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Johdanto

Käsittelemme ennaltaehkäiseviä tukipalveluita, joista kuuluu saada 
apua lapsen ja nuoren elämän eri vaiheissa.

Haluamme näkyvyyttä nuorille omaisille, jotka hoivaavat sairasta 
vanhempaa tai sisarusta.

Tällä hetkellä lasten ja nuorten huomioiminen tukipalveluissa on 
vajavaista, vaikka lainsäädännön mukaan lapset tulee huomioida 
osana tukipalveluita (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2018).

Läheisen psyykkinen sairastuminen vaikuttaa negatiivisesti lapsen 
kehitykseen ja hyvinvointiin. Lapsen normaali arki voi häiriintyä ja 
pitkittyessään tilanne voi johtaa lapsenkin psyykkiseen 
sairastumiseen tai psykosomaattiseen oireiluun. (Holmberg 2016, 
129-130.)
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Lapsen oirehdinnan 
merkit

• Paha olo ei aina näy ulospäin

• Ylikorostunut persoonallisuuden
piirre kuten impulsiivisuus, 
eristäytyminen, epäluuloisuus, 
epävakaus, estyneisyys

• Keskittymis- ja oppimisvaikeudet

• Ylivilkkaus

• Koulukieltäytyminen

• Somaattiset oireet kuten pääkipu
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Lapsen mahdollisia ajatuksia kun läheinen kärsii mielenterveyden häiriöstä



Laadukkaasti tuotetut 
peruspalvelut lapsille ja perheille 
tukevat heidän kokonaisvaltaista 
hyvinvointiaan



Vanhemman rooli

Lapset ja nuoret hyötyvät eniten siitä, että 
vanhemman sairaudesta puhutaan rehellisesti, 
mutta kuitenkin niin, että se vastaa lapsen 
kehitystasoa. Näin saadaan vähennettyä lapsen 
kokemaa huolta ja epätietoisuutta. 
(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2018.)

Photo by Toni Tan on Unsplash

https://unsplash.com/@tonitan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/t/people?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Ammattilaisen 
rooli

Kouluissa, varhaiskasvatuksessa, 
nuorisotyössä sekä järjestötoiminnassa 
on arjen toimien keskellä mahdollisuus 
huomata lapsen mahdollinen oireilu.

Oireilu tai lapsen huono olo ei 
kuitenkaan aina näy ulospäin, joten 
henkilökunnan tehtävänä olisi toisinaan 
pysähtyä lapsen äärelle ja kysyä 
luottamusta herättävässä ilmapiirissä, 
mitä lapselle todella kuuluu (Varsinais-
Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 2019).
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YK:n lapsen 
oikeuksien 
sopimus

1. Lasta ei saa syrjiä hänen taustojensa tai 
ominaisuuksiensa vuoksi.

2. Lapsen etu tulee huomioida lasta koskevassa 
päätöksenteossa.

3. Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.

4. Lapselle on turvattava oikeus ilmaista oma 
mielipiteensä ja näkemyksensä häntä koskevissa 
asioissa ja ne on otettava huomioon.

(Hakalehto 2018, 42-52.)



Lapsilainsäädäntö 
Suomessa
Lapsella ei ole kykyä huoltaan itseään, minkä vuoksi huoltamisen 
velvollisuus on aikuisella eli lapsen vanhemmilla tai muilla 
huoltajilla. Lapsen oikeudesta tulla huolletuksi määritetään 
lapsenhuoltolaissa. Lapsella on oikeus hyvinvointiin, läheisiin ja 
myönteisiin ihmissuhteisiin sekä hyvään hoitoon ja kasvatukseen 
perheympäristössä. (Hakalehto 2018, 170.)

Myös ehkäisevän lastensuojelun tukipalvelut ja niiden saatavuus 
on määritetty lastensuojelulaissa. Ehkäisevää lastensuojelua on 
tuki ja erityinen tuki, jota annetaan neuvoloissa, opetuksessa, 
päivähoidossa, nuorisotyössä sekä muussa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. (Lastensuojelulaki 417/2007.)
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Lapsilainsäädäntö 
Suomessa

Sanna Marinin hallitus on valmistellut Suomeen 
ensimmäisen kansallisen lapsistrategian. Tavoitteena on 
yhteiskunta, joka kunnioittaa lasten oikeuksia. 
Lapsistrategia pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien 
sopimukseen. (STM 2021a.)

Lapsistrategiassa hallitus sitoutuu arvioimaan 
lapsivaikutuksia, edistämään lapsibudjetointia, 
edistämään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistamaan 
lasten hyvinvoinnin tietopohjaa. (STM 2021b.)
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Lapsen ja nuoren palvelukartta



Lastenneuvolat

Kunnan tehtävänä on järjestää alueensa odottavien äitien, lasta odottavien 
perheiden, alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä säännölliset 
neuvolakäynnit (Terveydenhuoltolaki 1326/2010).

Palvelut ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia (THL 2021a).

Käyntejä järjestetään tavallisesti 15, mutta tarvittaessa enemmän (THL 2020).

Neuvolassa tavoitteena on havaita perheen lisätuen tarve, kuten 
vanhemman mielenterveysongelma, ja järjestää perheille tarvittava apu (THL 
2020).



Perheneuvolat

Tarjotaan tukea muun muassa vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja 
kehitykseen sekä lasten ja perheiden psyykkiseen hyvinvointiin (Soite 2021).

Yleensä lähetettä ei tarvita ja palvelut ovat vapaaehtoisia sekä maksuttomia.

Voi olla yhteydessä, jos vanhempi kaipaa tukea lapsen kasvatukseen, 
vanhempi on huolissaan lapsen käyttäytymisestä tai oireilusta, perheessä on 
riitoja tai jos lapsella on haasteita koulussa tai päivähoidossa.

Palveluissa on kuntakohtaisia eroja (THL 2021c).



Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on 0-6 -vuotiaan lapsen hoitoa päiväkodissa, 
perhepäivähoidossa tai kerhotoiminnassa.

Päätavoitteita ovat lapsen hoitaminen, opettaminen ja kasvatus.

Tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, aloittaa lapsen opintopolku, 
ehkäistä syrjäytymistä, edistää yhdenvertaisuutta sekä tukea lasten huoltajia 
kasvatuksessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritetään työntekijän 
velvollisuus huomata lapsen tarve tukeen sekä auttaa häntä haasteissa 
omien kykyjensä ja koulutustasonsa mukaisesti (Opetushallitus 2018, 54).



Opiskeluhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 3§:

”Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto” 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osallisuutta ja hyvinvointia tukeva yhteisö (THL 2021b).

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja 
kuraattoripalvelut (THL 2021b).

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 15§:
”Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon 
psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen 
jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus 
keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.”



Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuoltoon kuuluvat terveyskeskusten ja nuorisoasemien 
palvelut.

Nuorisoasemalle voi hakeutua, jos haasteena on päihteiden käyttö, 
liiallinen pelaaminen tai mielenterveyden häiriöt.

Kunnan on järjestettävä riittävästi varoja terveydenhuollon 
peruspalveluiden tuottamiseen ja terveyden 
edistämiseen. Käytettäväksi on myös varattava 
riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä palveluiden 
tarjoamiseksi. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.)



Lapsen ja nuoren palvelukartta osa 2 



Nuoret hoivaajat

Laki omaishoidon tuesta 
(937/2005) ei määrittele 
omaishoitajan ikää. Suomen 
lainsäädäntö ei tunnista 
nuorta omaishoitajaa, mutta 
laki ei estä alle 18 -vuotiaan 
toimimista omaishoitajana. 
Kunta päättää omaishoidon 
tuen myöntämisen perusteet. 
(Pahlman 2020.)

Photo by Bermix Studio on Unsplash

https://unsplash.com/@bermixstudio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/kid-with-parent?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Tukipalveluiden 
merkitys

Lasten hyvinvoinnin edistämisellä ja varhaisella puuttumisella 
ongelmien ilmaantuessa saavutetaan hyötyjä sekä yksilötasolla 
että yhteiskunnallisessa mittakaavassa taloudellisesti, kun lapsen 
myöhemmällä iällä esiintyvien ongelmien ilmaantumisen riski 
pienenee. (Taskinen 2010, 32-33.)

Vanhemman sairastuessa psyykkisesti voidaan lapsen hyvinvointi 
turvata, jos perheet saavat riittävästi oikea-aikaista tukea. 
Tärkeässä roolissa on lapsiomaisen tunnistaminen ja uskallus 
ottaa asia perheiden kanssa puheeksi. Yksi välittävä aikuinen voi 
olla merkittävässä roolissa lapsen avun saannin kannalta. (Finne 
2019.) Suojaavien- ja riskitekijöiden suhde lapsen elämässä voi 
olla ratkaisevaa (Sourander & Aronen 2019).
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