keskusteluja vanhempien kanssa. 
Menetelmän tavoitteena on heijastaa lapsen tunteita vanhemmille. Näin van-
hempi voi saada oivalluksia siitä, mitä ja miten lapsi tuntee ja kokee eri asiat, 
tilanteet ja ihmiset elämässään. 

Sinisen huivin päälle levitellään pahvisia kaloja. Kalojen toisella puolella on 
erilaisia kysymyksiä, joita voidaan kysyä sekä lapsilta että vanhemmilta. Lapsi 
onkii kalan, jonka jälkeen hänelle tai vanhemmalle luetaan sen takaa löytyvä 
kysymys. Kysymyksiä voi esimerkiksi olla: Kenen seurassa lapsi viihtyy? Kuka 
lasta lohduttaa? Kenelle kertoisit, jos olet surullinen? Kenelle menet ker-
tomaan, jos sinua pelottaa? Kaloissa voi myös olla lauseiden alkuja, joita voi 
jatkaa haluamallaan tavalla, esimerkiksi: Toivoisin, että… Äitini on... Minua 
mietityttää... Jos teksti on liian hankala lapsen ikä- tai kehitystasoa ajatellen, 
voidaan teksti muuttaa lukuhetkessä selkokielisemmäksi, jotta se tavoittaisi 
paremmin lapsen ymmärryksen. 

Lasta voidaan myös ohjeistaa hakemaan ”lammesta” yksi kala ja pyytää 
häntä viemään kysymys vanhemmalleen. Tilanteessa voidaan havainnoida 
sitä, viekö lapsi kysymyksen vanhemmalleen vai ei, ja miten vanhempi tähän 
reagoi. Tilanne tuo esiin lapsen ja vanhemman välisen yhteistyön toimivuuden. 
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Vanhemmuuden roolikartta
Työskentelyssä voidaan hyödyntää erilaisia karttoja. Näitä ovat mm. verkos-
tokartta, vanhemmuuden roolikartta, tunnekartta sekä kannustavan kasva-
tuksen nelikenttä. Karttojen avulla voidaan kartoittaa ihmisten sen hetkistä 
tilannetta ja joissain tilanteissa myös lähipiiriä.  

Vanhemmuuden roolikartta on eräänlainen visuaalinen kaavio, jonka avulla 
vanhempi voi tarkastella omaa vanhemmuuttaan itsearvioinnin avulla.  Se 
si sältää viisi eri roolia, joita voidaan pitää vanhemmuuden näkökulmasta 
keskeisinä. Roolikartta on helppokäyttöinen ja selkeä menetelmä, joka avaa 
helposti keskusteluyhteyden vanhemman kanssa. Haasteena menetelmän 
käytössä voi kuitenkin ilmetä se, että vanhempi alkaa pohtia liikaa vastauk-
siaan. Hän ei välttämättä vastaa realistisesti, vaan siten, millainen olisi ns. 
”hyvä ja oikea vastaus”. Käytännössä vanhemman toimintatapa saattaa 
kuitenkin olla aivan päinvastainen. Jos suuria eroavaisuuksia vastausten ja 
käytännön toiminnan väliltä löytyy, voi asiasta keskustella vanhemman kans-
sa. Se voi havahduttaa vanhemman pohtimaan asiaa tarkemmin – peilaako 
hänen vastauksensa esimerkiksi sitä, millainen vanhempi hän kenties haluaisi 
lapselleen olla? 
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Tunnekartta
Tunnekartan avulla voidaan nimetä ja määritellä pienin keinoin vanhemmassa 
heränneitä tunteita. Vanhempi voi määritellä aluksi itse, mitä tunnetta hän 
haluaa käsitellä. Vanhemman kanssa voidaan yhdessä pohtia, missä tunne 
tuntuu, miltä se tuntuu ja millaisessa tilanteessa se yleensä vanhemmalle 
herää. Pohdinta ankkuroi tunteen hyvin arkeen, sillä se tehdään työskente-
lyssä hyvin konkreettiseksi. Vanhempi saa itse pohtia tunnetta. Tällöin hän 
oppii ymmärtämään tunnettaan ja hän oppii hallitsemaan sitä paremmin. 
Vanhemmalle voi myös avautua oivalluksia siitä, mikä asia tai tilanne herättää 
hänessä kyseisen tunteen. 



24

Vanhemman oman 
kasvuhistorian kartoitus, 
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Lapsen terveen kasvun ja kehityksen kannalta vanhemman 
oman kasvuhistorian ja siellä vaikuttaneiden ihmisten kartoitus on 
erittäin tärkeää. Avoin ja luotettava keskustelu voi havahduttaa 
vanhemman ajattelemaan oman menneisyytensä vaikutusta 
hänen nykyiseen käyttäytymiseensä ja siten myös pohtimaan 
mallin siirtämistä sukupolvelta toiselle.   

Kun vanhempi pysähtyy tilanteen äärelle, on hän vastaanot-
tavaisempi lapsen tunteille ja tarpeille. Tällöin hän pystyy myös 
paremmin näkemään millaisena esimerkkinä hän toimii lapsel-
leen. Jos lapsi ei saa jo varhaisessa vaiheessa tervettä mallia 
ihmissuhteista ja käyttäytymismalleista, on hänen vaikea luoda 
niitä itsenäisesti myöhemmin. Lapsi ei osaa toimia toisin, sillä 
häneen on istutettu vanhemman malli. Tämä on asia, joka van-
hemman tulisi ymmärtää.  

Ymmärrys on avain toisin toimimiseen. 
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Keskustelu
Vanhemman oman kasvuhistorian kartoittaminen on helppo toteuttaa keskus-
telun kautta. Vanhemmalta voidaan esimerkiksi tiedustella, ketkä ovat olleet 
hänen lapsuudessaan merkityksellisiä tai puolestaan pelottavia henkilöitä. 
Häneltä voidaan myös kysyä löytyykö hänen lapsuudestaan jotain sellaista, 
jota haluaisi tuoda omaan vanhemmuuteensa tai löytyykö sieltä vastaavasti 
jotain sellaista, miltä hän haluaisi suojella omaa lastaan.  

Vanhempi on saattanut kokea omassa lapsuudessaan traumaattisia kokemuk-
sia, jotka olisi tärkeää saada nostettua tietoisuuteen. Tilanteessa riittää 
menneisyyden kartoitus eli tapahtumia ei ole tarvetta lähteä erikseen käsit-
telemään. Keskustelussa olisi hyvä käydä läpi myös vanhemman seurustelu- 
suhdehistoriaa ja sitä, onko suhteissa ollut esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa. 

Kun työskentely aloitetaan, on hyvä varmistua vanhemman olotilasta, jotta 
työskentely sujuisi mutkattomammin. Jos vanhempi on työskentelyhetkellä 
esimerkiksi väsynyt tai nälkäinen, voi avoin keskustelu olla hankalaa. Mieli 
saattaa myös suojata vanhempaa ikäviltä muistoilta, joten traumat voivat olla 
unohduksissa tai niistä ei muutoin haluta puhua. Jos traumat alkavat nousta 
esiin työskentelyssä voimakkaasti, on vanhempi hyvä ohjata esimerkiksi tera-
piapalveluiden piiriin. On myös tärkeää kunnioittaa vanhempaa – häntä ei saa 
milloinkaan pakottaa keskusteluun. 
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Kuvakortit
Kuvakortit madaltavat kynnystä keskustelun avaamisessa. Niitä voidaan 
käyttää vanhemman oman perheen, lähiverkoston sekä kasvuhistorian kar-
toittamisessa. Kuvakorttien avulla voidaan myös pohtia yhdessä vanhemman 
vahvuuksia, selviytymiskeinoja ja voimavaroja. Työskentelyssä voi käyttää 
esimerkiksi erilaisia tunne- ja vahvuuskortteja.  

Vanhempien vahvuudet tulisi nostaa esiin suhteessa lapseen ja vanhem-
muuteen. Jos työskentelyssä on mukana samanaikaisesti lapsen molemmat 
vanhemmat, voi toinen vanhempi valita vahvuuskortin toiselle. Hän voi myös 
valita sellaisen kortin, mikä kuvastaa hänen toiveitaan siitä, millaisena toivoisi 
toisen vanhemman olevan. Valituista korteista tulee keskustella lopuksi yh-
dessä, avoimesti ja lempeästi. Kuvakorttityöskentely voi auttaa vanhempaa 
myöskin ymmärtämään tunteitaan, sillä tunteiden sanoittaminen helpottuu 
kuvien avulla. 

On huomioitava se, että aikuiset saattavat kokea kuvakorttityöskentelyn joskus 
haastavaksi. Tunteiden sanoittaminen voi olla aikuiselle vaikeaa tai hän voi 
pohtia liikaa sitä, millaisen kuvan itsestään kuvien kautta antaa. 
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Vanhempien vastuu pienen lapsen kanssa on valtavan suuri. 
Vaativa ja stressaava arki sekä vähäinen uni voivat herättää 
vanhemmassa negatiivisia tuntemuksia ja arki voi alkaa tuntua 
lamaannuttavalta ja ahdistavalta. Tällaisen tilanteen jatkuva 
sietämättömyys heijastuu väistämättä myös lapseen. Kun ongel-
ma patoutuu, voi lapsi alkaa tuntua vanhemmasta täysin vier-
aalta tai jopa pelottavalta. Tällöin vanhempi saattaa ryhtyä vält-
telemään kontaktia lapseensa tai jättää hänet jopa kokonaan 
vaille huomiota. Vanhempi saattaa myös ennakoimattomasti 
purkaa tunteensa aggressiivisesti lapseen. Tällainen käyttäytymi-
nen ei kuitenkaan yleensä ole tarkoituksenmukaista. 

Tilanne kotona on täysin mahdollista palauttaa turvalliseksi. Se 
vaatii sen, että vanhempi ymmärtää omien tunteidensa pur-
kautumisen vaikutukset lapsensa kasvuun ja kehitykseen. Tämä 
keventää mahdollista syyllisyyden tai häpeän tunnetta sekä an-
taa voimaa valoisampaan tulevaisuuteen. Moni vanhempi onkin 
kokenut tilanteessa suurta helpotusta ymmärrettyään, mistä 
hänen käyttäytymisensä johtuu. Siksi vanhemman ja vanhem-
muuden tukeminen on tärkeää. Se auttaa kitkemään väkivallan 
kierrettä sekä parantaa tulevien sukupolvien elämänlaatua.



30

Kuvakortit
Vanhemmuuden tukemisessa voi hyödyntää erilaisia kuvakortteja, kuten esi-
merkiksi vahvuuskortteja. Korteista vanhempi voi valita, millaisia vahvuuksia 
hänellä on mielestään vanhempana tai mitkä asiat elämässä on tällä hetkellä 
hyvin. Kuvakorttityöskentely auttaa vanhempaa sanoittamaan ajatuksia ja 
tuntemuksia. Se auttaa vanhempaa myös havaitsemaan ja ymmärtämään 
omia vahvuuksiaan sekä voimavarojaan, joita hän voi hyödyntää omassa van-
hemmuudessaan ja lapsensa kasvun turvaamisessa. Kuvakortit avaavat hyvin 
keskusteluja. Tärkeää on luoda luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa 
vanhemman on turvallista puhua. 

 

Ongintapeli
Ongintapeli toimii hyvin vanhemmuuden tukemisessa. Kun lapsi onkii kaloja 
ja vastailee kaloista esiin tulleisiin kysymyksiin, voi vanhempi saada paljonkin 
uutta tietoa siitä, mitä lapsi hänestä, heidän suhteestaan tai yleisestä perheen 
tilanteesta ajattelee. Vanhempi voi esimerkiksi olla täysin siinä uskossa, että 
lapsi ei ole nähnyt tai kuullut vanhempien välisiä riitoja kotona, vaikka todel-
lisuus olisikin täysin toinen. Esimerkiksi tällainen asia voi tulla ilmi onginnan 
yhteydessä. Toki menetelmä tuo esiin myös paljon positiivisia havaintoja 
perheen suhteista ja tilanteesta. 

Ongintapelin ilmapiiri on hyvä pitää leikinomaisena, sillä silloin lapsen on 
luontevampi tuoda ilmi ajatuksiaan. Tarkemmat ohjeet menetelmän käyttöön 
löydät sivulta 21.
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Keskustelu
Vanhemmuuden tukemisessa yksi merkittävimpiä menetelmiä on avoin kes- 
kustelu. Keskustelussa olisi hyvä kartoittaa vanhemman ajatuksia omasta lap-
sestaan sekä siitä, millainen hänen mielestään on turvallinen vanhempi. Kun 
vanhempi ryhtyy pohtimaan vanhemmuutta syvällisemmin voi hän oivaltaa 
pieniäkin asioita, jotka ovat merkityksellisiä tilanteen korjaantumiselle. 

Kaikki tilanteet on tärkeää puhua auki. Sitä, mitä on jo tapahtunut, ei voi enää 
peruuttaa, mutta tulevaisuuteen pystymme vielä vaikuttamaan. On siis keskus-
teltava myös siitä, mitä vanhempi voisi tehdä, jottei tapahtunut enää toistuisi. 
Suunnataan siis katseet yhdessä tulevaisuuteen. 
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Lopuksi

”Meillä on ollut rauhallisempaa ja tunteet ovat  
olleet helpompaa sanoa.” 

Lapsen vanhempi 
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Onko sinulle herännyt huoli jostain perheestä tai lapsesta?  
Pelottaako sinua oman kotisi ilmapiiri, omat ajatuksesi tai tekosi? 
Onko suhteessasi väkivaltaa tai sen uhkaa? 

Perhekulma Puhuri tarjoaa apua kaikille osapuolille, kun perheessä tai 
parisuhteessa on riitaisuutta, väkivaltaa tai sen uhkaa. Palveluun voi hakeutua 
pienemmänkin huolen herättyä. Palvelun tavoitteena on rauhoittaa kodin 
ilmapiiri sekä tukea vanhempia luomaan lapselle turvallinen ympäristö kasvaa 
ja kehittyä. 

Voit ottaa itse yhteyttä Perhekulma Puhuriin. 

Perhekulma Puhuri 
Puutarhakatu 11 C, 33210 Tampere 

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ 
Tarjoaa yksilöllistä apua 0-17 -vuotiaille sekä heidän läheisilleen. Työskente-
lyssä käytetään toiminnallisia menetelmiä. 
lapsenaika@tetuko.fi 
 
Aikuisten kanssa tehtävä työ 
Tarjoaa apua, kun perheen tai parisuhteen tilanne on kriisiytynyt tai muutos-
vaiheessa. Yksilökäynneillä vahvistetaan vanhemmuutta ja etsitään keinoja 
perheen tilanteen helpottamiseksi. 
vanhemmuustyo@tetuko.fi 

 

Lisätietoa löydät osoitteesta 
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tampereenensijaturvakoti/



Kuva 2. Kannustavan kasvatuksen nelikenttä

Kuva 1. Kuvakortit
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Kuva 4. Ongintapeli

Kuva 3. Lorupussi
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