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• Lapsi tai nuori, jonka vanhempi tai 
muu läheinen sairastaa psyykkistä, 
fyysistä sairautta tai 
riippuvuussairautta

• Yhteistä lapsiomaisille on huoli 
läheisestä ja muista 
perheenjäsenistä ja huolen 
vaikutukset jaksamiseen

• Lapsiomainen voi olla aikuisikäinen 
(=aikuinen lapsiomainen)

• Lapsella on oikeus saada ikätason
mukaista tietoa ja tukea kun omainen
sairastuu!





Vanhemman psyykkinen sairaus on haaste
vanhemmuudelle
• Vanhemman psyykkinen sairaus voi viedä voimavaroja 

vanhemmuudesta ja haitata lapsen tasapainoista kasvua 

• Lapsiomaisella on kohonnut riski sairastua myös itse psyykkisesti. 
Riski ei kuitenkaan tarkoita automaattista sairastumista!

• Psyykkinen sairaus ei usein näy ulospäin. Lapsen voi olla vaikea 
mieltää vanhemman tila sairaudeksi

• Vanhemman oireita voivat olla: 
• Uupumus, väsymys, poissaolevuus
• Ei pysty huomioimaan lapsen tarpeita
• Ärtymys, arvaamattomuus, ennakoimattomuus
• Aggressiivisuus, väkivaltaisuus 



Vanhemman sairauden vaikutuksia arjessa 
kotona
• Vuorovaikutus

• Salailu

• Ei avointa puhumista

• Häpeän tai ulkopuolisuuden tunteet

• Negatiivisuus

• Arjen sujuminen 
• Perustarpeista huolehtiminen voi kärsiä: ravinto, uni, hygienia, rajojen ja 

rutiinien pitäminen, hellyyden osoittaminen

• Kireä ilmapiiri, riitoja. Huolen ja / tai pelon sävyttämää arkea



Vanhemman sairauden vaikutuksia kodin 
ulkopuolella
• Sosiaaliset suhteet

• Eristäytyminen: ei voi tai halua kutsua kavereita kotiin

• Vanhempi ei jaksa viedä harrastuksiin tai kavereiden luo

• Huoli vanhemman voinnista estää lähtemästä kotoa

• On aina poissa kotoa tilanteen vuoksi

• Koulunkäynti, oppiminen ja kognitiiviset taidot
• Vanhempi ei pysty tukemaan koulunkäynnissä ja läksyissä

• Stressi vaikuttaa oppimiseen ja ajatteluun

• Keskittymisvaikeudet



Miten lapsiomaisen elämäntilanne voi näkyä?

• Lapset reagoivat ikänsä ja psyykkisen rakenteensa mukaisesti: toiset 
tunne-elämällään, toiset käyttäytymisellään

• Lapsi voi joutua ottamaan liikaa vastuuta
• Ei voi olla huoleton lapsi
• Huolehtii sisaruksista, kodin ja / tai vanhemman asioista
• Joutuu ottamaan omasta koulunkäynnistään ja elämästään liian suuren 

vastuun

• Lapsi ei välttämättä oireile, jos hänellä on riittävästi suojaavia tekijöitä 
ja vahvuuksia elämässään

• Mitä nuorempi lapsi, ja / tai mitä pidempään tilanne jatkunut, sitä 
”normaalimpana” pitää perhetilannetta



Miten lapsi saattaa oireilla? Esimerkkejä

• Lapset oireilevat eri tavoin:
• Alakuloisuus, itkuisuus, vetäytyminen

• Ärtyisyys, levottomuus, tulee 
konflikteja

• Turvattomuuden tunne, 
ahdistuneisuus, pelot

• Vaikeudet koulussa, poissaoloja

• Päänsärky, vatsakipu, muut somaattiset 
vaivat

• Liika kiltteys, huomaamattomuus / 
huomionhakuisuus, ripustautuminen





Suojaavia tekijöitä

• Avoin puhuminen asiasta → Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, mutta 
lapsen iän mukaisesti

• Turvallinen aikuinen → toinen (terve) vanhempi, muu sukulainen, 
kuraattori, harrastuksen ohjaaja jne.

• Lapsen persoona ja temperamentti vaikuttavat → Resilienssi (pärjäävyys, 
selviytymiskykyisyys), negatiivisuus / positiivisuus.. Resilienssi voi olla myös 
haaste

• Riittävän hyvä arki, rutiinit, rajat ja välittäminen
• Lasten ja nuorten hyvinvointia lisää kannustava, turvallinen 

kasvuympäristö. 
• Muiden ymmärtävä suhtautuminen lapsen tilanteeseen → päivähoidon, 

koulun merkitys. Onko perheen tilanteesta kerrottu?



Riskitekijöitä

• Perheen psykososiaaliset, moninaiset ongelmat altistavat 
• Taloudelliset vaikeudet
• Työttömyys
• Parisuhteen ongelmat
• Perheen yksinäisyys ja verkostojen puute
• Muut (somaattiset) sairaudet

• Keskittyminen pelkästään sairastuneeseen ja sairauteen

• Lasten ja nuorten syrjäytymistä ja syrjintää salliva kasvuympäristö

• Suhtautuminen negatiivista tai ohittavaa koulussa, päiväkodissa, 
harrastuksissa



Kuinka tukea kuormittavassa tilanteessa elävää 
lasta?
• Kuuntele, juttele, katsele ja kohtaa, 

ole läsnä!
• Arvostaen ja hyväksyvästi, ota lapsi 

tosissaan!
• Kuuntele herkällä korvalla, mutta 

maalaisjärjellä ja ”liika 
huolestuneisuus” pois

• Arjen välittämistä →Mitä sulle
kuuluu? Onko kaikki kunnossa, 
Voinko auttaa? Miten kotona 
menee?

• Ole vakaa, uskalla kohdata myös 
negatiiviset tunteet!



Vapaaehtoinen lapsen elämässä

• Aikuinen kaveri arjessa 

• Turvallinen aikuinen

• Harrastukseen viejä

• Läksyissä auttaja

• Joku jolle voi kertoa ilot & surut

• Rajojen ja rutiinien pitäjä

• Joku jolla on aikaa, ja joka 
kuuntelee

• Vapaaehtoisen merkitys  voi 
kantaa aikuisuuteen saakka!



Lapsiomaiset kertovat

”Koen, että minua suojasi lapsena myös oma 
luonteeni, tietynlainen itsepäisyys.” finfami.fi

”Lapset ja nuoret jotka elävät perheessä, jossa on psyykkisesti 
sairastunut vanhempi, tarvitsevat erityistä tukea ja turvaa. Heille tulisi 
kertoa sairaudesta ja selventää, ettei se ole heidän syytään. He 
tarvitsevat luottamuksen siihen, että sairautta hoidetaan ja se on 
aikuisten vastuulla. He tarvitsevat aikuisen jonka kanssa sanoittaa 
omia kokemuksia ja tunteita.” finfami.fi

”Olen kääntänyt vaikeat ajat voimavaroikseni ja pienet 
vastoinkäymiset eivät enää niin hetkauta kun tietää, 

että pahemmastakin on selvitty.” finfami.fi



Lapsiomaisten ohjelmanjulistus

• 1.Huomatkaa meidät ja kuunnelkaa meitä

• 2.Tarvitsemme tietoa ja tukea

• 3. Me haluamme itse määritellä kokemuksemme: 
Tarinamme ovat erilaisia ja yksilöllisiä

• 4. Meistä ei voi tehdä johtopäätöksiä vanhemman 
psyykkisen sairauden perusteella

• 5. Vaikeat lapsuudenkokemukset tuottavat myös 
selviytymisen välineitä

• 6. Se mitä kutsutaan kasvaneeksi sairastumisriskiksi 
voi olla myös terve reaktio sairaaseen ympäristöön 
eikä sairauden kohtalonomaista siirtymistä 
sukupolvelta toiselle

Rita Jähi: Työstää, tarinoida, selviytyä. 2004



OMAISTEN TARINOITA

YouTube

• Savon mielenterveysomaiset Oma ry: 
https://www.youtube.com/channel/UCymlUy03hv2P8N5ehIuM19Q

• Omaishoitajaliitto ry, Kirsi Hokkilan tarina: 
https://www.youtube.com/watch?v=DDwH9vKMGFc&t=2s

• Auttava omainen, mm. Ullan tarina: 
https://www.youtube.com/watch?v=b6Upu_2ik70

• Riikan tarina: https://www.youtube.com/watch?v=WI9S-rhRkvc

• Sarianna Vaaran haastattelu HSTV:ssa – lapsuus skitsofreniaa sairastavan äidin 
kanssa (vaatii HS - nettitunnukset) http://www.hs.fi/elama/art-
2000002784390.html

TAI ruutu.fi – palvelussa https://www.ruutu.fi/video/1342716

• Varjoton mieli – draamakokonaisuus yläkouluille http://www.varjotonmieli.fi/

https://www.youtube.com/channel/UCymlUy03hv2P8N5ehIuM19Q
https://www.youtube.com/watch?v=DDwH9vKMGFc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=b6Upu_2ik70
https://www.youtube.com/watch?v=WI9S-rhRkvc
http://www.hs.fi/elama/art-2000002784390.html
https://www.ruutu.fi/video/1342716
http://www.varjotonmieli.fi/
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AIHEESTA MUUALLA: 

• Labyrintti – lehti https://finfami.fi/labyrintti/

• Suomen mielenterveysseura: http://www.mielenterveysseura.fi/fi

• Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry: http://www.finfami.fi/

• FinFami paikallisyhdistykset, mm: 

• www.tukitupa.fi (Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry) 

• www.omary.fi (Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry)

• FinFami ry: Lapsiomaistyön periaatteet https://finfami.fi/materiaalit-ja-oppaat/lapsiomaistyon-periaatteet/

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67397/951-44-5993-8.pdf?sequence=1
https://finfami.fi/labyrintti/
http://www.mielenterveysseura.fi/fi
http://www.finfami.fi/
http://www.tukitupa.fi/
http://www.omary.fi/
https://finfami.fi/materiaalit-ja-oppaat/lapsiomaistyon-periaatteet/


Mihin ottaa yhteyttä ja kuinka toimia jos 
tunnet huolta? 
• Jos on kontakti vanhempiin, voi kysyä suoraan miten kotona 

menee

• Tarvittaessa yhteys omaan esimieheen, ohjaajaan tai 
yhteyshenkilöön

• Huolen lapsesta tai perheestä voi kertoa esimerkiksi 
varhaisen tuen työntekijälle

https://www.siunsote.fi/varhaisen-tuen-sosiaalityo

• Tarvittaessa lastensuojeluilmoitus puhelimitse tai 
lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä

https://www.siunsote.fi/lastensuojelu

TUKEA PERHEELLE

• Neuvola, päivähoito

• Järjestöjen tuki: tukiperheet, tukihenkilöt (Pelastakaa Lapset 
ry), perhekummit (MLL), aikuiskaverit, perhekahvilat, 
seurakunnan toiminta, omaisyhdistykset

• Ryhmiä ja vertaistukea järjestävät monet tahot: 

• Äimä ry (uupumus, synnytyksenjälkeinen masennus) 
https://aima.fi/vertaistukiryhmat/

• Maria Akatemia (äideille jotka pelkäävät käyttävänsä 
väkivaltaa) 
https://www.mariaakatemia.fi/toiminta/ehkaiseva-
vakivaltatyo/

• Vertti-toiminta perheille

• Lapset Puheeksi – keskustelu & neuvonpito perheille

https://www.siunsote.fi/varhaisen-tuen-sosiaalityo
https://www.siunsote.fi/lastensuojelu
https://aima.fi/vertaistukiryhmat/
https://www.mariaakatemia.fi/toiminta/ehkaiseva-vakivaltatyo/



