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Omaisneuvonnan käsikirja on kehitetty sosiaali- ja terveysalan YAMK-
opintojeni, kliininen asiantuntijuus - mielenterveys ja päihdetyössä 
tutkinnon kehittämisprojektissa vuosina 2019-2020. Kehittämisprojekti 
toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset 
- FinFami ry:n, FinFami Satakunta ry:n ja FinFami - Salon seudun 
mielenterveysomaiset ry:n kanssa. Kehittämistyöhön osallistunut 
projektiryhmä koostui näiden yhdistysten omaistyötä tekevistä työntekijöistä. 

Omaisneuvonta on FinFami-yhdistyksen työntekijän tarjoamaa 
keskustelutukea psyykkisesti oireilevien ja sairastuneiden läheisille. 
Omaisneuvonta on maksutonta, yksilöllistä ja asiakaslähtöistä tukea, jossa 
keskiössä on läheisen oma hyvinvointi sekä uupumisen ennaltaehkäisy. 
Omaisneuvonnassa läheinen saa lisäksi tietoa pyykkisistä sairauksista 
ja niiden vaikutuksista arkeen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. 
Omaisneuvontaa toteutetaan lähes kaikissa 18 FinFami-alueyhdistyksissä 
ympäri Suomea. Tämän käsikirjan kehittäminen on lähtenyt työntekijöiden 
tarpeesta koota yhteen omaisneuvonnan hyviä käytänteitä sekä 
luoda yhteneväinen laatupohja tälle monipuoliselle työmuodolle.  

Kehittämisprojektin projektipäällikkönä toivon, että tätä opasta voidaan 
jatkossa käyttää osana uusien työntekijöiden perehdytystä ja että se 
löytää mahdollisimman monet omaisneuvontaa tekevät työntekijät myös 
muissa FinFami yhdistyksissä Varsinais-Suomen, Salon ja Satakunnan 
yhdistysten lisäksi. Kiitän lämpimästi yhteistyössä mukana olleita 
omaistyön asiantuntijoita sekä yhdistyksiä kehittämistyölle varaamastanne 
ajasta ja resursseista. Erityiset kiitokset Satu Säilälle, Sirpa Madsenille, Jill 
Söderdahlille, Salla Ristolaiselle, Milla Roosille, sekä Jaana Knaapi-Lehtoselle 
yhteistyöstä sekä asiantuntijuuden jakamisesta.

Kiittäen,
Adonika Ellä
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Järjestö, joka tekee työtä mielenterveysomaisten 
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Yhdessä omaisen kanssa tehtävä 

suunnitelma kriisitilanteisiin.

 

Mielenterveys- tai päihdeongelmaisen 

ihmisen lähipiiriin kuuluva henkilö.

 

Maksutonta keskustelutukea psyykkisesti 

oirehtivan tai päihteitä väärinkäyttävän läheiselle.

 

FinFamin alueyhdistyksessä työskentelevä 

omaistyön ammattilainen.

 

Koulutettu vapaaehtoinen, joka toimii omasta 

kokemuksestaan käsin.

 

Omaisneuvonnan keskustelu, jossa mukana 

vertaisomainen.

 

Samaa kokeneiden ihmisten välinen 

vuorovaikutuksessa syntyvä sosiaalinen tuki. 
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3  Omaisneuvonnan laatukriteerit
Omaisneuvonnan laatukriteerit on kehitetty yhteistyössä Salon, Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen FinFamin kanssa. Laatukriteerit pohjautuvat THL:n sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen laatukriteereihin sekä FinFamin arvoihin ja laatujärjestelmään, 
ja niiden on tarkoitus toimia yhteisenä pohjana omaisneuvonnalle.

Asiakaslähtöisyys

Omaistyöntekijää ohjaa ammattieettisyys. Työntekijän eettisyys ilmenee kaikessa 
toiminnassa. Eettisyys tulee olla omaisneuvonnassa käytyjen keskusteluiden ja 
käytettyjen menetelmien pohjalla. Puheessa korostuu toisten ihmisten kunnioitus 
ja oikeudenmukaisuus. Toiminnan tasolla eettisyys konkretisoituu tekoina ja 
näkyy luottamuksellisen suhteen rakentumisena asiakkaan ja ammattilaisen 
välille. Työyhteisön tulee tukea työntekijää toimimaan eettisesti. 

Omaisneuvonnassa kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta, vakaumusta 
sekä omaehtoisuutta.

 2.1   Omaisneuvonnassa asiakas kohdataan yksilönä. Asiakas määrittää  
 sen, mitä asiaa tai kokonaisuutta on tärkeä käsitellä.  

 2.2.  Asiakkaalla on oikeus määrittää, kuinka monta kertaa hän käy omais- 
 neuvonnassa (1-5 krt.) ja millä aikavälillä sekä haluaako hän keskusteluun  
 mahdollisuuksien mukaan vertaisen.
 
Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa omaisneuvonnan kehittämiseen ja 
suunnitteluun esimerkiksi palautteen avulla.

Ammatillinen osaaminen

Omaisneuvontaa tekevän työntekijän on sitouduttava omaisneuvonnan 
teoreettiseen viitekehykseen. Viitekehys rakentuu dialogisen vuorovaikutuksen, 
positiivisen mielenterveyden, toipumisorientaation ja omaisen prosessin 
ympärille. Työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja keskiössä on omaisen 
hyvinvointi.

Työntekijän vastuulla on nostaa keskusteluun aiheita, joista hänellä herää huoli. 
Esimerkiksi asiakkaan päihteidenkäyttö, perheväkivalta, seksuaalisuus tai lasten 
turvallisuus.

Työntekijä voi olla myös vertainen. Tällöin on tärkeää huomioida, että työntekijä 
pystyy käyttämään vertaisuutta osana ammatillista roolia.

Työntekijät ovat tietoisia omaisneuvonnan tavoitteista ja sitoutuneet yhdistyksen 
arvoihin ja toimintatapoihin.

Omaisneuvonnan työntekijä on vastuussa omasta ammattitaidostaan sekä 
tunnistaa osaamisensa ja jaksamisensa rajat.    

Vaikuttavuus

Omaisneuvonnan käytännöt perustuvat arvioituihin ja/tai tutkittuihin työtapoihin.

Omaisneuvonnan tavoitteet tulee olla laadittu yhdessä työntekijöiden kanssa.

Omaisneuvonnan vaikuttavuutta arvioidaan keräämällä asiakkailta palautetta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.
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Vertaisuus

Yhdistyksen vertaisilla on vapaaehtoisille kuuluvat oikeudet sekä velvollisuudet. 
Vertaisilla on oikeus koulutukseen ja työnohjaukseen, ja he sitoutuvat yhdistyksen 
arvoihin ja toimintatapoihin.

Vertaistuessa pyritään tuomaan toivon näkökulma esiin.

Oikeudenmukaisuus

Omaisneuvonnan rakenteet tukevat oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja 
tasalaatuista asiakaskohtaamista.

Vertaistukea tarjotaan tasapuolisesti kaikille asiakkaille niissä yhdistyksissä, joissa 
sitä on tarjolla.

Omaisneuvontaa pyritään järjestämään esteettömissä tiloissa sekä tarjoamaan 
palvelua alueellisesti kattavasti.

Omaisneuvonta on syrjinnästä vapaata sekä uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumatonta.

Turvallisuus & luotettavuus

Yhdistyksellä on turvallisuussuunnitelma sekä tietosuojaseloste, johon jokainen 
työntekijä perehdytetään.

Omaisneuvontaa toteutettaessa tulee huomioida sekä asiakkaan että työntekijän 
turvallisuus ja yksityisyydensuoja.

Yhdistyksen työntekijät, vapaaehtoiset sekä harjoittelijat ovat vaitiolovelvollisia.

12.

13.
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20.
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4  Omaisneuvonnan hyvät     
 käytänteet

Hyviä käytänteitä

O m a i s n e u v o n n a n  l a a d u n 
varmistamiseksi kaikkien omaisten 
on hyvä saada samat tiedot 
omaisneuvonnan   aluksi. Ensimmäisellä 
omaisneuvonnan kerralla jaetaan 
omaiselle keskustelutuen periaatteet 
sekä ajantasainen yhdistyksen 
toimintakalenteri tai esite ja 
tilanteen mukaan muuta materiaalia 
(Labyrintti-lehti, Omaisen opas yms.). 
Keskustelutuen periaatteet olisi hyvä 
käydä omaisen kanssa yhteisesti, 
suullisesti läpi. Ensimmäisellä kerralla on 

Keskeisessä asemassa omaisneuvonnassa on omaisen kunnioittava kohtaaminen 
ja hänen huolensa kuuleminen. Omaisneuvonnan tavoitteena on omaisen 
hyvinvoinnin tukeminen sekä uupumisen ennaltaehkäisy. Omaisneuvonta 
on maksutonta keskustelutukea, jota antaa sosiaali-, terveys tai kasvatusalan 
koulutuksen saanut työntekijä, jolla on riittävä perehdytys tehtävään sekä 
osaaminen mielenterveysomaistyöstä. Omaisneuvontaa tekevän työntekijän on 
toimittava sensitiivisesti ja asiakaslähtöisesti yllä olevia laatukriteereitä noudattaen.  
Omaisneuvonnan keskusteluissa ensisijaisen tärkeää on työntekijän ja omaisen 
välinen dialogi. Hyvä keinoja omaisen esiin tuomien teemojen käsittelyyn on 
esimerkiksi tunteiden sanoittaminen, peilaaminen, tilanteen normalisointi, roolien 
selkeyttäminen sekä toivon näkökulman tuominen esiin. Lisäksi työntekijän on 
tärkeää ottaa puheeksi myös haastavia teemoja, kuten esimerkiksi perheväkivalta 
tai päihteidenkäyttö. 

tärkeää muistaa kertoa keskustelutuen 
reunaehdot: keskustelujen pituus, 
käyntikertojen määrä, maksuttomuus, 
luottamuksellisuus ja palautteen 
keruun käytännöt. Lisäksi niissä 
yhdistyksissä, joissa on vertaistuellisen 
omaisneuvonnan mahdollisuus, tulee 
tästä kertoa. Ensimmäisellä kerralla 
työntekijä usein kartoittaa omaisen 
tilannetta sekä tekee samalla omaa 
arviotaan tilanteesta. Kohtaamisessa 
on työntekijän hyvä huomioida 
omaisen prosessin eri vaiheet sekä 
niihin keskeisesti liittyvät tekijät. 
Omaisen prosessin käyminen läpi 

omaisen kanssa voi auttaa myös 
omaista ymmärtämään omaa 
tilannettaan paremmin. Omaisen 
prosessin voi myös antaa omaiselle 
kirjallisena. Tilanteen kartoittamiseen 
voi myös kuulua sosiaalisen verkoston/
tukiverkoston kartoittamista. Jos haluat, 
tässä voi käyttää verkostokarttaa apuna. 
Löydät sen ja muut harjoitteet oppaan 
lopusta.

Omaisneuvonnasta on tärkeää 
kerätä palautetta systemaattisesti. 
Jokaisella alueyhdistyksellä on omat 
käytänteensä palautteen keräämiseksi 
sekä vaikuttavuuden arvioimiseksi.
Omaisneuvonnan keskusteluja voi 
toteuttaa kasvotusten, videoyhteydellä, 
puhelimitse tai sähköpostilla. 
Tärkeää on huomioida tieto- ja 
yksityisyydensuoja sekä toimintatavan 
sopivuus asiakkaalle.

Jokainen omaisneuvonta on 
yksilöllinen prosessi. Tämän takia 
myös tapaamisten sisällöt vaihtelevat, 
eikä tapaamisille ole mahdollista tehdä 
runkoa, jota tapaamiset tai niiden 
sisältö noudattaisivat. Tärkeintä on 
edetä omaisen tahtisesti ja kuulla 
hänen huolensa. Alla on koottu 
omaistyöntekijöiden ajatuksia eri 
teemojen alle mukaillen Omaistyön 
hyvät käytännöt mielenterveys- ja 
päihdetyössä - varhaistuen mallin 
kehittäminen omaistyössä –projektin 

omaisen kohtaamisen prosessia.

Keinojen miettiminen arjen 
tilanteisiin

Omainen pohtii usein sitä, miten 
voisi puhua, toimia ja kannustaa 
sairastunutta arjessa satuttamatta, 
loukkaamatta tai vaikuttamatta 
negatiivisesti toisen tilanteeseen. 
Omainen voi esimerkiksi pohtia, mitä 
sairastuneelta on kohtuullista vaatia 
muuttuneessa arjessa? Minkälaista 
käytöstä tarvitsee sietää? Miten selvitä 
sairastuneen läheisen toistuvasta 
väkivallalla tai itsemurhalla uhkailuista? 
Perheellä on hyvä olla selkeät rajat 
ja säännöt sairaudesta huolimatta. 
Omaisen hyvinvoinnin tukemiseksi 
voi olla hyvä harjoitella yhdessä rajojen 
asettamista ja tunnistamista sekä tukea 
perheenjäsenten roolien selkeyttämistä.

12 13



© Minttu Lehtovaara

katkeruutta. Omaisen on hyvä tietää, 
että kaikki tunteet ovat oikeutettuja, 
aitoja ja hyvin yksilöllisiä. Omaisen 
kanssa voi miettiä, millaisista tunteista 
saa voimaa ja mitkä puolestaan ovat 
kuluttavia. Tunteet ovat hyvä oppia 
tunnistamaan ja nimeämään. “Mille 
olemme vihaisia?” tai “Mistä koemme 
syyllisyyttä?” Kun omainen tunnistaa 
tunteensa ja sen mistä ne johtuvat, 
on helpompi hallita sitä, millaisiin 
ajattelumalleihin ja tekoihin tunteet 
voivat johtaa.

Omaisen jaksamisen ja 
hyvinvoinnin tukeminen

Omaisneuvonnassa mietitään yhdessä, 
mistä omainen saa voimia ja mikä 
auttaa häntä jaksamaan. Miten hän voi 
olla sairastuneen läheisensä tukena, 
uupumatta itse? Omaista on hyvä 
muistuttaa jaksamista ja hyvinvointia 
ylläpitävistä perusasioista: ravinto, 
liikunta, uni, ulkoilu, harrastukset, 
ihmissuhteet ja mukava, mielekäs 
tekeminen. Omaisen hyvinvointia 
voidaan tarkastella myös esimerkiksi 
janan avulla, jossa toisessa päässä 
omainen kokee asioiden olevan todella 
huonolla tolalla ja toisessa todella 
hyvin. Omainen voi pohtia, miten 
tyytyväinen hän on ko. asteikolla 

Lapsen huomioon ottamisen 
varmistaminen

Jos sairastuneen perheeseen kuuluu 
lapsia, varmistetaan, että he saavat 
tietoa ikätasoisesti perheenjäsenensä 
sairaudesta ja sen vaikutuksista 
arkeen. Vanhemmat kantavat usein 
huolta sairauden periytyvyydestä tai 
sen vaikutuksista vanhemmuuteen. 
Vanhemman huolta voi hälventää 
kertomalla lasta suojaavista tekijöistä, 
joita ovat mm. riittävä tieto, arjen 
rutiinien sujuminen, perheen 
ulkopuoliset ihmissuhteet ja lupa 
kaikkien tunteiden ilmaisemiseen 
perheessä. Vanhemmat voivat 
hyödyntää lapsille suunnattuja kirjoja 
aiheen käsittelyyn. Vanhemmille 
voi myös tarjota mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi Lapset 
puheeksi-keskustelua tai Vertti- tai 
vanhempainryhmään osallistumista. 

Tunteiden ja perheen 
vuorovaikutustilanteiden 
käsittely

Läheisen sairastuminen on kriisi koko 
perheelle ja se herättää erilaisia tunteita 
perheenjäsenissä, kuten myötätuntoa, 
halua auttaa, hämmennystä, pelkoa, 
häpeää, syyllisyyttä, surua, vihaa ja 
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tämänhetkiseen elämäntilanteeseensa 
ja mitkä ovat siinä pitäviä, myönteisiä 
asioita. Sen jälkeen omainen voi pohtia, 
missä kohtaa asteikkoa hän kokisi 
olevansa riittävän tyytyväinen ja miten  
asiat ovat silloin. Lopuksi omainen voi 
miettiä, mitä hän seuraavaksi voi itse 
tehdä, päästäkseen kohti tavoitettaan. 
Keskustelun tavoitteena on myös 
saada omainen oivaltamaan olevansa 
aktiivinen toimija omassa elämässään.

Tiedon antaminen psyykkisistä 
sairauksista ja niihin liittyvistä 
palveluista

Varmistetaan, että omaisella on 
riittävästi tietoa läheisen sairaudesta, 
kuntoutumismahdol l i suuks is ta , 
hoitovaihtoehdoista ja palveluista 
sekä sosiaalietuuksista. Ensisijaisesti 
tiedon antamisesta on vastuussa 
hoitava taho sekä sairastava itse. 
Omaisen voi olla vaikea ymmärtää, 
mikä läheisen käytöksessä liittyy 
läheisen persoonallisuuteen ja 
mikä sairauden oireisiin, kuten 
toiminta- ja aloitekyvyttömyys sekä 
vuorovaikutuksesta ja läheisyydestä 
vetäytyminen.  Sairastava käy läpi 
myös omaa prosessiaan, ja hänen 
oma motivaationsa kuntoutumiseen 
on ensisijaisen tärkeä. Omaiselle 

Vinkki! 

Tutustu seuraavaan materiaaliin:

Omaistyön hyvät käytännöt 
mielenterveys- ja päihdetyössä - 
varhaistuen mallin kehittäminen 
omaistyössä –projektin omaisen 
kohtaamisen prosessi. Innokylä. 

Tunnista omaishoitaja. Pieni 
opas sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille. Omaishoitajaliitto. 

Lähde: Omaistyön hyvät käytännöt 
mielenterveys- ja päihdetyössä. 
Varhaistuen mallin kehittäminen 

omaistyössä –projektin loppuraportti.

psykoedukatiivinen tieto sairauden 
luonteesta ja oireilusta voi auttaa 
asettamaan odotukset sairastunutta 
kohtaan realistisimmiksi. On myös 
tärkeä nostaa esille, että sairastava on 
myös aktiivinen toimija eikä sairaus 
automaattisesti estä ottamasta vastuuta 
esim. kotitöistä. Omaisen mukaan 
annettu, kirjallinen materiaali 
voi mahdollistaa palaamisen 
käsiteltyihin asioihin tarpeen mukaan. 
Omaisneuvontaa tekevän työntekijän 
on myös tärkeä oppia tunnistamaan 
mahdollinen omaishoitotilanne sekä 
keskustella tilanteesta omaisen kanssa. 
Jos kyseessä on omaishoitotilanne, 
myös omaisen itsensä on tärkeää 
tunnistaa ja tiedostaa tilanne. 

Jatkosuunnitelman tekeminen

Jatkosuunnitelma tehdään omaisen 
jaksamisen tueksi. Keskustellaan, 
mihin ja keihin omainen voi olla 
yhteydessä oman jaksamisensa ja 
läheisen auttamiseksi. Varmistetaan, 
että yhdistyksen toiminta ja palvelut 
ovat omaiselle tuttuja sekä annetaan 
mukaan kirjallista materiaalia 
palveluista. Mietitään yhdessä, mistä 
tukimuodoista omainen hyötyisi 
elämäntilanteessaan ja kannustetaan 

kokeilemaan ryhmiä, luentoja, 
kursseja ym. vertaistukeen perustuvaa 
toimintaa. Mietitään myös kunnan 
terveys- ja muita palveluita sekä eri 
yhdistysten tarjoamia palveluita, joista 
omainen voisi hyötyä. Lopuksi tehdään 
lyhyt yhteenveto jatkosuunnitelmasta 
ja varmistetaan, että se on omaisen 
mielestä riittävä. Jatkosuunnitelma 
on hyvä tehdä omaisneuvonnan 
viimeisellä kerralla.
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Omaisneuvonnassa on tärkeässä roolissa ajantasaisen tiedon antaminen tuen 
ja toivon lisäksi. Eri FinFamin alueyhdistykset, kuten Uusimaa ja Pirkanmaa ovat 
tuottaneet omaisen oppaita, ja omaisneuvontaa tekevällä työntekijällä olisi hyvä 
olla aina ajantasainen opas tai ainakin linkki tiedon luo, annettavana omaiselle. 
Oppaisiin on koottu yleistä ensitietoa sekä psyykkisistä sairauksista että niiden 
hoidosta ja kuntoutuksesta. Oppaat auttavat omaista selkiyttämään muuttunutta 
elämäntilannettaan.

FinFamin tuottama omaisen opas on ladattavissa pdf-versiona suomen, venäjän 
ja englannin kielellä FinFamin opassivulta.  On hyvä tutustua eri FinFami 
-yhdistysten tuottamiin materiaaleihin ja harjoituksiin. Löydät materiaaleista 
esimerkiksi erilaisia arjenhallintaan ja hyvinvointiin liittyviä harjoituksia omaisille, 
eri teemoista koostettuja oppaita (arjenhallinta, edunvalvonta, eri mielenterveyden 
häiriöt), riskikartoitustyökaluja ym.

Löydät materiaalit yhdistysten sivuilta sekä koottuna FinFamin ylläpitämältä 
oppaat-sivustolta.

       www.oppaat.finfami.fi/ammattilaisille
       www.finfamipirkanmaa.fi/oppaat-ja-muut-materiaalit
       www.finfamiuusimaa.fi/oppaat

Omaiset ovat yksilöitä - ja niin me työntekijätkin. Olemme eri koulutus- ja 
työtaustoista, ja jokainen meistä tekee omaisneuvontaa omalla persoonallaan 
sekä omasta koulutustaustastaan käsin. Eri ikäryhmissä ja tilanteissa toimivat 
myös erilaiset tavat käsitellä omaisneuvonnan keskeisiä teemoja. Toiminnalliset 
menetelmät tai harjoitteet voivat olla yksi tapa käsitellä näitä teemoja perinteisen 
keskustelun rinnalla. Ja vaikka jokin menetelmä ei tuntuisi heti omalta, 
tutustumisen arvoisia ne ovat kaikki!

Esimerkkejä harjoitteista/menetelmistä: mindmap-työskentely, aarrekartat, 
huolen vuorokausityöskentely, tietoisen läsnäolon harjoitteet, erilaiset tunnekortit, 
omien vahvuuksien/hyvinvointia lisäävien tekijöiden ylös kirjaaminen, tunne/
musiikkimaalaus, arvotyöskentely, rentoutusharjoitukset, tulevaisuusmuistelu, 
kirje itselle, voimavarapuu.

5  Työkaluja 
omaisneuvontaan
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5.1. Omaisneuvonnan 
toimintaperiaatteet

Omaisneuvonta on maksutonta 
keskustelutukea, jonka tavoite on tukea 
mielenterveysomaisten hyvinvointia. 
Lähes jokainen, jonka läheinen 
on sairastunut, kokee ajoittain 
uupumusta. Omaisen tilanteeseen 
kuuluu usein monia päällekkäisiä 
kuormittavia tekijöitä.  Siksi uupumus 
ja kuormittuneisuus ovat hyvin 
tavallisia tässä elämäntilanteessa. 
Omaisneuvonnan tavoitteena on 
ehkäistä omaisten uupumista sekä 
tukea arjessa selviytymistä. FinFamien 
työntekijät ja vapaaehtoiset ovat 
vaitiolovelvollisia. Keskustelutuki 
on täysin luottamuksellista. Asiakas 
voi ottaa yhteyttä ja asioida myös 
nimettömästi.

FinFamissa omaisneuvontaa antavat 
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
ammattilaiset. Asiakas saa halutessaan 
mukaan keskusteluihin myös 
vertaisomaisen mahdollisuuksien 
mukaan. Vertaisomaiset ovat koulutettuja 
vapaaehtoisia.

Tapaamiset kestävät n. 45-90 
minuuttia, ja keskusteluja voidaan 
järjestää 1-5 kertaa. Tapaamisten 
kesto ja tapaamiskertojen määrä 
sovitaan tapauskohtaisesti, riippuen 

Voimaantumisen vaihe

Voimaantumisen vaiheessa omainen 
on hyväksynyt, että läheisen sairaus 
on osa elämää ja elämässä on sen 
lisäksi myös tilaa muille asioille. 
Asenteet ja arvot saattavat mennä 
uusiksi. Omainen saattaa pohtia, mikä 
on tärkeää elämässä ja mikä on hyvää 
elämää. Voimaantumisvaiheessa 
omaksutaan uusia toimintakäytänteitä 
arkeen sekä sopeudutaan erilaiseen 
elämään. Voimaantumisvaiheessa 
omainen voi haluta ryhtyä auttamaan 
ja tukemaan muita samassa tilanteessa 
eläviä.

yhdistyksestä sekä asiakkaan  tilanteesta. 
Esimerkiksi perheen tai pariskunnan 
tapaamiseen tarvitaan usein pidempi aika.  

Asiakkaiden henkilötiedoista ei tehdä 
tilastoa, mutta toiminnan rahoittajalle 
(STEA) tilastoidaan taustatietoja (ikä, 
sukupuoli) ja tapaamisista pyydetään 
asiakaspalautetta. Tilastointi ja palaute 
kerätään nimettömästi.

5.2 Omaisen prosessi

Hälytysvaihe

Hälytysvaiheessa läheinen on juuri 
sairastunut, tai läheisellä on sairaudessa 
haastavampi vaihe esim. psykoosi. 
Omainen saattaa käydä läpi tunteiden 
kaaosta. Tunteisiin voi kuulua häpeää, 
syyllisyyttä ja vihaakin. Hälytysvaiheessa 
yleistä on, että omainen ei välttämättä 
pysty käsittelemään omia tunteitaan 
vaan joutuu työntämään ne sivuun 
ja keskittymään sairastuneen 
kokemukseen ja tilanteeseen. Usein 
tunteiden etualalla voi olla katkeruus 
tai kriittisyys joko yleisesti elämää 
kohtaan tai esim. hoitotahoa kohtaan. 
Tässä prosessin vaiheessa omainen 
ei välttämättä pysty vastaanottamaan 
tai käsittelemään saamaansa tietoa, ja 
esimerkiksi ammattihenkilökunnan 
antamat ohjeet eivät jää välttämättä 
mieleen. 

Osallisuuden vaihe

Osallisuuden vaiheessa tunteita voi 
usein alkaa jakaa perheen, ystävien tai 
vertaiskokemusten avulla. Osallisuuden 
vaiheessa alun tunnelukot saattavat 
aueta, ja omaisella saattaa olla 
mahdollisuus käsitellä myös omia 
tunteitaan ja ajatuksia. Alun äkillisen, 
kuormittavan tilanteen jälkeen uutta 
tilannetta voidaan pystyä tarkastelemaan 
eri näkökulmista. Mitä tämä tilanne 
tarkoittaa minulle? Voimavarojen 
vapautuminen: omainen pystyy 
jälleen näkemään myös muita asioita 
elämässä, kun sairastavan akuutti vaihe 
on jo tasaantunut.

Tiedon vastaanottamisen ja 
ymmärtämisen vaihe

Ymmärtämisen vaiheessa omainen 
pystyy käsittelemään ammattitaholta 
saatua tietoa ja vertaisten kokemuksia 
omaksi hyödykseen.  Omaisen 
käsitys tilanteesta saattaa muuttua 
realistisemmaksi. Tässä vaiheessa 
informaatiota pystytään käyttämään 
soveltaen oman itsen sekä sairastuneen 
läheisen tilanteen sopivalla tavalla. 
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6 Vertaistuellinen omaisneuvonta
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry sekä FinFami - Salon 
seudun mielenterveysomaiset ry toteuttivat kumppanuushankkeena Auttava 
omainen- vertaistukea mielenterveys- ja päihdepalveluihin hankkeen vuosina 
2012–2016. Hankkeen aikana kehitettiin koulutusmalli, jossa koulutettiin 
vapaaehtoisia vertaisomaisia sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
henkilökuntaa vertaisomaisten kanssa toteutettavaan työparityöskentelyyn, 
omaisten huomioimiseen ja huolen puheeksi ottamiseen. Varsinais-Suomen 
sekä Salon FinFameissa vertaisomaisia koulutetaan edelleen mallin mukaisesti. 

Koulutuksen läpikäytyään vapaaehtoisilla on valmiudet käyttää omaa tarinaansa 
muiden omaisten tukemisessa. Vertaisomainen voi toimia työntekijän työparina 
omaisneuvonnassa, sekä esimerkiksi olla mukana kertomassa kokemuksestaan 
tietoilloissa tai luennoilla. Vertaistuellisessa omaisneuvonnassa työntekijä ja 
vertaisomainen tukevat työparina omaista. 

Työntekijän ja vertaisomaisen roolit tukevat toisiaan. Työntekijä ottaa vastuuta 
keskustelun johdattelusta, reunaehtojen läpikäymisestä sekä tiedon antamisesta 
esim. sairaudesta ja hoitopolusta. Vertaisomainen voi puolestaan tukea omaista 
jakamalla omaa kokemustaan ja tätä kautta normalisoimalla tilannetta. Lisäksi 
vertaisomainen voi antaa toivoa paremmasta esimerkiksi selviytymistarinan 
muodossa tai kertoa yleisesti elämisestä sairauden kanssa. 
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Vertaistuellisen 
omaisneuvonnan hyvät 
käytänteet pähkinänkuoressa:

Ensimmäisellä omaisneuvonnan 
käynnillä työntekijä kertoo vertaistuen 
mahdollisuudesta omaiselle ja 
tarjoaa tätä yhtenä vaihtoehtona. 
Jos omainen haluaa käynneille 
mukaan vertaisomaisen, katsotaan 
hänen kanssaan etukäteen muutama 
sopiva aika seuraavalle keskustelulle. 
Työntekijä etsii sopivan vertaisen 
ja sopii seuraavan tapaamisen 
ajankohdan kaikille sopivaksi. 

Vertaisomaisen on hyvä tulla paikalle 
hieman etukäteen, jotta työntekijä 
ehtii keskustella hänen kanssaan. 
Vertaistuellisen omaisneuvonnan 
aluksi on hyvä käydä yhdessä läpi 
vaitiolovelvollisuus sekä muut 
omaisneuvonnan reunaehdot 
turvallisen ilmapiirin luomiseksi. 

Vertaistuellisessa omaisneuvonnassa 
voidaan rakentaa keskustelua 
esimerkiksi seuraavien kysymysten 
kautta: Mistä omainen haluaa 
keskustella? Millaisia kokemuksia 
vertaisella on näistä teemoista yms.? 
Työntekijän vastuulla keskustelun 
ilmapiiri, keskustelujen reunaehdot 
sekä toivon näkökulma! Keskustelun 
lopuksi työntekijä kokoaa keskustelua 
yhteen ja huolehtii seuraavan 
ajan sopimisesta. Keskustelun 
jälkeen on hyvä, että työntekijällä ja 
vertaisomaisella on varattuna yhteinen 
aika tilanteen purkamiselle omaisen 
lähdettyä.

Vinkki!  

Tutustu seuraavaan oppaaseen: 

Opas vertaistuelliseen 
omaisneuvontaan -vapaaehtoisen 
ja ammattilaisen työparityöskentely. 
Oppaat / FinFami.

7.  Omaisneuvonnan teoriapohjan kulmakiviä

      7.1. Toipumisorientaatio ja positiivinen mielenterveys

      7.2. Voimavarakeskeisyys

      7.3. Dialogisuus

      7.4. Omaisen hyvinvoinnin tukeminen ja uupumisen    

                               ennaltaehkäisy

   8.  Mielenterveysomaistyön erityispiirteitä 

      8.1. Vertaisuus

      8.2. Häpeä ja stigma

      8.3. Läheisriippuvuus

      8.4. Surutyö

TOINEN OSIO 
– TEORIA
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7 Omaisneuvonnan
    teoriapohjan kulmakiviä

Omaisneuvonnan  teoreettinen  viitekehys 
rakentuu dialogisen vuorovaikutuksen,  positiivisen           
mielenterveyden, toipumisorientaation 
ja omaisen prosessin ympärille. Työote on 
ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja keskiössä on 
omaisen hyvinvointi.  Tässä luvussa esitellään 
lyhyesti teoriapohjan kulmakiviä.

7.1. Toipumisorientaatio ja 
positiivinen psykologia

Toipumisorientaation näkökulmassa 
painottuvat voimavarat, osallisuus, 
toivo, merkityksellisyys sekä 
positiivinen mielenterveys. 
Positiivisella mielenterveydellä 
tarkoitetaan kokonaisvaltaista mielen 
hyvinvointia, jossa mielenterveyttä 
tarkastellaan laajemmin kuin vain 
sairauden poissaolona. Positiivisen 
mielenterveyden korostamisella 
pyritään siirtämään ajattelua pois 
sairaus- ja ongelmakeskeisyydestä. 
Toipumisorientaation ajattelumallissa 
keskeistä on toivon ylläpito sekä 
vahvuuksien ja taitojen näkyväksi 
tekeminen. Tämä tapahtuu 
vuorovaikutuksen kautta niin, että 
keskusteluissa ylläpidetään toivon 
näkökulmaa sekä keskitytään löytämään 
omaisen vahvuuksia ja voimavaroja. 
Toivo on mielentila, jossa uskoo 
tulevaisuuden tuovan  mukanaan 
jotain hyvää. Toivo auttaa toimimaan 
ja jaksamaan eteenpäin. Toivo 
sisältää lupauksen siitä, että asiat 
voivat muuttua ja muuttuvat. Vaikka 
omaisneuvonnassa käsiteltävät asiat 
ovat raskaita, on työntekijän tehtävänä 
tuoda keskusteluun mukaan toivon ja 
toipumisorientaation näkökulma.

7.2. Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisyydessä on 
ajatuksena, että ihminen kokiessaan 
tekevänsä mielekkäitä asioita osana 
arvostavaa sosiaalista verkostoa, kokee 
voimaantumisen tunnetta ja jaksaa 
paremmin myös elämän haastavia 
asioita tai ajanjaksoja. Ihmisellä on 
yleisinhimillinen tarve toimia ja saada 
aikaan merkityksellisiä asioita sekä 
luoda ja ylläpitää läheisiä ihmissuhteita 
ja vaikuttaa omiin asioihinsa. 
Ihmisen suunnatessa tarkkaavaisuutensa, 
toimintansa sekä ajankäyttönsä 
sellaisiin asioihin, jotka tuntuvat hänestä 
mielenkiintoisilta ja joissa hän on hyvä, 
ihminen vahvistaa samalla käsitystä 
itsestään ja ylläpitää positiivista 
tasapainoa omien voimavarojensa 
suhteen.

Lähde: Mieli ry - voimaa toivosta ja sitkeydestä.; 
THL - Positiivinen mielenterveys.; Nordling. 
E., Mitä toipumisorientaatio tarkoittaa 
mielenterveystyössä?  Tamminen ym. Living 
alone and positive mental health: a systematic 
review.; Appelqvist-Schmidlechner ym. Mitä 
on positiivinen mielenterveys ja kuinka sitä 

mitataan?  
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7.4. Omaisen hyvinvoinnin 
tukeminen ja uupumuksen 
ehkäisy

Hyvin usea omainen kokee itse 
ajoittain uupumusta. Omaisen 
elämäntilanteeseen liittyy ysein monia, 
osin päällekkäisiä ja kuormittavia 
tekijöitä. Siksi omaisen kokema 
uupumus ja kuormittuneisuuden 
kokemukset ovat hyvin tavallisia. 
Jokainen käsittelee näitä kuormittavia 
tekijöitä sekä vastoinkäymisiä 
omalla tavallaan, sillä jokaisella 
meistä on oma henkilökohtainen 
psyykkinen palautumiskykymme. 
Tätä palautumiskykyä kutsutaan 
resilienssiksi. Tähän psyykkiseen 
palautumiskykyyn vaikuttavat monet 
eri tekijät; lapsuuden varhainen 
vuorovaikutus, ympäristön vaikutukset, 
kasvatus, yksilön kokemukset ja 
biologiset ominaisuudet. Omaan 
kykyyn palautua henkisesti voi 
kuitenkin vaikuttaa kehittämällä taitoja, 
joilla käsittelee vastoinkäymisiä. Näitä 
taitoja ovat esimerkiksi itsesäätely, 
ongelmanratkaisukyky, joustavuus ja 
optimismi. Kun stressi ja kuormitus 

kasvaa liian suureksi ihminen alkaa 
usein oireilla itse psyykkisesti huonosti. 
Tällöin kuormitus on aiheuttamassa 
uupumista, ja uupuessaan ihminen 
voi reagoida usein  eri tavoin. Ihminen 
saattaa kokea olonsa esimerkiksi 
ärtyisäksi ja lyhytpinnaiseksi, hän 
saattaa kärsiä erilaisista unihäiriöistä; 
vaikeuksista nukahtaa tai heräämisestä 
kesken unen. Mieliala voi olla 
alakuloinen, ja ajatuksia on vaikea 
suunnata tulevaisuuteen. Ihminen voi 
kokea huolta omasta jaksamisestaan. 
Uupuminen voi näyttäytyä myös 
heikentyneenä motivaationa töissä tai 
kotona sekä keskittymisvaikeuksina. 
Uupunut ihminen voi myös laiminlyödä 
sosiaalisia suhteitaan ja harrastuksiaan 
sekä omaa hyvinvointiaan. 

Lähde: Mielenterveystalo.fi, työkaluja mielen 
hyvinvointiin. Mieli - Suomen mielenterveys ry, 
mitä mielenterveys on? Nordling E., omaisen 
voimavarat koetuksella. Nordling E., Positiivinen 
mielenterveys ja toipumisorientaatio 
mielenterveystyön viitekehyksenä.  FinFami, 
Läheisuupumuksen omahoito-opas.

7.3. Dialogisuus

Dialogissa pyritään vuorovaikutukseen, jossa keskustelun 
osapuolet ovat tasavertaisia osallistujia ja jossa molemmille tulee 
tunne kuulluksi tulemisesta. Dialogisessa lähestymistavassa 
pyritään luomaan turvallinen tila, jossa keskusteluun 
osallistuja voi ilmaista omia ajatuksiaan. Omaisneuvonnassa 
dialogisuudella pyritään kuulemaan omaisen huolet ja 
ajatukset tilanteesta sekä välittää hänelle kokemus kuulluksi 
tulemisesta sekä omien tunteiden ja ajatusten arvokkuudesta. 
Kuulluksi tulemisen kokemus on tehokas tapa vähentää 
omaisen stressiä, huolta ja hätää. Kuunteleminen välittyy 
pienillä ilmeillä ja eleillä. Pienien eleiden ja ilmeiden kautta 
työntekijä voi myös välittää omaiselle tunteen, että häntä 
arvostetaan. Työntekijällä on oltava omaista kohtaan 
kunnioittava, kiinnostunut ja myötätuntoinen asenne. 
Dialogisessa lähestymisessä hyväksytään, että jokaisella 
ihmisellä on oma todellisuutensa.  Ei ole olemassa ulkoista, 
yhteisesti samaa todellista maailmaa, vaan kukin havaitsee, 
aistii ja kokee tilanteet ainutkertaisina. Dialogissa pyritään 
pois omista olettamuksista kohti aitoa kohtaamista ja toisen 
kertoman ääreen pysähtymistä.

Lähde: THL - Dialogisuus ammattilaisen ja perheen välillä.
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SOSIAALISET SUHTEET

Sosiaalinen tukiverkosto, ystävät, 
perheenjäsenet, opiskelu, työ tai 
vapaaehtoistyö tai yhteisö, johon 
kokee kuuluvansa, kuulluksi 
tuleminen, mahdollisuus 
keskustella, mahdollinen kontakti 
sosiaali- ja terveysalan tahoon, 
kokemus että voi vaikuttaa omaan 
elämään tai läheisen hoitoon.

Vinkki! 

Tutustu läheisuupumuksen 
omahoito - oppaaseen. 
Oppaat / FinFami

Omaisen kuormitusta lisääviä 
stressitekijöitä ovat mm. Omien 
ihannekuvien ja todellisuuden 
ristiriita, tiedon puute, syyllistyminen 
ja stigma, avun saamisen vaikeus, 
ammattilaisten asenteet, taloudelliset 
vaikeudet, yksin jääminen huolien 
keskelle ja kuulluksi tulemisen puute. 
Omaisen  kuormittumisen voi jakaa 
subjektiiviseen ja objektiiviseen 
rasitukseen. Subjektiivinen rasitus viittaa 
läheisen sairastumisen aiheuttamiin 
psykologisiin seurauksiin, eli tunteisiin 
kuten viha, syyllisyys, epävarmuus, 
suru tai suuttumus. Objektiivinen 
kuormitus taas viittaa omaisen elämään 
kohdistuvia vaatimuksia ja muutoksia, 
joita huolenpitotilanne aiheuttaa. 
Arkipäiväisten asioiden hoitaminen, 
vapaa-ajan rajoittuminen, työssäkäynti, 
taloudellinen tilanne ja ihmissuhteet 
voivat olla haastavia ylläpitää. 
Omaisneuvonnassa keskiössä on omaisen 
hyvinvointi ja uupumisen ehkäisy. 
Keskustelujen tavoitteena on lisätä 
keinoja ja työkaluja kuormittuneisuuden 
purkamiseen. Kuormittuneisuuden 
purkamisessa on tärkeää tunnistaa 
uupumisen oireet ja nimetä ne, 
stressin hallinta, palautumiskyvyn 
vahvistaminen, sekä voimavarojen 
kartoittaminen. Omaisneuvonnassa 
työote on voimavarakeskeinen. on 
voimavarakeskeinen. 

Voimavaroja vahvistamalla sekä uusia 
voimavaroja löytämällä tuetaan samalla 
mielenterveyttä sekä ennaltaehkäistään 
uupumista. Keskiössä uupumisen 
ennaltaehkäisyssä on mielenterveyttä 
suojaavien tekijöiden vahvistaminen 
ja huomioiminen. Näitä tekijöitä ovat 
muuan muassa keho ja mieli, sekä 
sosiaaliset suhteet.

Lähde: Mielenterveystalo.fi, työkaluja mielen 
hyvinvointiin. Mieli - Suomen mielenterveys ry, 
mitä mielenterveys on? Nordling E., omaisen 
voimavarat koetuksella. Nordling E., Positiivinen 
mielenterveys ja toipumisorientaatio 
mielenterveystyön viitekehyksenä.  FinFami, 
Läheisuupumuksen omahoito-opas KEHO JA MIELI 

Riittävän hyvä itsetunto, hyväksytyksi tulemisen 
tunne, ongelmanratkaisutaidot, ristiriitojen 
käsittelytaidot, vuorovaikutustaidot, mielekkään 
tekemisen kokemukset, liikunta. Oman mielen 
rauhoittamisen keinot, ajatusten ja tunteiden 
kanssa työskentely. Arjen- ja elämänhallinnan 
taidot, riittävä lepo, ravinto ja rentoutuminen.

Omaisen hyvinvoinnin tukemisessa on tärkeää 
keskustelu arjen kuormittavuudesta. Onko 
arjessa hetkiä palautumiselle? Onko toimivia 
tapoja esimerkiksi rentoutua? Kokeeko omainen 
mielihyvää tai saako hän onnistumisen 
kokemuksia arjessaan? Onko arjen perusasiat 
kunnossa, onko omainen huolehtinut omista 
tarpeistaan, syönyt, juonut ja nukkunut 
riittävästi?
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8 Mielenterveysomaistyön 
    erityispiirteitä

8.1. Vertaisuus

Vertaistuki on tärkeä osa FinFamien 
toimintaa.  Vertaistuella tarkoitetaan 
vertaisten, eli samankaltaisten kokemusten 
omaavien ihmisten välistä vuorovaikutusta, 
joka  perustuu  vapaaehtoisuuteen  ja 
tasa-arvoisuuteen. Vertaistuki 
on kokemusten jakamista, toisen 
kokemusmaailman ymmärtämistä 
oman kokemuksen kautta sekä 
keskinäistä tukea. Vertaistuki voi 
toteutua joko kahden tai useamman 
henkilön kesken. Vertaistukea voi 
syntyä sekä spontaanisti että tavoitteellisesti. 
Vertaistuessa samankaltainen 
elämäntilanne takaa sen, että osanottajat 
tietävät omasta kokemuksestaan jotakin 
toisen tunteista tai prosessista, jota 
toinen käy läpi.  Toisten samankaltaisia 
asioita kokeneiden tapaaminen auttaa

näkemään ja ymmärtämään omia 
oloja ja tuntemuksia prosessiin 
kuuluvina ja normaaleina reaktioina. 
Usein vertaistukeen osallistuvat 
kokevat tulevansa ymmärretyiksi jo 
puolesta sanasta. Vertaiselta saatu 
empatia on myös usein erilaista 
kuin ammattilaisilta, perheeltä tai 
ystäviltä saatu. Omaisneuvonnassa 
vertaistuki toteutuu vertaisneuvojan tai 
vertaisen mukana ololla keskustelussa. 
Omaisneuvonnassa vertaisuuden 
kokemuksen jakamiseen sekä 
vertaisuuden kautta jaettavissa tunteissa 
ja keskusteluissa voidaan päästä hyvin 
syvälle, koska kokemus on esimerkiksi 
ryhmätilannetta yksityisempi ja 
tapahtuu turvallisessa ympäristössä.

Lähde: Laatinen, T. (toim.) Vertaistoiminta 
kannattaa! 

8.2. Häpeä ja stigma

Mielenterveysongelmiin liittyy yhä 
häpeää ja stigmaa, vaikka asenneilmastoa 
on pyritty muuttamaan sallivammaksi 
viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Psyykkisistä sairauksista puhuttaessa 
sairastumiseen ja hoitoon liittyvä häpeä 
on edelleen usein toipumista ja hoitoon 
hakeutumista vaikeuttava tekijä. 
Häpeän ja stigman kokemukset liittyvät 
vahvasti myös muihin negatiivisiin 
kokemuksiin sairaudesta sekä voivat 
lisätä omaisen kokemaa ahdistusta 
ja vaikuttaa omaisen kokemaan 
kuormittuneisuuteen sekä uupumiseen. 
Tutkimuksissa on huomattu, että 
leimaantuminen ja stigma ovat suuri 
yksittäinen ahdistusta lisäävä tekijä 
omaisille. Mielenterveyden ongelmiin 
liittyvä häpeä saattaa esimerkiksi 
vaikuttaa tilanteeseen niin, että omaiset 
pyrkivät hoitamaan ja tukemaan 
sairastunutta ensisijaisesti tai liian 
pitkään itse, ilman asiantuntija-avun 
hakemista.

Häpeän tunteet ja leimautumisen 
pelko vaikuttavat omaisiin ja ovat 
tärkeitä teemoja ottaa huomioon 
myös omaisneuvonnan keskusteluissa. 
Omaisneuvonnassa tilanteen 
normalisointi, mahdollisuus kokea 
vertaistukea sekä tunteiden sanottaminen 
ja kuulluksi tulemisen kokemus ovat 
keinoja käsitellä häpeään liittyviä 
tunteita. FinFami-yhdistysten 
tavoitteena on lisätä psyykkisten 
sairauksien hyväksyntää sairauksina 
muiden sairauksien joukossa sekä olla 
mukana muuttamassa asenneilmapiiriä 
sallivammaksi psyykkisistä sairauksista 
puhuttaessa.

Lähde: Maanmieli, T. K.  Häpeä ja stigma 
mielisairaaloiden potilaiden ja heidän 
omaistensa muistoissa. Vermeulen B., Lauwers 
H., Spruytte N., Van Audenhove C., Magro C, 
Saunders J. Jones K. 2015. Experiences of family 
caregivers for persons with severe mental 
illness: an international exploration.
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esimerkiksi liiallisena kontrolloimisen 
tarpeena.  Omaisneuvonnassa 
läheisriippuvaista ihmistä voidaan tukea 
tunnistamaan ilmiö. Oman käytöksensä 
tunnistamisen kautta sitä voi vasta 
lähteä muuttamaan. Ammattilaisen 
tarjoama tieto läheisriippuvuuden 
olemassaolosta ilmiönä voi auttaa. 
Toipumisessa tärkeää on itsensä ja 
menneisyyden sekä nykyisyyden 
hyväksyminen, tunteiden käsittely ja 
uusien toimintamallien omaksuminen.

Lähde: Huusko M., Hallintaa vai huolenpitoa?, & 
Heikkilä A., Riippuvuus, valheiden verkko.

käytöksellään vaikuttaa tunnelmaan 
välttyäkseen itse ahdistukselta, jonka 
toisten ihmisten tunteet hänelle aiheuttavat. 
Läheisriippuvaisen ihmisen ahdistus 
voi kasvaa toisen ihmisen pahasta 
olosta niin suureksi, että hän voi 
lopulta huonommin kuin läheinen. 
Lapsuudessa läheisriippuvainen 
ihminen on saattanut tehdä kaikkensa 
saadakseen vanhempansa hyvälle 
tuulelle. Jos vanhemmat riitelevät, lapsi 
saattaa syyllistää itseään uskomalla,
ettei hän ole ollut tarpeeksi kiltti ja on 
näin syyllinen riitaan. Syyllisyyden 
tunne voi kalvaa vielä aikuisuudessakin. 

Läheisriippuvuus voidaan myös helposti 
sekoittaa läheisyysriippuvuuteen. 
Läheisriippuvainen ei kuitenkaan ole 
useimmiten riippuvainen nimenomaan 
läheisyydestä. Hänelle yhdessä 
oleminen, seurustelu tai ylipäätänsä 
läheisyys ei ole ongelmallista ja 
hän saattaa kestää hyvin myös 
yksin olemista. Läheisriippuvaisen 
haasteet tulevat esiin oman itsensä 
hahmottamisessa suhteessa toisiin, 
omien rajojen asettamisessa ja niistä 
kiinni pitämisessä. Läheisriippuvuus 
voi toki ilmetä monin eri tavoin, myös 

8.3. Läheisriippuvuus

Läheisriippuvuus syntyy usein 
tilanteessa, jossa ihminen elää 
jonkin riippuvuuden tai sairauden 
läheisyydessä pitkään. Tällaisia 
tilanteita voivat olla esimerkiksi läheisen 
alkoholiriippuvuus tai psyykkinen 
sairaus. Pitkään jatkuessaan sairaus 
tai riippuvuus muuttavat usein 
ihmisen käytöstä ja persoonallisuutta, 
ja muut perheenjäsenet saattavat 
vähitellen alkaa mukautua sairastavan 
mielenliikkeisiin ja yrittävät muuttaa 
oman käytöksensä vastaamaan toisen 
käyttäytymiseen. 

Ajan kuluessa läheisten käytös saattaa 
muuttua heitä itseään haittaaviksi 
toimintamalleiksi, joista tietynlaisista 
käytetään termiä läheisriippuvuus.
Läheisriippuvaiselle ihmiselle on 
tyypillistä haluta pitää hänelle läheiset 
ihmiset tyytyväisenä ja hyvällä tuulella. 
Läheisriippuvainen ihminen saattaa 
kokea, että toisen huono mieliala vie 
myös häneltä oikeuden olla iloinen 
tai kokea onnea. Läheisriippuvainen 
vaistoaa usein herkästi muiden ihmisten 
mielialoja ja saattaa yrittää omalla 



Osallisuusvaiheessa ihminen 
ymmärtää, että tilanne on totta. 
Tapahtunutta saattaa olla tarve kerrata 
yhä uudelleen, ja ottaa tilannetta 
haltuun. Omainen saattaa pitää itsensä 
kiireisenä ja keskittyä käytännön 
asioiden hoitoon. Suru ei välttämättä 
näy vielä ulospäin. Omainen voi 
kokea läheisen sairauden valtavaksi 
epäoikeudenmukaisuudeksi. 

Ymmärtämisvaiheessa omainen usein 
käsittelee tilannetta ja pohtii, mitä on 
menettänyt ja miksi asia tekee kipeää. 
Ymmärtämisvaiheessa on usein aikaa 
itse surun tunteen esiin tulemiselle. 
Ymmärtämisvaiheessa omainen on jo 
hyväksynyt tilanteen ja alkuvaiheessa 
mahdollisesti esiintynyt kieltovaihe 
on jäämässä taakse. Varsinainen 
surutyö tapahtuu tässä vaiheessa, 
menetyksen hyväksyminen ja sen 
tuottamien muutosten työstäminen 
on mahdollista.Surun ja ikävän lisäksi 
pintaan saattaa nousta muitakin tunteita, 
kuten vihaa, pelkoa ja turvattomuutta.

Voimaantumisvaiheessa omainen 
hyväksyy tosiasiat ja ymmärtää, mistä 
on joutunut mahdollisesti luopumaan. 
Ihannetilanteessa omainen löytää 
tasapainon ja pystyy suuntaamaan 
voimavarojaan uudelleen, löytämään 
uusia asioita, toimintamalleja ja 
unelmia vanhojen tilalle. 

Sopeutumisvaiheessa sairaus tulee 
osaksi elämää ja sen kanssa opitaan 
toimimaan. Toivon- ja epätoivon 
vaihtelut sairauden toipumis- ja 
u u d e l l e e n s a i r a s t u m i s v a i h e i d e n 
vaihteluiden vuoksi saattavat pitkittää 
omaisen omaa toipumisprosessia.

Lähde: mielipalvelut.fi - Mitä suru on?, Mieli 
-Suomen Mielenterveys Ry - Suru, Poijula  S., 
Surutyö.  Omaistyön koordinaattori Satun Säilän 

haastattelu.

8.4. Surutyö

Läheisen sairastuminen aiheuttaa omaisessa usein myös surua. 
Sairastumisen aiheuttamasta kriisistä selviytyminen voi olla pitkä prosessi, 
ja surutyön tekeminen kuuluu osaksi tätä prosessia. Suru liittyy menetyksen 
tunteeseen. Läheisen sairastuttua omainen voi kokea menettävänsä 
sairastavan läheisensä sekä yhteisen suunnitellun tulevaisuuden, varsinkin jos 
sairastuneen käytös muuttuu radikaalisti aiempaan nähden. Tuolloin omaisen 
on luovuttava aiemmista toiveistaan tai käsityksistään sairastuneeseen 
nähden. Tilanteessa voi kokea surua sekä omista menetyksistään että 
menetyksistä, joita sairastunut itse kokee.

Tilanteeseen sopeutuminen on prosessi, jossa omat asenteet, uskomukset ja 
arvot voivat muuttua. Tilanteeseen sopeutuminen voi olla esimerkiksi 
uusien toimintakäytäntöjen luomista perheen arkeen. Läheisen sairaus 
ehkä kroonistuu, eikä läheinen palaa ennalleen. Omainen tavallaan osittain 
menettää sen ihmisen, joka läheinen joskus oli ja sen tulevaisuuden kuvan, 
joka yhdessä oli luotu. 

Surun etenemisessä on tunnistettavissa neljä eri vaihetta. Jokainen käy 
henkilökohtaisesti läpi suruaan ja kohtaa eri vaiheet yksilöllisesti omaan 
tahtiin.  Surun vaiheet mukailevat omaisen prosessin eri vaiheita 
hälytysvaiheesta voimaantumiseen. Hälytysvaiheessa ihminen ei voi 
uskoa tilannetta todeksi, ja olo saattaa tuntua epätodelliselta ja hajanaiselta. 
Ihminen saattaa reagoida yllättävälläkin tavalla äkilliseen shokkiin, ja tässä 
vaiheessa surua ei usein vielä käsitellä.
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9 Kun yksi 
sairastuu,
monen elämä 
muuttuu
Hoitoa vaativaa masennusta, 
ahdistusta, psykoottisia häiriöitä tai 
alkoholiriippuvuutta sairastaa Suomessa 
lähes viidennes aikuisväestöstä. Toisin 
sanoen, Suomessa joka neljäs alaikäinen 
lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla 
on hoitoa vaativa mielenterveys- tai 
päihdeongelma. Perheenjäsenen tai 
läheisen sairastuminen tai päihteiden 
väärinkäyttö koskettaa maassamme 
todella montaa aikuista, lasta ja nuorta. 
Läheisen sairastuminen vaikuttaa 
aina suuresti koko lähipiirin arkeen. 
Sairastuneen läheisten jaksamista 
tuetaan parhaiten oikea-aikaisella, 
riittävällä tuella. Kenenkään ei pidä 
jäädä huolen kanssa yksin.

Seuraavissa kappaleissa käsitellään 
omaisneuvonnassa usein esiin nousevia 
teemoja sekä kehittämisprojektissa 
mukana olleiden omaisneuvontaa 
tekevien työntekijöiden huomioita 
asiakasryhmittäin.  Jaottelu perustuu 
omaisen suhteeseen sairastavaan 

nähden sekä omaisen ikään. Suhde 
sairastavaan sekä omaisen ikä vaikuttavat 
sairastuneen tilanteen vaikutuksiin 
omaisen omaan elämään, hyvinvointiin, 
itsetuntoon  ja voimavaroihin. Tästä 
syystä käsikirjassa nostetaan erikseen 
esille omaisneuvonnan erityispiirteitä 
tiettyjen asiakasryhmien kohdalla. 
Ikäryhmistä erityistä huomiota 
omaisneuvonnassa vaativat lapset ja 
nuoret, joten heille on varattu oma 
osionsa. Lisäksi eriteltyinä asiakasryhminä 
löydät aikuiset lapsiomaiset, sisaret, 
vanhemmat sekä puolisot.

Samat teemat toistuvat kaikissa 
asiakasryhmissä, mutta niiden 
painopiste saattaa vaihdella. Omaisen 
oman hyvinvoinnin, itsetunnon ja 
voimavarojen tukeminen, häpeän 
ja stigman purkaminen, tunteiden 
käsittely, omien rajojen pohtiminen 
ja niistä kiinni pitäminen ovat aiheita, 
joiden parissa jokainen omainen 
tekee omaa prosessiaan ystävän, 
perheenjäsenen tai muun läheisensä 
sairauden tai riippuvuuden ensioireista 
alkaen. Työntekijän on tärkeää tunnistaa 
omaisen prosessin eri vaiheet sekä 
pyrittävä tuomaan toivon ja positiivisen 
mielenterveyden näkökulma esiin 
myös vaikeina hetkinä.

KOLMAS OSIO 
– OMAISNEUVONNAN 
ERITYISPIIRTEITÄ  
ASIAKASRYHMITTÄIN
9.  Kun yksi sairastuu, monen elämä muuttuu

10.  Lapset ja nuoret sekä nuoret aikuiset

       10.1. Lapset omaisneuvonnassa

       10.2. Nuoret aikuiset omaisneuvonnassa

11.  Aikuiset lapsiomaiset

12.  Sisarukset

13.  Vanhemmat

14.  Puolisot

         14.1. Puolison prosessi
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Lapsiomaistyön tavoitteena on tukea 
lapsia, nuoria ja perheitä, jotka kohtaavat 
mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. 
Perhetyön tavoitteena on 
vanhemmuuden ja lasten hyvinvointia 
suojaavien tekijöiden tukeminen 
löytämällä yhteistä ymmärrystä 
perheen tilanteeseen keskustelujen 
ja vertaistuen avulla. Perhetyötä 
toteutetaan FinFameissa monin tavoin, 
yksi esimerkki tästä toiminnasta ovat 
Vertti-ryhmät. 

Moni asia muuttuu kotona, kun joku 
perheessä sairastuu psyykkisesti tai 
hänen sairautensa oireet pahenevat. 
Tilanne vaikuttaa usein hyvin useilla 
tavoilla perheenjäsenten arkeen.  
Sairastavan käytös muuttuu, ja hän 
voi esimerkiksi olla jatkuvasti allapäin, 
vetäytynyt, väsynyt, tai toisaalta 
liian energinen, itkuinen, ärtynyt tai 
räjähtelevä. Hän voi vaatia muulta 
perheeltä ja nuorelta kohtuuttomia, 
sanoa pahasti ja käydä joskus jopa 
käsiksi. Perheenjäsen voi tuntua 
vieraalta ja jopa pelottavalta muista 
perheenjäsenistä.  Sairastava voi 
käyttäytyä tavalla, joka pahoittaa lapsen 
tai nuoren mielen. Käytös voi myös 

johtaa siihen, että muut perheenjäsenet 
alkavat pelkäämään sairastavan 
läheisen mielialojen vaihtelua 
ja saattavat ottaa liikaa vastuuta 
tunnelman ylläpitämisestä. Lapsi 
tai nuori voi yrittää pitää tunnelmaa 
kotona mahdollisimman neutraalina 
tai piristää sitä, yrittäen aistia millaista 
käyttäytymistä häneltä odotetaan. 
Lapsi tai nuori voi pelätä ilmaista omia 
tunteita ja mielipiteitään ja tekeytyä 
mahdollisimman näkymättömäksi. 
Perheessä saattaa olla toistuvia 
riitatilanteita, jotka tuntuvat lapsista 
kuormittavilta. 

Tilanne voi vaikuttaa lapseen tai 
nuoreen monin eri tavoin. Lapsi 
tai nuori saattaa alkaa itse oireilla. 
Tilanne voi vaikuttaa esimerkiksi 
unirytmiin ja unen laatuun, huoli 
voi viedä keskittymiskyvyn ja tehdä 
levottomaksi. Jotkut lapsista saattavat 
alkaa yli suorittaa kotona, koulussa ja 
harrastuksissakin. Tilanteessa, joissa 
perheessä on mielenterveyden haasteita 
tai päihteiden väärinkäyttöä lapset ja 
nuoret saattavat ottaa liikaa vastuuta ja 
perheen roolit voivat vääristyä. Lapset 
ja nuoret saattavat alkaa hoitaa kotia, jos 

10 Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset

vanhemmalla ei ole siihen voimavaroja. 
Lapset ja nuoret voivat myös kokea  
perheenjäsenen sairauden pelottavana 
siihen liittyvän stigman takia. 
Kavereiden parissa on voinut kuulla 
puhuttavan “hulluista” ja lapsi voi pelätä 
omaa sairastumistaan. Lapset ja nuoret 
saattavat usein luulla, ettei kenenkään 
muun kotona ole vastaavanlaista 
eivätkä uskalla siksi puhua tilanteestaan 
kodin ulkopuolella, tai he haluavat 
suojella perheenjäsentään mahdollisten 
ongelmien pelossa. Joissain tilanteissa 
vanhemmat saattavat myös kieltää 
lastaan kertomasta muille perheen 
tilanteesta, ja pahimmillaan tilanteeseen 
voi liittyä salaamisen lisäksi myös 
uhkailua vanhempien taholta. Lapsille 
ja nuorille on tärkeää välittää tunne 
siitä, että heillä on oikeus puhua ja 
saada tukea myös vaikeiden asioiden 
käsittelyyn.  

Lähde: Solantaus T. Kun perheessä on 
mielenterveys- tai päihdeongelma. 
Mielenterveystalo. FinFami ry., Kun lapsi on 
omainen - lapsiomaistyön periaatteet. FinFami 
Uusimaa & Toimiva perhe - hanke. Miten autan 
lastani?

Mikä SUOJAA  
lasta ja  
nuorta? 
• Mahdollisuus puhua avoimesti.
• Koko perheen tilanteen  
 huomioiminen ja oikea-aikainen tuki.  

•  Voimavarojen tunnistaminen ja lisääminen.
•  Tiedon lisääminen.
•  Arjen normaali sujuminen. 
•  Perheen taloudellinen vakaus.

RAKKAUS
HYVÄKSYNTÄ
OSALLISUUS
KUULUMISEN 

TUNNE
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10.1. Lapsi 
omaisneuvonnassa

Kun lapsi tulee omaisneuvontaan, 
hän tulee usein vanhempien tai 
muun aikuisen ohjaamana. Jos lapsi 
tulee aikuisen ohjaamana, olisi hyvä 
ennen lapsen tapaamista keskustella 
saattavan tahon kanssa ja kartoittaa 
lapsen tilannetta sekä taustatietoja. 
Ennen lapsen tapaamista siksi, että 
kaikki aikuisten tieto ei välttämättä sovi 
lapsen kuultavaksi esim. vanhemman 
huolen suuruus tai perheen tilanne 
kokonaisuudessaan. Lapsi voi myös 

saada saattavalta aikuiselta lupa/
hyväksyntä puhua kaikesta mistä 
haluaa keskusteltavan. Alkukeskustelun 
jälkeen työntekijä voi keskustella 
lapsen kanssa esimerkiksi jonkin 
mukavan, lasta miellyttävän tekemisen 
ohessa noin. 30–40 min. Työntekijä 
voi selvittää yhteydenottotilanteessa 
tai ensimmäisellä kerralla lapsen 
kiinnostuksen kohteet toiminnallista 
tekemistä varten esim. tykkääkö 
piirtää, liikkua, kirjoittaa, mitkä ovat 
mieluisimmat leikit ja pelit. Edellisiä 
voidaan käyttää neuvonnassa 
apuvälineenä. Niiden avulla voidaan 
tutustua, syventää aihetta, puhua 
tunteista ja käsitellä aihetta ikätasoisesti. 

Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän 
omaisneuvonnassa kannattaa käyttää 
toimintaa ja toiminnallisia menetelmiä 
keskustelun ohessa. Ennen kuin 
vanhempi pyydetään uudelleen 
mukaan keskusteluun, sovitaan lapsen 
kanssa mitä hän haluaa vanhemmalle 
keskustelun lopuksi kerrottavan. 
Lopuksi pyydetään aikuinen uudelleen 
mukaan ja kerrotaan lapsen kanssa 
yhdessä mitä kerran aikana tehtiin ja 
mistä keskusteltiin. Lapsi voi myös itse 
kertoa haluamiaan asioita ja työntekijä 
täydentää tarvittaessa. Keskustelussa 
sovitaan myös seuraavan tapaamisen 
aikatauluista, sisällöstä tai lopetuksesta.

Lähde: Vertti-ryhmän ohjaajien käsikirja.

itsenäisesti saada omaisneuvontaa, 
jolloin hänen kanssaan mietitään, 
onko vanhempien hyvä tietää siitä. 
Jos lapsi tulee keskustelemaan 
aikuisen saattamana, aikuinen 
voi tulla mukaan esimerkiksi 
omaisneuvonnan keskustelujen aluksi 
ja lopuksi. Molemmissa tapauksissa 
on tärkeää käydä aluksi keskustelujen 
reunaehdot läpi sekä kertoa 
lastensuojeluilmoitusvelvollisuudesta. 
Joskus lasta voi tukea eniten se, että 
hän saa puhua yksin eikä muita 
aikuisia oteta keskusteluun mukaan.  
Työntekijän tapaaminen voi olla iso 
harppaus lapselle tai nuorelle. Lapsi 
voi pelätä, että vanhemmille kerrotaan 
keskustelujen sisältöjä. On tärkeää, että 
lapsi kokee keskustelut turvalliseksi. 
Hänelle tulee kertoa keskustelujen 
luottamuksellisuudesta. Työntekijä 
on myös velvollinen puhumaan 
vanhemmalle, jos hänelle herää huoli 
jostain lapsen kertomasta. Tämä tulee 
myös kertoa lapselle.

Lapsen kanssa omaisneuvonnan 
käynnin rakenne voi olla esimerkiksi 
seuraavanlainen: saattava taho 
(vanhempi, työntekijä, läheinen) 
voi olla mukana keskustelujen 
aluksi ja lopuksi. Aluksi yhdessä 
aikuisen kanssa keskustellaan 
omaisneuvontaan tulon syystä sekä 
muista tilanteeseen liittyvistä tekijöistä. 
Keskustelujen aluksi lapsenolisi hyvä 
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AIHEITA 
LAPSEN KANSSA 
KESKUSTELTAVAKSI

Lapsen kanssa voi esimerkiksi 
piirtää kuvan hyvästä ja huonosta 
päivästä sekä puhua niihin liittyvistä 
tunteista. Työntekijä voi auttaa lasta 
tunnistamaan erilaisia tunnetiloja 
kuvien avulla. Voi esimerkiksi 
yhdessä piirtää ihmiskehon ja pohtia, 
missä tunteet tuntuvat kehossa ja 
minkä värisiä tunteet tuntuessaan 
ovat. Lapsen kanssa on hyvä käydä 
keskustelussa läpi, että kaikki tunteet 
ovat oikein, myös kiukun ja pahan 
olon tunteet. Yhdessä voidaan pohtia, 
mitä negatiivisille tunteille voisi tehdä 
niiden tullessa, mihin niitä voisi 
suunnata? 

Omaisneuvonnassa lapsen kanssa 
voidaan myös yhdessä keskustella, 
millainen lapsi hän kokee olevansa? 
Mitkä ovat omat vahvat puolet ja asiat 
mistä pitää?  Mistä asioita lapsi saa ja voi 
päättää, vastaavasti mistä vanhempi? 

Vanhempien tehtävä on huolehtia 
oman sairauden hoidosta, se ei ole 
lapsen tehtävä. Samoin myös esim. 
sisaruksen sairaudesta ovat aikuiset, 
vanhemmat ja hoitava taho vastuussa. 
Lapsella on oikeus keskittyä kouluun, 
harrastuksiin ja kavereihin sekä 
ikätasoisiin tehtäviin kotona. On myös 
hyvä pohtia, mikä kaikki on lapsen 
mielestä hyvin ja kivaa arjessa tällä 
hetkellä. Keskittyä toivoon, lapsen 
vahvuuksiin ja perheen voimavaroihin.

Huomioitavia asioita lapsen kohdalla 
omaisneuvonnassa:

• Puhu lapselle ikätasoisesti 

• Apuvälineenä voi käyttää leikkiä, 
toimintaa, kuva- tai satukirjaa. 
Lasten kanssa keskustellessa 
toiminnallisuus korostuu! 

• Muista myös antaa lapselle 
positiivista palautetta., Huomioi 
lapsen voimavarat ja taidot 

• Tärkeää keskittyä arjessa ja kotona 
hyvin oleviin asioihin 

• Turvasuunnitelma mahdollisiin 
vaara- tai hätätilanteisiin. Lapsen 
kanssa turvasuunnitelman teko voi 
olla yhdessä keinojen pohtimista 
sellaisia tilanteita varten, joissa 
lasta pelottaa. Mitä tehdä, kun 
pelottaa? Millaiset tilanteet lasta 
pelottavat?  Keihin voi ottaa yhteyttä 
ja miten? Isovanhemmat, naapurit, 
hätänumero?

Mitä 
lapsi tietää 

siitä? Mitä on 
puhuttu? Miten 
se näkyy lapsen 

arjessa?

Mistä 
lapsi itse 
haluaa 

keskustella?

Asiat, 
jotka lasta 

sillä hetkellä 
mietityttävät tai 
huolestuttavat.

Mitä 
hän siitä 
ajattelee? 

Miten lapsi 
tilanteen 
kokee?

Lapsen 
kanssa voi 
keskustella 

somaattisten 
ja psyykkisten 

sairauksien 
eroista.

Mitä 
lapsi on 

itse nähnyt, 
kokenut tai 

kuullut?

Mitä 
psyykkinen 

sairaus lapsen 
mielestä on? 

Kenellä läheisellä 
on sellainen?

Millaisia 
tunteita 
lapsella 
on tässä 

tilanteessa?

AIKUINEN! 
JOS KOHTAAT LAPSIOMAISEN:
• Kysy: ”Kuinka sinä voit?”
• Kysy eri tavoin, kunnes hän vastaa sinulle.
• Ota tunteet vastaan sellaisinaan.
• Varmista, että olet ymmärtänyt oikein. 
• Varmista, että lapsi tai nuori on turvassa.
• Sopikaa yhdessä jatkotoimenpiteistä.
• Kysy lapselta tai nuorelta, 
  teetkö oikeita asioita.
• Ole luottamuksen arvoinen.  
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10.2. Nuori tai nuori aikuinen omaisneuvonnassa

Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävä omaisneuvonta on 
usein varhaista puuttumista, jolla voidaan parhaimmillaan ehkäistä 
puhumattomuutta sekä taakan siirtymistä sukupolvelta toiselle. 
Nuoret ohjautuvat omaisneuvontaan usein jonkun tahon ohjaamana; 
koulukuraattorit, nuorisotyöntekijät, kaverit, tai läheinen on voinut 
huolestua nuoresta, tai nuori on itse alkanut etsiä tukea tilanteeseensa. 
Nuorten kanssa toimiessa on tärkeää muistaa omaisneuvonnan 
perusperiaatteiden ja reunaehtojen lisäksi mahdolliset lastensuojeluun 
liittyvät asiat, jos nuori on alaikäinen. V-S FinFamin nuorilta keräämän 
palautteen perusteella nuoret ovat kokeneet omaisneuvonnassa saamansa 
konkreettiset neuvot ja työkalut hyödylliseksi, ja pitävät tärkeinä asioina 
omaisneuvonnassa työntekijän luotettavuutta, vaitiolovelvollisuutta 
sekä keskusteluavun saamisen nopeutta. Palautteen pohjalta nuoret 
ovat kokeneet vertaistuen merkityksen suurena. Nuoret ovat  saaneet 
vertaiselta esimerkiksi tsemppausta, toivoa sekä ymmärrystä ja neuvoja. 
Tämä siis varsinkin tilanteissa, joissa myös vertainen on ollut nuori 
aikuinen.

Omaisneuvonnassa nuorten kanssa työntekijän tulee tukea nuoren 
itsetuntoa, vahvuuksia ja voimavaroja. Tämä mahdollistaa parhaimmillaan 
voimaantumisen kokemuksen. Keskusteluissa on tärkeää tukea nuorelle 
vaikeiden asioiden käsittelyä ja pyrkiä kääntämään niitä mahdollisuuksien 
mukaan vahvuudeksi sekä keskittyä olemassa oleviin voimavaroihin, 
ja nuoren jaksamista sekä mielenterveyttä suojaaviin tekijöihin. Onko 
nuorella mielenkiinnon kohteita, ystäviä, harrastuksia, tai turvallisia 
kontakteja aikuisiin myös perheen ulkopuolella? 

Usein nuoret käyvät itsenäistymisen nivelvaiheessa läpi kipeitä asioita 
suhteessa lapsuuden perheeseen tai lähipiiriin. Nuori saattaa pohtia omaa 
identiteettiään ja esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Kuka minä olen? 
Mitä otan mukaan lapsuudestani, mitä voin rakentaa täysin uusiksi? Kuka 
minä olen suhteessa vanhempiini tai perheeseeni? Syyllisyyden ja häpeän 
tunteet saattavat olla voimakkaita, ja omien rajojen rakentaminen voi 
olla vaikeaa. Omaisneuvonnassa nuorten kanssa voi tehdä harjoituksia, 
jotka konkretisoivat tulevaisuutta ja haaveita ja pitävät näin toivoa yllä. 
Tällaisia harjoituksia ovat esimerkiksi elämänpolun tekeminen tai 
unelmakarttatyöskentely. Lisäksi voi tehdä esimerkiksi harjoituksia, 
jotka tukevat nuorta omaista huolehtimaan itsestään ja tunnistamaan 
voimavaransa. Tällaisia ovat esimerkiksi hyvinvointisuunnitelma tai 
voimavarapuu. Toiminnallisuus on hyvä keino käsitellä ja pilkkoa osa-
alueisiin isojakin aiheita.

Vinkki! 

Tutustu seuraaviin oppaisiin: 

Mikä meidän vanhempia vaivaa? Opas nuorille, joiden äidillä tai isällä 
on mielenterveyden ongelmia. FinFami Uusimaa ry & THL:n Toimiva 
perhe -hanke.

Nyyti elämäntaitokurssin – materiaalit, Ole oman elämäsi tähti -opas. 
Nyyti ry. 
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Tilanteen tunnistaminen ja 
tunnustaminen

Olen mielenterveysomainen. Miten se on 
muovannut elämääni? Moni V-S FinFamin 
toiminnassa mukana olevista nuorista 
on kertonut, että vasta tutustuttuaan 
mielenterveysomaisen käsitteeseen on 
pystynyt sitä kautta ymmärtämään omaa 
käytöstään ja toimintaansa sekä sen syitä ja 
seurauksia. Moni ei ollut ajatellut aiemmin 
olevansa mielenterveysomainen. Tästä 
syystä ammattilaisten lisäksi myös nuorten 

on tunnistettava oma tilanteensa.

Itsetuhoisuus

Nuoren itsetuhoisuus voi ilmetä joko suorana 
tai epäsuorana. Suora itsetuhoisuus tarkoittaa 
itsemurha-ajatuksia, viiltämistä tai muuta 
vahingoittamista. Epäsuora itsetuhoisuus 
tarkoittaa oman hyvinvoinnin tahallista 
laiminlyömistä sekä liiallista riskien ottoa, 
esimerkiksi kohtuutonta päihteiden käyttöä, 
vaarallista käytöstä liikenteestä, tai riskialtista 
seksuaalista käytöstä. Itsetuhoisuus tulee ottaa 
puheeksi nuoren kanssa ja tarjota turvallinen 
ympäristö ajatusten jakamiselle. Nuorta voi 
helpottaa kuulla, kuinka yleisiä esim. ajatukset 
ovat ja miten niitä voisi käsitellä. Lisätietoa 
ammattilaisille löytyy runsaasti verkosta. 
 

Koulunkäynti ja opiskelu

Nuorten kanssa korostuu koulunkäynnin 
ja opiskelukyvyn ylläpitäminen. Sitä 
voidaan tukea omaisneuvonnassa 
esimerkiksi pohtimalla nuorten rajoja 
ja keskittymällä nuoren jaksamisen 
tukemiseen. Missä kohtaa nuoren omat 
rajat menevät suhteessa sairastavaan 
läheiseen, nuoren voimavaroja ja aikaa 
tulisi riittää myös koulunkäyntiin. 
Joskus tilanne voi nuorella kääntyä 
päinvastoin; nuori saattaa vaatia liikaa 
itseltään ja paeta huolia koulutehtäviin 

sekä yli suorittaa.Häpeä ja stigma

Nuorten kanssa nousee 
usein esiin häpeän 
kokemukset sekä ajatukset 
siitä, ettei kellään muulla ole 
samanlaisia kokemuksia. 
Tästä syystä on hyvin 
tärkeää rohkaista nuorta sekä 

normalisoida tilannetta.

Elämän- ja arjenhallinta

Itsenäistymisvaiheessa oleva nuori 
turvaa usein kotona opittuihin 
malleihin arjen hallinnassa 
ja talouden pyörittämisessä. 
Jos näitä malleja ei ole ollut 
tai ne ovat olleet vähäisiä, voi 
nuori ajautua tilanteeseen, 
jossa oma arjenhallinta ei tue 
opintoja tai nuoren hyvinvointia. 
Omaisneuvonnassa voi palata 
perusasioiden äärelle; saako 
nukuttua, minkälainen päivärytmi 
on, tuleeko päivän aikana syötyä 
järkevästi, kuuluko arkeen jotain 
liikuntaa tai liikettä, tapaako 
kavereita, onko tyytyväinen 
arkeensa ja elämänhallintaansa 
yleisesti?

”On auttanut, kun on 
tajunnut että on muitakin 
samassa tilanteessa ja on 
voinut puhua sekä saada 
uusia näkökulmia.  Kuten 
ettei se ole mun vika, että 
läheinen on masentunut.”

Palveluohjaus

Työntekijän on hyvä pohtia alueellisesti, mitä 
palveluja nuorille on tarjota.  Työntekijän on 
huolehdittava, että nuori tietää mihin mennä 
omaisneuvonnan päätyttyä. Jatkosuunnitelman 
teko yhdessä on tärkeää omaisneuvonnan 
keskustelujen lopussa.
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Omainen voi joutua pitämään yhtä 
aikaa huolta lapsuuden perheestään 
sekä omista lapsistaan. Omaisen 
lapsuus on voinut olla elämää 
aikuisten maailmassa, jossa päivät 
täyttyvät vastuusta, huolesta ja pelosta. 
Perheenjäsenten roolit ovat voineet 
kääntyä lapsuudessa päälaelleen. 

L a p s u u d e n  k o k e m u k s e t 
toimimattomasta vuorovaikutuksesta, 
turvattomuudesta, liian aikaisesta 
vastuunkannosta ja vääristyneistä 
perherooleista voivat vaikuttaa 
lapsiomaisen aikuisuuteen monin 
tavoin. Tällaisia seurauksia voivat 
olla esimerkiksi tunne omasta 
arvottomuudesta sekä vaikeus luottaa 
itseensä tai toisiin ihmisiin. Aikuisenakin 
voi olla vaikeata löytää toimivaa 
suhdetta lapsuuden perheeseen. 
Toimivassa suhteessa olennaista on, 
että omainen pystyy pitämään omista 
hyvinvoinnin rajoista kiinni. Tämä voi 
olla aikuiselle lapsiomaiselle haastavaa, 
ja välimatkan ottaminen läheisiin tai 
lapsuuden perheeseen saattaa aiheuttaa 
voimakkaita syyllisyydentunteita.

Omaksumme kaikki lapsuudestamme 
erilaisia toiminta- ja ajatusmalleja, 
joista osa on toimivia ja tarpeellisia. 
Osa omaksumista toiminta- ja 
ajatusmalleista taas on toimimattomia 
ja haitallisia. Haitallisista toiminta- 
ja ajatusmalleista on kuitenkin 
mahdollista myöhemmin irrottautua, 
ja omaksua tilalle uusia tapoja. 
Irrottautumisessa auttaa, että 
oppii tiedostamaan menneisyyden 
vaikutukset tähän päivään. Vaikeankin 
lapsuuden kokenut voi katkaista 
ylisukupolvisuuden ketjun ja vahvistaa 
hyviä sekä toimivia ajattelu- ja 
toimintatapoja. Jokainen meistä voi 
luoda oman tapansa olla aikuinen 
riittävällä tuella sekä mahdollisuudella 
käsitellä omia haitallisia ja 
toimimattomia käytös- ja ajatusmalleja.

Aikuisen lapsiomaisen elämää voi 
hallita pelko omasta sairastumisesta, 
ja vastuuntuntoisen   aikuisen 
lapsiomaisen   voi olla vaikea   irrottautua   
velvollisuudestaan huolehtia   
psyykkisesti sairaasta vanhemmasta 
tai sisarestaan ja elää omaa elämäänsä. 

11 Aikuiset lapsiomaiset

© Vilma Pimenoff

Aikuisten lapsiomaisten 
kanssa omaisneuvonnassa 
usein esille tulevia teemoja:  

Aikuisten lapsiomaisten kanssa 
nousee usein keskusteluun 
lapsuuden tapahtumat ja 
millaiseksi omainen on elämänsä 
rakentanut. Mitä on tehnyt 
toisin ja miksi on tehnyt toisin? 
Aikuisilla lapsiomaisilla voi 
olla tarve löytää peruste omille 
tunteilleen ja toiminnalleen. 
Syyllisyyden tunteet saattavat 
painaa aikuisuudessakin. 
Vastuun kantaminen. Mikä on 
itselle sopiva määrä? Mikä taas 
kuuluu muiden, esimerkiksi 
hoitotahon tai sosiaalitoimen 
vastuulle?  Minkä verran on itse 
riippuvainen siitä ihmisestä, joka 
sairastaa?

Lähde:  Lasinen lapsuus - A 
klinikkasäätiö.  Jähi R., Työstää, tarinoida 

& selviytyä
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Sisarussuhteet ovat elämän pisimpään kestäviä ihmissuhteita, joiden 
muodostumiseen vaikuttaa moni tekijä. Näitä tekijöitä ovat mm. sisarusten 
ikä, ikäero, sukupuoli, syntymäjärjestys ja perheen elämäntilanne sekä 
vanhempien käytös ja kasvatus. Sisarussuhteissa harjoitellaan lapsuudessa 
sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen taitoja, yhdessä olemisen 
taitoa, kilpailua, neuvottelua, toisten tukemista, puoliaan pitämistä ja 
periksi antamista. Sisarukset tuntevat toisiaan kohtaan voimakkaita tunteita 
niin hyvässä kuin pahassa. Rakkauden ja välittämisen lisäksi suhteeseen 
kuuluu usein mustasukkaisuutta, kateutta, sekä kilpailua vanhempien 
hyväksynnästä ja huomiosta. Sisaruksen sairastuttua muut perheen 
lapset saattavat kokea syyllisyyttä, kateutta, häpeää, surua, epävarmuutta 
ja hämmennystä sisaruksen sairastumisesta. Sisarukset saattavat ottaa 
vastuuta sairastuneesta sisarestaan. Vaikka sisarukset voivat näyttää 
vanhempiensa silmissä vastuuntuntoisilta ja kypsiltä, sisarukset tarvitsevat 
silti myös vanhempiaan ja jakamatonta huomiotaan. Lapsilla ei saisi olla 
liikaa vastuuta toisistaan. 

On hyvä huomioida, että sisarukset tarvitsevat riittävästi tietoa sisaruksen 
sairaudesta ikätasoisesti. Tieto auttaa jäsentämään ja ymmärtämään tilanteen 
sekä hyväksymään sairauden aiheuttamat vaikutukset elämään. Tiedon 
avulla voidaan vähentää sairauteen liittyviä pelon ja syyllisyyden tunteita. 
Ilman riittävää tietoa sairaudesta lapset saattavat poimia ympäristöstään 
vihjeitä, joiden avulla he pyrkivät hahmottamaan ja ymmärtämään 
perheen tilannetta. Tämä saattaa johtaa siihen, että lapsi täyttää itse 
puuttuvia tietoja omilla mielikuvillaan, jotka voivat olla vääriä ja herättää 
pelkoa ja syyllisyyttä lapsessa. Aikuiseksi kasvaneen sisaren kohdalla voi 
lapsuudessa koettu syyllisyys tulla yhä esiin omaisneuvonnassa, ja suhde 
sairastavaan sisareen saattaa olla vaikea halki koko elämän. Aikuisenakin 
voi omainen yhä hyötyä sisarensa sairautta koskevasta tiedosta. Kaikkien 
asiakasryhmien kohdalla on omaisneuvonnassa keskiössä omaisen 
hyvinvointi sekä uupumisen ehkäisy.

Sisarusten kanssa 
omaisneuvonnassa esille tulevia 
teemoja:

Katkeruuden tunteet. Näitä voi 
sanoittaa yhdessä omaisen kanssa, 
kuten myös esimerkiksi lapsuudessa 
koettuja epäreiluja kokemuksia. Usein 
omaista helpottaa, kun joku ulkopuolelta 
kertoo, ettei koettu tilanne ole ollut 
oikein omaista kohtaan. Lapsen ollessa 
kyseessä kiukkua ja mustasukkaisuutta 
voidaan myös sanoittaa ja käsitellä 
yhdessä. Pärjäämisen kuori. Joskus 
läheisestä lapsuudessa huolehtivasta 
lapsesta kasvaa ylisuorittava, pärjäävä 
aikuinen. Omaisneuvonnassa on 
tärkeää osata katsoa myös pärjäävyyden 
alle ja antaa mahdollisuus omaisen 
sanoittaa omia tarpeitaan ja tunteitaan. 
Jos sisaret ovat lapsia, huomioitava 
perhetyö: miten tukea vanhempia, 
hyötyisikö koko perhe FinFamin 
toiminnasta?

Lähde: Henttonen ym. Erilainen, samanlainen, 
SISARUUS. Opas pitkäaikaissairaan tai 
vammaisen lapsen sisaruksen tukemiseen

12 Sisarukset

52 53



Vinkki! 

Tutustu myös seuraaviin 
materiaaleihin: 

Opas masentuneen nuoren 
vanhemmalle / FinFami Pirkanmaa. 

Jos vertaistukea ei ole tarjolla omassa 
yhdistyksessä, vanhempi voi hyötyä 
verkossa saatavasta vertaistuesta 

Täältä löydät jaettavaksi videoita sekä 
kirjoitettuja tarinoita kokemuksia 
lapsen sairastumisesta: 

https://finfami.fi/tarinat/  

13 Vanhemmat 
 – kun oma lapsi sairastuu

tekijöistä, sekä käydä keskusteluissa läpi, että 
aiemmin tapahtuneita ei voi muuttaa, mutta 
omaa suhtautumista niihin voi.  On tärkeää 
hyväksyä tilanne sellaisena kuin se on, olla 
armollinen itselleen sekä tarvittaessa antaa 
anteeksi omalle ja muiden aikaisemmalle 
toiminnalle sekä hyväksyä, että kukaan 
meistä ei ole täydellinen, ei edes vanhempi.

On tärkeää, että myös vanhemmalla on taho, 
jonka kanssa puhua tilanteeseen liittyvistä 
tunteista ja ajatuksista. Vaikeat ja kipeät tunteet 
ovat normaaleja reaktioita vakavaan asiaan, 
eikä niitä pidä sivuuttaa. Omaisneuvonnassa 
voidaan kohdata vanhempia myös yhdessä, 
jos vanhemmat haluavat. Tällöin on hyvä 
varata keskustelulle hieman enemmän 
aikaa, ja työntekijänä huolehtia siitä, että 
molemmat tulevat keskustelujen aikana 
kuulluksi. Joskus on myös tilanteita, joissa 
on vanhempien edunmukaista käydä 
omaisneuvonnassa erikseen. Tällöin on 
hyvä pohtia, käyvätkö he eri työntekijällä. 
Jos he käyvät saman työntekijän luona on 
työntekijän muistettava vaitiolovelvollisuus 
myös perheen sisällä - toiselta vanhemmalta 
kuultuja asioita ei voi tuoda esiin, eikä niiden 
pohjalta saisi olettaa toisenkaan ajatuksia tai 
tunteita tilanteesta. Tämä voi olla työntekijälle 
haastava tilanne, joka on hyvä huomioida.  

Vanhemmat, joiden lapsi sairastuu 
psyykkisesti, kaipaavat usein sekä 
tietoa lapsensa sairaudesta että saman 
kokeneiden vanhempien tukea.  Lapsen 
mielenterveysongelma vie vanhemmat 
usein riittämättömyyden tunteen eteen. 
Miten olla vanhempi ja kohdella lasta 
terapeuttisesti, mutta asettaa lapselle järkevät 
rajat sekä mahdollisesti hoitaa lapsen asioita 
sosiaalityöntekijän tavoin – ja samalla pitää 
perheen muut ihmissuhteet terveinä? Oman 
lapsen mielenterveyden haasteet saattavat 
herättää vanhemmassa vaikeita tunteita. 
Miksi näin kävi? Olenko tehnyt jotain väärin? 
Miten tämä olisi voitu välttää? Mitä tästä 
seuraa? Kuinka oma lapseni selviää? 

Lapsen mielenterveyden haasteet 
ovat useimmiten monen eri asian 
yhteisvaikutusta. Vanhemmat miettivät 
usein omaa osuuttaan lapsensa psyykkiseen 
oireiluun tai sairastamiseen. He saattavat 
kokea voimakkaita epäonnistumisen, 
syyllisyyden ja häpeän tunteita. Vanhemmalle 
on tärkeätä kertoa, mitkä asiat voivat vaikuttaa 
lapsen sairastumiseen esimerkiksi perimä, 
temperamentti, varhainen vuorovaikutus, 
kehitysympäristöt, stressitekijät, traumaattiset 
kokemukset ja perheenjäsenten tilanteet. 
Tärkeätä on myös puhua lasta suojaavista 

Kun omainen on sairastavan vanhempi, 
omaisneuvonnassa on hyvä muistaa rajojen 
läpi käyminen. Vanhemmasta voi tuntua 
vaikealta kieltää ja kieltäytyä tarjoamasta 
apua, kun oma lapsi sairastaa psyykkisesti. 
Rajat tuovat kuitenkin turvaa sairastuneelle 
ja lepoa vanhemmalle. Lapsen haastava 
käytös voi suututtaa vanhempaa, mutta tämä 
saattaa kokea, ettei sairaalle saa olla vihainen. 
Omaisneuvonnassa vanhempien kanssa 
on tärkeää antaa tilaa tuskan purulle sekä 
käsitteellistää ja sanoittaa asioita uudelleen 
yhdessä.

Dialogisuuden avulla voidaan pyrkiä pois 
kaaoksen tunteesta kohti rauhoittavaa, 
maadoittavaa ja kokoavaa kokemusta. 
Perheessä, jossa on useita lapsia, on tärkeää 
huomioida kaikkien lasten tarpeet. Joissain 
tilanteissa esimerkiksi tukihenkilötoiminnan 
avulla voidaan tukea koko perhettä. 
Myös edunvalvontaan liittyvät teemat 
saattavat nousta omaisneuvonnassa esiin. 
Vanhemman voi olla vaikea tunnistaa, mikä 
on sairautta ja mikä esimerkiksi lapsen tai 
nuoren normaaliin kehitykseen liittyvää 
käytöstä. On tärkeä tukea vanhempaa lapsen  
ja heidän välisessä vuorovaikutuksessa. 
On tärkeää, ettei vanhempi ota esimerkiksi 
nuorelta pois kaikkea vastuuta, jos se on 
suinkin mahdollista. 

Vanhemmat hyötyvät usein suuresti 
vertaistuesta. Onko yhdistyksessäsi tarjota 
vanhemmille vertaistuellista ryhmää tai 

toista vanhempaa mukaan vertaisen roolissa 
keskusteluun? Vertaistuellisissa ryhmissä on 
vanhempien palautteiden mukaan pystytty 
jakamaan kipeitä asioita, normalisoimaan 
tilannetta sekä käsittelemään häpeän ja 
epäonnistumisen sekä syyllisyyden tunteita. 
Palautteiden perusteella vertaisryhmästä 
on usein saatu kokemus siitä, ettei olekaan 
epäonnistunut vanhempana - että vika ei 
ollutkaan yksin minun. 

Lähde: Mannerheimin lastensuojeluliitto 
vanhempainnetti, FinFamien tuottamia oppaita 
vanhemmille sekä V-S FinFamin vanhempainryhmän 

palautetta.
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Usein terveempi puoliso joutuu 
ottamaan enemmän vastuuta arkeen 
liittyvistä asioista. Joskus puolisosta 
saattaa tulla omaishoitaja, kuten 
minkä tahansa vakavan sairauden 
kohdalla. Silloin on tärkeää, että 
rooli omaishoitajana ei myöskään 
määrittele koko parisuhdetta. 
Tällaisissa tilanteissa olisi hyvä pyrkiä 
löytämään hyviä yhteisiä hetkiä 
sekä läheisyyttä pienistäkin asioista ja 
tilanteista.  Parisuhteessa voidaan etsiä 
voimavaroja yhteisistä hyvistä hetkistä 
ja pyrkiä tekemään yhdessä asioita, joista 
ennenkin on saatu hyvää oloa. Toisinaan 
sairaus on niin vakava, että puoliso 
kokee menettäneensä sen henkilön, 
johon aikoinaan on sitoutunut ja kokee 
silloin surun sekä luopumisen tunteita. 

Puolison mielenterveyden 
haasteet vaikuttavat monin tavoin 
parisuhteeseen. Joskus puolison 
sairaus on olemassa jo parisuhteen 
alkaessa, joskus toinen sairastuu 
yllättäen. Puolison tilanne voi myös 
helpottua puolison hakeuduttua avun 
piiriin ja mahdollisen diagnoosin 
saamisen jälkeen; silloin kokemukset 
ja oireet saavat nimen ja selityksen. 
Oireet ovat saattaneet jatkua pitkään 
ennen diagnoosia ja kuormittaneet 
parisuhdetta aiheuttamalla 
hämmennystä ja epätietoisuutta. 
Psyykkinen sairaus aiheuttaa helposti 
ristiriitoja perheessä, varsinkin silloin, 
jos sairaudesta ei ole riittävää tietoa ja 
ymmärrystä. Tieto lisää ymmärrystä 
ja vähentää näin ristiriitoihin liittyviä 
stressitekijöitä. 

Psyykkiseen sairastumiseen 
liittyy erilaisia vaiheita. Sairauden 
pahenemisvaiheessa parisuhteen roolit 
voivat muuttuvat, sillä sairastuneen 
vuorovaikutuskyvyissä ja voimavaroissa 
tapahtuu muutoksia. Parisuhteeseen 
olennaisesti liittyvä tasaveroisuus 
joutuu koetukselle. 

14 Puolisot

Teemoja, joita nostaa esille omaisneuvonnassa puolison kanssa: 

Arjen selviytymiskeinot, päihteet perheessä, perheen lapset ja heidän tilanteensa, 
tunteet ja seksuaalisuus. Puolison sairastaessa olisi tärkeää, että parisuhde säilyisi 
parisuhteena tilanteesta huolimatta. Muuttunut tilanne voi vaikuttaa voimakkaasti 
myös puolison itsetuntoon. Miten koen itseni mielenterveyskuntoutujan puolisona? 
Miten se vaikuttaa minuun, että puoliso kokee minut eri tavalla? Lisäksi, jos perheessä 
on lapsia, tulee pohtia koko perheen tilannetta ja sen vaikutuksia lapsiin. Onko 
lapsille kerrottu vanhemman sairaudesta?

© Milka Alanen
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14.1. Puolison prosessi

Aika ennen sairastumista

Psyykkinen oireilu syntyy pitkän 
ajan kuluessa. Puoliso kokee usein 
hämmentävänä läheisessään tapahtuvan 
muutoksen. Sairaus on kuin veteen 
piirretty viiva, selvää rajaa sairauden 
ja terveyden välillä ei ole. Puoliso 
saattaa pyrkiä vähättelemään asioita 
tai syyllistämään itseään toisen 
käytöksestä. Tilanne saattaa olla hyvin 
stressaava ja johtaa kriisiin.

Sairastumisen kriisi

Kun sairaus puhkeaa tai todetaan, 
tilanne usein kriisiytyy tai johtaa 
toimenpiteisiin, jotka saattavat olla 
hyvin traumaattisia kokemuksia kaikille. 
Puolisolla saattaa olla hyvin voimakkaita 
tunnereaktioita itselläänkin, ja hän 
saattaa tarvita keskusteluapua. Puoliso 
tarvitsee tietoa siitä, mistä on kysymys, 
jonkinlaisen selityksen ja nimen asialle, 
jotta hän pääsee eteenpäin omassa 
prosessissaan.

Sopeutuminen ja surutyö

Sekä sairastunut että hänen puolisonsa 
tarvitsevat tukea sopeutuakseen 
sairauden aiheuttamiin menetyksiin 
ja muutoksiin. Kyseessä on yhteinen 
ja samanaikaisesti kummankin 

henkilökohtainen toipumisprosessi, 
jossa jokaisen omat asenteet, arvot ja  
uskomukset saattavat muuttua. Tässä 
vaiheessa tyypillistä on läheisyyden 
ja erillisyyden, toivon ja epätoivon 
vaihtelu.

Omien rajojen löytäminen

Sairauksista toivutaan ja jopa 
parannutaan ja niissä on tasannevaiheita. 
Sairastuminen tai sairauden 
paheneminen on aina uusi kriisi. 
Kokemuksista voi kuitenkin oppia. On 
tärkeää löytää tasapaino oman elämän ja 
sairastuneen elämän välille. Sairastunut 
tarvitsee tukea, joskus enemmän ja 
joskus vähemmän. Jokainen tarvitsee 
erillisyyttä ja jokaisen täytyy itse 
määritellä omat rajansa suhteessa 
muihin. Riittävä etäisyys ei ole sama 
kuin hylkääminen. On hyväksyttävä se, 
että on asioita, joita ei voi estää. Kukaan 
ei voi elää toisen puolesta. 

Jotkut pariskunnat päätyvät eroon 
arjen ja puolison muuttuessa. Terveen 
vanhemman on tärkeä huolehtia 
itsensä ja lapsensa turvallisuudesta 
sekä omasta jaksamisestaan. Jotkut 
pariskunnat päätyvät jatkamaan 
suhdettaan eri osoitteissa, jolloin esim. 
vastuu sairauden hoitamisesta sekä 
arjesta tukee sairastavan kuntoutumista.

Lähde: Sää ja mää aallokossa - Puolison 
mielenterveysongelmat, parisuhde ja perhe.

Joka toinen suomalainen 

kokee ongelmia

mielenterveyden kanssa 

jossain elämänvaiheessa.  

MIELENTERVEYSONGELMAT 
VAIKUTTAVAT EPÄSUORASTI 
KAIKKIIN. 

1/2
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yhdistyksensä turvallisuussuunnitelmasta 
sekä mahdollisista toimintamalleista. 
Voi olla hyvä myös pohtia etukäteen, miltä 
erilaiset haastavat tilanteet tuntuisivat itsestä 
ja miten niissä toimisi? Millaista tukea kaipaisi 
työyhteisöltä siinä tilanteessa?

Jos työyhteisössä on mahdollista, on 
hyvä miettiä työn rakenteisiin tilaa 
asiakastilanteiden purulle ja käsittelylle. 
Jotkut työyhteisöt käyttävät työnohjausta 
tähän, ja toisissa työyhteisöissä työntekijät 
kokoontuvat säännöllisesti keskenään 
keskustelemaan mahdollisista haastavista 
tai omaa mieltä askarruttavista tilanteista. 
Mahdollisuus jakaa työn herättämiä 
tunteita sekä kokemus siitä, ettei ole yksin 
vaikeidenkaan asioiden kanssa voi toimia 
myös työntekijän työhyvinvointia tukevana 
toimintamallina.

Lähtökohtana voidaan pitää, että aina 
haastavien tai kuormittavien tilanteiden 
jälkeen tulisi työntekijällä olla mahdollisuus 
käydä tilannetta läpi joko työyhteisön, 
esimiehen tai työnohjaajan kanssa.

Omaisneuvonnassa eteen voi tulla myös 
haastavia tilanteita. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi tilanteet, joissa omaisneuvonnan 
tarjoama tuki ei ole riittävää, tai jos omainen 
oireilee itse voimakkaasti tai käyttäytyy 
aggressiivisesti, takertuvasti tai muuten 
tilanteeseen kuulumattomasti. 

Jokaisella alueyhdistyksellä on hyvä 
olla laadittuna turvallisuussuunnitelma. 
Suunnitelma on hyvä pohtia myös 
toimitilakohtaisesti, jos toimintaa on 
useissa eri tiloissa. Lisäksi jos toiminnassa 
on alaikäisiä, on suositeltavaa pohtia 
käytännöt heidän osaltansa. Alaikäisiin 
liittyviä käytäntöjä voivat olla esimerkiksi 
rikostaustaotteen selvittäminen alaikäisten 
kanssa toimivilta vapaaehtoisilta.

Turvallisuuteen liittyviä tekijöitä ovat 
tilojen lisäksi myös yksilönsuojaan ja 
anonyymiteettiin liittyvät tekijät, ja yksi 
tähän kuuluva tekijä on sosiaalisen median 
käyttö sekä työntekijäprofiilit. Työntekijöiden 
turvallisuutta lisääviä hyviä käytänteitä 
voi olla esimerkiksi se, ettei työntekijä ole 
tiloissa yksin kohdatessaan uusia omaisia. 
Työntekijä voi etukäteen varautua haastaviin 
asiakastilanteisiin ottamalla selvää oman 

15 Haastavat tilanteet ja 
     turvallisuus omaisneuvonnassa

15.  Haastavat tilanteet ja turvallisuus omaisneuvonnassa

16.  Työntekijän oma hyvinvointi

17.  Lopuksi

NELJÄS OSIO – TYÖNTEKIJÄ
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16 Työntekijän oma hyvinvointi

Mahdollisuus 
purkaa 

asiakastilanteita 
yhdessä muiden 
työntekijöiden 

kanssa.

Positiivinen 
palaute 

omasta työstään. 
Palautetta on hyvä 
saada asiakkailta, 
työkavereilta sekä 

esimieheltä.

Työntekijän omasta hyvinvoinnista, ja työpaikan työhyvinvoinnista on 
vastuussa työntekijän itsensä lisäksi myös esimies sekä muu työyhteisö. 
Omaisneuvontaa tekevän työntekijän on hyvä pohtia omia rajojaan, 
vahvuuksiaan ja ammattitaitoaan myös oman jaksamisen ja hyvinvoinnin 
näkökulmasta. Lisäksi on hyvä pohtia, tukevatko työn rakenteet hyvinvointia 
ja palautumista myös työpäivän aikana.

Työnohjaus

Kunnollinen 
perehdytys 

työtehtäviin.

 

Asiakasmäärien 
rajaaminen. 

Hetken tauko 
omaisneuvonnan 

asiakkaiden välissä.

Selkeät, itsellä 
tiedossa olevat 

toimintakäytänteet 
eri tilanteissa.

Palautteen 
saaminen 

työstä – sekä 
omaisneuvonnan 
asiakkailta kerätty 

palaute että muulta 
työyhteisöltä saatu 

palaute.
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Tunnista myötätuntouupumuksen riski! 

Empatia eli myötätunto on positiivinen asia, se on mukana elämistä, 
jakamista, kohtaamista, vahvistamista ja tuntemista. Joskus myötätuntoa 
voi kuitenkin kokea liikaa, ja silloin auttaja voi väsyä. Empatia kuuluu 
auttamistyöhön – on jopa auttamistyön edellytys – mutta siitä huolimatta 
se voi uuvuttaa. On tutkittu, että esimerkiksi traumatisoituneiden 
asiakkaiden ja vaikeiden tunteiden kohtaaminen empaattisesti lisää 
työntekijän myötätuntouupumuksen riskiä. 

“Odotus, että voisimme lähes päivittäin olla yhteydessä inhimillisiin 
tragedioihin ja iloon ilman, että ne vaikuttaisivat meihin, on yhtä 

epärealistinen kuin odottaa säilyvänsä vedessä kuivana”
Rachel Naomi Remen

Myötätuntouupumus on psyykkinen ja fyysinen tila, jossa työntekijän 
tietoinen ja alitajuinen mieli on kuormittunut kohtaamiensa ihmisten 
kertomuksilla ja elämäntilanteilla. Tyypillisiä myötätuntouupuneen 
ihmisen tuntemuksia ovat stressi, turtuneisuuden ja kyynisyyden 
tunteet, toivottomuus ja masentuneisuus sekä uupuminen, ammatillisen 
itsetunnon heikkeneminen sekä haasteet ihmissuhteissa, töissä tai 
yksityiselämässä Myötätuntouupumuksen oireet ovat hyvin samankaltaisia 
kuin työuupumuksessa, ja myötätuntouupumuksessakin tunteet 
voivat liittyä työn kuormittavuuteen tai työympäristöön.  Tuntemusten 
kehittymiseen vaikuttavat myös työntekijän itsensä kokemat stressaavat 
elämäntapahtumat. Vaikeissa ja hämmentävissä tilanteissa rajoissa 
pitäytyminen on erityisen tärkeää.  On hyvä tiedostaa, mikä palauttaa ja 
auttaa jaksamaan. Mitä liialliselta kuormitukselta suojaavia tekijöitä omaan, 
mitä voin vahvistaa? 

Lähde: Toivola K., Myötätuntouupumus - auttajan työn työperäinen riski, Nissinen 
L., Auttamisen rajoilla. Nissinen L., Rajansa kaikella. Sosiaali- ja terveysministeriö, 
Työhyvinvointi.

17 Lopuksi
Omaisneuvonta on aina yksilöllinen 
prosessi. Omaiset, jotka hakeutuvat 
omaisneuvontaan tulevat hyvin 
erilaisista tilanteista sekä taustoista 
keskusteluihin. Tässä oppaassa on 
esitelty joitain työntekijöiden usein 
kohtaamia tilanteita ja teemoja, jotka 
eivät kuitenkaan kykene antamaan 
kokonaiskuvaa tästä laajasta ja 
monipuolisesta työmuodosta tai 
omaisten tilanteista. Oppaassa esitellyn 
teoriaosuuden on tarkoitus toimia 
lyhyenä esittelynä, jonka pohjalta 
esimerkiksi uusi työntekijä voi etsiä 
lisää tietoa oman työnsä tueksi. 

Kehittämisprojektin tavoitteena oli 
kehittää ja luoda yhdistyksen arvoja, 
ja strategiaa vastaavat laadulliset 
kriteerit ohjaus- ja neuvontatyölle, 
sekä koota yhteen omaisneuvonnan 
hyvät käytänteet ja toimintamallit 
sekä koota yhteen työntekijöiden 
hiljainen tieto ja tuottaa näiden 
pohjalta käsikirja. Teoreettisena 
viitekehyksenä kehittämistyölle toimi 
yhteistoiminnallisuuden, hiljaisen 
tiedon ja dialogisuuden käsitteet.

Kehittämisprojektin kehittämispäivät 
sekä projektiryhmän työskentely 
pohjautui tämän teoriapohjan 
ympärille. Käsikirjaa kootessa 
olen pyrkinyt saamaan jokaisen 
projektiryhmän työntekijän äänen 
kuuluville, ja tämä on mielestäni 
onnistunut prosessin aikana. Lisää 
tietoa kehittämisprosessin eri 
vaiheista löydät opinnäytetyöni 
raportista Theseuksesta hakusanoilla 
”omaisneuvonnan käsikirja”. 

Moniammatilliset työyhteisöt 
mahdollistavat työotteen tarkastelun 
eri näkökulmista ja toimivat näin 
hienona mahdollisuutena kehittää 
toimintaa yhä monimuotoisemmaksi. 
Kiitos tästä mahdollisuudesta omalle 
työyhteisölleni sekä projektiryhmälle! 

Turussa 26.5.2020

Adonika Ellä

Vapaaehtoistyön koordinaattori
Varsinais-Suomen 
mielenterveysomaiset FinFami ry
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Lapset puheeksi - keskustelu

Sosiaalinen verkostokartta

Kriisi- ja turvasuunnitelma

Stressaavien asioiden ja tilanteiden kartoituslomake

Voimavarapuu

Ajanhallintaharjoitus

Rentoutusharjoitukset

Lähteet

VIIDES OSIO 
– MENETELMÄT

sairaus ja perheessä on alaikäisiä 
lapsia. Nykyään menetelmää 
käytetään myös apuvälineenä 
myös, kun perheenjäsenellä on 
somaattinen sairaus, aivovamma 
tai kun perheessä on haastava 
elämäntilanne esim. vanhemman 
työttömyys. Menetelmää käytetään 
kouluissa, varhaiskasvatuksessa, 
sosiaalipalveluissa ja järjestöissä. 
Sitä suositellaan käytettäväksi 
ennaltaehkäisevästi, mutta se sopii 
käytettäväksi muissakin tilanteissa.

Menetelmän tarkoituksena on 
vanhemmuuden, koko perheen 
hyvinvoinnin ja lasten kehityksen 
tukeminen. Lapset Puheeksi 
-keskustelun aikana vanhempi ja 
FinFamin työntekijä käyvät läpi, miten 
vanhemman sairaus vaikuttaa perheen 
arkeen, miten hän hoitaa sairauttaan, 
mitkä ovat vanhemmuuden vahvat 
ja haastavat puolet, mitkä ovat lapsen 
vahvuudet ja haavoittuvuudet. 
Vanhempien huolen aiheisiin 
mietitään yhdessä vaihtoehtoja arkeen. 
Vanhemmat ja työntekijä tapaavat 1-3 
kertaa. Jos perheessä on useampi lapsi, 
jokaisen lapsentilanteesta keskustellaan 
erikseen. Lapsen iästä ja tilanteesta 
riippuen keskusteluissa voi herätä 
tarve tavata myös lasta. Vanhemman 
kanssa määritellään yhdessä tarpeet, 
tavoitteet ja aiheet tapaamiselle. 
Lapsen kanssa voi tulla esiin muitakin 

Lapset 
puheeksi 
- keskustelu 
 
Kun vanhemmalla on mielenterveyden 
ongelmia, hän on usein huolissaan 
lapsistaan. Vanhemmuus ei ehkä suju 
kuten ennen. Väsymys voi viedä voimat 
tai kärsivällisyyttä ei tunnu riittävän. 
Vanhempia saattaa askarruttaa myös 
se, mitä lapset näkevät vanhemman 
sairaudesta ja miten he sen kokevat. 
Perheen lapsille perheenjäsenen 
sairaudesta puhuminen antaa 
mahdollisuuden ymmärtää perheen 
tilannetta paremmin. Sosiaalinen 
verkosto, kuten lasten harrastukset ja 
kaverit, tukevat lasten hyvinvointia. 
Rajojen asettaminen sairastuneelle 
perheenjäsenelle auttaa muita 
perheenjäseniä säätelemään omaa 
jaksamistaan sairastuneen läheisen 
rinnalla.

Lapset puheeksi -keskustelu 
on tarkoitettu alaikäisten lasten 
vanhemmille. LP- menetelmä on 
kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksella (THL). Lp-keskustelu 
on kehitetty psykiatrisen hoidon 
apuvälineeksi tilanteisiin, jossa 
vanhemmalla on psyykkinen 
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tärkeitä teemoja, joista voidaan 
keskustella ja tukea näin lapsiomaista. 
LP-menetelmän konkreettinen 
päämäärä on lapsen arkipäivän 
sujuminen mahdollisimman hyvin 
kotona, varhaiskasvatuksessa, 
koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä. 
Työskentelyn avulla rakennetaan 
vanhempien, muiden lapsen elämän 
tärkeiden henkilöiden ja lapsen 
välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja 
lapsen arkipäivän sujumiseen sekä 
yhteistyöhön toinen toistensa kanssa. 
Menetelmä sisältää ihmissuhteisiin 
ja toimintaan sekä ajatteluun ja 
tunne-elämään liittyviä elementtejä. 
Menetelmään on oma koulutuksensa. 

Vinkki! 

Tutustu seuraaviin lähteisiin: Lapset 
puheeksi - esite, FinFami

Lähde: Solantaus T., Lapset Puheeksi 
- keskustelu. Mielenterveystalo.fi -> 
Lapset puheeksi

 

Piirrä/kirjoita oheiseen kuvioon itsellesi tärkeät 
ihmiset. Mitä tärkeämpänä / läheisempänä koet 
ihmisen itsellesi, merkitse hänet lähelle itseäsi ja 
sellaiset henkilöt, joiden kanssa olet harvemmin 
tekemisissä kauemmas itsestäsi.

Perheenjäsenet 
merkitse perheeseesi kuuluvat tärkeät ihmiset

Sukulaiset 
merkitse sukulaiset, jotka koet itsellesi tärkeinä

Ystävät 
merkitse itsellesi tärkeät ystävät

Naapurit / tuttavat
merkitse naapurit/tuttavat, jotka ovat sinulle 
tärkeitä.

Ammattilaiset / työntekijät
merkitse ihmiset, jotka ovat keskeisiä elämässäsi

Halutessasi voit merkitä ne henkilöt, joilta saat 
erityisesti voimia esimerkiksi sydämellä.  Voit myös 
pohtia, onko verkostossasi henkilöitä, jotka vievät 
paljon energiaa. Jos näin on, voisitko muuttaa 
tilannetta jotenkin

Sosiaalinen verkostokartta
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Turvallisuutesi vahvistamiseksi suunnittele ja mieti ainakin seuraavia asioita:

Mikä on pahin skenaario, mitä voi tapahtua? Mitä silloin tapahtuisi? 

Mitkä olisivat pahimmat seuraukset tilanteesta?

Miten silloin toimisit? Keneen ottaisit yhteyttä?

Mitä voit silloin tehdä oman ja perheesi hyvinvoinnin tukemiseksi?

Mitkä ovat pahimmat kompastuskivet, joita suunnitelman toteuttamisessa voisi 
ilmetä?

Tee lista numeroista, joista saat apua pahimman tapahtuessa. Voit tallentaa numerot 
myös puhelimeesi. Laita listaan myös hätänumero, sekä erilaiset kriisinumerot, 
joista saat tukea vuorokauden ympäri. Ota selvää paikkakuntasi palveluista sekä 
hoitotahoista. Voit soittaa ja keskustella tilanteestasi henkilökunnan kanssa 
etukäteenkin saadaksesi informaatiota asiassasi. 

Jos sinulla on lapsia, mieti miten pahin mahdollinen tilanne vaikuttaisi heihin?

Ketä lähiverkostoosi kuuluu, voitko pyytää apua lasten hoidossa, jos sinua tarvitaan 
muualla tai tarvitset lepoa? Voit miettiä etukäteen, miten lapsille voisi kertoa 
tilanteesta. Kerro tilanteestasi perheellesi tai lähimmille ystävillesi, jos mahdollista. 
Jos läheisesi eivät tiedä tilanteestasi, he eivät voi auttaa.

Kriisi- ja turvasuunnitelma
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Tarkastele omaa ajan käyttöäsi kellotaulun avulla. Merkitse 
kellotauluun, miten käytät aikasi. 

Koska nukut, koska syöt, koska huolehdit itsestäsi? 
Kuinka kauan päivässä käytät aikaa läheistesi huolehtimiseen?

Entä millainen olisi ihannepäiväsi? 
Miten paljon aikaa käyttäisit silloin mihinkin toimintaan? 

Onko kellotaulujen (todellinen ja ihanne) välillä suuria eroja? 
Mistä erot johtuvat ja mitä niille voisi tehdä?

Ajanhallinta

Rentoutusharjoitukset

Rentoutumisen ja tietoisen läsnäolon 
harjoitukset auttavat tutkitusti 
stressinsäätelyssä sekä vähentävät 
ahdistusta ja kuormittuneisuuden 
kokemusta. Rentoutuminen on 
synnynnäinen taito ja jokainen 
meistä rentoutuu eri tavalla. 
Omaisneuvonnassa omaista voi tukea 
kokeilemaan erilaisia tapoja löytää 
”hengähdyshetkiä” arkeen sekä löytää 
juuri itselle sopivia tapoja rentoutua. 
Rentoutumismenetelmiä on useita 
erilaisia! Esimerkiksi rauhallisen 
musiikin kuuntelu, mieleisten 
asioiden muistelu, jooga tai venyttely 
sekä kävely metsässä voi toimia 
rentoutusharjoituksena. Lisäksi on 
useita erilaisia harjoitteita, joita voi 
kokeilla. Joillekin meistä on helpoin 
rentoutua mielikuvin, toinen taas kokee 
omakseen keholliset harjoitukset.

Vinkki! 

Tutustu seuraaviin sivustoihin: 

Hyvinvointiohjelma Oiva. Oiva on 
hyvinvointiohjelma, jonka avulla voi 
lievittää stressiä, parantaa mielialaa 
ja saada lisäintoa elämään. Oivan 
harjoitukset auttavat keskittymään, 
olemaan tietoisesti läsnä, 
käsittelemään ikäviä ajatuksia ja 
tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. 
Sivustolta löydät paljon erilaisia 
harjoitteita. Löydät sivuston: 

www.oivamieli.fi 

Mieli, Suomen mielenterveys ry. 
Harjoitukset: Mindfulness sekä 
rentoutuminen. Sivustolta löydät 
useita, erilaisia harjoituksia. Löydät 
sivuston: 

www.mieli.fi/fi/mielenterveys/
harjoitukset

72 73

http://www.oivamieli.fi 
http://www.mieli.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset 
http://www.mieli.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset 


      C2. Mieti, mitä tuo järkevä tapa ajatella tarkoittaisi käytännössä.  
  a) Miten voisit vahvistaa omassa ajattelussasi tätä järkevintä tapaa   
         ajatella?  
  b) Jos joudut samanlaiseen tilanteeseen ja kokemaan samanlaisen   
      tunteen, niin miten toimit?  
  c) Jos huomaat, että jokin on helpottanut ahdistustasi, niin mikä se on  
      ollut? Kirjoita nämä ylös.

Tilanteiden kartoittaminen ja ajatusten/tunteiden ylös kirjaaminen auttaa sinua 
näkemään erilaisia kaavoja, kuinka mielesi tällä hetkellä toimii. Ohjeistus pohjaa 
kognitiiviseen psykoterapiaan.

Voit mahdollisuuksien mukaan ottaa seurantalomakkeen mukaasi, kun tapaat 
FinFamin alueyhdistyksen työntekijän. Voitte sitten yhdessä miettiä sinulle sopivia 
vaihtoehtoisia toimintatapoja vaikeiden ja kuormittavien tunteiden kanssa.

Lähde: Läheisuupumuksen omahoito – opas. FinFami.

Stressaavien asioiden ja 
tilanteiden kartoituslomake

Kun huomaat ja tunnistat, että jokin asia ahdistaa sinua, istahda alas paperilehtiön ja 
kynän kanssa. Menetelmä tunnetaan ABC-harjoituksena.

A. Kirjoita ylös, mikä asia sinua tarkkaan ottaen ahdistaa, ja yritä tunnistaa, 
minkälaiset tekijät tämän ajatuksen ja tunteen laukaisivat siinä tilanteessa. 
Tilanteessa on usein jokin laukaiseva tekijä – esimerkiksi joku sanoi jotain tai jokin 
esine muistutti mieleen jotain, joka sai mielesi reagoimaan. Joskus se voi olla 
myös mieleen pulpahtava ajatus tai mielikuva. Mikä se oli? Sanoita kokemuksesi. 

B. Mitä kipeitä ja ahdistavia ajatuksia ja tunteita tilanne laukaisi? Minkälaiset 
ajatukset päässäsi alkoivat pyörimään ja ahdistamaan sinua? Kirjoita näitä ylös.  
 
B2. Minkälaisia vaikutuksia huomaat, että ajatuksilla on sinuun.  
  a) Mitä tunteita ne herättävät sinussa?  
  b) Mitä kehollisia reaktioita ja tuntemuksia ne aiheuttavat sinussa?  
  c) Minkälaiseen toimintaan ne kehottavat ja johtavat? Tunnista ja   
          kirjoita ylös. 

C. Arvioi näitä ahdistavia ajatuksia faktojen valossa – eli keskity etsimään 
mahdollisimman varmaa todistusaineistoa. Kuinka tosia ne ovat? Kun kaikki 
tulkinnat, arvelut, mielikuvat ja tuntemukset laitetaan syrjään, niin mitä jää jäljelle? 
a) Mitkä todisteet ja faktat puoltavat niiden todenmukaisuutta? b) Mitkä todisteet 
ja faktat puhuvat niitä vastaan? c) Kun arvioidaan todisteita puolesta ja vastaan, 
mikä olisi niiden valossa järkevin tapa ajatella asiaa? Kirjoita nämä ylös.
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