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Esipuhe 

Tämä luettavana oleva opas on syntynyt Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry:n ja 
FinFami - Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n kumppanuushankkeen Auttava Omainen -
vertaistukea mielenterveys- ja päihdepalveluihin (2012-2016) kehittämis- ja kokeilutyön tuloksena. 
Ensimmäinen vaihe kehittämistyössä toteutettiin Auttava Omainen -psykiatrisessa sairaalassa 
(2012-2014) hankkeen aikana. Auttava Omainen -vertaistukea mielenterveys- ja päihdepalveluihin 
on osoitus kokemus- ja vertaisasiantuntijuuden arvostuksen ja merkityksen vahvistumisesta. Se on 
esimerkki kokemusasiantuntijuuden konkretisoitumisesta, siitä miten vertaistuellinen toiminta 
vaikuttaa myönteisesti niin tuen saajaan kuin tukijaan. Se on osoitus ammattilaisten halusta oppia 
omaisten kokemuksista sekä työskennellä heidän kanssaan mielenterveysomaisten hyväksi.  

Auttava Omainen -toiminta sai alkunsa vuonna 2010/2011, kun Varsinais-Suomen yhdistyksen 
silloinen puheenjohtaja Elise Niittyvaara toi ajatuksen Auttavasta Omaisesta mukanaan 
Tampereelta, vieraillessaan paikallisessa mielenterveysomaisten yhdistyksessä. Mietimme, että 
mielenterveysomainen tarvitsisi kuuntelijaa ja ymmärtäjää välittömästi siinä tilanteessa, kun 
läheinen on ensimmäisen kerran sairaalahoidossa. Juuri auttavat omaiset vertaistukijoina voisivat 
olla mielenterveysomaisen rinnalla tällaisessa tilanteessa. Esittelimme Auttava Omainen ajatuksen 
Turun psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteispalaverissa, ”Kupittaan Foorumissa”, jossa läsnä oli 
Turun psykiatrian ja mielenterveysjärjestöjen edustajia. Ajatus otettiin innostuneesti ja hyvin vastaan 
– Auttava Omainen oli saapunut Turkuun. 

Auttava Omainen hankkeen erityisyys on vertaistuellisen omaisneuvonnan mallissa, joka esitellään 
tässä oppaassa. Mallin mukaista palvelua toteuttamalla mielenterveysomainen huomioidaan 
itsenäisenä tuen tarvitsijana, ja näin pyritään ennaltaehkäisemään omaisen mahdollinen uupuminen 
tai sairastuminen masennukseen kuormittavassa elämäntilanteessa. Voidaan myös todeta, että 
kehitetyn mallin myötä Varsinais-Suomessa järjestösektori ja vapaaehtoiset vertaistoimijat 
toteuttavat yhdessä mielenterveyspalveluissa työskentelevien ammattilaisten kanssa 
mielenterveysomaistyötä julkisten palveluiden sisäpuolella, ehkä ensi kertaa. Uskon, että tämä on 
omiaan hälventämään myös mielenterveyshäiriöihin ja päihdeongelmiin liittyvää stigmaa. Huolen 
voi ottaa puheeksi matalalla kynnyksellä, ja asioista on lupa puhua. 

Auttava Omainen -toiminta sai alkunsa yhdistysvierailusta. Kehittämistyö onkin verkostoista 
kumuloituvaa yhteistyötä, viisaus asuu meissä kaikissa. Haluankin kiittää Elise Niittyvaaraa ja 
kokemuskouluttaja Tapio Koivistoa Auttava Omainen ensivaiheista. Ilman rahoitusta ei olisi 
hanketta, kiitos Raha-automaattiyhdistykselle hankkeen rahoituksesta. Ilman kumppanuutta hanke 
ei olisi ollut toteutettavissa. Kiitos kuuluu yhteistyötahoille, ohjaus- ja projektiryhmätyöskentelyyn 
osallistuneille Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin, Turun mielenterveys- ja päihdepalveluiden, 
Salon ja Turun kaupunkien hyvinvointipalveluiden sekä alueen mielenterveysjärjestöjen 
työntekijöille. Kiitos FinFami -verkostolle, työntekijöille ja luottamushenkilöille, puheenjohtajillemme 
Elisa Lehtoselle ja Sirpa Pahalahdelle. Kiitos projektitiimille: Elina Taskinen sh, KM, Pinja Uutela 
Sh, Satu Säilä KM sekä Jussi Ranta VTM. Kiitos projektin laadukkaasta ja kiitettävästä 
koordinoinnista ja toteutuksesta kuuluu heille. Erityiskiitos vapaaehtoisille Auttaville omaisille ja niille 
hoitotahon ammattilaisille, jotka kiinnostuivat ja kouluttautuivat omaisneuvojiksi. Toivomme ja 
uskomme että työ jatkuu! 

Turussa 14.11.2016  

Samuli Koskinen 

Toiminnanjohtaja  

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry. 
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1 AUTTAVA OMAINEN –TYÖMALLI 
 

Auttava Omainen -työmalli kehitettiin 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – 

FinFami ry:n ja FinFami - Salon seudun 

mielenterveysomaiset ry:n 

kumppanuushankkeen aikana vuosina 2012 - 

2016. Hankkeen tavoitteena oli tuoda 

vertaistukea mielenterveys- ja 

päihdepalveluihin. Toimintaa on rahoittanut 

Raha-automaattiyhdistys. 

Tässä oppaassa esitellään Auttava Omainen 

-toiminnan muodot, eri toimijoiden roolit, 

koulutuksen sisältö sekä työparityöskentelyn 

haasteet ja hyödyt. Työmalli on esimerkki 

kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä 

ammatillisen avun rinnalla sosiaali- ja 

terveysalalla. Oppaalla voidaan helpottaa 

Auttava Omainen -työmallin käyttöönottoa 

sekä omaisen huomioimista tuen yksilöllisenä 

tarvitsijana. 

Työmallissa omaisneuvontaa antavat sosiaali- 

ja terveysalan koulutuksen saanut työntekijä ja 

vapaaehtoinen vertaisneuvoja yhdessä 

työparina. Työparityöskentelyssä vertaisuus 

normalisoi omaisen prosessia, antaa toivoa 

tulevaan, kokemusvinkkejä arkeen ja voimaa 

huolehtia itsestään. Ammattilainen vastaa 

kysymyksiin sairaudesta ja hoidosta sekä 

antaa tietoa ja aikaa omaiselle. 

Omaisneuvonnan tarkoituksena on kartoittaa 

omaisen elämäntilannetta, tukea selviytymistä 

ja löytää ratkaisuja arjen ongelmiin. Tärkeää 

on antaa lisää tietoa mielenterveys- ja 

päihdesairauksista sekä niiden hoidosta ja 

kuntoutuksesta. Omaisneuvonnassa 

huomioidaan myös lapsiperheet ja 

lapsiomaisen asema. 

Auttava Omainen -hankkeen kokemusten 

mukaan työparityöskentelyn malli on 

siirrettävissä sosiaali- ja terveysalan 

käytäntöön. Hankkeessa koulutettiin 

työparityöskentelyyn vuosina 2015 - 2016 

yhteensä 17 sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaista. Koulutetut omaisneuvojat 

ottivat vastaan omaisia Turun psykiatrian 

Kupittaan sairaalassa sekä Halikon ja 

Uudenkaupungin psykiatrisissa sairaaloissa 

yhdessä koulutetun vertaisneuvojan 

(omainen) kanssa. 

Auttava Omainen -työmuotoina olivat 

vertaistuellinen keskusteluapu, tietoilta-

toiminta ja omaisneuvonnan päivystys. 

Hankkeessa toimi vuosien 2012 - 2016 aikana 

yhteensä 25 koulutettua vapaaehtoista. 

Yksittäisiä omaisia tavoitettiin koko hankkeen 

aikana hankkeen omaisneuvonnassa 454. 

Sairaaloiden omaisneuvojat aloittivat 

tapaamiset kesällä 2016. He tapasivat 

yhteensä 20 omaista. Vertaiset ovat olleet 

mukana reilussa kolmasosassa omaisten 

tapaamisia. Omaisia tavataan noin 1-5 kertaa, 

jonka jälkeen heille tarjotaan 

omaisyhdistyksen muita palveluita. (tilastoitu 

toiminta lokakuun 2016 loppuun). 

Auttava Omainen -hankkeessa toteutettiin 

syksyllä 2015 Delfoi-arviointitutkimus, jossa 

selvitettiin, millaisia toimintamahdollisuuksia 

mielenterveysomaisten tukimuodoilla on 

Varsinais-Suomessa vuonna 2020. 

Tutkimuksen mukaan sote-ammattilaisen ja 

vapaaehtoisen vertaisneuvojan yhdessä 

toteuttama vertaistuellinen omaisneuvonta on 

toivottavaa ja todennäköistä mielenterveys- ja 

päihdepalveluissa. Työskentelymuoto 

nähdään omaisia hyödyttäväksi ja 

tarpeelliseksi (Koskinen, Ranta & Uutela 

2015). 

 

 

FinFami - vapaaehtoistoiminnan 

arvopohja 
 

Auttava Omainen -hanketta yhteistyössä 

toteuttaneet Varsinais-Suomen 

mielenterveysomaiset - FinFami ry ja FinFami 

-Salon seudun mielenterveysomaiset ry 

toteuttavat FinFami -mielenterveysomaisten 

keskusliiton missiota järjestön vahvasta 

mielenterveysomaistyön asiantuntijuudesta ja 

vaikuttamisesta. 
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Omaisjärjestön tehtävä: Edistää 

mielenterveysomaisten ja -perheiden 

hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa. 

Järjestön arvojen mukaisesti toiminnoilla 

edistetään mahdollisuutta vahvaan 

osallisuuteen ja tuetaan omaisten 

voimaantumista vapaaehtoistoimijoina. 

Kannustetaan kaikenikäisiä mukaan 

toimintaan ilman leimautumisen pelkoa. 

Madalletaan sanoilla ja mielikuvilla kynnystä 

tulla mukaan toimintaan ja kannustetaan 

omaisia tuomaan esiin omat toivontarinansa 

(FinFami ry 2016). 

 

Vapaaehtoisten ja ammattilaisten roolit: 

Vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden ajatellaan 

olevan tärkeitä voimavaroja, vaikka taustalla ja 

rinnalla onkin aina ammattilaisten tuki. 

Omaisjärjestöissä halutaan toteuttaa luovuutta 

ja innovatiivisuutta. Pyrkimys on tuoda 

rohkeasti esiin mielenterveysomaisten 

näkökulmia ja tukea omaisia olemaan 

avoimia. Vapaaehtoistoiminnassa toteutetaan 

uskallusta olla oma itsensä sekä kokeilla ja 

arvioida erilaisia toimintoja (FinFami ry 2016). 

 

Omaislähtöisyys: Toiminta perustuu 

omaislähtöisyyteen. Vapaaehtoisuus ja 

vertaistuki ovat toiminnan tärkeimmät 

voimavarat. Toiminta omaisjärjestössä on 

kaikille avointa ja vapaaehtoiset ovat mukana 

kaikessa toiminnassa. Omaisjärjestön 

perustehtävä on omaisten hyvinvoinnin 

edistäminen. Toimimme inhimillisesti ja 

olemme läsnä sekä välitämme hyvinvointia. 

Omaisjärjestötyö voimaannuttaa ja 

vapaaehtoistoiminnassa toteutuu läsnäolo, 

aito kohtaaminen ja kuunteleminen. 

Vapaaehtoistoiminnassa sallitaan myös 

keskeneräisyys ja virheetkin käsitellään 

(FinFami ry 2016). 

 

Vaitiolo, luottamuksellisuus ja toisten 

kunnioitus: Omaisyhdistyksessä toimimme 

luottamuksellisesti ja luotettavasti, 

yksilöllisyyttä kunnioittaen sekä eettisesti 

hyväksyttävästi. Yhdistys on luotettava 

ammatillinen toimija ja kumppani. FinFamin 

vapaaehtoistoiminta on läpinäkyvää ja 

avointa. Siinä toteutuu turvallisuus ja 

vaitiolovelvollisuus. Olemme luotettavia, 

rehellisiä ja toimimme reilusti. Teemme mitä 

lupaamme, uskomme hyvään ja toimimme 

oikeudenmukaisesti. Hyväksymme yksilölliset 

tavat ja persoonallisuudet. Toiminnassa 

toteutuu suvaitsevaisuus, sallivuus, tasa-arvo 

ja arvostava kohtaaminen. (FinFami ry 2016; 

Varsinais- Suomen mielenterveysomaiset 

FinFami ry 2016). 

 

Matala kynnys ja kiireettömyys: Auttava 

Omainen -toiminta on matalan kynnyksen 

palvelua mielenterveys- ja päihdeomaisille. 

Matalan kynnyksen palvelut ovat monella 

tavalla yhteydessä sosiaaliseen osallisuuteen. 

Perusoikeuksien lisäksi palveluihin pääsy eli 

palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat 

keskeiset osat sosiaalista osallisuutta. 

Palveluihin tarvitsee hakeutua ja kaikilla ei ole 

riittävästi tietoa, voimavaroja tai 

mahdollisuuksia tehdä näin. Palvelujen 

ulkopuolelle jäämisellä voi olla monia eri syitä 

sekä palvelujärjestelmään että 

avuntarvitsijaan liittyen, esimerkiksi fyysiset ja 

psyykkiset esteet, häpeän tunteet, pienet 

akuutit palvelutarpeet, monet yhtäaikaiset 

ongelmat, pitkät jonot julkisissa palveluissa tai 

vaikea tavoitettavuus. Matalan kynnyksen 

palvelut pyrkivät purkamaan ja madaltamaan 

mahdollisia esteitä palvelujen ulkopuolelle 

Kuva: Liisa Salmenperä 
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jääneiltä ja saamaan heidät palveluiden piiriin 

(Leemann & Hämäläinen 2015). 

Auttava Omainen -mallissa kynnystä 

palveluun hakeutumiselle on pyritty 

alentamaan monin tavoin. Asiakkaalle palvelu 

on maksutonta, sillä Raha-automaattiyhdistys 

tukee toimintaa. Keskusteluajan voi varata 

myös www-sivujen kautta sähköisestä 

ajanvarausjärjestelmästä. Tukea saa 

nopeasti, usein jo saman viikon aikana. 

Asiakkaalle pyritään välittämään kokemus 

kiireettömästä kohtaamisesta, ja aikaa 

varataan omaisen kohtaamiseen 1 - 1,5 tuntia 

kerrallaan. Asiakasta tavataan 

pääsääntöisesti viisi kertaa, jonka jälkeen 

hänet ohjataan omaisyhdistyksen tai muiden 

palvelujen pariin. Omaisneuvontaan voi myös 

tulla useampi perheenjäsen yhdessä. 

Sairaaloiden ja terveysasemien tiloissa 

pidettävien päivystysten avulla pyritään 

edelleen madaltamaan kynnystä päästä 

palvelun piiriin entistä helpommin. 

Päivystyspisteitä on kaikissa Varsinais-

Suomen psykiatrisissa sairaaloissa ja 

muutamalla terveysasemalla. Sairaaloihin on 

koulutettu omaisneuvojia, jotka huomioivat 

omaisen jaksamista läheisen hoidon aikana. 

Nymanin ja Stengårdin (2001, 56) mukaan 

omaiset kaipaavat hoitotyöntekijältä 

kuuntelutaitoa, empatiaa, kiinnostuneisuutta, 

hyviä sosiaalisia taitoja sekä kiireettömyyttä. 

Myös taito kohdata potilas ja tämän omainen 

ovat omaiselle tärkeitä kriteerejä.  

 
 

Mielenterveysomaisten tuen tarve 
 

Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä 

-projektin (2010 - 2014) kyselyn (n=219) 

mukaan omaisista 48,4 prosenttia oli DEPS-

seulalla mitattuna masentuneita GHQ 12 -

mittarilla mitattuna 48 prosenttia vastaajista 

koki psyykkistä pahoinvointia. 

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin 

(2016) mukaan 46 prosenttia 

mielenterveysomaisista on vaarassa 

masentua itse ja 400.000 suomalaista hoivaa 

mielenterveysongelmista kärsiviä läheisiään. 

Mielenterveysongelmaisen henkilön omainen 

altistui itse masennukselle, jos tämä koki 

olevansa yksin vastuussa omaisensa 

hyvinvoinnista, ja jos tilanne oli jatkuvasti 

kuormittava (Song & Singer 2006).  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

kansallisen mielenterveys ja 

päihdesuunnitelman 2009 - 2015 mukaan 

avohoitopainotteisuus lisää vertaistuen ja 

kokemusasiantuntijuuden tarvetta palveluissa. 

Euroopan mielenterveysomaisyhdistysten 

kattojärjestön (EUFAMI) sekä belgialaisen 

yliopistollisen LUCAS-tutkimusinstituutin 

yhteisen tutkimusprojektin The Caring for 

Carers (2015) mukaan jopa 93 prosenttia 

omaisista kaipasi lisätukea omaan arkeensa ja 

9/10 kaipasi lisää mahdollisuuksia keskustella 

ammattilaisen kanssa tilanteesta sekä kaipasi 

vertaistukea. 

Koposen, Jähin & Männikön (2011) mukaan 

omaiset ovat usein jaksamisensa äärirajoilla ja 

kokevat, että julkinen palvelujärjestelmä 

sivuuttaa heidät: Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tulisi huomioida paremmin 

mielenterveyspotilaiden läheiset ja koko 

perheen tilanne. Samoin omaisten ja hoitavan 

tahon yhteistyötä tulisi kehittää. 

 

 

Keskeisimmät käsitteet 
 

Omainen: Auttava Omainen -mallissa omaiset 

ovat henkilöitä, joiden perheenjäsen, 

sukulainen tai ystävä on sairastunut 

psyykkisesti tai käyttää päihteitä. Omaisen 

huoli läheisen mielenterveydestä tai 

päihteiden käytöstä riittää tuen hakemiseen, 

diagnoosia ei tarvitse olla.  

 

Omaisneuvonta: Omaisneuvonta on 

lyhytaikaista keskusteluapua sairastuneen 

omaisille (liite 1). Omaisneuvonta ei ole 

terapiaa vaan tavoitteena on omaisen 

uupumisen ennaltaehkäisy. 
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Omaisneuvonnassa voidaan käsitellä 

omaisen näkökulmasta erilaisia 

elämänhallinnan teemoja, kuten omaisen 

omia voimavaroja, keinoja nostattaa omaa 

mielialaa, sosiaalisia verkostoja sekä 

mahdollista lasten huomioimista henkisesti 

raskaassa tilanteessa. Lisäksi voidaan antaa 

tietoa sairaudesta ja hoitopoluista, tehdä 

kriisisuunnitelmaa sekä pohtia rajojen 

asettamista sairastuneelle. Myös taloudellisen 

tilanteen pohtiminen ja palveluohjaus kuuluvat 

osaksi omaisneuvontaa. Omaisneuvonnan 

tapaamisten sisältö rakentuu aina yksilöllisesti 

omaisen tarpeiden mukaisesti. 

 

Vertaisneuvoja: Vertaisneuvoja on 

vapaaehtoinen kokemusasiantuntija eli 

auttava omainen. Vertaisneuvoja tarkoittaa 

Auttava Omainen -mallissa henkilöä, jolla on 

kokemusta omaisena elämisestä. 

Vertaisneuvojat ovat saaneet koulutuksen 

Auttava Omainen -mallin mukaisesti (kuvio 2). 

Koulutuksen läpikäytyään vapaaehtoisilla on 

valmiudet käyttää omaa tarinaansa muiden 

omaisten tukemisessa. Vertaisneuvoja toimii 

työparina omaisneuvojan kanssa esimerkiksi 

omaisneuvonnassa, tietoilloissa ja yhteistyön 

koordinointiin liittyvissä palavereissa 

esimerkiksi kehittämispäivillä tai kokouksissa. 

 

Vertaistuellinen omaisneuvonta: Mead 

(2003) määrittelee vertaistuen vastavuoroisen 

tuen ja avun muodoksi, joka perustuu 

kunnioituksen, jaetun vastuun ja auttamisen 

periaatteille. Auttava Omainen -mallissa 

vertaistuki pitää sisällään vertaistuellisen 

omaisneuvonnan eli työparityöskentelyn 

käsitteen. Vertaistuellisessa 

omaisneuvonnassa sosiaali- ja terveysalan 

ammattilainen eli Auttava Omainen -mallin 

koulutuksen saanut omaisneuvoja ja 

vapaaehtoinen vertaisneuvoja tukevat 

työparina omaista. Omaisneuvojan ja 

vertaisneuvojan roolit tukevat toisiaan: 

ammattilainen vastaa omaisen tarpeeseen 

saada tietoa sairaalan toiminnasta ja 

hoitomuodoista tai tavallisimmista 

hoitopoluista omaisen läheisen kohtaamassa 

sairaudessa. Vapaaehtoinen vertaisneuvoja 

voi puolestaan tukea omaista antamalla 

vastakaikua tunnepuolella sekä 

normalisoimalla tilannetta. Lisäksi hän voi 

kertoa oman tarinansa ja antaa toivoa 

paremmasta, esimerkiksi selviytymistarinan 

muodossa tai kertoa yleisesti elämisestä 

sairauden kanssa.  

Omainen voi tavata sairaalan omaisneuvojaa 

joko vertaisneuvojan kanssa tai ilman 

vertaisneuvojaa. Valinnan tekee omainen. 

 
 

Omaisneuvoja: FinFamin omaisneuvoja 

toimii Auttava Omainen -mallissa 

vapaaehtoisten vertaisten koordinoijana sekä 

hoitaa omaisneuvonnan päivystystä, johon 

omainen voi tulla suoraan aikaa varaamatta 

tiettyinä, erikseen ilmoitettuina ajankohtina. 

Päivystyksessä ei ole mukana vapaaehtoista 

vertaisneuvojaa. Vertaisneuvoja kutsutaan 

tapaamisiin omaisen toiveesta, 

ajanvarauksella. FinFamin omaisneuvojan ja 

sairaalassa/hoitotaholla toimivan sosiaali- ja 

terveysalan omaisneuvojan ero on siinä, mistä 

lähtökohdista omaista tuetaan. Yhdistyksen 

omaisneuvoja keskittyy löytämään 

voimavaroja omaisen elämästä ja tukee 

omaisen jaksamista kuuntelemalla 

kiireettömästi. Yhdistyksen omaistyöhön 

kouluttama sosiaali- ja terveysalan 

ammattilainen, esimerkiksi sairaalan 

työntekijä eli sairaalan omaisneuvoja taas 

keskittyy edellä mainitun lisäksi vastaamaan 

omaisen tarpeeseen saada tietoa sairaudesta 

sekä sairaalan käytännöistä yleisesti. 
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Roolit Auttava Omainen- toiminnassa 

 

Auttava Omainen -toiminnan vaikutukset 

ulottuvat koskemaan useaa toimijaa. Toiminta 

koskee tukea tarvitsevan omaisen lisäksi 

omaisneuvojaa, vertaisneuvojaa, 

hoitotyöntekijää, sairastunutta läheistä sekä 

omaisen lähipiiriä. Yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta omaisneuvontatyö on 

ennaltaehkäisevää työtä sosiaali- ja 

terveysalalla. Toimijoiden roolit kuvataan AO- 

toiminnan ulottuvuudet-kuviolla (liite 2). 

 

Omaiselle Auttava Omainen -toiminta tarjoaa 

maksutonta tukea oman toimintakyvyn 

ylläpitämiseen ja itsestä huolehtimiseen. 

Omaisneuvonnassa etsitään 

selviytymiskeinoja ja vaihtoehtoja 

elämänhallintaan omaisen yksilöllisestä 

näkökulmasta. Auttava Omainen -toiminnassa 

omainen saa tietoa ja tukea sekä 

ammattilaiselta että vertaiselta. 

Omaisneuvojalle toiminta tarjoaa 

mahdollisuuden omaisen yksilölliseen 

tukemiseen sekä vertaistuen hyödyntämiseen 

työparityöskentelyssä. Auttava Omainen -

toiminta tarjoaa työkalun sairastuneen 

läheisten uupumisen ennaltaehkäisyyn. 

Vertaisneuvoja puolestaan saa 

mahdollisuuden auttaa muita ja kääntää oma 

kokemuksensa omaksi voimavarakseen. 

Vertaisneuvoja saa vastavuoroista tukea 

omaisena elämiseen ja 

vaikutusmahdollisuuksia FinFamin 

yhdistyksessä. Hoitotyöntekijälle toiminta 

tarjoaa mahdollisuuden huomioida ja ohjata 

omainen tuen piiriin sekä väylän niiden 

omaisten tukemiseen, joiden sairastunut 

läheinen on kieltänyt antamasta tietoa itseään 

koskevista asioista. Lisäksi Auttava Omainen 

-toiminta tarjoaa hoitotyöntekijälle keinon 

lisätä työn läpinäkyvyyttä ja eri toimijoiden 

välistä yhteisymmärrystä. Sairastunut 

läheinen saa toiminnasta tukea, tietoa ja 

voimavaroja, jotka auttavat perhettä 

jaksamaan kuormittavassa elämäntilanteessa. 

Omaisen läheiselle toiminta tarjoaa keinon 

ennaltaehkäistä sairastumista perheessä sekä 

antaa voimavaroja myös muille elämän osa-

alueille. Läheisten huoli vähenee, perheessä 

on mahdollista saavuttaa parempi ilmapiiri ja 

laajempi vuorovaikutus. Lisäksi tieto sekä 

sairaudesta, että omasta jaksamisesta 

lisääntyy. 

 

Jotta toiminta on mahdollista, se edellyttää eri 

toimijoiden toimivan tietyillä tavoilla. Omaisen 

tulisi ottaa yhteyttä omaisneuvojaan sekä olla 

rohkea ja arvostaa itseään kuormittavassa 

elämäntilanteessa. Omaisneuvojan 

puolestaan tulisi olla halukas toimimaan 

omaisneuvojana sekä valmis kehittämään 

omaistyön osaamistaan ja motivoimaan 

omaista hakemaan tukea. Lisäksi hänen tulisi 

olla sitoutunut noudattamaan Auttava 

Omainen -toimintamallia. Omaisnäkökulman 

esiintuominen työyhteisössä edesauttaa 

toimintaa. Vertaisneuvojalta toiminta 

edellyttää puolestaan oman 

omaiskokemuksen, voimavaroja auttaa muita 

sekä kouluttautumisen Auttava Omainen -
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koulutusmallin mukaisesti. Toiminnalle on 

eduksi jos hoitotyöntekijä on aktiivinen 

omaistyössä ja pitää tärkeänä omaisen 

yksilöllisen tuen tarpeen tunnustamista. 

Sairastunut läheinen ja omaisen muut 

läheiset voivat tukea omaisen hyvinvointia 

kannustamalla ja hyväksymällä avun piiriin 

hakeutumisen sekä tukemalla omaista 

pitämään huolta omasta jaksamistaan. 

 

Yhteiskunnallisesti Auttava Omainen -

toiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa 

omaisten hyväksi. Mielenterveysomaisten 

tukeminen vaikuttaa ennaltaehkäisevästi 

sairastumisiin ja lisää voimavaroja 

omaishoitajuuteen. Toiminnan juurtuminen ja 

levittäminen edellyttää yhteiskunnalta 

omaistyön arvostamista, kehittämistä sekä 

sen mahdollistamista päätöksenteossa ja 

käytännössä. 

 

 

Auttava Omainen -työmuodot 
 

 

Omaisneuvontapäivystys 

 

Omaisneuvonnan päivystys on tarkoitettu 

kaikille omaisille riippumatta siitä, onko heidän 

sairastunut läheisensä sillä hetkellä 

hoitojaksolla sairaalassa. Päivystystä pitää 

FinFamin omaisneuvoja, joka on tavattavissa 

sairaalan tai muun yhteistyötahon 

osoittamassa erillisessä tilassa. Omainen voi 

tulla päivystysaikana aikaa varaamatta 

saamaan keskusteluapua omaisneuvojalta. 

Jos omainen toivoo paikalle myös 

vertaisneuvojan, tulee omaisen kanssa sopia 

aika vertaistuelliseen omaisneuvontaan, sillä 

vertaisneuvojat eivät ole päivystyksissä 

mukana. Omaisneuvonnan sisältö on 

päivystyksessä sama kuin ajanvarauksella 

tehdyssä tapaamisessa.  

Omaisneuvontapäivystys on ollut hankkeen 

alusta lähtien sen keskeisin työmuoto. 

Päivystys aloitettiin 2012 Turun psykiatrian- ja 

Halikon psykiatrisessa sairaalassa, josta se 

laajeni hankkeen aikana Uudenkaupungin 

psykiatriseen sairaalaan sekä Turun 

Runosmäen ja Someron terveysasemille. 

Yhteistyötahot ovat tarjonneet tilat 

päivystystoiminnalle.  

Päivystysajat, eli ajat, jolloin FinFamin 

omaisneuvoja oli tavattavissa ilman 

ajanvarausta, olivat hankkeen aikana 

seuraavat: 

•    Halikon sairaala ma ja to klo 14-16 

•    Kupittaan sairaala ma ja to klo 14-16 

•    Someron sosiaali-/ terveysasema ti klo 12-

15 

•    Uudenkaupungin sairaala to 10-14 

•    Runosmäen terveysasema pe klo 9-12 

 

Omaisneuvonnan päivystyksillä voidaan 

tarjota matalan kynnyksen tukea omaisille. 

Koska päivystystilat sijaitsevat 

hoitohenkilökunnan tilojen lähellä, on ollut 

mahdollista lisätä verkostoitumista ja 

yhteistyötä FinFamin ja hoitohenkilökunnan 

välillä. Vaikka omaisneuvonnan 

päivystyksessä kävijämäärät ovat koko 

hankkeen aikana olleet pieniä verrattuna 

ajanvarausten määrään, päivystystoiminta on 

lisännyt tuen saavutettavuutta ja näkyvyyttä. 

Psykiatrisissa sairaaloissa päivystys on 

tavoittanut akuutissa hädässä olevia omaisia. 

Terveysasemilla kävijät ovat puolestaan 

suurimmaksi osaksi olleet läheisten päihde-  ja 

mielenterveysongelmien kanssa jo pitkään 

kamppailleita omaisia. Omaisten kokemuksen 

mukaan oloa helpottaa jo pelkästään tieto 

siitä, että on tiettynä aikana olemassa paikka, 

jonne voi mennä tarvittaessa keskustelemaan. 

Omaisten ja sairaalan työntekijöiden mukaan 

tieto mahdollisuudesta saada tukea antaa 

voimia jaksaa itsenäisestikin. Auttava 

Omainen -toiminta tukee sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisten työtä. 
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Vertaistuellisen omaisneuvonnan 

työparityöskentely 

 

 

Toimivaksi työpariksi kehittyminen on Hietalan 

ja Rissasen (2015) tutkimuksen mukaan 

prosessi. Kummankin osapuolen sekä 

ammattilaisen, että kokemusasiantuntijan on 

ensin koettava oma asemansa ja 

lähtökohtansa hyväksytyksi ja turvalliseksi 

ennen kuin voidaan lähteä luomaan aidosti 

yhteisiä ratkaisuja ja käytäntöjä. Tämä 

edellyttää tilaa ja aikaa sekä avointa 

vuorovaikutusta, erimielisyyksien rakentavaa 

ratkomista ja toisen inhimillisyyden 

tunnustamista. Usein haastavinta 

kummallekin on omien, toista osapuolta 

koskevien pettymysten ja ennakkoasenteiden 

tunnistaminen ja niistä irtautuminen. 

Luottamusta synnyttää 

kokemusasiantuntijoiden myönteisten, avun 

saamiseen liittyvien kokemusten avaaminen 

ammattilaiselle. Kun luottamus ja yhteinen 

käsitys työparityöskentelystä on saavutettu, 

myös kielteisiä kokemuksia palveluista 

voidaan tutkia yhdessä ja etsiä parempia 

työkäytäntöjä sekä keinoja. 

 

Vertaistuellinen omaisneuvonta on 

ajanvarauksella tapahtuvaa toimintaa, jossa 

FinFamin työntekijä tai sosiaali- ja terveysalan 

ammattilainen ja vertaisneuvoja tukevat 

omaista työparina. Työparityöskentely on 

Hietalan & Rissasen (2015) kuvaaman 

prosessin päämäärä. Vertaistuellinen 

omaisneuvonta keskittyy omaisen jaksamisen 

tukemiseen ja vertaisneuvojan 

mahdollistamaan tunteiden käsittelyyn toisen 

samankaltaisen tilanteen läpikäyneen 

henkilön tukemana. Vertaistuellisen 

omaisneuvonnan työparityöskentelyssä 

yhdistyy omaistyöhön koulutetun sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisen eli omaisneuvojan 

ammatillinen osaaminen vertaisneuvojan 

kokemukselliseen osaamiseen. Näin omaista 

voidaan tukea kokonaisvaltaisemmin. 

Omaiset ovat kuvanneet tukea 

ihmisläheiseksi, luottamukselliseksi ja 

ainutkertaiseksi, jollaista ei muualla tarjottu 

(Taskinen & Uutela 2014). 

 

Omainen on usein hyvin uupunut, pelkkä 

puhelinsoiton tekeminen voi olla esteenä tuen 

hakemiselle. Hoitotaholle koulutetun ja 

nimetyn omaisneuvojan kautta omaisen 

kynnystä tuen hakemiselle voidaan madaltaa. 

Omaisneuvoja vastaa omaisten yksilölliseen 

tuen tarpeeseen. Mukaan kutsuttava vertainen 

puolestaan toimii omaiselle sijaistoivona ja 

esimerkkinä siitä, että vaikeasta tilanteesta 

voidaan päästä eteenpäin. Lisäksi vertaisella 

on tärkeä rooli sillanrakentajana yhdistykseen, 

jossa omainen voi olla oma itsensä ilman 

häpeää. Jokaisella omaisella on tarve tulla 

kuulluksi ja ymmärretyksi yksilönä sekä olla 

tarpeellinen sairastuneelle läheiselleen. 

Osallisuus potilaan hoitoon ja yhteistyö 

henkilökunnan kanssa vähentää omaisen 

eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. 

Vertaistuellisen omaisneuvonnan sisältö eli 

se, mistä neuvonnassa puhutaan, riippuu 

omaisen sopeutumisen vaiheesta ja 

tilanteesta. Omainen on keskusteluissa usein 

aiheiden esiin nostaja (Ojanen & Tölkkö 2016). 

Omaisen rooli voi vaikuttaa keskustelun 

sisältöön, esimerkiksi puolison sairastaessa 

puhutaan enemmän lapsista ja parisuhteesta 

ja aikuisen lapsen sairastaessa itsenäisestä 

elämästä, asumisesta ja raha-asioista. 

Varsinkin ensimmäisissä tapaamisissa 

omaisen esiin nostamat aiheet keskittyvät 

sairastuneen tukemiseen. Yleinen 

keskustelun aihe on omaisten keinottomuus ja 

toive saada ohjeita, joiden avulla voi tukea 

sairastunutta ”oikein”. Neuvoja tarvitaan mm. 

siihen, mihin kannattaa laittaa rajat ja mitä voi 

vaatia sairastuneelta. Vertaistuellisessa 

omaisneuvonnassa suunnataan keskustelun 

painopistettä omaisen omaan jaksamiseen. 

Vertainen käyttää omaa kokemustaan peilinä 

ja kertoo omasta hyvinvoinnistaan ja 

selviytymisestään. Tapaamisissa myös usein 

kartoitetaan omaisen sosiaalista verkostoa ja 
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sen tarjoamaa tukea sekä käsitellään 

omaiskokemuksen mukanaan tuomia tunteita.  

 

Vertaisen ja ammattilaisen työparityöskentely 

perustuu luottamukseen. Työntekijän on 

tunnettava vertaisen tausta ja vertaisen on 

pystyttävä kertomaan kokemuksestaan ja 

käyttämään sitä keskustelussa apuna. 

Työntekijä vastaa siitä, että myös vertainen 

saa keskustelussa puheenvuoroja ja 

työntekijä nostaa tarvittaessa esiin vertaisen 

kokemuksia ja näkökulmia esimerkiksi 

kysymällä, miten jokin asia hänen arjessaan 

on sujunut. Jokaisen vertaisen kanssa 

keskustelut ovat erilaisia, jokaisella on omat 

kokemuksensa ja omat vahvuutensa sekä 

heikkoutensa. Välillä siis työntekijän rooli on 

olla taustatukena vertaisen ja omaisen 

jakaessa kokemuksiaan, välillä taas tarvitaan 

keskustelun ohjaajaa ja kysymysten tekijää. 

 

Vertainen on voinut tuoda keskusteluun uutta, 

kokemuksellista näkökulmaa, jolloin yhteinen 

ymmärrys asioista on saavutettavissa 

nopeammin tai helpommin. Vertaisen antama 

toivon näkökulma on antanut omaisille suurta 

lohtua. Tieto siitä, ettei ole ainoa, ja että 

muillakin on vaikeaa, on auttanut omaisia. 

Omat pelottavat ja vaikeat ajatukset 

tilanteesta tulevat helpommin ymmärretyksi. 

Neuvonnoissa keskustelu on usein hyvin 

luonnollista ja nauraakin saa, myös vaikeille 

asioille. Usein riittää, kun on ihminen ihmiselle. 

Vertaistuellisessa omaisneuvonnassa myös 

työntekijöiden tieto on lisääntynyt valtavasti, ja 

kaikki keskustelun osapuolet ovat oppineet 

toistensa kokemuksista.  

 

Aina ei voi kuitenkaan onnistua. Työntekijän 

saattaa olla helpompi kestää epäonnistuminen 

kuin vertaisen. Vertainen tarvitseekin 

tällaisessa tilanteessa tukea ja tästä syystä 

yhdessä tehty neuvonta puretaan aina 

välittömästi keskustelun jälkeen ammattilaisen 

vetämässä purkupalaverissa. Purkamisessa 

käytetään apuna omaisneuvontatyön 

arviointilomaketta (liite 5). Vertaiset kysyvät 

usein keskustelun jälkeen, oliko minusta apua 

tuolle ihmiselle? Purkupalaverissa avataan 

keskustelun herättämiä tunteita, keskustelun 

kulkua ja pohditaan, mitä seuraavalla kerralla 

on hyvä ottaa puheeksi ja mihin keskittyä. 

Lisäksi pohditaan työparityöskentelyn 

sujumista ja annetaan positiivista palautetta 

sekä suunnitellaan seuraavaa tapaamista.  

 

 
 

Omaisten tietoillat  

 

Tietoillat ovat Auttava Omainen -työmallissa 

kehitetty ryhmämuoto. Hankkeen aikana 

kokeiltiin myös muita ryhmämalleja kuten 

Omaisten Aakkosia, joka oli pidempi, noin viisi 

kertaa kokoontuva ryhmä omaisille Halikon 

psykiatrisessa sairaalassa. Ryhmää ohjasivat 

sairaanhoitaja työparinaan vertaisneuvoja. 

Ryhmät jäivät jatkohankkeen aikana 

toteuttamatta vähäisen osallistujamäärän 

vuoksi. 

 

Toinen alkuhankkeen ryhmämalli olivat Turun 

psykiatrian Kupittaan sairaalassa yhdessä 

mielenterveysyhdistys ITU:n kanssa pidetyt 

yhdistysinfot. lnfoissa oli molempien 

yhdistysten työntekijöitä ja vertaisia 

kertomassa yhdistysten tukimuodoista. 

Kuulijoina olivat osastojen kuntoutujat ja 

hoidossa olevien potilaiden omaiset. Nämä 

lnspis-infot tavoittivat hyvin kuntoutujia, ja 

niissä kävi myös omaisia.  

 

Kolmantena ryhmämallina toteutettiin 

omaisteniltoja. Omaisteniltatoiminta alkoi 
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Salossa aikuispsykiatrian poliklinikan kanssa 

vuonna 2013, ja mallia toteutettiin myös Turun 

psykiatrian vanhuspsykiatrian osastojen 

omaisten kanssa. Tilalle tulivat 

jatkohankkeessa omaisten tietoillat. Tietoillat 

aloitettiin yhteistyössä vanhuspsykiatrian 

kanssa ja niitä toteutettiin myös 

aikuispsykiatrian puolella Turun psykiatriassa. 

Tietoiltojen järjestämisestä keskusteltiin myös 

Halikon ja Uudenkaupungin sairaaloiden 

kanssa. Halikossa toteutui yksi tietoilta, mutta 

niiden katsottiin näillä alueilla tavoittavan 

paremmin omaisia psykiatrian poliklinikoiden 

yhteydessä. Tietoiltayhteistyö poliklinikoiden 

kanssa ei toteutunut jatkohankkeen aikana. 

Tietoillat on suunnattu omaisille ja niissä 

keskustellaan potilaan omaisia 

askarruttavista, hoitoon liittyvistä 

kysymyksistä sekä psykiatrisesta 

sairaalahoidosta yleisesti. Paikalla on 

sairaalasta ainakin kaksi eri osaston 

sairaanhoitajaa, FinFamin omaisneuvoja ja 

vertaisneuvoja. Tietoiltojen sisältö on 

vapaamuotoista keskustelua, jossa aiheena 

ovat psykiatriset hoitokäytännöt sekä 

omaisten tukimuodot. Omaiset voivat tulla 

paikalle ilmoittautumatta ja kysyä vapaasti 

hoidosta. Toisille omaisille osallistuminen 

ryhmämuotoiseen tukeen on mielekkäämpää. 

Tietoilloissa voidaan informoida omaisia myös 

muusta kuin FinFamin tarjoamasta tuesta, ja 

vertaisneuvoja kannustaa mukaan toimintaan. 

Tietoilta-yhteistyöllä on voitu tarjota 

vaihtoehtoa keskusteluavulle ja tavoittaa 

useampia omaisia. Tietoillat ovat saaneet 

hyvää palautetta omaisilta. Ne ovat edistäneet 

yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa sekä 

tuoneet tehokkaasti omaisten tarpeita esiin 

hoitotaholle.  Keskimäärin yksi tietoilta on 

tavoittanut 3 - 7 omaista. 

 

Omaisten ohjautuminen Auttava 

Omainen –toimintaan 
 

Omaiset ohjautuvat tukeen eri tavoin. 

Kuviossa 1 näkyvät ne tahot, joilta omaiset 

ovat ilmoittaneet saaneensa tiedon 

toiminnasta vuosina 2012 - 2016. Valtaosa 

omaisista ohjautuu tukeen henkilökohtaisesti 

perusterveydenhuollon tai 

erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnan 

ohjaamina. Omaiset saavat tietoa myös 

julisteista ja esitteistä ja voivat ottaa yhteyttä  

sekä hoitotahon omaisneuvojiin että FinFamin 

omaisneuvojiin. Lisäksi internet ja erilaiset 

sosiaalisen median kanavat ovat levittäneet 

tietoa. Aina ei ole selvää, mitä kautta omainen 

on tiedon omaisneuvonnasta saanut. Auttava 

Omainen -toiminnan tilastot vahvistavat 

hoitohenkilökunnan merkityksen omaisen tuen 

piiriin ohjaamisessa. Tiedon levittäminen ja 

yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa on 

tärkeää, jotta omaiset ottavat yhteyttä ja 

ohjautuvat tuen piiriin. Omaiset ovat projektin 

aikana voineet varata ajan omaisneuvontaan 

puhelimitse tai sähköisen 

ajanvarausjärjestelmän kautta. Suurin osa 

omaisneuvonnan asiakkaista varaa ajan 

etukäteen. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän 

avulla asiakas voi valita hänelle sopivan ajan 

www.auttavaomainen.fi -sivujen kautta. 

Lisäksi hankkeen linkki on saatu sairaaloiden 

internetsivuille osastojen yhteystietojen 

läheisyyteen. Internetistä saatu tieto 

toiminnasta on jatkohankkeessa 

kaksinkertaistanut internetin välityksellä 

tukeen ohjautuneiden omaisten määrän 

 

 

 

Kuvio 1: Omaisten tukeen ohjautuminen 2012 - 2016 

http://www.auttavaomainen.fi/
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2 AUTTAVA OMAINEN -

KOULUTUSMALLI 

 

Auttava Omainen -koulutusmalli on rakentunut 

hankkeen 2012 - 2016 aikana kerättyjen 

käytännön kokemusten, hankkeen 

arviointitutkimusten ja omaisten hyvinvointi-/ 

vertaistutkimusten pohjalta. Alkuperäisestä 

ideasta, jossa vertainen päivystää 

psykiatrisissa sairaaloissa ja kohtaa omaisia, 

on tultu työparityöskentelyn malliin, jossa 

vertainen ja sote -ammattilainen tukevat 

omaisia työparina.  

 

Toiminnan kivijalaksi on rakentunut 

koulutusmalli, johon sisältyy sekä 

vapaaehtoisten vertaisneuvojien koulutus että 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

koulutus (Kuvio 4). Vapaaehtoisten 

starttikoulutuksen sisältö on rakennettu 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset 

FinFami ry:n perinteikkään vapaaehtoisten 

peruskoulutuspohjan päälle. Koulutuksen 

sisältö on rakennettu vapaaehtoisten toiveet 

huomioiden. Hankkeen aikana siihen lisättiin 

kaivattua sisältöä mielenterveys- ja 

päihdeongelmista sekä kriisityöstä.  

 

 

 

 

 

Koulutuksen perusosa otettiin käyttöön kaikilla 

vapaaehtoistyön aloilla eli myös tukihenkilöiksi  

tai ryhmäohjaajiksi haluavat käyvät 

koulutuksen starttipaketin. Aikaisemmin 

vapaaehtoiset koulutettiin eri aikoihin 

vuodesta eri koulutuskokonaisuuksissa. 

Koulutusmalli on siis yhdistänyt V-S FinFamin 

koulutustarjontaa sekä monipuolistanut sitä. 

Mukana ovat lisäksi olleet myös Salon 

vapaaehtoiset.  

 

Vertaisneuvojana toimimisesta kiinnostuneille 

järjestetty lisäkoulutus nimettiin 

vertaisneuvojan työkalut -koulutukseksi, johon 

vertaisneuvojaksi haluavat omaiset voivat 

jatkaa starttikoulutuksen perusosan käytyään. 

Koulutus antaa työkaluja vertaisneuvojana 

toimimiseen sekä jakaa aikaisemmin mukana 

olleiden kokemustietoa. Jatkohankkeen 

aikana koulutusmalli laajeni sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisten koulutukseen sekä 

vapaaehtoisten vertaisneuvojien ja 

ammattilaisten yhteiseen työpajatyöskentelyn 

koulutukseen Koulutuskokonaisuus sisältää 

paljon toiminnallisia harjoituksia. Harjoituksia 

Kuvio 2. Auttava Omainen-koulutusmalli 
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on monenlaisia ja tässä oppaassa kuvaamme 

keskeisimmät Auttava Omainen -

koulutuksissa käytetyt harjoitukset. 

Koulutuskokonaisuus on saanut hyvää 

palautetta sen monipuolisuudesta, 

toiminnallisuudesta sekä 

kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä eri 

muodoissa. Toisaalta koko koulutusmallin 

läpikäyneellä vertaisneuvojalla on paljon 

päällekkäistäkin tietoa, koska ammattilaisten 

mukaan tullessa asioita kerrataan työpajoissa. 

Suurin haaste koulutuksissa on ollut 

osallistujamäärä. Starttikoulutukseen 

osallistujia on saatu hyvin, mutta Auttava 

Omainen -toiminnasta kiinnostuneiden ja 

koulutusten jälkeen mukaan lähtevien 

vertaisneuvojien määrä on ollut pieni, noin 3 - 

4 henkilöä vuodessa. Toisaalta neuvojien 

kokonaismäärä on hyvin riittänyt 

keskusteluavun tarjoamiseen. 

 

Koulutuksen lähtökohdat ja tavoitteet 
 

Vertaisneuvojille suunnitellun koulutuksen 

lähtökohta on tarve kouluttaa 

vertaiskokemuksen omaavia vapaaehtoisia 

kertomaan omaa tarinaansa ja tukemaan 

omaisia vertaistuellisissa 

omaisneuvontatapaamisissa sekä 

työskentelemään sosiaali ja terveysalan 

ammattilaisen työparina. Koulutus on ollut 

Raha-automaattiyhdistyksen tukemana 

maksutonta vapaaehtoisille. Tavoitteena on 

käydä läpi vertaisen omaistarinaa niin, että 

tarina saa helposti ymmärrettävän ja 

samaistuttavan muodon. Lisäksi tavoitteena 

on antaa työkaluja omaisen tukemiseen ja 

työparityöskentelyyn sekä vertaisen omaan 

hyvinvointiin ja voimavarojen arviointiin. 

Päämääränä on voimaannuttaa vapaaehtoista 

vertaisneuvojaa ja rohkaista 

vapaaehtoistyöhön. 

Yhteistyötahojen sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisille mielenterveysomaistyön 

koulutus ja työpajakoulutukset ovat olleet 

Raha-automaattiyhdistyksen tukemana 

maksuttomia. Koulutuksessa tarjotaan 

tietopaketti mielenterveysomaistyöstä ja 

työmuodoista. Koulutuksessa esitellään 

Auttava Omainen -työmenetelmä, jota 

jatkokoulutuksena tarjottavien työpajojen 

jälkeen ammattilaiset voivat toteuttaa omassa 

työssään. Koulutusten tavoitteena on lisätä 

tietoa omaistyöstä ja kouluttaa ammattilaisia 

ottamaan huomioon omaisen näkökulma 

osana työtään ja työskentelemään työparina 

vertaisen kanssa.  

 

Koulutusympäristö ja välineet. 

Vertaisneuvojien koulutuksissa on 

hyödynnetty sekä yhdistyksen omia tiloja että 

vuokrattuja tiloja. Ammattilaisten koulutukset 

on toteutettu kulloisenkin yhteistyötahon eli 

sairaalan tai terveysaseman tiloissa. 

Materiaaleina on käytetty yleistä tietoa 

yhdistyksestä sekä koulutukseen 

osallistuneen vertaisneuvojan tarinaa. Samoin 

vertaistukea ja omaisen huomioimista 

koskevaa tietoa on kerätty ja esitetty 

koulutuksessa. Siinä on myös hyödynnetty 

keskusteluja jo aiemmin koulutettujen 

vertaisneuvojien kanssa. 

 

Vapaaehtoisten rekrytointi. Rekrytointi 

toteutetaan yhdessä omaisyhdistysten muun 

vapaaehtoistoiminnan kanssa. Kaikki Auttava 

Omainen -toimintaan mukaan tulevat uudet 

vapaaehtoiset haastatellaan. Haastattelussa 

tutustutaan vapaaehtoiseen, kerrataan 

Auttava Omainen -toiminnan tavoitteet ja 

tarkoitus, keskustellaan vapaaehtoisen 

voimavaroista ja elämäntilanteesta sekä 

soveltuvuudesta ja sitoutumisesta toimintaan 

sekä hänen omaistaustastaan. Lisäksi 

edellytetään kykyä omien voimavarojen 

tunnistamiseen sekä normaaleja, hyviä 

sosiaalisia taitoja, kuten empaattisuutta sekä 

halua toteuttaa FinFamin arvoja (liite 4). 
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Kaikilta mukana olleilta auttavilta omaisilta 

edellytetään omaa kokemusta läheisen 

psyykkisestä sairastumisesta sekä  

tasapainoista elämäntilannetta. Kaikkia 

mukaan haluavia omaisia ei ole ollut 

mahdollista kouluttaa vertaisneuvojiksi. Usein 

syynä on hakijan oma elämäntilanne ja sen 

tuomat ongelmat voimavarojen riittämisessä 

tai se, että hakija ei ole omainen. Asiasta 

keskustellaan avoimesti hakijan kanssa ja 

hänelle pyritään löytämään toisenlainen 

vapaaehtoistyön tai muu tuen muoto.  

Lehtimainokset ja erityisesti lehtijutut ovat 

tuoneet uusia vertaisneuvojia hankkeeseen. 

Parhaiten heitä on kuitenkin tavoitettu jo 

aiemmin toiminnassa mukana olleista tai 

vertaisneuvonnassa itsekin tukea saaneista 

omaisista (liite 7). 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

valikoituminen. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaiset valikoituvat koulutukseen 

lähinnä oman kiinnostuksensa mukaan. 

Koulutusmallin mukaisesti laajemmalle 

joukolle ammattilaisia tarjotaan ensin 

luentomallinen mielenterveysomaistyön 

koulutus, jolla herätellään kuulijoiden 

mielenkiintoa työparityöskentelyä kohtaan. 

Koulutusta seuraavat työpajat, johon 

halukkaat ammattilaiset ovat ilmoittautuneet 

esimiestensä suostumuksella. Työpajoihin  

 

osallistuminen ei ole edellyttänyt 

ammattilaisilta sitoutumista 

työparityöskentelyn toteuttamiseen. Koulutus 

on toiminut osalle ammattilaisia myös 

omaistyön osaamisen päivityksenä. Heiltä 

toivotaan halua kiinnittää huomiota omaisten 

hyvinvointiin ja ymmärrystä omaistyön 

vaikutuksesta kantavana voimana osana 

mielenterveystyön kokonaisuutta. 

Työpajakoulutuksen jälkeen lähdetään 

keskustelemaan käytännön toteutuksesta 

työparityöskentelystä kiinnostuneiden 

ammattilaisten esimiesten ja työyhteisöjen 

kanssa. Toiminnan koordinoimisesta vastaa 

FinFamin omaistyöntekijä. 

 

Koulutuksen sisältö 
 

Vertaisneuvojien koulutus koostuu Auttava 

Omainen -koulutusmallin mukaisesti kolmesta 

osasta: starttikoulutus, vertaisneuvojan 

työkalut ja vertaistuellisen omaisneuvonnan 

työpajat. Starttikoulutus on yhteinen FinFamin 

muiden vapaaehtoisten kanssa, mutta 

tukihenkilöt jatkavat omaan koulutukseen, jota 

ei kuvata tässä koulutusmallissa. Sosiaali ja 

terveysalan -ammattilaisten koulutus on 

kaksiosainen: mielenterveysomaistyön 

koulutus ja vertaistuellisen omaisneuvonnan 

työpajat. Starttikoulutus ja vertaisneuvojan 

 Kuvio 3. Ammattilaisten ja vertaisneuvojien koulutukset  
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työkalut -koulutus järjestetään kerran 

vuodessa keväällä. Työpajat kaksi kertaa 

vuodessa starttikoulutuksen jälkeen ja 

mielenterveysomaistyön koulutus 2 - 4 kertaa, 

mutta myös tilauskoulutuksena tarvittaessa. 

 

Vapaaehtoisten starttikoulutus 

 

Starttikoulutuksessa kouluttajina ovat 

FinFamin työntekijät. Kahden iltapäivän ja 

yhden päivän koulutuksessa käydään läpi 

vapaaehtoistyön käsitteet, periaatteet ja 

mahdollisuudet, omaisen prosessi, 

yhdistysten toimintamuodot sekä 

vapaaehtoisten voimavarat ja jaksaminen. 

Koulutuksessa käsitellään pääpiirteittäin myös 

yleisimmät mielenterveyden häiriöt, kriisissä 

olevan tukeminen ja päihdeongelmat. 

Starttikoulutuksen tarkoitus on antaa 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille 

kokonaisnäkemys yhdistyksen tukimuodoista  

sekä tuen kohderyhmästä. Lisäksi pohditaan 

vapaaehtoisena toimimisen motiiveja ja 

haasteita sekä tutustutaan muihin 

vapaaehtoisiin. Vapaaehtoisena jaksaminen 

on tärkeä osa koulutusta. Koulutuksessa 

opetellaan tunnistamaan omia voimavaroja ja 

etsimään jokaiselle sopiva 

vapaaehtoistoiminnan muoto. Auttava 

Omainen -hankkeen myötä 

peruskoulutukseen on lisätty perustietoa 

psyykkisistä sairauksista, päihdeongelmista ja 

kriisissä olevan tukemisesta. Vapaaehtoiset 

ovat kokeneet tarvitsevansa 

lisääkohderyhmätietoa yhdistyksen 

vapaaehtoistehtävissä. Koulutuksen tarkoitus  

on myös antaa osallistujille kuva omaisen 

prosessista läheisen sairastuessa. Käymme 

yhdessä läpi sairauden aiheuttamat 

muutokset omaiselle ja koko perheelle sekä 

omaisten käyttämät hallintakeinot. 

Kokemusasiantuntijan puheenvuoro antaa 

käytännönläheisen kuvan siitä millaista 

mielenterveys- ja päihdeomaisen arki on. 

 

Osa 1. Vapaaehtoisena FinFamissa. 

Vapaaehtoisten starttikoulutuksen 

ensimmäisen osan tavoitteena on perehdyttää 

osallistujat vapaaehtoisten oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin sekä suunnata osallistujia 

pohtimaan omia motiivejaan 

vapaaehtoistyölle. Toinen tärkeä tavoite on 

ryhmäytyminen ja kolmas mielenterveys- ja 

päihdeomaisten yhdistyksen esittely. Teemat 

syvenevät ja jatkuvat koko koulutuksen ajan. 

Ryhmäytyminen alkaa ensimmäisestä 

tapaamisesta ja sille on hyvä varata 

koulutuksessa aikaa. V-S FinFamin 

 Kuvio 4. Starttikoulutuksen ohjelma 
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vapaaehtoistoiminnan kokemuksen pohjalta 

ryhmäytyminen on tärkeää ja tukee 

vapaaehtoistoimijoita. Ensimmäisenä 

koulutuspäivänä uudet vapaaehtoiset pyritään 

ryhmäyttämään myös aikaisemmin 

yhdistyksessä vapaaehtoisina toimineiden 

kanssa paneelikeskustelun avulla. 

Kokemusten mukaan paneelikeskustelu on 

ollut koulutuksen ensimmäisen osan antoisin 

kokemus uusille vapaaehtoisille.  

Koulutuksen paneelikeskusteluun kutsutaan 

5-6 yhdistyksessä jo toimivaa vapaaehtoista. 

Heidän on hyvä olla erilaisissa tehtävissä ja eri 

ikäisiä, jotta osallistujat saavat 

mahdollisimman laajan kuvan yhdistyksen 

vapaaehtoistoiminnasta ja voivat peilata 

panelisteista omia kiinnostuksen kohteitaan. 

Mukana paneelissa on ollut tukihenkilö, 

kokemuskouluttaja, ryhmänohjaaja, 

talkoolainen, vertaisneuvoja jne. 

Paneelikeskustelussa koulutuksen ohjaaja 

esittää panelisteille kymmenen kysymystä, 

jotka aktivoivat osallistujia miettimään omaa 

prosessiaan vapaaehtoisena. Paneelissa 

pohditaan mm. vapaaehtoistyössä saatuja 

onnistumisen kokemuksia, tehtävien 

haasteellisuutta, ja kannustetaan uusia 

vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 

Tutustumisen ja ryhmäytymisen tueksi 

voidaan käyttää myös harjoituksia. 

(Harjoitusliite 1) 

 

Osa 2. Mielenterveyshäiriöt ja 

päihdeongelmat. Starttikoulutuksen toisessa 

osassa tavoitteena on antaa vapaaehtoisille 

perustietoa mielenterveyden yleisimmistä 

ongelmista sekä päihdeongelmista. 

Tarkoituksena on rajata aiheet perusteisiin ja 

jättää tilaa myös osallistujien omille 

kokemuksille, joita kokemusten mukaan on 

paljon.  

Yleisimmistä mielenterveydenhäiriöistä 

olemme käsitelleet pääpiirteittäin 

masennuksen, kaksisuuntaisen 

mielialahäiriön, psykoosit ja skitsofrenian. 

Esittelemme stressi-haavoittuvuusmallin 

ongelmien taustalla ja puhumme 

mielenterveysongelmien hoidosta. Lisäksi 

pohdimme mielenterveyden häiriöihin liittyviä 

haasteista kuten aggressiivisuutta ja 

itsetuhoisuutta. Käsittelemme myös 

mielenterveyshäiriöiden palvelujärjestelmää 

Suomessa sekä pohdimme läheisen hoitoon 

saattamista ja tahdosta riippumatonta hoitoa. 

Päihdeongelmia käsiteltäessä pohdimme 

mistä riippuvuudessa on kyse ja käymme läpi 

yleisimmät päihdeongelmat ja päihteiden 

vaikutukset: alkoholismi, kannabis, opiaatit, 

amfetamiini ja stimulantit, muuntohuumeet ja 

lääkkeiden päihdekäyttö. Käymme läpi myös 

keinoja, joilla päihdekuntoutujaa voidaan 

tukea sekä päihdeongelman hoidon 

palvelujärjestelmää.  Lisäksi voidaan tehdä 

rooliharjoitus todentamaan vuorovaikutuksen 

haasteellisuutta sairastuneen kanssa. 

(Harjoitusliite 2)  

 

Osa 3. Tuettavana mielenterveys- ja/tai 

päihdeomainen. Koulutuksen kolmannessa 

osiossa tutustumme tuettaviin omaisiin eli 

kohderyhmäämme. Näemme läheisen 

sairastumisen koko perheen kriisinä ja 

käymme aluksi läpi kriisin vaiheet ja kriisissä 

olevan tukemisen. Puhumme mielenterveys- 

ja päihdeongelmista usein pitkäkestoisena 

kriisinä, jolloin omaisen prosessi muodostuu 

erilaiseksi. Pohdimme, millaisia omaisia ja 

läheisiä ottaa meihin yhteyttä ja millaisissa 

elämänvaiheissa. Mitä omaiset toivovat ja 

tarvitsevat ja miten voimme tukea heitä? 

Millaisia hallintakeinoja omaiset käyttävät 

selviytyäkseen ja miten oma hyvinvointi 

nähdään riippuvaiseksi läheisen 

hyvinvoinnista? 

Kokemuskouluttajalla on koulutuksen 

viimeisessä osassa tärkeä rooli. Hän avaa 

omaisen asemaa kokemusasiantuntijan 

näkökulmasta. Kokemuskouluttajan kertoessa  

tarinansa vapaaehtoiset saavat kosketusta 

asioihin, joita on aikaisempina päivinä käyty 

läpi teoriassa ja joiden kanssa työskennellään. 
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Koulutuksen kolmas osio on vuorovaikutteisin. 

Vapaaehtoisena jaksaminen käydään läpi 

ryhmätyönä, jossa rakennetaan työkalupakkia 

oman jaksamisen tueksi. Ryhmät voivat pohtia 

mm. seuraavia kysymyksiä: Miten jaksaa 

vapaaehtoisena? Millaisen roolin omaisten 

tukemisessa vapaaehtoinen ja vertainen voi 

ottaa? Mikä ei kuulu vapaaehtoisen rooliin? 

Miten sanoa " El " ja miten asettaa rajoja 

vapaaehtoistyössä? Lisäksi kerrataan 

yhdistyksen tukimuodot ja yhteyshenkilöt 

vapaaehtoisena jaksamisen tueksi. 

Koulutuksen lopuksi selvitetään 

jatkokoulutusmahdollisuudet ja pohditaan 

osallistujien kanssa, ovatko he löytäneet 

itselleen mieleisen vapaaehtoistyön muodon. 

Lisäksi pyydetään koulutuksesta palautetta ja 

jaetaan todistukset.  

Vertaistukijan työkalut  

 

Vertaistukijan työkalut -koulutus on syntynyt 

tarpeesta kouluttaa vertaisneuvojia 

keskusteluavun antamiseen sekä oman 

kokemuksen hyödyntämiseen toisten 

tukemisessa. Koulutuksessa on käytetty 

osittain apuna myös ulkopuolisia kouluttajia ja 

koulutusmateriaali on muotoutunut heidän ja 

Auttava Omainen -hankkeen kokemusten 

pohjalta. Vertaistukijan työkalut -koulutukseen 

jatkavat ne vapaaehtoiset, joilla on oma 

kokemus läheisen sairastumisesta 

mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaan ja joilla 

on voimavaroja tukea muita. Koulutuksen 

jälkeen vapaaehtoiset ovat vertaisneuvojia ja 

he voivat toimia ammattilaisen työparina 

keskusteluavussa. 

Vertaistukijan työkalut -koulutus on 

kaksiosainen. Koulutuksessa keskustellaan ja 

jaetaan vapaaehtoisten kokemuksia omaisena 

olemisesta ja tuen tarpeesta. Koulutus 

koostuu vuorovaikutusharjoituksista, 

erilaisista ryhmätöistä ja toiminnallisista 

harjoituksista, joiden avulla pohditaan omaa 

omaisen tarinaa ja omia voimavaroja tukea 

muita. 

Kuviossa 5 näkyy koulutuksen sisältö. 

Koulutuksessa painotetaan, että 

keskusteluavussa toimiakseen omaisen ei 

tarvitse olla sosiaali- ja terveysalan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ammattilainen tai asiantuntija vaan tavallinen, 

empaattinen ihminen, jolla on halu auttaa 

saman kokenutta läheistään. Auttajan oma 

asenne siis on työn ydin ja lähtökohta. 

Koulutuksen harjoituksilla pyritään lisäämään 

osallistujien motivaatiota ja itsetuntoa 

keskusteluavussa toimimiseen. Auttajan 

asenne ja hyvä itsetunto puolestaan 

perustuvat hyville vuorovaikutustaidoille, joita 

harjoitellaan koulutuksen aikana runsaasti 

erilaisten ryhmätöiden ja läsnäoloharjoitusten 

 Kuvio 5. Työkaluja vertaistukijalle 
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kautta. Koulutuksen toisessa osassa ovat 

mukana toiminnassa aiemmin mukana olleet  

vertaisneuvojat, ja heidän avullaan 

harjoitellaan oman tarinan kertomista ja 

pohditaan työn haasteita sekä tähtihetkiä. 

 

 

Harjoituksia ja materiaaleja: 

 

Omaisneuvonnan käytännöt ja sisältö 

(Harjoitusliite 3) 

 

Roolit vertaistuellisessa  

omaisneuvonnassa (Harjoitusliite 4) 

 

Empaattinen läsnäolo – mielikuvaharjoitus 

(Harjoitusliite 5)  

Harjoitus puretaan ryhmässä keskustelemalla 

empatian tärkeydestä hädässä olevan 

kohtaamisessa. Millainen on hyvä 

kohtaaminen? Millaisista sanoista on apua? 

Harjoituksen avulla voidaan johdattaa 

osallistujia pohtimaan hyvän kuuntelijan taitoja 

ja kehonkielen merkitystä 

vuorovaikutuksessa. Harjoituksella voidaan 

myös avata ja keskustella omaisten omista 

kuulluksi tulemisen kokemuksista. 

 

Olettamusten vankina- läsnäoloharjoitus 

(Harjoitusliite 6) 

Vertaisneuvojat ottavat keskusteluavussa 

vastaan paljon erilaisia tunteita omaisilta. 

Vaikka omaista tuetaan oman tarinan kautta,  

on vertaisneuvojan tärkeää oppia 

tunnistamaan ja tiedostamaan omia 

käsityksiään ja olettamuksiaan asioista. 

Omien käsitysten ja olettamusten 

tiedostaminen vaikuttaa tapaan, jolla 

vertaisneuvoja kohtaa toisen ihmisen 

ja ottaa vastaan hänen käsityksiään. 

Vertaisneuvojalle  

on hyödyllistä se, että hän oppii 

tyhjentämään ajatuksensa, 

rentoutumaan ja keskittymään tällöin 

paremmin siihen, mitä toinen haluaa 

sanoa. Apuna voidaan käyttää 

mindfulness-harjoituksia. 

Mindfulness-harjoitusten tavoitteena 

on oppia pysähtymään ja 

keskittymään hetkeen, jossa keskustelee 

toisen kanssa. Jos osaa pysähtyä ja keskittyä, 

silloin puhuu lyhyemmin ja ytimekkäämmin ja 

kuuntelee hyvin. Tiedostavan läsnäolon 

tilassa kuuntelee valppaasti sekä omaa että 

toisen puhetta. Harjoittelemalla voi oppia 

sulkemaan kaikki ilmaisua ja vastaanottamista 

häiritsevä mielen sisältö pois. Jos osaa 

pysähtyä ja keskittyä läsnäoloon, mieli on 

silloin kirkas ja tyyni ilmaisuun ja 

vastaanottamiseen. (Aarnio 2012.) 

Menetelmän synnyttämää ajattelua ja 

kokemuksia käsitellään ryhmässä. 

Harjoituksen onnistumisen voi huomata 

mielensisäisenä hiljaisuutena ja tyyneytenä. 

Osallistujilta voidaan kysyä "Mitä havaitsit 

tässä harjoituksessa" tai "Mitä opit tässä 

harjoituksessa"? (Aarnio 2012). Pohdinnan 

jälkeen osallistujilla on käsitys pysähtymisen ja  

keskittymisen, tiedostavan läsnäolon 

haasteellisuudesta ja hyödystä. Osallistujia 

motivoidaan harjoittelemaan taitoa arjen 

tilanteissa. Harjoituksella voidaan myös 

pohjustaa keskustelua läsnäolon tärkeydestä 

hädässä olevien omaisten kohtaamisessa. 

 

Dialogisuus - miten autan neuvomatta? 

(Harjoitusliite 7) 

Kuvio 6. Vertaistukijan työkalut -ohjelma 
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Harjoitusten pohjustamiseksi keskustellaan 

dialogisuudesta ja sen merkityksestä 

keskusteluavussa. Pohditaan millaisia ovat 

suljetut ja avoimet kysymykset ja laaditaan 

sitten avointen kysymysten lista. Listassa on 

hyvä olla erilaisia avoimia kysymyksiä. Eli 

sellaisia, jotka avaavat toisen ajattelua ja 

toimintaa ja sellaisia, jotka syventävät ja vievät 

toisen ajattelua uusille urille.  

Tehtävä puretaan ryhmässä: 

Apukysymyksenä voi esimerkiksi olla: Mitä 

opit tästä harjoituksesta? Mikä yllätti tässä 

harjoituksessa? Mikä merkitys tällä 

harjoituksella on sinulle? Dialogisuudesta 

voidaan tehdä myös muita harjoituksia. 

Esimerkiksi opetellaan jatkamaan sanatarkasti 

toisen puheenvuoroa, jolloin pysytään asiassa 

ja syvennetään kuultua tai opetellaan 

poimimaan “kuumia sanoja” toisen puheesta. 

(Aarnio 2012.) 

 

Kirje vertaisneuvojalta (Harjoitusliite8) 

Ensimmäisen koulutuspäivän lopuksi 

kirjoitetaan kirje itselle. Kirje kirjoitetaan 

tulevaisuudesta vertaisneuvojalta tähän 

päivään. Kirjeen avulla motivoidaan ja 

kannustetaan vapaaehtoisia toimintaan. 

Kirjeessä on sovellettu Yvonne Dolanin 

tulevaisuuskirje -menetelmää (2009). 

 

Hissipuhe (Harjoitusliite 9) 

Hissipuhe on alkujaan kehitetty lyhyeksi 

myyntipuheeksi. Puhetta voi käyttää apuna 

myös esimerkiksi työnhaussa. Auttava 

Omainen -koulutuksissa hissipuheen avulla 

kerrataan ensimmäisen koulutuspäivän asioita 

koulutuksen toisessa osassa ja opetellaan 

tiivistämään vertaistuellisen omaisneuvonnan 

tarkoitus ja "myymään" asia eteenpäin. 

Vertaisneuvojilla on tärkeä rooli toiminnan 

mainostamisessa, ja heidän on hyvä pohtia 

miten omaisia voisi kannustaa lähtemään 

mukaan sekä miten toiminnasta voisi kertoa 

ulkopuolisille. 

 

Tutustutaan konkareihin (Harjoitusliite 10) 

Koulutuksen toiseen osaan kutsutaan mukaan 

toiminnassa aikaisemmin mukana olleita 

vertaisneuvojia. Näillä "konkareilla" on tärkeä 

rooli kokemustiedon välittämisessä uusille 

toimintaan ryhtyville. Tutustuminen heihin 

toteutetaan Learning Cafe -menetelmällä. 

 

Oman omaistarinan kertominen 

Toiminnassa aikaisemmin mukana olleen 

vertaisneuvojan tarinan on tarkoitus 

kannustaa uusia vertaisneuvojia kertomaan 

tarinaansa. Usein he ovat sen jo ehtineet 

jossakin välissä koulutusta kertoakin. Oman 

tarinan kertomiseen kuitenkin kannustetaan ja 

sen voi tehdä Learning Cafe -harjoituksen 

jälkeen, samoissa pienryhmissä. Harjoituksen 

jälkeen kertojille annetaan positiivista 

palautetta ja lopuksi pohditaan ryhmässä 

omaistarinan kertomisen haasteita. Voisiko 

tarinasta esimerkiksi jättää jotakin kertomatta 

tai mitä olisi hyvä kertoa. 

 

Omaisvideot 

Omaisvideot toimivat kannustavana pohjana 

oman tarinan kertomiselle, ne voidaan 

soveltuvin osin näyttää missä tahansa 

koulutusvaiheessa. Hyviä kokemuksia on 

saatu videoiden esittämisestä pohjana oman 

tarinan kertomisen harjoittelulle. Omaisvideot 

ovat Auttava Omainen -hankkeessa 

suunniteltuja ja toteutettuja aitoja 
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omaistarinoita, jotka ovat näyttelijöiden 

näyttelemiä. Tarinoita on neljä ja niille on 

saatteeksi lyhyt intro. Tarinat ovat 

katsottavissa You -tubesta “Auttava 

Omainen”- hakusanalla. (Liite 6). 

 

Haasteita ja tähtihetkiä (Harjoitusliite 11) 

 

Lennetään matolla (Harjoitusliite 12) 

Tätä ryhmäytymisharjoitusta voidaan käyttää 

monessa eri kohdin koulutusta, mutta 

sijoittamalla se koulutuspäivien loppuun, sen 

on ajateltu nostattavan ryhmähenkeä ja 

motivoivan ryhmää kokonaisuudessaan 

jatkamaan koulutuskokonaisuuden viimeiseen 

osaan eli vertaistuellisen omaisneuvonnan 

työpajoihin. 

 

Kun yksi sairastuu, monen maailma 

muuttuu - mielenterveysomaistyön 

koulutus sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisille  

 

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -

mielenterveysomaistyön koulutusta on 

järjestetty Auttava Omainen -hankkeen aikana 

yhteistyötahoille starttina toiminnalle 

(omaisneuvonnan päivystys), henkilökunnan 

omaisosaamisen päivittämiseksi sekä 

omaisten huomioimisen parantamiseksi. 

Koulutuksella on pyritty vastaamaan sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaisten esiintuomaan 

tarpeeseen saada lisätietoa omaistyöstä. 

Koulutuspaketin kesto on neljä tuntia ja se on 

yhteistyötahoille maksuton 

mielenterveysomaistyön koulutus. 

Koulutuksessa tarjotaan tietopaketti FinFamin 

mielenterveysomaistyöstä ja työmuodoista. 

Mukana on myös kokemusasiantuntijan tarina 

mielenterveysomaisena olemisesta. Lisäksi 

koulutuksessa kerrotaan yleisesti omaisen 

prosessista läheisen sairastuessa 

psyykkisesti eli siitä, mitä perheessä silloin 

tapahtuu ja mitä ammattilaisen tulisi tässä 

tilanteessa ottaa huomioon. Koulutuksessa  

 

 

käsitellyt asiat pohjautuvat ajankohtaiseen 

tutkittuun tietoon vertaistuesta ja omaisen 

hyvinvoinnista. Tutkimustuloksista esitetään 

koulutuksessa tiivis yhteenveto. Lisäksi 

koulutukseen kuuluu lyhyt yhdistysesittely ja 

Auttava Omainen -toiminnan esittely. 

Koulutuksen jälkeen voi jatkaa vertaistuellisen 

omaisneuvonnan työpajoihin ja alkaa toteuttaa 

työparityöskentelyä vertaisneuvojan kanssa. 

Koulutuksen lopussa annetaan osallistujille 

lisätietoa ja motivoidaan heitä hakeutumaan 

omaisneuvontakoulutukseen. 

 

Auttava Omainen - vertaistuellisen 

omaisneuvonnan työpajakoulutukset 

 

Työpajat toteutetaan kaksiosaisena 4 + 4 

tunnin koulutuksena niin, että välissä on 

korkeintaan kahden viikon tauko. Työpajoissa 

tuodaan sosiaali- ja terveysalan omaistyöstä 

Koulutuksen sisältö (4h) 

Materiaalit: Olennaista vertaistuellisessa 
omaisneuvonnassa -esite (liite 3), Delfoi - 
raportti Koskinen ym. 2015, Auttava 
Omainen -hankkeen väliraportti Taskinen & 
Uutela 2014. 
Yhdistysesittely: Tietopaketti yhdistyksen 
toiminnasta ja sen tarjoamista erilaisista 
tukimuodoista mielenterveys- ja 
päihdeomaisille. 
Tutkimustietoa: Ajankohtaista 
tutkimustietoa vertaistuesta ja omaisen 
jaksamisesta. 
Omaisen prosessi: - Sairaus on kriisi 
omaiselle ja koko perheelle, omaisen 
tunteet, hallintakeinot, jaksaminen  
Vertaistuellinen omaisneuvonta: 
Vapaaehtoiset vertaiset 
kokemusasiantuntijoina ammatillisen avun 
rinnalla 
Kokemuspuheenvuoro: 
Kokemusasiantuntija kertoo oman 
tarinansa omasta näkökulmastaan. Miltä 
kokemus on tuntunut ja mitä missäkin 
tilanteessa olisi kaivannut jaksamisensa 
tueksi. 
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kiinnostuneet ammattilaiset ja vertaisneuvojat 

vuorovaikutukseen keskenään. Osallistujat 

voivat olla yhteistyötahoilta, jotka jo tekevät 

omaistyötä tai joissa sitä halutaan kehittää. 

Osallistuminen ei edellytä ammattilaiselta 

työparityöskentelyyn sitoutumista vaan 

kiinnostus omaistyötä kohtaan riittää. 

Vertaisneuvojista mukaan kutsutaan aiemmin 

toiminnassa mukana olleita sekä uusia, 

vapaaehtoisten starttikoulutuksen ja 

vertaistukijan työkalut -koulutuksen käyneitä 

vapaaehtoisia. Työpajatyöskentely auttaa 

ammattilaisia huomioimaan omaiset omassa 

työssään sekä antaa valmiudet sote-

ammattilainen/vertaisneuvoja 

työparityöskentelymallin toteuttamiseen.  

Työpajatyöskentely perustuu 

vuorovaikutuksen, dialogisuuden ja 

yhteisöllisyyden käsitteisiin. Ne ovat 

menetelmiä, joilla kartoitetaan osallistujien 

tarpeita ja edistetään heidän osallisuuttaan 

toimintaan. Vuorovaikutus on pelkistetysti 

sitä, että joku ilmaisee ajatuksensa ja toinen 

vastaanottaa viestin, tekee sen sisällöstä 

oman tulkintansa ja reagoi kuulemaansa. 

Hyvässä vuorovaikutuksessa osapuolet 

ilmaisevat asiat selkeästi ja tekevät 

tarkentavia kysymyksiä välttääkseen 

väärinymmärryksiä. Siihen kuuluu myös aito 

kiinnostus ja palautteen antaminen. 

Dialogisuutta voidaan kuvata sekä 

henkilöiden välisenä suhteena, että 

prosessina. Dialogisessa suhteessa 

kunnioitetaan osallistujien keskinäistä 

tasavertaisuutta ja painotetaan jokaisen 

määräysvaltaa omaan elämäänsä. Yksilö 

tekee valintojaan vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten ja ympäristön kanssa, ja ottaa 

vastuun valinnoistaan. Dialogisen prosessin 

tavoite on yhdessä kasvaminen. 

Kuunteleminen ja jakaminen ovat siinä 

keskeisessä asemassa. Kuunteleminen 

luottamuksellisessa ja turvallisessa 

tilanteessa vaatii herkkyyttä ymmärtää toisen 

ihmisen kokonaisuutta ja koko hänen 

olemustaan. Tämä aito kohtaaminen 

edellyttää minuuden ja omien kokemusten 

avointa ilmaisua ja mahdollistaa yhdessä 

koetun tapahtuman elämisen myös toisten 

näkökulmasta. Siihen liittyy aina eettinen 

vastuu (Hämäläinen & Palo 2014, 46-48). 

Työpajoissa korostuu yhteisöllisyys. 

Yhteisöllisyys on osallisuutta, 

yhteenkuuluvuutta ja yhteenkuulumisen 

tarpeen tunnustamista ja arvostamista. Siinä 

korostuu ajatus, että jokaisella on annettavaa 

muille. Yhteisöllisyys edellyttää, että 

osallistujat voivat kokea olevansa osa 

työpajayhteisöä ja voivansa vaikuttaa asioihin. 

Osallistujien on myös tärkeää tuntea, että 

heistä välitetään ja että he itse välittävät. 

Yhteisöllisyys on yksilön liittymistä ja 

identifioitumista johonkin arvokkaaksi 

koettuun (Hämäläinen & Palo 2014, 46-48). 
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Työpajoissa avataan aluksi käsite 

vertaistuellinen omaisneuvonta ja pohditaan 

työparityöskentelyn mahdollisuuksia. Koulutus 

rakentuu Auttava Omainen -hankkeen 

kokemuksille ammattilaisten ja omaisten 

välisen yhteisymmärryksen tärkeydestä 

omaisen tukemisen prosessissa. 

Yhteisymmärrystä lisätään tutustumalla toisiin 

ja pohtimalla ja kokeilemalla toiminnallisten 

harjoitusten avulla vertaisneuvojan ja 

ammattilaisen rooleja omaisen tukemisessa ja 

kohtaamisessa. Työpajoissa kartoitetaan 

työparityöskentelyn haasteita, hyötyjä ja 

toteutusmahdollisuuksia. Koulutuksen lopussa 

käytetään aikaa käytännön asioista 

sopimiseen, mm. siitä, miten vertaisneuvoja 

kutsutaan mukaan keskusteluun, miten 

toimintaa mainostetaan ja mitä tietoja 

tilastoidaan.  

 

Ensimmäisen työpajan tarkoitus on 

tutustuttaa ammattilaiset ja vertaisneuvojat 

toisiinsa sekä avata työn keskeisimpiä 

käsitteitä ja työmuotoja. Työpaja alkaa 

tutustumisella. Paikalla olevat kertovat sekä 

itsestään että siitä, miksi he ovat hakeutuneet 

koulutukseen. Vertaisneuvojat kertovat 

omaistaustastaan ja ammattilaiset työstään. 

Koulutuksissa ilmapiiri on ollut avoin ja yksi 

tärkeä osatekijä sen aikaansaamiseksi on ollut 

luottamuksellisuus. Tutustumisen jälkeen 

käytetään aikaa vaitiolovelvollisuuteen 

liittyvien asioiden läpikäymiseen. 

Vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisuus 

toimivat pohjana luottamuksen rakentamiselle 

ammattilaisen ja vertaisen yhteistyössä. 

Työpajoissa korostetaan, että huolimatta 

toimijoiden erilaisista rooleista molemmille 

osapuolille on yhteistä se, että 

terveydenhuollossa tehtävä vertaistuellinen 

omaisneuvonta on harppaus kohti uutta. 

Yhteinen lähtökohta ja kiinnostus omaisen 

tukemiseen helpottaa työtä, jossa 

vertaisneuvojan on pystyttävä kertomaan 

avoimesti taustastaan ja kokemuksestaan ja 

ammattilaisen tulee suhtautua vertaiseen 

tasaveroisena työparina. 

Seuraavaksi koulutuksessa esitellään 

vertaistuellisen omaisneuvonnan työmuoto 

sekä Auttava Omainen -toiminnan muut 

työmuodot. Mukaan kutsutut 

omaisneuvonnoissa jo mukana olleet vertaiset 

 Kuvio 7. Työpajakoulutuksen ohjelma 
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voivat jakaa kokemuksiaan 

työparityöskentelystä. Hankkeesta saaduilla 

tuloksilla perustellaan sitä, miten 

työparityöskentelyyn on päädytty ja millaisia 

tuloksia sillä ollaan saatu aikaan. 

Ensimmäisen työpajana toisena tavoitteena 

on kartoittaa omia vahvuuksia ja lisätä 

avoimuutta keskustelemalla omista taustoista 

ja kokemuksista. Osallistujat jaetaan ryhmiin ja 

heille annetaan seuraava tehtävä: 

 
Tutustumisharjoitus (Harjoitusliite 13) 
Ryhmätyö puretaan keskustelemalla 
kokemuksista ja tekemällä yhteenveto 
omaistyön ja omaisten kohtaamisen 
haasteista sekä omaisten toiveista.  
 

Uudelleenmäärittelyharjoitus (Harjoitusliite 
14)  
Uudelleenmäärittelyharjoituksen avulla 

ryhmälle voidaan avata omia vahvuuksia ja 

harjoitella näkökulman vaihtamisen taitoa. 

Sen avulla saadaan avattua uusia näkökulmia 

esimerkiksi omaisneuvontaan. Se voidaan 

tehdä ensimmäisen työpajan lopuksi.  

 

Omaisneuvontakotitehtävä (Harjoitusliite 

15) 

Ensimmäisen työpajan lopuksi annetaan 

osallistujille kotitehtävä seuraavaa työpajaa 

varten. Tarkoitus on rooliharjoituksen avulla 

harjoitella omaisneuvontatilannetta, jossa 

mukana ovat ainakin omainen, ammattilainen 

ja vertainen. Kotitehtävän voi aloittaa 

jakautumalla ryhmiin ja ideoimalla tehtävää jo 

ensimmäisen työpajan lopulla. Ryhmien ja 

roolien määrä riippuu osallistujien määrästä.  

Ohjaajien on hyvä pohtia mielekästä 

ryhmäjakoa etukäteen. Tarvittaessa myös 

koulutuksen ohjaajat osallistuvat ryhmiin, ja 

jossakin ryhmässä voi olla esimerkiksi 

omaisina vanhemmat tai kaksi ammattilaista. 

Suositeltavaa on ollut se, että osallistujat 

ottavat jonkin muun kuin heille itselleen 

tutuimman roolin. 

 

Markkinointikotitehtävä  (Harjoitusliite 16) 

 

Toisen työpajan tarkoitus on perehtyä 

tarkemmin työparityöskentelyyn ja tehdä 

työskentelyä tukevia harjoituksia. Päivän 

aluksi kerrataan edellisen työpajapäivän 

tunnelmia sekä teoriaa 

luottamuksellisuudesta. Lisäksi avataan 

tarkemmin eri toimijoiden rooleja 

vertaistuellisessa omaisneuvonnassa. 

Suurin osa päivästä käytetään kotitehtävien 

purkamiseen. Osallistujat asettuvat edellisellä 

kerralla jaettuihin ryhmiin. Kouluttajat ovat 

jakaneet ryhmät niin, että ne ammattilaiset ja 

vertaiset, jotka todennäköisesti esimerkiksi 

aluejaon myötä tulevat työskentelemään 

yhdessä, ovat samassa ryhmässä, lisäksi 

ryhmissä on ainakin yksi toiminnassa jo 

aikaisemmin mukana ollut vertainen. Tarkoitus 

on ryhmätyössä ottaa rooli, jossa ei tavallisesti 

toimi. Ryhmä järjestää rooleissaan 

vertaistuellinen omaisneuvontatapaamisen, 

jossa on läsnä omainen (asiakas), 

vertaisneuvoja ja työntekijä. Aikaa 

keskustelulle annetaan noin puoli tuntia. 

Lopuksi harjoitus puretaan yhdessä. 

Purkamisen tukena käytetään roolijakoa.  

Koulutuksen lopulla keskustellaan 

vertaistuellisen omaisneuvonnan 

käytännöistä. Kouluttajat kuvaavat 

toimintatapoja, joita vertaisneuvontaa tekevillä 

tahoilla on ollut käytössä. Näitä ovat 

esimerkiksi se, miten vertaistuellisesta 

omaisneuvonnasta sovitaan, keneen otetaan 

yhteys, milloin otetaan vertainen mukaan, 

missä tavataan, miten kirjaaminen ja tilastointi 

tapahtuvat, miten sovitaan työajan käytöstä. 

Lopuksi keskustellaan työn haasteista ja 

mahdollisuuksista. Vertaiset jakavat 

kokemuksiaan ja ammattilaiset pohtivat 

toteuttamismahdollisuuksia työssään. Päivä 

voidaan päättää markkinointitehtävän purkuun 

ja vertaistuellisen omaisneuvonnan 

hissipuheeseen. 
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3. TOIMIJOIDEN TUKEMINEN 

AUTTAVA OMAINEN -TYÖMALLISSA 
 

Yhteistyön koordinointi 
 

Auttava Omainen -hankkeen kokemusten 

mukaan vertaistuellinen keskusteluapu vaatii 

koordinaattoria työparityöskentelyn 

toteutuksen tueksi. Hanketyöntekijät Turussa 

ja Salossa ovat toimineet hankkeen aikana 

koordinaattoreina.  

Koordinaattorilla on ollut myös vastuu 

ammattilaisten ja vertaisten kouluttamisesta. 

Koordinaattorin työnkuva on moninainen. Hän 

toteuttaa ja suunnittelee yhdessä 

mielenterveysomaisten yhdistyksen muiden 

työntekijöiden kanssa vertaistukijoiden ja 

ammattilaisten koulutukset. Hän päivystää 

omaisneuvonnan päivystyspisteissä ja ottaa 

vastaan omaisia sekä pitää yllä suhteita 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin 

hoitotahoilla. Esimerkiksi psykiatrisessa 

sairaalassa hän osallistuu kehittämispäiviin, 

osastopalavereihin, osastonhoitajien 

kokouksiin yms. foorumeihin, joiden avulla 

yhteistyötä koordinoidaan. Hän järjestää 

omaisneuvontapalaverit sekä vertaisneuvojien 

ryhmätapaamiset, ryhmätyönohjaukset sekä 

virkistyksen. Koordinaattori välittää vertaisen 

keskusteluihin ja hoitaa mahdolliset 

ongelmatilanteet. Lisäksi koordinaattori 

markkinoi ja mainostaa toimintaa, toimii 

median yhteyshenkilönä. Koordinaattori tekee 

asiakastyötä, tapaa omaisia paitsi 

päivystyksessä myös ajanvarauksella sekä 

vastaa omaisten puhelinsoittoihin ja 

sähköposteihin. Koordinaattori osallistuu 

myös muihin yhdistyksen työtehtäviin.  

 

Täydennyskoulutus 
 

Täydennyskoulutuksen sisällöt ovat 

vaihdelleet hankkeen aikana. Auttava 

Omainen -toiminnassa tavoitteena on ollut 

hoitohenkilökunnan ja omaisten välisen 

yhteisymmärryksen lisääminen, johon pyrittiin 

hankkeen alussa koulutustoiminnalla. 

Omaiset ja henkilökunta kohtasivat kriisityön 

koulutuksessa, jossa kouluttajana oli Roope 

Kankaanranta Lounais-Suomen 

mielenterveysseura, Turun kriisikeskus. 

Vertaisneuvojat (omaiset) kouluttautuivat 

osaston henkilökunnan kanssa myös Lapset 

puheeksi –keskusteluavun antamiseen. 

Kouluttajana toimi Bitta Söderholm. Lapset 

puheeksi -keskustelu on Toimiva lapsi & perhe 

-työmenetelmä. Jatkohankkeessa koulutus 

kohdistui työparityöskentelyyn ja muodoksi tuli 

vertaisten ja ammattilaisten yhteiset 

työpajakoulutukset. Leif Berg ja Sauli 

Suominen kouluttivat Kun sairaus kohtaa 

perheen -teemalla ja Leif Berg antoi 

menetelmäohjausta vertaisille ja 

ammattilaisille työparityöskentelyyn.  
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Täydennyskoulutusta on hankkeen aikana 

tarjottu monelle eri kohderyhmälle. 

Hoitohenkilökunnan ja vertaisneuvojien 

yhteiskoulutusten lisäksi koulutusta on 

järjestetty kohdennetusti vain joko 

vertaisneuvojille tai vertaisneuvojille yhdessä 

muiden FinFamin vapaaehtoisten kanssa. 

Vertaisneuvojille on järjestetty myös seuraavia 

koulutuksia: ”Kriisissä olevan kohtaaminen”, 

kouluttajana Jussi Sutinen, Mielenterveyden 

ensiapu, kouluttajana Mia Blomqvist, ”Päihde 

ja riippuvuudet”, kouluttajina Jura 

Kaukametsä ja Sari Castren sekä 

”Vuorovaikutustaidot ja masennus” 

kouluttajana Liisa Salmenperä. 

Sen lisäksi, että koulutukset ovat lisänneet 

yhteisymmärrystä, ne ovat olleet sekä 

ammattilaisille että vertaisille tärkeä 

jaksamisen ja motivaation tukija. Osallistujia 

täydennyskoulutuksissa on ollut erityisesti 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

puolelta runsaasti.  

 

Omaisneuvontapalaverit 
 

Sairaaloiden omaisneuvojien työtä tuetaan 

Auttava Omainen -mallissa säännöllisillä 

omaisneuvontapalavereilla. 

Omaisneuvontapalaverit ovat olleet 

toimipaikkakohtaisia. Psykiatrisissa 

sairaaloissa Halikossa, Turun psykiatrialla ja 

Uudessakaupungissa on palavereja järjestetty 

säännöllisesti noin 4-5 kertaa vuodessa 

FinFamin työntekijä/ koordinaattori on ollut 

palaverin koollekutsuja. Halikossa on saatu 

hyviä kokemuksia myös vertaisneuvojien 

osallistumisesta palaveriin.  

Omaisneuvontapalaverien tarkoitus on tehdä 

yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa, jakaa 

tietoa omaisten kokemuksista sekä yleisesti 

omaisten näkökulmasta mielenterveys- ja 

päihdetyössä sekä pohtia omaisneuvonnan 

käytännön järjestelyjä osastoilla. Palavereihin 

on voitu kutsua mukaan 

osastonhoitajia/ylihoitaja ja sopia mm. työajan 

käyttöön ja toiminnan mainostamiseen 

liittyvistä asioista. Lisäksi palavereissa on 

käsitelty asiakascaseja, pohdittu millaisen 

omaiskokemuksen omaavaa vertaista voisi 

pyytää tapaamisiin mukaan sekä tiedotettu 

puolin ja toisin ajankohtaisista asioista.  

 

 
Kuva Liisa Salmenperä. Kuvassa Halikon psykiatrisen sairaalan 

omaisneuvojat, Salon yhdistyksen työntekijät, puheenjohtaja ja 

vertaisneuvojat 

Omaisneuvontapalavereilla halutaan antaa 

ammattilaisille kokemus kuulluksi tulemisesta 

ja vaikutusmahdollisuuksista 

mielenterveysomaistyössä. Palaverit toimivat 

siltana hoitavan tahon omaistyön ja 

yhdistyksen omaistyön välillä. Keskustelu on 

vapaamuotoista ja lisää yhteishenkeä eri 

toimijoiden välillä. Tapaamisista tehdään 

muistio.  

Omaisneuvontapalaverien lisäksi hankkeen 

aikaisista projekti- ja ohjausryhmistä nousi 

toive pitää tulevaisuudessa 

verkostopalavereja, joissa eri alueiden 

yhteyshenkilöt voisivat tavata ja pohtia 

omaistyön kehittämistä. 
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Ryhmätyönohjaus ja virkistys 
 

Vapaaehtoisia tuetaan ryhmätapaamisten, 

yksilötapaamisten, ryhmätyönohjauksen sekä 

kehittämispäivien avulla. Jaksamisen ja 

ryhmäytymisen tueksi vapaaehtoisille 

järjestetään myös virkistystoimintaa. 

Virkistystoimintaa järjestetään yhteistyössä 

yhdistysten muiden vapaaehtoisten kanssa. 

Vertaistukijalla on käytettävissään aina myös 

yhdistyksen koordinaattorin tuki. 

Vapaaehtoisia kannustetaan ottamaan 

yhteyttä, jos jokin asia mietityttää. 

Vapaaehtoisiin pidetään tiiviisti yhteyttä. 

Jokaisen vertaistuellisen 

omaisneuvontatapaamisen jälkeen keskustelu 

puretaan vapaaehtoisen kanssa. 

 

Ryhmätyönohjaus: Vertaisneuvojat 

osallistuvat yhdessä FinFamin muiden 

vapaaehtoisten kanssa 

ryhmätyönohjaukseen. Työnohjaajana toimii 

yhdistyksen ulkopuolinen työnohjaaja. 

Työnohjausta tarjotaan 3 - 6 kertaa vuodessa. 

Työnohjauksella tuetaan vertaisneuvojien 

jaksamista. Vertaisneuvojien toivoessa myös 

hanketyöntekijä/koordinaattori on osallistunut 

työnohjaukseen.  

 

Ryhmätapaamiset: Tapaamisia on tarpeen 

mukaan muutamia vuoden aikana. 

Ryhmätapaamisissa auttavien omaisten 

ryhmä tapaa toisiaan ja jakaa kokemuksia 

vertaistukijana toimimisesta, niissä kerrotaan 

vapaaehtoisille myös tulevasta toiminnasta ja 

käydään palautekeskustelua. Vertaistukijat 

pitävät ryhmätapaamisia mielekkäinä, sillä 

muuten he tapaavat toisiaan harvoin 

työnohjaustenkin ollessa erikseen eri alueiden 

vertaisneuvojille. Lisäksi ryhmätapaamiset 

kokemuksen mukaan vahvistavat 

vertaisneuvojien me-henkeä ja luovat 

turvallisen ilmapiirin aiheeseen liittyvälle 

keskustelulle. 

 

Vapaaehtoisten kehittämis- ja 

virkistyspäivä: järjestetään kaksi kertaa 

vuodessa yhdessä FinFamin muiden 

vapaaehtoisten kanssa. Päivän tavoitteena on 

antaa vapaaehtoisille mahdollisuus ryhmäytyä 

ja antaa voimavaroja sekä mahdollisuuksia 

itse vaikuttaa vapaaehtoistoiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin. Kehittämisosiosta 

vastaavat yhdistyksen vapaaehtoistyön 

koordinaattori ja omaistyöntekijä. Lisäksi 

päivän virkistysosioon voidaan kutsua 

esimerkiksi ulkopuolinen asiantuntija.  
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4. DOKUMENTOINTI 
 

Rahoittajaa ja toiminnan seurantaa, arviointia 

ja kehittämistä varten toimintaa tilastoidaan 

asiakaspalaute- ja itsearviointikaavakkeille . 

Näistä V-S FinFami kokoaa tietoa yhdistyksen 

yleisen toiminnan seurantaan, joka 

raportoidaan Raha-automaattiyhdistykselle.  

 

Asiakkailta eli omaisilta palautetta kerätään 

anonyymisti palautelomakkeella. Asiakkaille 

kerrotaan ensimmäisessä tapaamisessa 

tilastoinnin tarkoitus ja tapa. Hankkeessa ei 

pidetä asiakasrekisteriä, mutta kävijöiden 

sukupuoli ja ikäjakauma tilastoidaan 

rahoittajalle. Omaiset täyttävät jokaisen 

omaisneuvonnan jälkeen palautelomakkeen 

(liite 5), jossa kysytään omaisen ikä, sukupuoli 

ja koulutusaste sekä numeerinen palaute 

omaisneuvonnasta. Kaavakkeen voi palauttaa 

nimettömästi omaisneuvontatilan 

palautelaatikkoon.  

 

Vertaisneuvojilta kerätään palautetta 

kirjallisesti koulutusten yhteydessä sekä 

suullisesti keskusteluissa ja omaisneuvojan 

kanssa yhteistyössä 

omaisneuvontakeskustelun jälkeen 

täytettävällä itsearviointilomakkeella (Liite 

5). Vertainen osallistuu itsearviointilomakkeen 

täyttämiseen omaisneuvontakeskustelun 

jälkeen ammattilaisen kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta 

palautetta kerätään kirjallisesti koulutusten 

yhteydessä, suullisesti muun yhteydenpidon 

lomassa sekä itsearviointilomakkeella 

omaisneuvontapalaverin jälkeen. 

Omaisneuvoja tekee keskustelusta 

muistiinpanot omaisneuvojan 

itsearviointilomakkeelle. Omaisneuvoja voi 

kirjata keskustelun ydinasiat seuraavaa 

tapaamista varten lomakkeelle. Kirjaaminen 

tehdään niin, että yksittäinen omainen ei ole 

tiedoista tunnistettavissa. Jos keskustellussa 

on ollut mukana vertainen, ammattilainen 

kirjaa lomakkeeseen myös hänen 

mielipiteensä. Lomaketta voi käyttää 

purkupalaverin tukena.  
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5. YHTEENVETOA 
 

Auttava Omainen -toiminta on sosiaali- ja 

terveysalan hoitotahojen kanssa yhteistyössä 

toteutettavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa 

mielenterveys- ja päihdeomaisten hyväksi. 

Auttavat omaiset eli vertaisneuvojat 

työskentelevät työparina yhdessä hoitotahojen 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa 

tarjoten kokonaisvaltaista tukea omaisille 

ajanvarauksella. Sekä vertaisneuvojat että 

sosiaali ja terveysalan ammattilaiset 

koulutetaan Auttava Omainen -koulutusmallin 

mukaisesti tehtäväänsä. Lisäksi yhdistyksen 

työntekijä pitää päivystyksiä hoitotahoilla, 

jolloin omainen voi tulla aikaa varaamatta 

omaisneuvontaan. Omaisille järjestetään 

myös hoitotahojen kanssa yhteistyössä 

tietoiltoja, joissa käsitellään läheisen 

sairastumista omaisen näkökulmasta.   

Auttava Omainen -koulutusmalli tuo sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaisille näkyväksi 

omaisten näkökulmaa ja heidän elämäänsä 

sairastuneen rinnalla. Koulutuksilla pyritään 

tuomaan esiin omainen yksilöllisenä 

tuentarvitsijana. Vapaaehtoisille 

vertaisneuvojille koulutukset tuovat tietoa mm. 

mielenterveys- ja päihdeongelmista, oman 

tarinan kertomisesta, toisen tukemisesta ja 

vuorovaikutustaidoista. Ammattilaisten ja 

vertaisten yhteisissä työpajakoulutuksissa 

harjoitellaan myös työparina toimimista. 

Toimintaa koordinoi yhdistyksen työntekijä, 

joka vastaa koulutuksista, yhteistyösuhteista 

hoitotahojen kanssa, markkinoi toimintaa, 

osallistuu eri foorumeihin yhteistyön 

vahvistamiseksi, välittää vertaisneuvojat 

hoitotahojen omaisneuvontoihin, hoitaa 

mahdolliset ongelmatilanteet sekä toimii 

median yhteyshenkilönä. Lisäksi 

koordinaattori vastaa virkistystoiminnasta 

sekä päivystää sovittuina aikoina hoitotahojen 

omaisneuvontapisteillä ja ajanvarauksella 

sekä vastaa omaisten puheluihin ja 

sähköposteihin. 

POHDINTAA 
 

Palaute vertaistuelliseen omaisneuvontaan 

osallistuneilta omaisilta on ollut erinomaista. 

Omaiset olivat tyytyväisiä siitä, että heille 

tarjottiin henkilökohtaista tukea, jossa yhdistyi 

ammatillinen ja vertaistuki. He kuvasivat, että 

mielenrauha ja toivo olivat lisääntyneet 

samoin kuin ymmärrys sairautta kohtaan. 

Arjesta selviäminenkin koettiin helpommaksi 

kuin ennen vertaistuellista omaisneuvontaa 

(Poikkimäki & Salminen 2014). Tuki ja sen 

nopeus ylittivät odotukset. Vertaisen 

mukanaolo normalisoi läheisen sairastumisen 

aiheuttamaa häpeää (Taskinen & Uutela 

2014). 

 

Auttava Omainen -hankkeen aikana 

psykiatrisiin sairaaloihin juurrutettu 

vertaistuellinen omaisneuvonta on auttanut 

omaisia puhumaan avoimemmin läheisen 

sairaudesta ja hakemaan lisää tukea. 

Vertaiset ovat toimineet omaisille 

sijaistoivona, johon omainen saattoi 

samaistua. Kokemus siitä, että muillakin on 

vaikeaa, en ole yksin ja tästä voi selviytyä on 

ollut voimauttavaa omaisille. Tuen nopeus oli 

monelle omaisille tärkeää. Tukea kuvattiin 

ihmisläheiseksi, luottamukselliseksi ja 

ainutkertaiseksi, jota ei muualla tarjottu 

(Poikkimäki & Salminen 2014; Taskinen & 

Uutela 2014). 

 

Myös vertaistukijat ovat kokeneet 

hankkeessa toimimisen mielekkääksi. 

Omaisneuvonta ja koulutukset ovat antaneet 

vapaaehtoisille lisää voimaa ja uusia ystäviä. 

Osalle vertaisista toiminta on antanut paljon 

siksi, että he ovat sitä kautta saaneet auttaa 

muita ja kokea itsensä tarpeelliseksi. 

Keskustelut ovat tuoneet onnistumisen 

tunteita ja omaisilta tulleet välittömät kiitokset 

ovat palkinneet. Toisille toiminta on tuonut 

tukea myös omaan jaksamiseen ja omaisen 

rooliin. Vertaisten mukaan omaisneuvonnassa 
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on hyötyä empatiakyvystä, halusta auttaa, 

kyvystä kuunnella ja heittäytyä toisen 

asemaan, taidosta olla kysymysten 

herättäjänä ja olla aidosti läsnä oman 

elämänkokemuksen kautta. Aitous auttaa 

omaista avautumaan ja jakamaan 

vertaiskokemusta. Haasteitakin 

omaisneuvonnassa on. Vertainen saattaa 

kokea riittämättömyyttä, kun omaista on 

vaikeaa ohjata ottamaan huomioon omaa 

jaksamistaan ja sen tärkeyttä. Vertaiset 

kokevat haasteena myös työn vähyyden, osa 

toivoisi enemmän asiakkaita ja useampia 

tapaamisia. Vertaisten mielestä vain pieni osa 

omaisista, jotka tarvitsisivat tukea, hakevat 

sitä (Säilä & Taskinen 2016). 

 

Ammattilaiset kokevat antamansa palautteen 

mukaan vertaisten tuovan lisäarvoa omaisten 

tukemiseen. Omaisneuvonnan jälkeen 

ammattilaisen ja vertaisen välillä käytäviä 

purkukeskusteluja on kuvattu mm. erittäin 

rikkaiksi ja antoisiksi. Tosin ammattilaiset 

kokevat toisinaan aikapulan haittaavan 

erityisesti purkukeskusteluja. Toiminta on 

otettu heidän mukaansa hyvin vastaan 

työyhteisöissä. Toiminnan vakiintuminen 

hoitotahon normaaliksi käytännöksi on heistä 

tärkeää ja toivottavaa. Yhteistyö eri toimijoiden 

välillä on ammattilaisten palautteen mukaan 

ollut hyvää ja toimivaa. Tärkeimpänä Auttava 

Omainen -toiminnassa he pitävät omaisen 

näkökulman esiin nostamista hoitotahoilla. 

Ammattilaisten toiveena on saada mukaan 

toimintaan lisää eri-ikäisiä vertaisia ja 

toiminnan toivotaan laajenevan myös 

avohoitoon. Ammattilaiset ovat esittäneet 

myös toiveen yhteisistä tapaamisista Auttava 

Omainen -toiminnassa mukana olevien 

kesken. 

 

Hanketyöntekijöiden näkökulmasta 

vertaistuellinen omaisneuvonta on 

jatkohankkeen aikana käynnistynyt 

erikoissairaanhoidossa erityisen hyvin. 

Jatkohankkeen tavoitteet ovat toteutuneet. 

Kaikissa kolmessa Varsinais- Suomen alueen 

psykiatrisessa sairaalassa työskentelee 

tälläkin hetkellä Auttava Omainen -

koulutuksen saaneita omaisneuvojia ja 

FinFamin koordinoimia vertaisneuvojia. 

Omaisia tuetaan kokonaisvaltaisesti 

ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan 

työparityöskentelyllä. Hankkeen luoma 

toimintatapa on yhteinen Turun psykiatrian ja 

Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, 

millä toivomme olevan yhteistyötä ja omaisten 

huomiointia lisäävää merkitystä tulevan 

psykiatrian fuusion kannalta. Auttava 

Omainen -hanke on luonut fuusioon yhteisen 

omaisten kohtaamiseen liittyvän 

toimintatavan. Auttava Omainen -työmalli on 

todettu toimivaksi tavaksi tukea omaisia 

läheisen psykiatrisen osastohoidon aikana ja 

toivomme mallin siirtyvän tulevaisuudessa 

käytäntöön myös avohoidon ja 

peruspalveluiden puolella. Toivomme myös 

muiden omaisyhdistysten ja hoitotahojen 

soveltavan mallia omaisten tukemiseen. 

 

Onnistumisista huolimatta haluamme tässä 

oppaassa pohtia myös työn haasteita. Auttava 

Omainen -toimintamalli ei jatkohankkeen 

aikana toteutunut työparityöskentelynä 

perusterveydenhuollossa. Syitä tähän voi 

olla useita. Perusterveydenhuollon kanssa 

yhteistyötä on tehty vähemmän aikaa eikä 

toiminta ole vielä juurtunut sinne. Voi kuitenkin 

olla, että työparityöskentelyä on 

hoitokäytäntöjen takia myös helpompi 

toteuttaa erikoissairaanhoidossa. 

Perusterveydenhuollon suurimpana 

haasteena on ollut työntekijöiden työnkuva. 

Terveysaseman kiireiseen vastaanottotyöhön 

on ollut haasteellista saada sopimaan 

työparityöskentelyä. Toisaalta terveysasemien 

henkilökunta on ollut kovin tiedonnälkäinen 

liittyen omaisten tukemiseen ja huolen 

puheeksi ottamiseen liittyvissä asioissa. He 

ovat osallistuneet koulutuksiin, ja 

terveysasemilla Turun Runosmäessä ja 

Somerolla toimii yhdistyksen työntekijän 

ylläpitämä omaisneuvontapäivystys, johon 
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henkilökunta on ohjannut asiakkaita. Yhteistyö 

on ollut avointa, mutta sen käytännöt ovat 

vasta muotoutumassa.  

 

Omaisneuvontapäivystyksen haasteena 

puolestaan on koko hankkeen aikana ollut 

vähäinen asiakasmäärä. Päivystykset ovat 

kuitenkin lisänneet toiminnan näkyvyyttä ja 

olleet arvokkaita niiden kautta syntyneen 

yhteistyön vuoksi. Lisäksi sekä ammattilaisilta 

että omaisilta on kuultu, miten huojentavaa on 

tietää, että on olemassa paikka ja aika, johon 

mennä tai ohjata tukea tarvitseva omainen. 

Tieto voi jopa auttaa jaksamaan ilman 

yhteydenottoa. Ajanvarauksella tapahtuva 

toiminta tavoittaa kuitenkin hankkeen 

kokemusten mukaan omaisia useammin. 

Internetissä toimiva ajanvarauslinkki on 

lisännyt ajanvarausten määrää hieman, mutta 

ei merkittävästi. Myös omaisten tietoiltojen 

haasteena on ollut osallistujien vähyys. 

Tietoillat näyttäisi kuitenkin olevan toimiva 

malli sairaaloissa, ja sitä kannattaisi kokeilla 

myös avohoidon puolella. Jatkossa 

perusterveydenhuoltoon voisi kehittää 

vastaavan ryhmämallin. 

 

Työparityöskentelyyn liittyviä käytännön 

haasteita ollaan pohdittu ja ratkottu 

omaisneuvontapalavereissa 

hoitotyöntekijöiden kanssa. Työssä 

yleisemmin esiin nousseet haasteet liittyvät 

hoitajien ajankäyttöön. Välillä on epäselvää 

kuinka paljon työaikaa omaisneuvontaan saa 

käyttää. Onko työyhteisölle haittaa siitä, että 

keskustelujen ajan työntekijä on pois osaston 

vahvuudesta? Ratkaisuna näihin kysymyksiin 

olisi työnantajan selkeä kanta ja ohjeet työn 

toteuttamiseksi. Haasteena 

erikoissairaanhoidon kanssa on ollut 

kirjaaminen. Omaisen kanssa tehtävää työtä 

ei voi kirjata suoritteeksi. Omaisneuvonta ei 

ole potilaan hoitoa ja siitä ei jää merkintää 

potilastietoihin. Työlle kaivataan lisää 

näkyvyyttä. 

 

Toinen usein puheeksi tullut asia on 

omaisneuvontatyön päällekkäisyys 

osastoilla jo muutenkin tehtävän 

perheohjauksen kanssa. Tämä kysymys on 

usein helpottunut ja selkeytynyt työn alkaessa. 

Mutta edelleen toiminnasta vähemmän 

tietävien on hankala erottaa omaisneuvonnan 

tuoma hyöty tai lisäarvo omaiselle. Työtä 

tehneet omaisneuvojat puolestaan näkevät 

toiminnan erityisen tärkeänä työkaluna 

omaisen yksilölliseen tukemiseen. Omaista 

tavataan ilman potilasta ja keskustelu 

keskittyy omaisen jaksamiseen ja 

voimavaroihin.  

 

Hoitajan objektiivisuudesta on 

omaisneuvontapalavereissa myös 

keskusteltu. Hoitajat ovat välillä kokeneet 

hankalaksi ottaa vastaan omaisia, joiden 

läheiseen heillä on hoitosuhde. Tämä 

aiheuttaa rooliristiriitaa. Ratkaisuna on ollut 

oman osaston omaisten ohjaaminen toisen 

osaston omaisneuvojille. Ratkaisu on toimiva, 

silloin kun työyhteisöön on kouluttautunut 

useampi omaisneuvoja. 

 

Yleisenä haasteena työssä on ollut omaisten 

tavoitettavuus, asia, jonka kanssa myös 

hanketyöntekijät päivittäin kipuilevat. Sekä 

omaisneuvojat että vertaiset toivoisivat 

omaisia lisää. Toiminnasta tiedottamisen ja 

mainostamisen, kokemusasiantuntijan 

puheenvuorojen ja koulutustenkaan kautta ei 

määrää kaikissa sairaaloissa ole saatu 

lisättyä. Edelleen koetaan, että omaisia pitäisi 

tiedottaa toiminnasta vieläkin enemmän ja 

henkilökohtainen pyyntö kannustaisi parhaiten 

omaista yhteydenottoon. Myös 

hoitohenkilöstön vaihtuminen ja työn kiireisyys 

lisäävät haastetta omaisten tavoittamiseen.  

 

Työparityöskentelyn koordinointi luo 

FinFamin työntekijän työnkuvaan omat 

haasteensa. Kuitenkin vapaaehtoisen 

koordinoiminen ammattilaisen työpariksi on 

sujunut hyvin. Yhteisen tapaamisajan 

sopiminen on sujunut joustavasti 
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hoitotyöntekijöiden työajoista ja 

vertaisneuvojien paikalle pääsemisestä 

huolimatta. Sairastumiset ja ajan peruutukset 

on saatu koordinaattorin välityksellä 

sujumaan.  
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Kuvassa V-S FinFamin vuoden 2015 ja 2016 

mielenterveystyöntekijät ja vapaaehtoiset sekä puheenjohtaja, 

Auttava Omainen työntekijät sekä FinFami keskusliiton 

toiminnanjohtaja 

 

Lopuksi kiitämme omaisten tukemisen 

sydämen asiakseen ottaneita ammattilaisia 

hyvästä yhteistyöstä. Suurin kiitos kuitenkin 

kuuluu erittäin motivoituneille ja joustaville 

vapaaehtoisille vertaisille. Omaisille, jotka 

tukevat ja auttavat vertaisiaan koko 

sydämellään. Ilman teitä mitään tästä 

oppaasta ei olisi kirjoitettu, satoja hädässä 

olevia omaisia olisi jäänyt kohtaamatta. 

Auttava Omainen olisi jäänyt syntymättä. 

Lämmin kiitos myös 

yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat olleet 

mukana vertaistuellisen omaisneuvonnan 

kehittämisessä   Auttava Omainen hankkeen 

aikana vuosina 2012-2016.  Kiitos Turun ja 

Someron kaupunkien Sosiaali- ja 

terveyspalvelut ja Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin Halikon ja Uudenkaupungin 

psykiatrian sairaalat hyvästä yhteistyöstä sekä 

käytännön omaisneuvonnan 

mahdollistamisesta tiloissanne. Kiitos myös 

FinFami yhdistykset, keskusliitto, Uusimaa ja 

Pirkanmaa sekä Salon kaupunki, 

Mielenterveyden keskusliitto -  

Valtakunnallinen mielenterveysneuvonta 

Turku, Lounais-Suomen Mielenterveysseura 

ry, Turun A-Kilta ry ja ITU ry toimivasta 

yhteistyöstä. 
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HARJOITUSLIITTEET 

 

 

 

Harjoitus 2 

Ohje: Tarkoituksena on vaihtaa näkökulmaa ja saada kokemus vuorovaikutuksen haasteellisuudesta 

sairastuneen kanssa 

✓ Jaetaan ryhmä kolmen hengen ryhmiin. Ryhmissä yksi on sairastunut, yksi on hoitaja/muu 

ammattilainen tai perheenjäsen ja kolmas on "Ääni" 

✓ Keskustellaan 10min joululoma-/kesäloma-/viikonloppusuunnitelmista.  

✓ Puretaan ryhmässä ryhmätyöt    

 

Harjoitus 1 

✓ Omakuva 

Tarvikkeet: A4-paperia, kyniä 

Esittäydytään ryhmälle oman kuvan avulla.  

Nosta paperi pääsi päälle, piirrä ensin itsellesi silmät, sitten nenä, suu, kulmakarvat, hiukset, 

korvat, puuttuuko vielä jotakin? 

Näytä omakuvasi ryhmälle ja kerro sen avulla itsestäsi. Miltä kuvasi näyttää? Mitä se kertoo 

sinusta? Kuka olet, ja miksi olet lähtenyt mukaan koulutukseen? 

✓ Valitse esine 

Tarvikkeet: Paljon erilaisia pieniä esineitä 

Poimi itsellesi esine, joka kertoo sinusta. Millaisen esineen valitsit? Miksi? Mitä esine kertoo 

sinusta? Esittele itsesi ryhmälle esineen avulla. Kuka olet ja miksi olet lähtenyt mukaan 

koulutukseen? 

Harjoitusta voi syventää poimimalla esineen myös omaisesta! 

✓ Paperileikki 

Tarvikkeet: rulla wc-paperia 

WC-paperi on loppu ja kädessäni on viimeinen rulla. Laita wc-paperirulla kiertämään. -Meillä 

tulossa jännittävä koulutuspäivä, ota itsellesi niin monta siivua paperia kuin uskot päivän aikana 

tarvitsevasi! 

Jokainen kertoo vuorollaan itsestään vähintään niin monta asiaa kuin on ottanut paperin palasia. 

Voi kertoa enemmänkin. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Harjoitus 5 
(muokattu Jussi Sutisen harjoituksesta/ kriisityön koulutus) 
 
Ohjeet: Pyydetään osallistujia ottamaan hyvä asento ja sulkemaan silmät.  

 

✓ Mitä tilanteessa on tapahtunut? Miltä tapahtunut sinusta tuntuu? 
 

✓ Olet menossa tapaamaan auttajaa. Mihin olet menossa? Miltä paikka näyttää? 
 

✓ Koputat oveen ja astut sisään huoneeseen. Millaiseen huoneeseen tulet? 
 

✓ Huoneessa ollaan sinua vastassa. Mitä siellä oleva auttaja tekee kun astut ovesta? 
 

✓ Mitä hän sanoo, kun ottaa sinut vastaan? Miltä sinusta tuntuu? 
 

Harjoitus 3 

✓ Pirkanmaan mielenterveysomaiset FinFami on julkaissut omaisneuvonnan videon, jota 

voidaan käyttää apuna omaisneuvonnan sisällön avaamiseen. Video löytyy Youtubesta 

hakusanalla “omaisneuvonta -FinFami Pirkanmaa”: https:l/www.you- 

tube.com/watch?v=eo2xClgLCzl 

✓ Auttava Omainen- hankkeessa on omaisneuvontatyön tueksi tehty esite omaisneuvonnan 

sisällöstä, jota voidaan käyttää apuna omaisneuvonta- käsitteen avaamiseen (liite 3). 

 

Harjoitus 4 

Ohjeet: Jaetaan osallistujat kolmen - neljän hengen ryhmiin.  

✓ Pohditaan ryhmissä mikä kuuluu ammattilaisen rooliin vertaistuellisessa   

omaisneuvonnassa? 

✓ Mikä on vertaisen rooli?  

 



 
 

 

 

Harjoitus 9 

Ohjeet:  

✓ Harjoitellaan kertomaan vertaistuellisen omaisneuvonnan hissipuhe. 

✓ Hissipuhe on puhe, jonka ehtisitte hissimatkan aikana kertoa omaisneuvonnasta 

parille! 

✓ Muutama minuutti miettimisaikaa ja sitten kerrotaan vuorotellen parille 

 

 

Harjoitus 8 

Ohieet:  

✓ Kuvittele ensi kevättä. Olet lähtenyt mukaan FinFamiin vertaisneuvojaksi.  

✓ Sinulla on ollut tapaamisia omaisten kanssa 

✓ Kirjoita vertaisneuvojalta kirje itsellesi tähän päivään! 

✓ Lähetä kirjeessä vertaisneuvojalta terveisiä. 

✓ Millaista omaisten kohtaaminen on ollut? 

✓ Millaisia omaisia olet tavannut?  Mikä on ollut työssä hyvää ja mikä haasteellista? 

 

Harjoitus 7 

Ohjeet: Harjoitellaan avoimien kysymysten muotoilemista (Aarnio 2012). 

✓ Valitse sinulle ongelmallinen tilanne, johon kaipaat ratkaisua 

✓ Keskustele parin kanssa aiheesta ja käytetään apuna avoimien kysymysten listaa 

✓ Puhuja puhuu ja kysyjä tiedustelee avoimella kysymyksellä 

✓ Puhuja puhuu noin 2 virkkeen kokonaisuuden, joista kysyjä kysyy avoimia kysymyksiä 

✓ Toistetaan harjoitusta ja vaihdetaan osia 

 

Harjoitus 6 

Läsnäoloharjoituksen ohjeet: Harjoitusta tehdään 5 - 10 minuuttia ja sitä voi toistaa sopivassa 

tilanteessa (Aarnio 2012). 

✓ istutaan rennosti, mukavasti ja silmät suljettuina 

✓ jokainen kiinnittää huomiota vain hengitykseensä 

✓ huomio kiinnitetään ainoastaan siihen, kun hengittää sisään ja siihen kun hengittää 

ulos 

✓ tarkkaillaan vain hengitystä 

✓ kun tarkkaavaisuus karkaa ja ajattelee jo muuta, palautetaan tarkkaavaisuus lempeästi 

taas takaisin hengitykseen 

✓ tarkkaavaisuus palautetaan takaisin hengitykseen aina uudelleen ja uudelleen 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Harjoitus 11 

Ohjeet: Keskustellaan yhdessä isossa ryhmässä, tai jatketaan aikaisemmin muodostetuissa 

ryhmissä, vertaistuellisen omaisneuvonnan haasteista 

 

✓ Keskustellaan huolen puheeksi ottamisesta ja erityistilanteista esimerkiksi asiakkaan 

aggressiivisuudesta tai itsetuhoisuudesta.  

✓ Puhutaan perheen alaikäisten lasten huomioimisen tärkeydestä, ja neuvontatilanteista 

joissa on useampi perheenjäsen yhden sijaan.  

✓ Puhutaan auttajan keinottomuuden kokemuksesta ja omaisen oman jaksamisen esiin 

nostamisen tärkeydestä.  

✓ Aikaisemmin mukana toimineita haastetaan kertomaan työn ongelmakohdista sekä 

tähtihetkistä, joilla uusia voidaan kannustaa mukaan. 

 

Harjoitus 10 

Ohjeet: 

✓ Ohjaajat valitsevat osallistujista etukäteen kolme aikaisemmin mukana jo toiminutta. 

He ovat ryhmissä kiertäviä isäntiä ja emäntiä. 

✓ Muu ryhmä jaetaan kolmeen pienryhmään, jotka istuutuvat omiin pöytäryhmiin. 

✓ Jokaiseen pöytään istuu yksi emäntä/isäntä, joka ohjaajan merkistä vaihtaa ryhmää, 

muun ryhmän pysyessä paikallaan. 

✓ Isäntä/emäntä kertoo ryhmälle lyhyesti oman omaistarinansa, jonka jälkeen ryhmä 

keskustelee ja tekee muistiinpanoja seuraavista kysymyksistä. 

✓ Pöytä 1: Miten tukea, kun omaisen hätä on suuri? 

✓ Pöytä 2: Mitä tapahtuu, jos vertaisneuvojalla on aivan erilainen omaiskokemus? Voiko 

silloin tukea? 

✓ Pöytä 3: Millaisia kokemuksia oman tarinan kertomisesta on? Onko oman tarinan 

kertominen helppoa?  

✓ Ryhmien keskustelut puretaan ryhmätöinä. 

 



 
 

 

 

 

 

Harjoitus 13 

Ohjeet: 

Vertaisille: 

✓ Kerro oma kokemuksesi läheisen sairastumisesta 

✓ Miksi olet lähtenyt mukaan Auttava Omainen -projektiin/vertaisneuvojaksi? 

✓ Millaisia kokemuksia sinulla on keskusteluista omaisten kanssa? 

 

Ammattilaisille:  

✓ Miksi olet täällä tänään? 

✓ Minkälaisia kokemuksia sinulla on omaisten kohtaamisesta työssäsi? 

✓ Onko huoli omaisen voinnista helppo ottaa puheeksi? Miten olet ottanut sen puheeksi? 

 

Harjoitus 12 

Ohjeet: 

✓ Kokoa ryhmä keskelle lattiaa. Kerro tarina: lähdemme nyt yhdessä matkalle lentävällä 

matolla.  

✓ Tulkaa kaikki seisomaan maton päälle ilman kenkiä.  

✓ Matto kohoaa ylös taivaalle ja katselemme alla näkyviä maisemia. Mitä alhaalla näkyy? 

Oletteko lentäneet aikaisemmin? 

✓ Nyt onkin aika jo laskeutua. Laskeutuminen lentävällä matolla on kuitenkin hieman 

haasteellista ja vaatii teiltä tehokasta ryhmätyötä. Matto laskeutuu, kun se käännetään 

ympäri.  

✓ Tehtävänä on päästä takaisin maahan kääntämällä matto ympäri niin että kaikki kestävät 

sen kyydissä. 

 



 
 

 

 

  

Harjoitus 15 

Ohjeet: (muokkaa harjoitus ryhmälle sopivaksi) 

✓ Ensi kerralla harjoitellaan vertaistuellista omaisneuvontatilannetta.  

✓ Vertaiset hakevat kaksi ammattilaista ryhmäänsä, jolloin muodostuu kuusi kolmen hengen 

ryhmää tai muodostavat ohjaajien ryhmäjaon mukaisen ryhmän 

✓ Ryhmän jäsenet päättävät, missä roolissa kukin on ensi kerralla 

(ammattilainen/vertainen/omainen). 

✓ Pohdi ensi kertaa varten omaa rooliasi, jonka pohjalta toimit harjoituksessa. Jos olet 

vertaisen tai omaisen roolissa, keksi itsellesi tarina. Jos olet ammattilaisen roolissa, mieti 

mitä asioita otat omaisen kanssa puheeksi. 

 

Harjoitus 16 

Ohjeet: 

✓ Mieti ensi kertaa varten, miten vertaistuellista omaisneuvontaa voisi parhaiten 

markkinoida eri toimipisteissä. 

✓ Miten tarjota omaisneuvontaa omaisille? 

✓ Miten tarjota vertaisneuvoja mukaan keskusteluun? 

 

 

Harjoitus 14  

(muokattu lähteestä Toivakka & Maasola 2011) 

Ohjeet:  

✓ Jaa paperi neljään sarakkeeseen 

✓ Merkitse miinusmerkki ensimmäiseen ja plusmerkki kolmanteen sarakkeeseen 

✓ Kirjoita viisi itsellesi epämieluisaa ominaisuuttasi/tapaasi miinus-sarakkeeseen 

✓ Samoin viisi hyvää ominaisuuttasi, taitoasi, jossa olet hyvä plus-sarakkeeseen 

✓ Määrittele miinukset uudelleen, keksi niille positiivinen vastakohta, samoin plussat 

heikkouksina 

✓ Käännä reunimmaiset sarakkeet sisäänpäin.  

✓ Nyt sinulla on luettelo vahvuuksistasi ja heikkouksistasi, voit valita kehittämisen kohteita 

tavoitteiksi, samoin ominaisuuksia, joista voit vähän hellittää 

 



 
 

 

 

LIITTEET 

Liite 1 (1) Omaisneuvonnan yleisesite 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

Liite 1 (2a) Omaisneuvonnan esitteet: Turun psykiatria 

 

 

 

  



 
 

Liite 1 (2b) Omaisneuvonnan esitteet: Turun psykiatria  

 

 

 

 



 
 

Liite 1 (3) Omaisneuvonnan esite Uudenkaupungin psykiatrinen sairaala 

 

 

 

 



 
 

Liite 1 (4) Omaisneuvonnan esite Halikon psykiatrinen sairaala 

 

 

 

 



 
 

Liite 2. AO - toiminnan ulottuvuudet 



 
 

Liite 3 Olennaista vertaistuellisessa omaisneuvonnassa -infoesite 

 



 
 

Liite 4 (1) Vapaaehtoisten esitietolomake 

 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - 

FinFami ry  

  

VAPAAEHTOISEN HAASTATTELU                              Päiväys_______________  

Varsinais- Suomen mielenterveysomaiset -FinFami ry.  

Nimi: ___________________________________________________________________________  

Osoite:__________________________________________________________________________  

Sähköposti:______________________________________________________________________  

Syntymäaika:_____________________________________________________________________  

Ruokavalio:______________________________________________________________________  

Miksi haluat mukaan vapaaehtoistoimintaan?   

  

 Elämäntilanteesi? 

  

Työkokemuksesi, tietosi ja taitosi?    

  

 Harrastuksesi?    

  

 Mitä haluaisit tehdä vapaaehtoisena, onko tiettyjä tehtäviä tai kohderyhmää joista olet kiinnostunut?  

     

 Kuinka usein olisit valmis toimimaan vapaaehtoisena?  

      

Mitkä ovat vahvuutesi? 

    

 Onko asioita, joita et voi tai halua tehdä?  

  

 Oletko itse mielenterveysomainen/läheinen?  

 

Oletko osallistunut vapaaehtoistoimintaan / yhdistystoimintaan aiemmin?  

Oletko osallistunut vapaaehtoistoiminnan kursseille aiemmin? Jos olet, milloin ja missä?  

  



 
 

Liite 4(2)Koulutuspalautelomake 

 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset 

FinFami ry  

 

PALAUTTEET 

Vastaajan tiedot (tietoja käytetään RAY:n edellyttämään raportointiin)  

 

Ikä  

Mies  ___Nainen ___ 

Olen 

__ Opiskelija  

__ Yrittäjä  

__ Palkansaaja  

__ Työtön  

__ Äitiyslomalla / perhevapaalla / hoitovapaalla  

__ Eläkkeellä  

Koulutuspalaute  

 

Tunnetilani koulutukseen saapuessani oli 

 

Opin tänään 

 

Eniten uskon hyötyväni  

 

Päivässä parasta oli  

 

Olisin kaivannut enemmän 

 

Haluan kiittää  

 

Kouluarvosana koulutuksesta kokonaisuudessaan (4-10)-  

  



 
 

Liite 4 (3) Omaisen palautelomake omaisneuvonnasta 

 

ASIAKASTIETOLOMAKE 

Rengasta oikea vaihtoehto 

Oletko käynyt aikaisemmin kuluneena vuonna omaisneuvonnassa? 

Kyllä          En 

 

Sukupuoli Nainen 
  Mies 

Ikä 

alle 18 v 19 - 29 v 
30 - 45 v 
45 - 62 v 63 - 79 v yli 80 v 

Koulutus 
Perusaste 1) 
Toinen aste 2) 
Korkea-aste 3) 

Pääasiallinen Lapsi/koululainen 
toiminta Opiskelija 

Yrittäjä 
Palkansaaja 
Työtön 
Vanhempain-/hoitovapaalla 
Eläkkeellä  
Muu  

Kotikunta (kirjoita viivalle)  

 

Perusasteen koulutuksia ovat esim. kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu 

Toisen asteen koulutuksia ovat esim. ylioppilastutkinko, ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoistu3) Korkea-asteen 

koulutuksia ovat esim. opistoaste-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot 

 

  

PALAUTE OMAISNEUVONNASTA

Rengasta sinulle sopiva vaihtoehto

liian vähän

1. Tulin kuulluksi ja huomioon otetuksi 1 2 3 4 5

2. Vastasi odotuksiani ja toiveitani 1 2 3 4 5

3. Auttoi minua tilanteessani 1 2 3 4 5

4. Vertaistukijan läsnäolo oli hyödyllistä 1 2 3 4 5

5. Muuta palautetta:

Tietoja kerätään toiminnan kehittämiseksi ja RAY raportointia varten.

KIITOS AVUSTASI!

riittävästi



 
 

Liite 4 (4) Omaisneuvontatyön itsearviointilomake ammattilaisille 

 

Varsinais-Suomen mielenterveisomaiset – FinFami ry 

FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry 

 

ITSEARVIOINTI OMAISNEUVONNASTA (Lomake perustuu FinFami Pirkanmaan itsearviointilomakkeeseen) 

Jokaisesta puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa tapahtuvasta omaisneuvonnasta kootaan seuraavat tiedot: 

 

Työntekijän/ vertaisneuvojan nimikirjaimet          

Päivämäärä  

Neuvontapaikka 

Omaisen kohtaaminen 

puhelinneuvonta/tapaaminen/sähköposti 

Onko omainen käynyt aikaisemmin omaisneuvonnassa 

Ei____    

Kyllä____, kuinka monta kertaa?____   

 

Oliko tapaamisessa omaisen lisäksi muita perheenjäseniä? 

 

Mistä omainen oli saanut tiedon omaisneuvonnasta? 

 

Minkä asian vuoksi omainen otti yhteyttä juuri nyt? 

 

Mikä oli mielestäsi  

tärkein käsitelty asia omaisneuvonnassa 

 

toiseksi tärkein käsitelty asia  

 

kolmanneksi tärkein käsitelty asia 

 

Ympyröi, jos toteutui omaisneuvonnassa 

tapaamisessa tehtiin omaisen tilannekartoitus  

tapaamisessa kuunneltiin omaisen huolia  

tapaamisessa etsittiin ratkaisuja ongelmiin  

tapaamisessa annettiin tietoa sairaudesta 



 
 

tapaamisessa puhuttiin perheen vuorovaikutuksesta  

tapaamisessa käsiteltiin tunteita  

tapaamisessa tehtiin kriisisuunnitelma  

tapaamisessa käsiteltiin omaisen omia voimavaroja  

tapaamisessa annettiin tietoa palveluista  

tapaamisessa annettiin tietoa etuuksista 

 

Omaisneuvonnan jatko, ympyröi sopivat vaihtoehdot   

tapaamisia jatketaan omaisneuvonnassa 

omaisneuvontaa jatketaan puhelimitse  

omaisneuvontaa ei jatketa 

omainen kiinnostunut jatkamaan yhdistyksen muussa toiminnassa 

toiminnallinen ryhmä  

koulutuksellinen ryhmä 

tukihenkilötoiminta 

virkistys ja retket 

lomatoiminta 

kurssit 

muu toiminta, mikä?__________________ 

omainen sai esitteen/esitteitä   

omainen ohjattu muiden palvelujen piiriin, minne? 

 

Vertaistuki 

 Oliko vertaistukija paikalla? Kyllä___ Ei___ 

 Vertaistuki koettiin omaiselle hyödylliseksi? Kyllä__ Ei__ 

 Vertaistukija koki onnistuneensa keskustelussa auttamaan omaista? Kyllä__ Ei__ 

 Ammattilaisen ja vertaistyöntekijän yhteistyö toimi hyvin? Kyllä__ Ei__ 

 Muita kommentteja keskustelusta, esim. haasteita; miten keskustelua voisi kehittää? 

 

Jatkosuunnitelmat (edellisen lisäksi) 

Mitä ajatuksia tai tunteita tapaaminen herätti itsessä? Jäikö jotain, mistä olisi vielä ollut syytä keskustella?  

Asiakkaan arvio/koettu hyöty tapaamisesta, kysy esim. 

”Oliko tästä keskustelusta hyötyä tai haittaa tämän hetkiseen elämäntilanteeseesi  

ja mitä?” 

Hyötyi: Kyllä____ Ei____ 

 



 
 

Liite 5 Omaisvideot 

 

Omaisvideoita on neljä ja niille on saatteeksi lyhyt intro. Tarinat ovat katsottavissa Youtubesta- auttava omainen 

haku sanalla. 

Intro omaisvideoille: Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu:  

https://www.youtube.com/watch?v=ANtQQLkoNz0&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn 

 

 

Liisan tarina. Liisan poika sairastui 15- vuotiaana masennukseen:  

https://www.youtube.com/watch?v=MaG4j93918s&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn&index=4 

 

 

 

Juhanin tarina. Juhanin vaimolla on skitsofrenia ja aikuisilla lapsillakin on oireita:     

https://www.youtube.com/watch?v=UyIXizddvkA&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn&index=2 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANtQQLkoNz0&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn
https://www.youtube.com/watch?v=MaG4j93918s&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UyIXizddvkA&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn&index=2


 
 

 

Maunon tarina. Maunon poika oli 26- vuotias, kun aloin huomata, että kaikki ei ollut ok:  

https://www.youtube.com/watch?v=tsds3POwGxM&index=5&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn 

 

 

 

Ullan tarina. Ulla oli 12-vuotias, kun äitini       yritti       tehdä      itsemurhan: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6Upu_2ik70&index=6&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn 

 

 

 

Riikan tarina, Riikka on kolmen nuoren naisen äiti. Keskimmäinen ja nuorin olivat molemmat 16-vuotiaita. kun he 

sairastuivat: https://www.youtube.com/watch?v=WI9S-rhRkvc&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn&index=3 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b6Upu_2ik70&index=6&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn
https://www.youtube.com/watch?v=WI9S-rhRkvc&list=PLyOIjOJKaA0Xfms_gFe76NEqGLU_VmVsn&index=3


 
 

Liite 6 (1) Uudenlaista apua mielenterveyspotilaan omaisille. Hospitaali 2/2016 

 

  



 
 

Liite 6 (2) Psykiatriseen sairaalaan etsitään vertaisneuvojia. Laitilan Sanomat 24.3.2016 

 

  



 
 

Liite 6 (3) Mielenterveysomaisille maksutonta omaisneuvontaa Runosmäen terveysasemalla, 

Ruutiset 4/2015 

 

 

 

http://auttavaomainen.fi/images/omaisneuvonta_runosm%C3%A4ki_lehtijuttu_2015.pdf
http://auttavaomainen.fi/images/omaisneuvonta_runosm%C3%A4ki_lehtijuttu_2015.pdf


 
 

Liite 6 (4) Vertaistukiomainen antaa toivoa Salon Seudun Sanomat 7.11.2015



 
 

Liite 6 (5) Mielenterveysomaisille maksutonta omaisneuvontaa. Turun Sanomat 6.5.2015 

 

 

  

http://auttavaomainen.fi/images/TS_6.5.2105.pdf


 
 

Liite 6 (6) Arvokasta tukea mielenterveysomaisille, Uudenkaupungin sanomat 4.7.2015 

 

 

 

http://auttavaomainen.fi/images/uki_lehtijuttu_2015.pdf


 
 

Liite 6 (7) Yksin ei tarvitse jaksaa. Mielenterveyspotilaiden omaisille apua. Vakka- Suomen 

Sanomat.30.6.2015 
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