
Samaa tiimiä 
Vuorovaikutuksellinen valmennusmenetelmä auttaa näkemään  

hyvän itsessä ja lapsessa.

teksti kirsi-marja NurmiNeN kuvitus joNNa markkula
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TEEM
A

hyvinvointi 
perhehoidossa

Lasten ja nuorten neuropsykiatristen haastei-
den, kuten ADHD:n, Aspergerin tai autismin 
kirjon kanssa kamppailevat perheet ovat saa-
neet apua vuorovaikutuksellisesta valmen-

nusmenetelmästä, jossa valmentaja ei tarjoa perheelle 
valmiita ratkaisuja vaan niitä etsitään yhdessä perheen 
kanssa.

– Kyse ei siis ole pelkästään lasten haasteista, vaan sa-
moja haasteita voi olla myös muilla perheenjäsenillä. Läh-
tökohta on se, että kyse ei ole sairaudesta vaan ominai-
suudesta, joka tuo arkeen haasteita, mutta ominaisuuden 
kanssa voi oppia toimimaan. Ominaisuus voi kääntyä myös 
vahvuudeksi, kun löydetään oikeat keinot toimia, kuvai-
lee neuropsykiatrinen valmentaja ja -kouluttaja Tiina Rä-
sänen.

Työskentelyn tavoitteet sovitaan yhdessä sen sijaan, 
että valmentaja kertoisi, mitä tehdään. 

– Kun perheet saavat itse tuottaa ideoita, he myös si-
toutuvat niihin paremmin ja toiminta on vaikuttavampaa. 
Se, mihin keskitytään, kasvaa – ja koska ongelmia ja haas-
teita on yleensä ihan riittävästi, valmennuksessa keskity-
tään vahvuuksiin ja vahvistetaan niitä edelleen. Valmen-
nuksen kuluessa pienetkin edistysaskeleet huomioidaan. 
Haasteilta ei silti suljeta silmiä. 

Esimerkiksi Sospron perhekeskuksissa menetelmästä 
on hyviä kokemuksia.

– Lasten ja nuorten haastavat tilanteet vaativat työn-
tekijöiltä ennakointia, sanottamista ja läsnäoloa – ja tois-
toa. Kaikki lapset ja nuoret oppivat vähitellen uusia ta-
poja toimia. Valmentajat voivat myös käydä perheen ko-
tona.

Valmennusmenetelmä herättää perheen huomaamaan 
oman tilanteensa ja ottamaan vastuuta siitä. Yhdessä har-
joitellaan keinoja arjesta selviämiseen.

– Menetelmä soveltuu hyvin perhetyön lisäksi päih-
de- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa työskentelyyn. 
Vuorovaikutus on siinä avainasemassa. Samalla työsken-
telyotteella voidaan toteuttaa myös työnohjausta, Räsä-
nen huomauttaa.

Menetelmän osaajia työskentelee ympäri Suomea ja 
valmentajia koulutetaan jatkuvasti.

– Jos valmennusmenetelmä kiinnostaa, kannattaa tut-
kia esimerkiksi Valmennustaito ry:n tai Neuropsykiatriset 
valmentajat ry:n sivuja, vinkkaa Räsänen.

Alkutilanne oli synkkä
Hanna-Leenan poika vietti 5-vuotiaasta lähtien jaksoja 
neuropsykiatrisella osastolla.

– Hänen aggressiokohtauksensa olivat rajuja jo piene-
nä. Ymmärsin, että hän ei välttämättä pysty asumaan koto-
naan. Pojan fyysinen kasvu ja perheessämme tapahtuneet 
muutokset aiheuttivat sen, että 11-vuotiaana hänet oli pak-
ko ottaa huostaan. Tuolloin en esimerkiksi pystynyt istu-
maan hänen vieressään ilman, että välissämme istui joku 
työntekijä, kuvailee Hanna-Leena tilannetta.

Huostaanotto ei tullut yllätyksenä, kun sitä oli ehtinyt 
vuosia miettiä.

– Silloin pojan tilanne näytti synkältä. Ajattelin, että 
käyn häntä vielä joskus katsomassa jossain vankimielisai-
raalassa.

Pojalle etsittiin sijaishuoltopaikka, jossa tehtiin vahvaa 
perhetyötä ja jossa oli vankka neuropsykiatrinen osaaminen.

– Meillä oli kaikesta huolimatta perheenä tiiviit välit ja 
saimme olla mukana pojan hoidossa alusta lähtien. Alussa 
tapaamisia työntekijöiden kanssa oli kerran kuussa, tarvit-
taessa useamminkin. Saimme tukea aina, kun sitä tarvit-
simme. Välillä kävimme sijaishuoltopaikassa, välillä työn-
tekijät kävivät kotonamme.

Toivoa tulevaan
Työskentelyssä keskeistä oli näkökulman muutos.

– Olimme rampanneet vuosia lastenpsykiatrian osas-
tolla, jossa ovet käytännössä suljettiin meidän nenämme 
edestä ja sanottiin, että me hoidamme tämän. Nyt olim-
me samaa tiimiä, kasvatuskumppaneita. Kysymys ei kuu-
lunut, missä olemme tehneet väärin tai miten meidän pi-
täisi olla erilaisia, jotta arki sujuisi paremmin. Sen sijaan 
meille korostettiin, että olemme kaikki hyviä sellaisena 
kuin olemme, Hanna-Leena kertoo.

Hanna-Leenalle oli vuosien mittaan iskostunut syväl-
le käsitys omasta huonosta äitiydestä. Myös se alkoi pro-
sessin myötä muuttua. 

Kysymys ei kuulunut, missä olemme tehneet väärin tai miten  
meidän pitäisi olla erilaisia, jotta arki sujuisi paremmin. 
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– Jo vuosia oli tuntunut siltä, että mikään, mitä äiti-
nä tein, ei riittänyt muuttamaan tilannetta ja pojan voin-
tia parempaan. Epäonnistumiset vain kasaantuivat. Vähi-
tellen aloin nähdä itsessäni hyvää – siinä oli kyllä iso työ. 
Sama tapahtui suhteessani lapseen. Haimme koko ajan 
toivoa tulevaisuuteen. Vaikka alussa myönteisyys tuntui 
hämmentävältä, jaksoivat työntekijät joka kerta kääntää 
ajattelumme kohti tulevaa.

Myös pojan käytöksessä alkoi vähitellen näkyä muu-
tosta.

– Vaikka taustalla on paljon pettymyksiä ja epäonnistu-
misia, alkoi hänen itseluottamuksensa kasvaa. Siihen liit-
tyi myös itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on. Samalla 
edessä alkoi pikku hiljaa hahmottua oma polku.

Koko perhe mukana
Hanna-Leenan mielestä oli tärkeää, että asioista alettiin 
puhua niiden oikeilla nimillä – rehellisesti ja avoimesti.

– Siten vahvistettiin omaa pärjäämistä. Kun annoin 
pojan pois, pelkäsin, että menetän hänet kokonaan. Mut-
ta kasvatuskumppanuuden myötä minut otettiinkin mu-
kaan. Olin asiantuntija muiden asiantuntijoiden rinnal-
la. Jos tätä ei olisi tapahtunut, olisin varmaan vieraantu-
nut lapsestani. Nyt olemme pojan kanssa enemmän tiimi, 
vaikka hän asuukin muualla. Olen hänelle äitinä tärkeä – 
se auttaa jaksamaan.

Myös pojan pikkusiskolle oli varattu oma rooli kun-
toutuksessa.

– Olemme kaikki päässeet osalliseksi. Sisaruutta tuet-
tiin osana työskentelyä. Pikkusisko tykkäsi työskennellä 
tunnekorttien avulla ja niistä syntyi hirveän hyviä keskus-
teluja, Hanna-Leena muistelee.

Kuntoutus jousti perheen tilanteen mukaan, jolloin ol-
tiin ajan hermolla. 

– Saimme itse nostaa meille tärkeitä asioita yhteiseen 
pohdintaan ja käsittelyyn.

Kohti tavallista elämää
Hanna-Leena näkee pojan tulevaisuudessa vankimielisai-
raalan sijaan valoa ja oman paikan yhteiskunnassa.

– Hän suunnittelee jo, mitä haluaisi aikuisena teh-
dä. Toki matkalla on vielä mutkia, murrosiän kuohun-
nat ja oman itsenäisen elämän haasteet. Hän kun rea-
goi asioihin ikään kuin vahvistimen kautta. Mutta paljon 
on kolmessa vuodessa tapahtunut. Poikani viettää koto-
na useamman päivän jaksoja ja olemme käyneet kaksis-
taan lomareissullakin. Kaikki nämä ovat askeleita koh-
ti tavallista elämää.

Hanna-Leena on lähtenyt mukaan Voikukkien vertais-
toimintaan ja kouluttautunut vertaisohjaajaksi.

– Sain vertaisryhmästä paljon tietoa – se oli minulle to-
si iso juttu. Nyt olen päässyt kehittämään sitä tukea, mitä 
huostaan otettujen lasten vanhemmat tarvitsevat. Meillä 
on ollut onnea siinä, että poikamme sijaishuoltopaikassa 
osataan työskennellä juuri hänen tarvitsemallaan taval-
la. Se tukee myös minua vanhempana, mikä taas heijas-
tuu lapsen hyvinvointiin. 

Tiina Räsänen ja Sospron Kristiina Rajakoski kertovat neu-
ropsykiatrisesta valmennusmenetelmästä lastensuojelun per-
hehoidon päivillä torstai-iltapäivän 8.11. työpajassa numero 
3: Sinussa on kaikki.
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