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ELÄINNEPSY  – PERHE, PERHETYÖ JA 
PERHEEN KOHTAAMINEN 

24.5.2021

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Monenlaisia
perheitä
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ILLAN SISÄLTÖ

• PERHE

• PERHEEN DYNAMIIKKA

• SYSTEEMITEORIA 

• PERHETYÖ JA PERHEN TUKEMINEN 
NEPSYVALMENTAJAN NÄKÖKULMASTA

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Perheen dynamiikka

• Perheen sisäistä vuorovaikutusta. 

• Se muodostuu siitä, miten valta ja vastuu jakaantuvat 
perheessä.

• Miten arvostusta, tunteita ja läheisyyttä ilmaistaan. 

• Kenelle perheenjäsenelle niitä ilmaistaan enemmän ja 
kenelle vähemmän – vai jätetäänkö kokonaan 
ilmaisematta?

• Millaisia siteitä ja jännitteitä perheenjäsenten välillä on?

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Perheen dynamiikkaa

• Perhedynamiikka sitoo sisäänsä myös perheen arvot ja uskomukset. 

• Perheenjäsenet saattavat kertoa yhteistä tarinaa siitä, miten 
esimerkiksi erilaiset   tavat reagoida toisia ihmisiä kohtaan kuuluvat 
tämän perheen kulttuuriin. (empaattisuus, vihamielisyys jne).

• Myös lasten ja vanhempien diagnooseista muodostuu usein tarina, 
joka elää vahvasti perheen sisällä.

• Perhedynamiikka muuttuu kaiken aikaa. Se muuttuu, kun 
perheenjäsenet, heidän väliset jännitteet ja elämä muuttuvat. 
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Harjoitus

• Mikä sinun lapsuuden perheessäsi oli tärkeää? 

• Miten nämä asiat ovat sinulla/perheessäsi/sinussa nyt?

• Mikä on muuttunut, pysynyt samana?

• Millaisia tarinoita lapsuuden perheessäsi ja suvussasi kerrottiin? (Kuka oli sankari, rontti, 
selviytymistarinat jne)

• Millaisia tarinoita perheessäsi kerrotaan nyt?

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

5

6



24.5.2021

4

• Adhd-oireisista lapsista n. 30-50% on  hieno- ja 
karkeamotoriikan sekä aistitiedon käsittelyn
ongelmia

• Autismikirjon lapsista 70-90%  
aistitiedonkäsittelyn pulmia

• Tourette-oireisilla lapsilla aistisäätelyn pulmat
tavallisia

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Unihäiriöitä
Hahmottamisen 

vaikeuksia

Puheen ja kielen 
kehityksen 
häiriöitä

Erityiset 
oppimisen 
vaikeuksia

Sosiaalisen 
vuorovaikutuksen 

vaikeuksia

Aktiivisuuden ja 
tarkkaavuuden 

häiriö

Aistitiedon  
käsittelyn 
ongelmia

Hieno- ja  
karkeamotoriikan 

vaikeuksia

Psyykkiset 
häiriöitä

Kommunikoinnin 
hankaluuksia

Vuorovaikutuksen 
ja ymmärtämisen 

vaikeuksia

Kurkataanpa kokonaisuutta, millaista 
tukea tarvitsisit, jos sinulla olisi?

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Miten/ mikä voisi auttaa 
silloin kun

• Nuorella on:

• Epätasaiset taidot ja osaamiset
• Suuri riippuvuus motivaatiosta
• Vaikea pitää useita asioita samanaikaisesti

mielessä
• Vaikea suunnitella ja toteuttaa tehtäviä useissa

vaiheissa
• Taipumus hukkailla ja unohdella
• Rutiinien omaksuminen hankalaa

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Kuva: ADHD-liittory

Lapselle  
asetetaan  

rajoja

Lapsi
rikkoo
sääntöjä

-
jankutetaan

Lasta  
kannus-
tetaan ja  
kehutaan

Adhd-oireisen lapsen päivä

Lasta  
kannus-
tetaan ja  
kehutaan

Lapsi noudattaa
sääntöjä  ilman  

jatkuvaa
muistutusta

Lapselle
asetetaan
rajoja

Lapsen päivä, jota adhd ei  
väritä

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Auta lasta/nuorta  toimimaan  
oikein

• Kehu ja huomaa toimiva, myös pienet jutut

• Erota mikä on minua ja mikä on käytöstäni

• Rauhoita kun tarvitsen sitä

• Auta minua ennakoimaan

• Kerro tunteista, opeta tunnistamaan

• Ole selkeä

•

•

•
www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Auta lasta/nuorta arjessa

Toimintaympäristö  
• Selkeyttäminen  
• Asioiden tutut paikat, struktuuri 
• Häiriötekijöiden huomioiminen

Päiväohjelma
• Tuttu järjestys ja rutiinit , tieto ja 
ennakoiminen luo turvaa
• Kuvat & muistilistat
• Sarjakuvapiirtäminen &  sosiaaliset
tarinat

• Tehtävät/ toiminnat
• Yksi asia kerrallaan; selkeät alut & loput, 

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

13

14



24.5.2021

7

Ajattele tilanne lapsen/nuoren
näkökulmasta

• Mitä ympärillä tapahtuu ?

• Miten puhutaan, miten ohje on annettu ?

• Aistimushakuisuus /aistisäätelyn vaikeus

• Kyky ohjata omaa toimintaa

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

ADHD-oireisiin vaikuttavat ympäristö- ja motivaatiotekijät
Lähde: Käypähoito-suositus

Oireita usein voimistavat tekijät

• Ympäristön häiriötekijät (äänet, esineet, liike, jne)

• Suuri ryhmäkoko

• Vapaamuotoinen tilanne

• Monimutkaiset ohjeet

• Pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely

• Palaute vasta tekemisen päätyttyä

• Toistuva, tylsäksi/ vaikeaksi koettu tekeminen

• Useat yhtäaikaiset, huomiota vaativat asiat

• Yleisesti koko ryhmälle annettu ohje

• Odotus paikallaan pysymisestä

• Fyysinen epämukavuus (liian kuuma/kylmä,  
väsymys, nälkäisyys, kipu)

• Psyykkinen epämukavuus (jännittäminen,  
odottaminen)

Oireita usein lievittävät tekijät

• Rauhallinen ympäristö, sopiva ärsyketaso

• Pieni ryhmä, kahdenkeskisyys

• Strukturoitu tilanne

• Lyhyet, yksi vaihe kerrallaan annetut ohjeet

• Lyhyisiin jaksoihin jakautuva tekeminen

• Välitön, kannustava palaute

• Mielenkiintoinen tekeminen, hyvä motivaatio

• Työskentely yksi asia kerrallaan

• Yksilölle suoraan suunnattu ohje

• Mahdollisuus liikehtiä häiritsemättä muita (esim.  
jumppapallolla istuminen, sormeiltava esine)

• Vireystilan säätelyä helpottavat olosuhteet
(mahdollisuus lepohetkeen, välipala)

• Salliva, rauhoittumista tukeva ilmapiiri
www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Nepsyprosessi

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Hyvän ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen

Prosessin aloittaminen: sopimus (kenelle tietoja, keneltä  lisätietoja / vaihtoehtoinen tarina, 
salassapito,  perumiskäytännöt), maksaja, ketkä mukana prosessissa ja /  tai lähviverkostossa. 
Keneen yhteys, jos prosessissa  ”epäselvyyksiä” valmennettava ei vastaa yhteydenottoihin

Alkukartoitus; mitä on jo tehty, mikä on toimivaa, mitä ei  kannata tehdä lisää, valmentajalle 
jonkin asteinen  kokonaiskuva tilanteesta

Miten käytännössä toimitaan: missä tavataan, kuinka usein?  Muistutukset, yhteydenpito 
tapaamisten välillä

Tilanneanalyysi
• Jäävuoriarviointi

• Laukaiseva tekijä

• Tuntemukset

• Rauhoittaminen

• Muistutukset

• Seuraamukset

• Oma vastuu

• Sosiaalinen taito

• Itsearviointi

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Stressiprofiili

• mikä lisää toimintakykyäsi

• mikä vähentää sitä

• kuka ja mikä parhaimmillaan olet

• miten koet ja ilmaiset kuormitusta sekä

• miten sinua voi auttaa

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Stressiprofiili

• Jaa paperi kolmeen riviin ja kolmeen sarakkeeseen.

• Vasen sarake on vahvuuksien ja hyvän olon sarake.
Kirjoita alariville, millainen olet parhaimmillasi. 

• Kirjoita keskiriville, millä edellytyksillä voit pysytellä tällä alueella. 

(Tilanteella, jolloin sisimmät aivojen osat saavat olla rauhassa ja kuorikerroksessa on paljon 
aktiivisuutta.) 

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Stressiprofiili

• Keskisarake on varuillaan olon rivi.

• Tässä vaiheessa oppimisen ja itsehillinnän edellytykset 
ovat heikentyneet.

• Kirjoita keskimmäiseen keskiruutuun, mistä sinä itse ja 
muut tunnistavat, että olet väsähtämässä (keskittyminen 
kapenee, aistipulmat lisääntyvät, levottomuus lisääntyy, 
muisti pätkii, olo jumittaa jne). 

• Kirjoita alinpaan ruutuun keinoja, joilla voit auttaa itseäsi 
siirtymään takaisin vahvuusalueelle. 

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Stressiprofiili

• Oikea sarake on reagoinnin, itsen puolustamisen rivi.

• Tällöin puolustautumisreaktio on lähtenyt käyntiin. Oppimiskyvyn ja impulssikontrollin 
palauttamiseen tarvitaan erityistoimia.

• Kirjoita keskiruutuun, mistä tiedät olevasi tässä tilassa ja mistä muut sen huomaavat 
(tilanteesta pois pyrkiminen, karkaaminen, itseensä sulkeutuminen, väkivaltainen 
käytös jne). 

• Kirjoita alinpaan ruutuun, millä voit auttaa itseäsi palaamaan takaisin vahvuuden 
alueelle. 

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Hyvä olo, vahvuus Varautuminen Reagointi/puolus-
tautuminen

Olotila: Olotila:                                              Olotila:

Keinot: Keinot: Keinot:

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Vahvuusalue

-Kiinnostunut
-Pystyy keskittymää
-Viihtyy/ kykenee olemaan 
seurassa
-Tunteet tasaisia –-
myönteisiä

MIKÄ TUKEE TÄSSÄ 
PYSYMISTÄ?

-Nukkuu riittävästi
-Syö sopivasti
-Rytmi
-Rauhallinen ympäristö

Varuillaan olo

- Olotila hermostunut
- Liikehdintää
- Levottomuus lisääntyy
-

MIKÄ AUTTAISI TAKAISINI?

- Oma tila, jossa hiljaista/   
rauhalista
- Omaa tekemistä
- Välipala
- Päikkärit
- Lepo painopeiton alla

Reagointialue

- Häiritsevä käyttäytyminen
- Tavaroiden viskomista
- Ölisemistä
- Pakeneminen

MIKÄ AUTTAISI TAKAISIN?

- Aikuisen rauhoittelu
- Oman tilan saaminen
- Hengittely rauhassa 
(ohjatusti)

-
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Miksi ja mihin?

1.  Erotat lapsen persoonan ja lapsen stressireaktion.

2. Ymmärrys lisääntyy ja arki tasapainottuu.

3. Pärjäät paremmin arjen pulmatilanteissa.

4. Opit havainnoimaan myös omaa kuormittumistasi.

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Vanhempaa arvostava
kohtaaminen

• Vanhempi on oman lapsensa asiantuntija

• Vanhempi näkee, kuulee ja tuntee arjen

• Vanhemmallaon tarve tulla kuulluksi, osalliseksi ja 
hyväksytyksi, myös tunteineen (syyllisyys, häpeä, 
toivottomuus, turhautuneisuus…)

• Luottamus

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Vahvista vanhempia

• Tunnistamaan omat voimavaransa,  vahvuutensa ja onnistumisensa

• Tunnistamaan omia haasteitaan ja etsimään niihin ratkaisuja

• Huomaamaan ja tunnistamaan lapsen vahvuudet

• Rakentamaan luottamusta lapseen ja hänen kykyihin

• Rauhoittumaan ja olemaan läsnä

• Uskomaan ja luottamaan omiin kasvatustaitoihinsa

– sitten muita

www.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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