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Vanhemmaksi tuleminen muuttaa paljon perheen arkea ja se lisää 
vanhemmille erilaisia vastuita ja velvollisuuksia. Vanhempien olisi 
hyvä keskustella, millaisia vanhempia he toivovat olevansa ja mitä 
he toivovat toisiltansa. Vanhempien olisi hyvä jakaa vastuita ja pi-
tää kiinni yhdessä sovituista kasvatustavoista. Kumpikin vanhempi 
voi osallistua samalla tavalla lasten– ja kodinhoitoon. Perheen ar-
jen sujuminen on kummankin vanhemman vastuulla!  

Vanhempien on tärkeää kiinnittää huomiota myös omaan jaksami-
seen ja parisuhteen hyvinvointiin. Kummallekin vanhemmista tuli-
si ajoittain mahdollistaa hetkiä ilman lapsia, milloin voi keskittyä 
täysin omiin asioihin. 

 

Vanhemmuus tuo mukanaan velvollisuuksia, mutta myös valtavasti 
ihania hetkiä ja rakkautta. Vanhemmuus on jatkuvaa uudelleen 
oppimista sekä kasvua ja kehittymistä yhdessä lapsen kanssa.  

 

 

Vanhemmuuden rooleja 

Vanhemmuudessa ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, vaan riittävän 
hyvä on tarpeeksi.  

Kaikesta vanhemmuuteen liittyvästä voit aina jutella neuvolassa! 

Sivu 2 
 

Tunteiden näyttäminen ja 

tunnistaminen on tärkeää lapsen 

kehitykselle 

Lapsi kohtaa monenlaisia tunteita, joiden käsit-
telyyn hänellä ei ole vielä keinoja.  

Vanhempien tärkeänä tehtävänä on tukea lap-
sen tunnetaitojen kehittymistä.  

Lapsen kanssa on hyvä nimetä erilaisia tunnetiloja.  

Lapselle on tärkeä opettaa, että kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä, 
mutta tunteiden ilmaisuun tulee kiinnittää huomiota. Kenellä-
kään ei ole oikeutta rikkoa tavaroita tai lyödä toista, vaikka olisi-
kin suuttunut. 

 

Kun lapsi oppii sietämään pahaa mieltä ja saa lohdutusta, niin 
hän selviää isompana vastoinkäymisistä paremmin.  

Vanhemman tehtävänä on olla turvallinen aikuinen, jolle lapsi 
voi kiukutella. Aikuisen pitää kestää lapsen paha olo ja lohduttaa 
lasta. Lisäksi aikuinen voi ohjata lapsen huomion johonkin mu-
kavampaan.  

 

Aikuisen tehtävä on myös kuunnella, miksi lapsella on paha mieli 
ja auttaa ratkaisemaan tilanne. Aikuisen tehtävä on auttaa selvit-
tämään lasten välisiä riitoja tasapuolisesti. 
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Lapsi kaipaa rakkautta ja läheisyyttä 

Lapsi tarvitsee paljon rakkautta, läheisyyttä ja arvostusta van-
hemmiltaan. Lähellä oleminen, koskettaminen ja yhdessä 
tekeminen luovat kiintymystä vanhempien ja lasten välille.  

 

Lapsi tarvitsee lohduttajaa pahan olon tai suuttumuksen yllät-
täessä. Vanhemman syli on lapselle turvapaikka.  

 

Myös vanhempien väliset hellyydenosoitukset antavat lapselle 
mallia rakkauden osoittamisesta ja luovat kotiin turvallista 
ilmapiiriä.  

 

Vanhempien toimiva pari-
suhde on hyvän vanhem-

muuden pohja.  
Sen hoitamiseen kannat-

taa käyttää aikaa. 
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Vanhemman tehtävänä on huolehtia lapsen 

perustarpeista 

     Vanhemmuuteen kuuluu lapsen perustar-
peista (nukkuminen, liikunta, ravitsemus, 
puhtaus) huolehtiminen ja säännöllisestä 
arkirytmistä huolehtiminen.  

     Säännöllinen arkirytmi auttaa koko perhettä 
jaksamaan paremmin ja luo lapselle turvalli-
suuden tunnetta.  

 

Säännöllinen arki koostuu monipuolisista ja terveellisistä ateriois-
ta noin 3-4 tunnin välein, päivittäisestä liikunnasta ja ulkoilusta 
(vähintään 2 tuntia), hampaiden harjauksesta kahdesti päivässä ja 
säännöllisestä iltarutiinista ja nukkumaanmenoajasta.  

Jokaiseen päivään tulee jättää aikaa myös mukavalle yhteiselle te-
kemiselle ja leikille. 

Perustarpeista huolehtimisen ja rajojen asettamisen lisäksi lapsi 
tarvitsee paljon vuorovaikutusta, rakkautta ja läheisyyttä van-

hemmiltaan. 
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https://pixabay.com/vectors/boy-child-dad-daughter-family-2025658/


 

Vanhemmat opettavat lapselleen 

käyttäytymistapoja ja arvoja 

Vanhemmat opettavat lapsilleen tärkeitä tapoja sekä arvoja. Lapset 
oppivat vahvasti mallioppimisen kautta. Vanhemmat näyttävät 
omalla toiminnallaan ja sanoillaan, miten tulee toimia erilaisissa 
tilanteissa.  

 

Vanhemman tulee selittää ja perustella lapselle ikätasoisesti, miksi 
jokin käyttäytyminen ei ole sopivaa. Näin lapsi voi oppia 
toimimaan odotusten mukaisesti. Pieni lapsi ei kykene erottamaan 
vielä oikeaa ja väärää, vaan vanhempien pitää tukea tämän 
kehittymistä.  

 

 

Lapsi saa kotona mallin, 
miten huomioida toisia 
ihmisiä ja tulla toimeen 

muiden kanssa. 
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Vanhemman tehtävä on laatia perheen 

säännöt 

Vanhempien tehtävänä on asettaa lapselle johdonmukaiset sään-
nöt ja pitää huolta niiden noudattamisesta. Johdonmukaiset sään-
nöt luovat lapselle turvallisuuden tunnetta. Hän oppii ymmärtä-
mään, mitä häneltä vaaditaan.  

 

Lasta kannattaa ohjata toivottuun 
käyttäytymiseen kannustamalla, kes-
kustelemalla sekä perustelemalla 
säännöt ja kiellot.  

 

Vanhemman täytyy joskus rajata joitakin asioita lapsen turvallisuu-
den ja kehityksen takaamiseksi esimerkiksi estämällä lasta pääse-
mästä vaaralliseen tilanteeseen.  

 

 

Lasta ei saa kurittaa fyysisesti esimerkiksi tukista-
malla, luunapeilla tai läpsimällä.  

Se on haitallista lapsen kehitykselle ja Suomen 
lain mukaan rangaistava rikos. 
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