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This thesis was a qualitative study. The aim of this study was to discover themes 
which are important to handle in a peer support group for adult offsprings of par-
ents with mental health problems. The group is targeted for adults whose parents 
have had mental health problems in their childhood.  
 
The theoretical part of this thesis includes theory on the effects parent’s mental 
health problems have on other family members. Another theme is peer support.  
 
The data was collected by three individual interviews. The participants described 
their experiences and expectations on peer group activities. The data was tran-
scribed and analyzed with qualitative methods.  
 
The results show that there are two essential factors to handle in the peer group. 
The first is that it is important to share emotions with the others. Sharing your 
feelings can have an effect on how you process different experiences. The sec-
ond result is that it is crucial to have information on mental illnesses.  
 
This thesis increases the peer group renown. It is important to develop the digital 
services of the parish in order to reach more children youth easier. The parish 
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member has mental health problems.  
 
 
Key words: mental health, mental disorders, adult children, family relations  
 

 
 
 

  



SISÄLTÖ 
 

 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 6 

2 FINFAMI UUSIMAA RY ................................................................................... 8 

3 VANHEMMAN PSYYKKINEN SAIRASTUMINEN ......................................... 10 

3.1 Vanhemman kyky vanhemmuuteen ........................................................ 10 

3.2 Vanhemman sairastumisen vaikutus lapseen ......................................... 11 

3.3 Sairastumisen vaikutus aikuiseen lapseen .............................................. 14 

3.4 Sairastumisen vaikutus koko perheeseen ............................................... 17 

4 VERTAISTUKI ............................................................................................... 21 

4.1 Vertaistukiryhmät ..................................................................................... 21 

4.2 Aikuiset lapsiomaiset – ryhmä ................................................................. 23 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ......................................................................... 25 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ............................................................................ 25 

5.2 Aineiston keruu ........................................................................................ 26 

5.3 Aineiston analyysi .................................................................................... 27 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET ......................................................................... 28 

6.1. Tunteiden jakaminen .............................................................................. 28 

6.2 Tieto sairaudesta on tärkeää ................................................................... 29 

6.3 Palvelujärjestelmä ................................................................................... 32 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET ..................................................................................... 34 

7.1 Keskeiset tulokset ................................................................................... 34 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus .......................................................................... 35 

8 POHDINTA .................................................................................................... 37 

8.1 Seurakunnat matalan kynnyksen toiminnan tarjoajina ............................ 37 

8.2 Ammatillinen kasvuni opinnäytetyöprosessin aikana ............................... 38 

LÄHTEET .......................................................................................................... 40 



LIITE 1 .............................................................................................................. 44 

LIITE 2 .............................................................................................................. 45 

LIITE 3 .............................................................................................................. 46 



 

1 JOHDANTO 

 

 

Mielenterveyden häiriötä sairastaa noin 15 prosenttia suomalaisista miehistä ja 

20 prosenttia naisista. Häiriöistä tavallisin on masennus. Sitä sairastaa joka hetki 

miehistä 4–6 prosenttia ja naisista 6–8 prosenttia. Synnytyksen jälkeistä masen-

nusta sairastaa noin 10–15 prosenttia synnyttäneistä naisista. Masennusta pide-

täänkin erityisesti lapsiperheiden ongelmana, ja on oletettavaa, että sitä esiintyy 

siellä näitä lukuja enemmän. Psykoottisia häiriöitä esiintyy noin 3 prosentilla vä-

estöstä. Lapsiperheissä luku saattaa kuitenkin olla pienempi, sillä psykoottinen 

häiriö saattaa estää perheen perustamisen. (Solantaus 2012, 240.) Suurella 

osalla psykiatrisista potilaista on lapsia. Lasten lukumäärään saattaa vaikuttaa 

se, mikä psyykkinen sairaus on kyseessä. (Jähi 2001, 54–55; Solantaus 2001, 

20–21.) 

 

Mielenterveyden häiriöihin liittyy häpeää. Sairastunut saattaa itse hävetä sairaut-

taan. Usein häpeä ulottuu myös lähipiiriin ja sairastuneen lapset leimataan sen 

vuoksi, että vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. (Solantaus 2008, 207.) 

Masennus on lapsen kannalta yksi hankalimmista psyykkisistä sairauksista. Ar-

vioiden mukaan masennusta sairastavien vanhempien lapsista noin 40 prosenttia 

kärsii psykiatrisesta häiriöstä alle 20–vuotiaana. Ikävuoteen 25 mennessä riski 

kasvaa 60 prosenttiin. Lasten häiriöt ovat myös hankalampia ja alkavat aiemmin 

kuin muita psyykkisiä sairauksia sairastavien lapsilla. Myös itsemurhariski on 

suurempi. Tavallisin häiriö lapsilla on vakava masennus, jonka rinnalla esiintyy 

lisäksi esimerkiksi ahdistuneisuutta ja käytöshäiriöitä. Myös siinä tapauksessa, 

kun vanhempi on hoidossa sairautensa vuoksi, lapsen vaara sairastua on kohon-

nut. (Solantaus 2001, 21–22.)  

 

Opinnäytetyössäni tutkin Aikuiset lapsiomaiset -ryhmässä käyvien kokemuksia 

ryhmän toiminnasta. Kyseessä on vertaisryhmä aikuisille, joiden lapsuuden per-

heessä vanhemmalla on ollut mielenterveyden ongelmia. Aikuiset lapsiomaiset -

ryhmän ohjaaja innostui aiheesta, sillä kyseistä ryhmää ei ole aiemmin juurikaan 

tutkittu. Aihe on siis työelämälähtöinen.  
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Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuottaa kokemustietoa Aikuiset lapsiomaiset -

ryhmän toiminnasta ja saada haastatteluiden avulla Aikuiset lapsiomaiset -ryh-

mäläisten ääni kuuluviin. Tavoitteena on tuoda esille teemoja, joista ryhmässä on 

tärkeä keskustella. Opinnäytetyöni tavoitteena on lisäksi tuoda lisää näkyvyyttä 

edellä mainitulle yhdistykselle ja erityisesti Aikuiset lapsiomaiset -ryhmälle. Li-

säksi henkilökohtaisena tavoitteenani on saada laajempi ymmärrys siitä, miten 

sosionomi voi tukea mielenterveysomaisia.  
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2 FINFAMI UUSIMAA RY 

 

 

FinFami Uusimaa ry on yhdistys, joka toimii edistääkseen omaisten hyvinvointia, 

kun lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia. Yhdistys antaa tietoa psyykki-

sistä sairauksista ja tukee omaisten jaksamista. (FinFami Uusimaa ry.) Yhdistys 

sai alkunsa Suomen mielenterveysseuran projektista, jossa omaisille järjestettiin 

ryhmiä, joissa tarjottiin tietoa ja tukea. Projekti päättyi 1987, minkä jälkeen osa 

osallistujista halusi jatkaa tapaamisia ilman ohjaajaa. Ryhmään osallistuneet 

omaiset halusivat lähteä kehittämään omaistoimintaa. He päättivät perustaa yh-

distyksen ajamaan omia etujaan. Tästä vertaisryhmästä toiminta laajentui jär-

jestö- ja kansalaistoiminnaksi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan laajemminkin 

psykiatrian hoitokäytäntöihin ja päätöksentekijöihin omaisnäkökulmaa esiin tuo-

malla. Toiminnan laajentumisesta huolimatta vertaistuen eri muodot ovat edel-

leen tärkeä ja keskeinen osa yhdistyksen toimintaa. (Inkinen & Santasalo 2002, 

90–91.) 

 

FinFami Uusimaa ry tarjoaa omaisille monenlaista toimintaa: vertaistukiryhmiä, 

luentoja, kursseja ja virkistystoimintaa. Vertaistukiryhmiä ohjaavat ammattilaiset 

ja koulutetut vertaisohjaajat. Ryhmiä on puolisoille, sisaruksille, vanhemmille, lap-

sille ja aikuisille lapsiomaisille. Näiden lisäksi FinFami Uusimaa ry pyrkii toimin-

nallaan vaikuttamaan Uudenmaan mielenterveyspalveluihin. Yhdistys tekee yh-

teistyötä kuntien, viranomaisten, ammattilaisten, asiantuntijoiden ja muiden jär-

jestöjen kanssa. (FinFami Uusimaa ry i.a.) 

 

FinFami Uusimaa ry:n tavoitteena on lisätä avoimuutta keskustella mielentervey-

denongelmista. Yhdistys pyrkii myös lisäämään tietoa mielenterveyteen liittyvistä 

asioista sekä parantamaan niin mielenterveysomaisten kuin perheidenkin selviy-

tymistä ja hyvinvointia. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on lisätä mielenterveys-

omaisten huomioon ottamista yhteistyökumppanina hoitoprosessissa. Tavoittei-

den lisäksi yhdistyksellä on myös neljä arvoa. Ensimmäinen niistä on kunnioitus 

ja yksilöllisyys. Se tarkoittaa jokaisen ihmisen yksilöllisten tarpeiden huomioi-

mista ja kunnioittamista sekä niiden kuulemista ja niihin vastaamista. Toinen arvo 
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on inhimillisyys ja asiakaslähtöisyys eli toiminta ja kohtaaminen lähtevät asiak-

kaan lähtökohdista ja tarpeista. Kolmas arvo on tasa-arvoisuus, mikä merkitsee 

sitä, että jokainen otetaan vastaan ja hyväksytään omana itsenään. Ihmistä ei 

pyritä muuttamaan vaan vaikuttamisen kohteena ovat hänen ympärillään olevat 

asiat ja olosuhteet. Neljäntenä arvona on avoimuus. Yhdistys haluaa painottaa 

kannustavaa ilmapiiriä, jossa on mahdollisuus avoimelle vuorovaikutukselle. (Fin-

Fami Uusimaa ry i.a.) 
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3 VANHEMMAN PSYYKKINEN SAIRASTUMINEN 

 

 

3.1 Vanhemman kyky vanhemmuuteen 

 

Lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja heidän tulee 

turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. (Lastensuojelulaki 2007.) 

Lapsella on synnynnäinen tarve vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. On 

mahdollista, että lapsi kykenee tajuamaan jollain tasolla alusta asti sen, miltä hä-

nen toimintansa näyttäytyy muiden silmissä. Tämän kyvyn kehittyminen vaatii ai-

kuisia, jotka ovat kiinnostuneita lapsen mielenliikkeistä ja pysyvät pitämään lap-

sen mielessään. (Sinkkonen & Kalland 2016, 77.) 

 

Perheessä, jossa vanhempi sairastuu psyykkisesti, vanhemman kyky toimia van-

hempana usein heikkenee ja vanhempi-lapsi -suhde muotoutuu erilaiseksi kuin 

niin kutsutussa normaalitilanteessa. Monissa perheissä lapset ovat oman on-

nensa nojassa, kun sairastunut vanhempi ei pysty vastaaman edes lasten perus-

tarpeisiin. Joissakin perheissä lapset kantavat jo hyvin nuorena vastuuta. Muiden 

auttaminen saattaa johtaa korkeaan moraaliin ja hyvien ongelmanratkaisukeino-

jen kehittymiseen. Tämä saattaa lisätä kykyä kestää myöhemmän elämän stres-

sitilanteita. (Jähi 2001, 61–64.) 

 

Vanhemman tehtävänä on luoda edellytykset lapsen hyvälle psyykkiselle ja sosi-

aaliselle kehitykselle. Yksi tärkeä tapa tarkastella varhaista vuorovaikutusta on 

John Bowlbyn luoma kiintymyssuhdeteoria. Lapsen turvallisuudentunne perustuu 

siihen, millä tavalla hän voi ennakoida hoivaajansa käyttäytymistä. Kun lapsi luot-

taa hoitajan saatavilla oloon, hänen ei tarvitse kantaa huolta turvallisuudestaan. 

Mitä turvattomampi ja arvaamattomampi ympäristö on, sitä enemmän lapselta 

kuluu voimavaroja oman turvallisuutensa varmistamiseen ja vaarojen välttämi-

seen. Kiintymyssuhdemallit ovat pysyviä lapsuudesta aikuisuuteen ja ne myös 

siirtyvät sukupolvelta toiselle. (Sinkkonen ym. 2016, 75, 79.) 
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Varhaisen vuorovaikutuksen vakavat puutteet johtavat mentalisaatiokyvyn ja nor-

maalin kehityksen häiriintymiseen. Mentalisaatio tarkoittaa kykyä pitää mieli mie-

lessä. Vanhemman mentalisaatiokyky tarkoittaa sitä, että vanhemmalla on halua 

ja kykyä pohtia lapsen kokemusta ja tunnetta erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Se 

on halua katsoa lapsen ilmiökäyttäytymisen taakse, pohtia lapsen kokemuksia ja 

reagoimistapoja sekä miettiä vaihtoehtoisia selityksiä lapsen käyttäytymiselle. 

Mentalisaatiokyky voi vahingoittua. Vahingoittumista on kuvailtu kolmella tavalla. 

Ensimmäinen tapa on, että vanhempi ei kykene lainkaan mentalisaatioon. Toinen 

tapa on, että hän kykenee siihen heikosti tai vääristyneesti. Kolmas tapa on, että 

vanhempi voi käyttää mentalisaatiota haitallisella tavalla, esimerkiksi manipu-

loidakseen lasta. (Pajulo, Salo & Pyykkönen 2016, 81–83, 85.) 

 

 

3.2 Vanhemman sairastumisen vaikutus lapseen 

 

Kun vanhempi sairastuu psyykkisesti, lapsen elämä menee tolaltaan. Aikuisen 

outo käytös on lapsen silmin katsottuna pelottavaa, koska hänellä ei ole tiedollisia 

eväitä määritellä sitä. (Jaatinen 2004, 25.) Psyykkinen sairaus saattaakin jäädä 

lapsen näkökulmasta vaille selitystä ja hahmottomaksi ilmiöksi, koska siihen ei 

liity mitään konkreettista, kuten esimerkiksi alkoholismissa pullo ja humala. Lapsi 

tuntee psyykkisen sairauden ja sen vaikutukset, mutta ei osaa pukea niitä sa-

noiksi. Monen lapsen kohdalla kyse on ikään kuin salapoliisityöstä. Moni lapsi 

kokee, että lapsuuden asiat on käsiteltävä ennen, kuin hän pääsee elämässä 

eteenpäin. Näin ollen vanhemman psyykkinen sairaus on asia, joka lapsen on 

välttämättä jossakin vaiheessa käsiteltävä. Se ei ole valinta. Silloin kun lapset 

jäävät vaille tietoa ja sen mukanaan tuomaa ymmärrystä, syntyy helposti vääriä 

uskomuksia ja luuloja. Usein lapset kohdistavat kaiken itseensä. Tilanne on tie-

tenkin toisenlainen silloin, kun sairaus on helposti havaittavissa. (Jähi 2001, 57–

58.) 

 

Moni vanhempi kuvittelee, ettei lapsi huomaa mitään. Vanhemmat haluavat suo-

jella lasta karulta totuudelta, ja siksi heidän on hankalaa kertoa lapselle psyykki-

sestä sairaudesta. Tästä kuitenkin seuraa usein vain entistä suurempi hämmen-

nys. (Jaatinen 2004, 25.) Onkin niin, että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, 
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sitä harvemmin hänelle kerrotaan vanhemman psyykkisestä sairaudesta. Tämä 

siksi, että lapsen on hankala hahmottaa vanhemman hämmentävää ja pelottavaa 

käytöstä sairaudeksi. Ajatellaan, että lapset eivät ymmärrä sairautta ja heitä ha-

lutaan suojella. Kuitenkin juuri pienimmät lapset kaipaisivat kaikkein eniten seli-

tyksiä ja tietoa. Joskus on kyse myös siitä, että sairaus halutaan salata ympäris-

töltä, ja lapselle kertomatta jättäminen on tämän asian varmistamista. Saattaa 

olla myös niin, että lapset tietävät sen, mistä voi ja ei voi puhua, mutta he eivät 

tiedä mistä vanhemman käyttäytymisessä on kyse. Salailu liittyy häpeän tuntee-

seen, ja salailemalla lapset oppivat, että psyykkiset sairaudet ovat häpeällisiä 

asioita. Häpeä ja salailu aiheuttavat monelle lapselle sen, että he eivät voi tai 

halua tuoda kavereita kotiin. Ne myös helposti johtavat eristäytymiseen ja vaikeu-

teen luottaa muihin ihmisiin. Moni lapsi kokee myös, että vanhemman sairaus 

leimaa häntä itseään. (Jähi 2002, 57, 59–60.) 

 

Psyykkisesti sairaan vanhemman lapsella on suurempi riski sairastua psyykki-

sesti ja hänellä voi ilmetä enemmän käyttämishäiriöitä kuin perheissä, jossa van-

hempi ei ole psyykkisesti sairas. Lapsella on myös suurempi todennäköisyys aja-

tella itsestään negatiivisesti ja tuntea syyllisyyttä ja sosiaalisia vaikeuksia. Heillä 

on myös riski heikkoon tiedolliseen kehitykseen ja heillä esiintyy enemmän oppi-

misvaikeuksia. Nämä tiedolliset, emotionaaliset ja käytösvaikeudet usein johtavat 

lapsella diagnosoitavaan psyykkiseen sairauteen. (Gladstone, Boydell, Seeman 

& McKeever 2011, 271.) Vanhemman ja lapsen psyykkiset häiriöt ovat usein sa-

mankaltaisia. Diagnoosista riippumatta vanhemman psyykkiset häiriöt lisäävät 

lapsen riskiä sairastua masennukseen sekä ahdistus-, käytös- tai päihdehäiriöi-

hin. (Solantaus 2012, 240.) 

 

Lasten riski sairastua diagnosoitaviin psyykkisiin häiriöihin on tutkimuksesta riip-

puen 10–80 prosenttia. Lasten mielenterveyden häiriöt eivät tutkimusten mukaan 

johdu niinkään vanhemman sairaudesta tai siihen liittyvistä olosuhteista. Sen si-

jaan kyse on prosessista, joka voi edetä useaan eri suuntaan. Lapsen kannalta 

tärkein tekijä on se millä tavalla sairaus vaikuttaa lapsen ja vanhemman suhtee-

seen ja vanhemmuuteen. Oleellisia ovat kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että 

lapsella on vanhempi, johon voi tunnetasolla turvautua. Toinen tärkeä asia on se, 
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miten arki järjestetään. Kolmanneksi merkityksellistä on se, millä tavalla lapsi ym-

märtää tilanteita ja millaisia merkityksiä psyykkinen sairaus ja sen mukanaan tuo-

mat asiat saavat hänen mielessään. (Jähi 2001, 54–55; Solantaus 2001, 20–21.)  

 

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä kokonaisvaltaisemmin vanhemman ma-

sennustila vaikuttaa häneen. Kun kyseessä on vauva tai pieni lapsi, vanhemman 

masennus ikään kuin kietoutuu osaksi lapsen minuutta. (Jähi, Koponen & Män-

nikkö 2011, 186.) Lapset tarvitsevat erikoistietoa ja hoitoa, jotta selviävät tilan-

teen aiheuttamasta hämmennyksestä ja kaaoksesta. Usein roolit kääntyvät per-

heessä päälaelleen niin, että lapsista tulee vanhempien hoitajia. Tämä vaikuttaa 

väistämättä haitallisesti lasten omaan kasvuun. Heidän omat ensisijaiset tar-

peensa jäävät tyydyttämättä ja heille jää syvää emotionaalista nälkää. (Jaatinen 

2004, 24–25.) 

 

Lapsi tai nuori saattaa omaksua jonkin roolin selviytyäkseen hankalassa tilan-

teessa. Selviytymisroolin mukainen käyttäytyminen liittyy lapsen tulkintoihin per-

heen tilanteesta. Mahdollisia rooleja ovat vastuunottaminen, epäsosiaalinen käy-

tös, hauskuuttajan rooli ja näkymättömäksi tekeytyminen. Kun lapsi ottaa jonkin 

selviytymisroolin, hänen käyttäytymisensä alkaa ohjautua vanhemman sairau-

desta eikä lapsen omista kehitystarpeista käsin. Selviytymisroolit kaventavat lap-

sen elämää. Tästä syystä lasta onkin tuettava kaikin mahdollisin keinoin. (Jähi 

ym. 2011, 188.) Jotkut lapset ikään kuin jättäytyvät pois hänen vanhemman väli-

sestä suhteesta ja käyttäytyvät itsenäisesti. Tämä käyttäytymistapa on lapselle 

haitallinen, sillä se vääristää lapsen ja vanhemman suhdetta. Lisäksi se altistaa 

lapsen käytösongelmille. (Gladstone ym. 2011, 273.) On tavallista, että lapsi ko-

kee ristiriitaisia tunteita sairasta vanhempaansa kohtaan. Lapset ovat kertoneet 

tuntevansa velvollisuudekseen pysyä sairastuneen vanhempansa luona ja koke-

vat syyllisyyttä, kun ovat hänestä erossa. Vanhemman jättäminen johti myös syyl-

lisyyden tunteeseen, siitäkin huolimatta, että se tuntui helpottavalta. (Jähi 2001, 

68.) 

 

Lapset ovat tyypillisesti hyvin lojaaleja vanhempiaan kohtaan. Niinpä he eivät 

avaudu asioista helposti perheen ulkopuolisille. Lapset saattavat jakaa vanhem-

pien kanssa huolen siitä, että heidät otetaan huostaan, tai heidän elämäänsä 
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muuten puututaan. Lapset kokevat vaikeita tunteita sairastunutta vanhempaa 

kohtaan, kuten sääliä, myötätuntoa, vihaa, pelkoa ja häpeää. Näitä seuraa usein 

syyllisyys. Tutkimukset osoittavat, että lapsia auttavat eniten tiedon saaminen 

vanhemman sairaudesta sekä perheen ulkopuoliset kontaktit aikuisiin. Isovan-

hemmilla, kummeilla ja muilla sukulaisilla sekä ystävillä, opettajilla, kerhonohjaa-

jilla ja valmentajilla on suuri merkitys. Lapsella on paremmat edellytykset selvitä 

perheen vaikeuksista, jos hänellä on mahdollisuus olla välillä oman ikäisensä, 

saada huomiota ja mahdollisesti puhuakin asioista sen verran kuin hänellä on 

halua ja voimia. Tulee pitää huoli siitä, ettei lapsen taakka ole liian suuri niin, että 

häneltä ikään kuin viedään lapsuus. (Jaatinen 2004, 26–27.) 

 

Leimaamisessa on erityistä se, että se ulottuu henkilöstä itsestään myös hänen 

perheeseensä. Eli usein myös lapset leimataan sen vuoksi, että vanhemmalla on 

mielenterveyden ongelmia. (Solantaus 2008, 207.) Niinpä kaikkien aikuisten suh-

tautuminen on lapsen kannalta merkittävää. Jos toinen vanhempi ei kykene 

omalta kaaokseltaan ja kivuiltaan keskustelemaan lapsen kanssa ja perheen ul-

kopuoliset vaikenevat, tilanne on monin tavoin mahdoton. Lapsi kokee suurta hä-

tää ja yksinäisyyttä. Ympäristö vaikeneminen johtuu usein hienotunteisuussyistä 

tai pelokkuudesta. (Jaatinen 2004, 25.) Useiden tutkimusten mukaan sekä van-

hemmat että ammattiauttajat pystyvät helpottamaan lasten arkea ja tukemaan 

heidän kehitystään. Tämä antaa toivoa sekä vanhemmille että ammattilaisille ja 

vahvistaa työntekijöiden uskoa siihen, että heidän työnsä on tärkeää. (Jähi 2001, 

54–55; Solantaus 2001, 20–21.)  

 

 

3.3 Sairastumisen vaikutus aikuiseen lapseen 

 

Vanhemman psyykkinen sairaus vaikuttaa myös aikuistumiseen ja itsenäistymi-

seen (Jähi 2002, 71). Vanhemman mielenterveysongelmat saattavat vaikeuttaa 

nuoren kotoa lähtemistä erityisesti silloin, kun nuori on ollut vanhemmalleen tär-

keä tuki. Nuorelle saattaa olla vaikeaa jättää vanhempaa yksin, kun hän ei voi 

olla varma siitä, miten vanhempi tulee toimeen. Nuori saattaa ratkaista asian re-

päisemällä itsensä rajusti irti ja saattaa jopa katkaista välit kotiin ainakin joksikin 
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ajaksi. (Solantaus 2008, 210.) Hän haluaa muuttaa pois kotoa niin pian kuin mah-

dollista. Joskus ratkaisuna on lähteminen mahdollisimman kauas, jopa ulkomaille 

(Jähi 2002, 71–72).  

 

Lapsi on saattanut oppia kotona koko ajan tarkkailemaan muiden ihmisten tun-

teita ja pyrkii toimimaan niin, että kukaan ei pahoita mieltään. Mikäli hän käyttäy-

tyy näin vielä nuorena aikuisena, joutuu hän edelleen tukahduttamaan omat tar-

peensa ja tunteensa, eikä hänen oma persoonansa pääse kehittymään. Kuiten-

kin jos hän pyrkii ottamaan huomioon myös omat tarpeensa ja arvioimaan niitä, 

hänelle on suuresti iloa hänen lapsuudessa oppimistaan ihmissuhdetaidoista. 

Nuori aikuinen saattaa uupua, mikäli hän pyrkii tekemään työnsä äärimmäisen 

vastuuntuntoisesti ja hoitamaan kaiken yksin. Jos hän pystyy asettamaan rajat 

omalle työlleen ja vaatimaan jotain myös muilta, hänelle on paljon hyötyä vas-

tuuntunnostaan ja oma-aloitteisuudestaan. Näillä taidoilla, joita lapsi kehittää jak-

saakseen arjessa psyykkisesti sairaan vanhemman kanssa, on suuri merkitys 

kuntoutumisessa, mikäli hän itse sairastuu lapsena tai aikuisena. Herkkyys suh-

teessa muihin ihmisiin, luovuus, toisista huolehtiminen, myötäelämisen kyky ja 

vastuuntuntoisuus ovat suuria etuja, jos ihminen oppii soveltamaan niitä omiin 

tarpeisiinsa. (Solantaus 2001, 27–28.) 

 

Aikuisella ihmisellä on luonnollisesti oma elämä, työ, perhe, ystävät ja harrastuk-

set. Kun vanhemmalla on mielenterveysongelmia, tilanne on haastava. Aikuisen 

lapsen kannettavaksi tulee helposti tavanomaista enemmän vastuuta omasta 

vanhemmasta. Jos lapsuudessa on ollut paljon vaikeita asioita suhteessa sairaa-

seen vanhempaan, voi huolenpitotehtävä olla tunnetasolla vaikea ja ristiriitainen-

kin. Huolenpitotehtävä saattaa käydä jopa ylivoimaiseksi silloin kun taustalla on 

vahvoja vaille jäämisen kokemuksia lapsuudesta. (Jähi ym. 2011, 187.) Selviyty-

mistä voidaan ajatella pitkäaikaisena, läpi elämän kestävänä prosessina. (Jähi 

2001, 76.) Jähin (2004, 160) mukaan ne, jotka kokivat itse selvinneensä, eivät 

pelänneet itse sairastuvansa. 

 

Rita Jähi (2004, 9, 156) käsittelee väitöskirjassaan äidin ja isän psyykkiseen sai-

rastumiseen liittyviä kokemuksia. Hän haastatteli tutkimustaan varten aikuisia, 

jotka ovat kasvaneet perheessä, jossa vanhemmalla on ollut mielenterveyden 
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ongelmia. Hän kuvaa väitöskirjassaan suhdetta lapsuuden kokemuksiin. Lapsuu-

den kokemuksista kertominen on niiden koskettamista kielellisesti. Jähi haastaa 

pohtimaan, millaisia ovat ne kokemukset, joista kertominen vaatii vuosien työstä-

misen ja kypsyttämisen. Millaisia ovat kokemukset, joista kertominen aiheuttaa 

pelkoa hallitsemattomasta itkusta ja joita kyetään käsittelemään usein ensi kerran 

terapiaistunnossa kahdenvälisessä ja luottamuksellisessa tilassa.  

 

Suhde lapsuuden kokemuksiin on prosessi. Prosessi on välttämätön, eikä sitä voi 

pysäyttää sen lähdettyä liikkeelle. Jähin haastateltavien kokemukset ovat olleet 

heidän oman kuvailunsa mukaan pinnan alla, peitossa, syvällä ja näkymättö-

missä. He kuvaavat tilanteen ruumiillisena kokemuksena. Kokemukset ovat hei-

dän sisällään musta möykky tai möhkäle, joka sulaa hitaasti, kiukutellen, vaike-

asti ja pitkään. Kokemuksia onkin mahdollista koskettaa kielen kautta, ja tämän 

koskettamisen kuvataan aluksi olevan tuskallista. Kun kokemuksistaan kertoo 

kielellisesti, ne alkavat saada merkitystä ja ikään kuin tarinoituvat. Tätä kautta 

syntyy mielikuva siitä, että kokemukset autetaan kielen avulla ruumiista ulos eli 

itsen ulkopuolelle. Näin kokemuksia voi pitää kädessä, kosketella, käännellä ja 

katsella. (Jähi 2004, 157.) 

 

Jähin (2004, 159) mukaan hänen haastatteluissaan tuli esille sellaisia kuvauksia 

äidistä, jotka ovat meidän kulttuurissamme hyvin harvinaisia tapoja äidin kuvaa-

miseen. Asiayhteys, jossa äitinä oleminen tapahtuu, on psyykkinen sairaus. 

Haastateltavat kuvasivat äitiä aggressiiviseksi, pelottavaksi, tuhoavaksi ja jul-

maksi. Heidän mukaansa äiti ei tarjonnut syliä tai turvaa, vaan päinvastoin äiti 

lisäsi lapsen stressiä elämässä. Äiti myös saattoi jäädä tuntemattomaksi, kuin 

kuolleeksi. Haastateltavat olivat kokeneet tilanteita, joissa äitiä oli hankala tunnis-

taa ja hän saattoi yhtäkkiä muuttua vieraaksi. Äiti myös manipuloi tai käytti hy-

väkseen. Hän tuhosi, haukkui ja yritti jopa tappaa. Äiti voi myös yrittää itsemur-

haa. Äiti tuntuu inhottavalta, häntä vihataan ja pelätään. Äidin käsissä on tunnettu 

kuolemanpelkoa. Äidin kanssa on hirveää asua ja se voi tuntua diktatuurilta, pa-

himmillaan kuin keskitysleiriltä. Äiti opettaa mitä on pohjaton pahuus ja millaista 

on, kun ei ole mitään pakopaikkaa.  
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Mielenterveyden häiriöihin liittyy stigma eli leima. Leimaamiseen syyllistyvät vali-

tettavasti maallikoiden lisäksi myös ammattilaiset. Stigma vaikuttaa useisiin asi-

oihin, esimerkiksi siihen, miten mielenterveysongelmista kärsivien vanhempien 

vanhemmuuteen ja lapsiin suhtaudutaan. Stigma voidaan jakaa ilmiönä kolmeen 

osaan. Ensimmäinen ovat stereotypiat eli se, että mielenterveyden ongelmista 

kärsivät nähdään tietynlaisena ihmisryhmänä ja heidät leimataan tietyillä mää-

reillä. Toinen stigman osa ovat tulevaisuuteen suuntautuvat ennakkoluulot. Jo 

ennalta ikään kuin tiedetään se, mitä mielenterveysongelmaiset tulevat tekemään 

ja mihin he eivät kykene. Kolmas stigman osista on syrjintä, joka kohdistuu muun 

muassa työhön ja normaaliin kanssakäymiseen ihmisten kanssa. (Solantaus 

2008, 205–206.) 

 

Häpeäleimaa luodaan ja ylläpidetään kodin ulkopuolella työpaikoilla. Omaiset ko-

kevat, että työkaverit eivät ymmärrä omaisen huolia ja heikentynyttä työtehoa. 

Häpeää tuottavat myös rakenteelliset syyt, kuten vähäiseksi koettu hoito ja tukien 

huono saatavuus. Useissa tutkimuksissa on mainittu myös median olevan omais-

ten mielestä tärkeä vaikuttaja häpeäleiman synnyssä ja ylläpitämisessä. (Jout-

senniemi 2011, 44−45.) 

 

 

3.4 Sairastumisen vaikutus koko perheeseen 

 

Läheisen ihmisen psyykkinen sairastuminen on yksi vaikeimmista asioista, joita 

perheet voivat joutua kohtaamaan. Sairautta ei ole kutsuttu, odotettu tai enna-

koitu. Niinpä sairastuminen aiheuttaa aina jonkinlaisen kriisin. Sairastumista voi-

daankin tarkastella siitä näkökulmasta, että miten se muuttaa perheen tarinaa. 

Sairastuminen vaikuttaa vääjäämättä jokaisen perheenjäsenen elämään. Niin 

ikään toipuminen ja kuntoutuminenkin koskettavat koko perhettä. Mielenterveys-

ongelma ja sen seuraukset näkyvät perheen arjessa ja toimintakyvyssä sekä per-

heenjäsenten keskinäisissä suhteissa. (Koskisuu & Kulola 2005, 13, 15.)  

 

Kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, omainen reagoi tyypillisesti kieltämällä 

asian. Vaikka oireita on saatettu seurailla pitkäänkin, ihmisessä toimii sitkeästi 
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kieltämisen mekanismi. Mekanismin tehtävänä on suojella ihmistä sokilta ja mur-

tumiselta, kunnes vastaanottokyky hiljalleen kasvaa, alitajunnan työskennel-

lessä. Sokki, kauhu ja häpeä seuraavat kaaoksena sairauden toteamista, usein 

yhtä aikaa kieltämisen kanssa. Tärkeää olisikin, että omainen saisi heti alussa 

hyvää ja luotettavaa tietoa sekä rauhallista suhtautumista osakseen hoitohenki-

lökunnalta. Pelko, huoli ja ahdistus valtaavat usein omaisen mielen. Suurin pelko 

on usein pelko läheisen tulevaisuudesta. Myös oma jaksaminen huolettaa. Mikäli 

läheisen oireet ovat vaikeat, herättävät oireet jo sinänsä huolta ja pelkoa. (Jaati-

nen 2004, 21–22.) 

 

Mielenterveysongelma kapeuttaa usein perheen elämää ja sosiaalinen verkosto 

saattaa köyhtyä. Perhe voi joutua eristyksiin johtuen sekä omasta voimattomuu-

desta ja leimautumisen pelosta, että muiden ihmisten asenteista. (Solantaus 

2012, 243.) Perhe etsii tasapainoa muuttuneeseen tilanteeseen. Kyse on sopeu-

tumisesta. Silloin kun tilanne koetaan tai ymmärretään pitkäkestoiseksi tai pysy-

väksi, perheet käyvät läpi samanlaisen sopeutumisprosessin kuin minkä tahansa 

vaikean sairauden yhteydessä. Perhe joutuu sopeuttamaan elämäänsä ja toimin-

taansa vallitseviin tosiasioihin. Sopeutumisen tarkoitus on ratkaista väliaikaisesti 

järkkynyt perheen tasapaino. Usein ajatellaan, että muuttunut tehtävänjako on 

väliaikainen, eikä sen toivota jäävän perheen pysyväksi käytännöksi. (Koskisuu 

ym. 2005, 60−61.) 

 

Puhumattomuus lisää lapsen kuormitusta arjessa. Jos sairaudesta tulee tabu, 

eikä siitä puhuta, näyttäisi olevan suuri vaara, että tämä vaiettu asia pesiytyy per-

heen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan. Avoin kommunikointi on edellytys 

sille, että lapsen minäkuva ja – kokemus, käsitys vanhemmasta sekä arkipäivään 

suhtautuminen ymmärretään oikein. Ymmärryksellä on suuri merkitys huolen ja 

syyllisyyden sekä vastuun helpottamisessa. (Söderblom 2005, 82.) Perheen dy-

namiikan ja perhesuhteiden kannalta onkin tärkeää, että perheenjäsenet ymmär-

tävät vanhemman mielenterveyden häiriön luonteen ja, että lapset saavat ym-

märrystä omille kokemuksilleen. Tärkeää on myös se, että perheessä voidaan 

jakaa suru ongelmasta ja hakea siihen ratkaisuja. Tämä edellyttää avointa kes-

kustelua. Sitä kuitenkin vaikeuttaa yleinen ajatus siitä, että lasta tulee säästää 
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vanhemman mielenterveysongelmilta ja että tieto niistä kuormittaa lasta. Avoi-

muus kutenkin lisää perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toivoa. (Solantaus 

2012, 244.) Monen mielestä häpeä ja syyllisyys ovat läheisen sairastumisessa 

vaikeimmat asiat. (Jaatinen 2004, 22.)  

 

Psyykkisesti sairastuneiden omaiset käyttävät tiettyjä hallintakeinoja helpotta-

maan ongelmatilanteissa selviytymistä. Näitä hallintakeinoja ovat: pakottaminen, 

välttäminen, välinpitämättömät reaktiot, mukaan meneminen, alistuminen, rau-

hoittaminen sekä organisoimattomat ja rakentavat reaktiot. (Berg & Johansson 

2003, 12–13.) Läheisen sairaustuessa psyykkisesti, perheen kokema taakka voi-

daan jakaa subjektiiviseen ja objektiiviseen takkaan. Subjektiivinen taakka pitää 

sisällään ne henkilökohtaiset kokemukset ja tunteet, joita läheisen sairastuminen 

perheenjäsenissä aiheuttaa. Nämä tunteet liittyvät keskeisesti surun ja luopumi-

sen teemojen ympärille. Sairastuminen muuttaa perheen elämää ehkä pysyväs-

tikin. Tilalle on tullut uudenlainen, pelottavakin epävarmuus. Eri perheenjäsenet 

kokevat subjektiivisen taakan eri tavoin. (Koskisuu ym. 2005, 62–63.) 

 

Diane Marsh määrittelee subjektiivisen taakan koostuvan neljästä tekijästä. Niistä 

ensimmäinen on ”surun tai menetyksen tunne läheisen sairastuttua”. Sairaus on 

tavallaan tullut perheenjäsenten väliin estäen kohtaamisen ja jakamisen ja joskus 

jopa toisen tunnistamisen samaksi ihmiseksi. Kun ihmiset muuttuvat, myös oma 

turvallisuuden tunne järkkyy ja voi tulla uhatuksi. Toinen tekijä on ”surun mahdol-

linen kroonistuminen tilanteen tai sairauden pitkittyessä”. On tyypillistä, että koko 

perheen toimintamahdollisuudet heikkenevät, kun vanhempi tai puoliso sairas-

tuu. Yhteisiä asioita tehdään vähemmän, harrastuksista joko luovutaan kokonaan 

tai sairastunut ei enää osallistu niihin aiempaan tapaan. (Koskisuu ym. 2005, 63–

66.) 

 

Kolmas tekijä on ”tunteiden vuoristorata liittyen sairastuneen tunteisiin”. Mieliala-

häiriöihin liittyy oireilun aaltoilu ja sairastuneen vointi vaikuttaa kaikkien perheen-

jäsenten hyvinvointiin. Perheen toiminta sovitetaan sairastuneen voinnin mukaan 

ja omat tunnereaktiot yritetään sovittaa sairastuneen tunteisiin ja omaa käyttäy-

tymistä muokkaamaan asianmukaiseksi. Sairastuneen vointi ja siihen liittyvät ris-

kit joudutaan huomioimaan kaikessa perheen toiminnassa. Niinpä asioita onkin 
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vaikea suunnitella ja sopia ennakkoon. (Koskisuu ym. 2005, 67–68.) Neljäs tekijä 

on ”empaattinen tuska läheisen kärsimyksestä”. Kun läheinen sairastuu, on luon-

nollista tuntea myötäelävää kipua, vaikka ei ymmärtäisikään, mistä on kysymys. 

Sairaus voidaan nähdä perheen ulkopuolisena vihollisena, joka on tunkeutunut 

perheen elämään. Toisaalta sairaus voidaan nähdä osana vanhemman persoo-

nallisuutta ja sen ominaisuutena. Onkin hankala päättää, puhuuko terveelle 

osalle vai sairaudelle. (Koskisuu ym. 2005, 70, 79.) 

 

Objektiivinen taakka tarkoittaa niitä päivittäisiä käytännön ongelmia tai arjen 

haasteita, joita perheessä kohdataan vanhemman sairastuttua. Näitä ovat muun 

muassa sairauden oireilun vaikutus perheen arkeen, käytännön vastuiden ja 

työnjaon muutokset, mielenterveyspalveluiden riittämättömyys tai rajoitukset 

sekä häpeän ja leimautumisen kokemukset. (Koskisuu ym. 2005, 70.) 

 

On kuitenkin muistettava, että mielenterveyden häiriöt eivät välttämättä johda 

puutteelliseen vanhemmuuteen ja lapsen ongelmiin. Suurin osa perheistä ja lap-

sista selviää hyvin. Hyvin pärjäävät lapset tuntevat myötätuntoa psyykkisesti sai-

rasta vanhempaansa kohtaan kuitenkaan kantamatta syyllisyyttä vanhemman oi-

reista. Näissä perheissä kyetään keskustelemaan avoimesti ongelmista ja ym-

märtämään lapsen tilannetta. Vanhemmat eivät syytä lasta ongelmistaan ja lapsi 

ymmärtää vanhemman vaikeuksien johtuvan hänen sairaudestaan. Lasta tukevat 

perheen rakentava ja avoin ilmapiiri sekä se, että hänellä on kodin ulkopuolella 

häntä tukeva sosiaalinen maailma. Siihen kuuluu sekä aikuisia että muita ikäto-

vereita. Hyvä päivähoito ja koulu ovat tärkeitä.” (Solantaus 2012, 242, 244–245.) 
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4 VERTAISTUKI 

 

 

4.1 Vertaistukiryhmät 

 

Vertaistukeen pohjautuvan auttamisen ydin on ihmisten välinen arkinen kohtaa-

minen ilman asiakas- tai potilasroolia. Sosiaali- ja terveysalan toimintamuodoksi 

se vakiintui Suomessa 1990–luvun puolivälissä. Vertaistuella tarkoitetaan elä-

mässä kohdattujen vaikeuksien keskinäistä jakamista. Kokemukset ja niiden ja-

kaminen ovatkin tärkeitä vertaistoiminnassa. (Hyväri 2005, 214.)  

 

Vertaistukiryhmien määrä alkoi kasvaa runsaasti 1980–1990 -lukujen aikana. 

Näin tapahtui myös omaisryhmien kohdalla. Muutosta voidaan tarkastella osana 

suurempaa yhteiskuntamme kehittymistä. Yhtenä selittävänä tekijänä pidetään-

kin sitä, että samaan aikaan tapahtui perinteisten yhteisöjen rapautumista. Tä-

män seurauksena ihmiset lähtivät etsimään ammatillisen avun rinnalle uusia yh-

teisöllisyyden muotoja. Näin syntyi tarve arkisemmalle tuelle ja arkikeskusteluja 

muistuttaville tukimuodoille. (Luodemäki ym. 2009, 33.) Vertaistoiminnan kasvu 

kertoo siitä, että ihmisillä on tarve saada jakaa kokemuksiaan ja saada tietoa sa-

mankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta (Nylund 2005, 195).  

 

Vertaistukea voi saada usealla eri tavalla ja monessa eri muodossa. Sitä voi ta-

pahtua kahden henkilön välillä, ryhmässä tai erilaissa verkostoissa. Vertaisryh-

män voi perustaa kansalaiset ja ammattilaiset, yksin tai yhdessä. Ryhmässä ei 

ole tarkoitus keskittyä vain omaan tilanteeseen vaan jakaa kokemuksia toisten 

kanssa. (Nylund 2005, 203.)  

 

Vertaistukiryhmissä jaetaan paljon arkeen liittyviä asioita. Arjen haasteisiin tarvit-

tavista tuista ja palveluista tietävät luonnollisesti eniten he, jotka itse elävät haas-

teellisessa tilanteessa. Vertaistukiryhmissä nousee usein esille voimakastakin 

kritiikkiä julkisia palveluita kohtaan. Palveluiden ei koeta olevan asiakaslähtöisiä 

ja niitä pidetään riittämättöminä. (Jyrkämä & Huuskonen 2010, 81–82.) Kun osan-

ottajilla on riittävän samankaltainen tilanne, he ymmärtävät oman kokemuksensa 

ansiosta toisen tunteita. Usein he kokevat tulevansa ymmärretyksi jo puolesta 
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sanasta. Ryhmäläisiltä saatu empatia on myös erilaista kuin ammattilaisilta, per-

heeltä tai ystäviltä. Toisinaan vertaisryhmä on ensimmäinen ja mahdollisesti 

myös ainut paikka, jossa osallistuja tulee kuulluksi omien ongelmiensa, kysymys-

tensä, tunteidensa ja ajatustensa kanssa. Henkilökohtaisista ja arkaluontoisista-

kin asioista kertominen edellyttää sitä, että paikka ja ryhmä ovat turvallisia. Osan-

ottajat ovat myös toisilleen esimerkkejä selviytymisestä ja muutoksen mahdolli-

suudesta. Vertaisryhmässä on mahdollisuus muutokseen, jossa passiivisesta 

avun ja tuen vastaanottajasta tulee aktiivinen osallistuja. Kun tapaa muita saman-

kaltaisia asioita kokeneita, se auttaa ymmärtämään ja näkemään sen, että omat 

olot ja tuntemukset ovat normaaleja. Ne kuuluvat prosessiin. Vertaisryhmässä 

saa monesti myös tuoreinta ja kokemukseen perustuvaa tietoa. (Laimio & Karnell 

2010, 18–19.) 

 

Vertaisryhmä voi toimia ilman nimettyä ohjaajaa. Silloin ryhmän jäsenet jakavat 

keskenään vastuuta ryhmästä. Ryhmät eroavat siis toisistaan sen mukaan, onko 

niissä ohjaajana ammattilainen vai vapaaehtoinen. Lisäksi ryhmän taustayhteisö 

vaikuttaa. Suomessa on yleisintä, että vertaisryhmätoimintaa järjestävät erilaiset 

järjestöt yhtenä vapaaehtoistoiminnan muotona. Kuitenkin nykyään yhä useam-

min ryhmissä on ammattilainen ohjaajana. Ammattilaisilla on asiantuntemusta, 

mutta ei yleensä kokemustietoa. Kuitenkin vertaisuus ja ammatillisuus voivat 

myös liittyä yhteen. Esimerkiksi päihdealalla on paljon työntekijöitä, jotka ovat itse 

toipuneet päihdeongelmasta. He voivat luonnollisesti hyödyntää sitä ammatillisen 

osaamisensa lisäksi. (Laimio & Karnell, 15–16.)  

 

Vertaistoiminnat eivät korvaa terapiaa, mutta ovat tärkeä tukimuoto, sillä ne voi-

vat olla vähentämässä virallisten organisaatioiden kuormitusta. Ryhmä voi sa-

malla ennaltaehkäistä vakavampien ongelmien kehittymistä. Kaikki omaiset eivät 

ole aina valmiita osallistumaan vertaistoimintaan, eikä se edes sovi kaikkiin elä-

mäntilanteisiin. Siksi toiminta ei voikaan korvata ammatillista apua. Vertaistoimin-

tojen tulisi löytää oma paikkansa suhteessa ammatilliseen apuun ja omalta osal-

taan täydentää palvelutarjontaa. (Berg ym. 2003, 38.) 

 

Vertaisryhmiin osallistuminen lisää hyvinvointia ja kannattelee ihmistä (Männikkö 

& Jähi 2015, 165–166). Mahdollisimman täsmällinen vertaisuuden kokemus 
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edesauttaa ryhmäläisten välistä syvää ymmärrystä. Tästä syystä ei ole hyvä, jos 

ryhmä koostuu ainoastaan ensikertalaisista. Se luo epävarmuutta ja hidastaa 

luottamuksen syntymistä. Ryhmän dynamiikalle onkin monessa tapauksessa 

eduksi, jos ryhmässä käy voimaantumisprosessissaan eri vaiheessa olevia ihmi-

siä. (Miettinen 2015, 74–75) 

 

Omaistoiminnassa vertainen tarkoittaa henkilöä, jonka läheinen kärsii mielenter-

veyden häiriöstä. Vertaisuus syntyy samansuuntaisista kokemuksista sekä siitä 

oivalluksesta, että omainen ei ole yksin kokemustensa kanssa. Samanlainen elä-

mäntilanne usein vahvistaa vertaisuutta. Monesti kokemusten jakaminen toisen 

omaisen kanssa helpottaa omaa tilannetta. Tässä on kyse vertaistuesta. Vertais-

tukiryhmät rakentuvat pääasiassa vertaisten väliselle keskustelulle, sillä ohjaajan 

liika osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen vähentää vertaistuen määrää. 

(Luodemäki, Ray & Hirstiö-Snellman 2009, 32.) 

 

 

4.2 Aikuiset lapsiomaiset – ryhmä 

 

Aikuiset lapsiomaiset (ALO) -ryhmä on yksi FinFami Uusimaa ry:n ryhmistä. Se 

on tarkoitettu yli 20-vuotiaille, jotka ovat eläneet lapsuutensa psyykkisesti sairaan 

vanhemman kanssa. ALO-ryhmä on osa vuonna 1998 käynnistyneen Lapsi 

omaisena -projektin kehittämis- ja kokeilutoimintaa. Toiminta alkoi avoimilla ryh-

millä. (Inkinen & Santasalo 2002, 87.) Ryhmä on toiminut FinFami Uusimaa ry:llä 

vuodesta 1998 lähtien (FinFami Uusimaa ry i.a.). ALO-ryhmän julkitavoitteena on 

tarjota mahdollisuus läpikäydä, jakaa ja tutkia vanhemman psyykkisen sairauden 

aiheuttamia vaikutuksia omaan elämään vertaisryhmässä ammattilaisen ohjauk-

sessa. Tämän lisäksi ryhmässä on vieraillut ammattilaisia kertomassa psyykki-

sistä sairauksista ja keskustelemassa ryhmäläisten kanssa. Uudelle ryhmään tu-

levalle tarjotaan aina mahdollisuus yksilötapaamiseen, jossa voidaan keskustella 

hänen elämäntilanteesta, taustoista ja odotuksista ryhmän suhteen. Tapaami-

sessa myös kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja annetaan esitteitä psyykkisistä 

sairauksista. Ryhmässä aloittaminen on helpompaa, kun on tutustunut ryhmän 

ohjaajaan ja saanut jonkinlaisen käsityksen ryhmästä. (Inkinen ym. 2002, 92.) 
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Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, kuukauden toisena keskiviikkoiltana 

kahden tunnin ajan klo 17.30–19.30. Ryhmän ohjaajana toimii ammattilainen. Ai-

kuiset lapsiomaiset -ryhmä on avoin ryhmä. Avoimia ryhmiä voidaan luonnehtia 

ryhmässä tapahtuvaksi keskusteluksi, jolla on terapeuttisia vaikutuksia. Kuiten-

kaan kyse ei ole varsinaisesta ryhmäterapiasta. Ryhmän ohjaajan tehtävänä on 

huolehtia siitä, että jokainen halukas saa osallistua keskusteluun. (Inkinen ym. 

2002, 92.) Omaisen omassa harkinnassa on myös se, miten säännöllisesti tai 

pitkään hän haluaa ryhmässä käydä.  

 

Ryhmäkerroilla on kävijöitä noin viisi. Ryhmäkerran kulku on sellainen, että aluksi 

ryhmässä käydään kuulumiskierros. Jokainen kertoo oman mieltymyksensä mu-

kaan senhetkisestä voinnistaan ja elämäntilanteestaan. Yleensä myös sivutaan 

sitä, miten on mennyt suhteessa psyykkisesti sairaaseen vanhempaan. Kuulu-

miskierroksen jälkeen keskustellaan ryhmäläisten tarpeiden mukaan jostakin tee-

masta tai teemoista. Keskustelun on kuitenkin tarkoitus pysyä koko ajan aiheessa 

eli siinä, millaista on olla psyykkisesti sairaan vanhemman lapsi ja omainen.  

 

ALO-ryhmässä puhutaan sellaisista asioista, joista on totuttu vaikenemaan. Ryh-

mäläisten kertomuksista muodostuu yhteisiä muistoja, joiden kautta myös kuva 

lapsuudesta hahmottuu. Saattaa olla niin, että ALO-ryhmä on ensimmäinen ko-

kemus paikasta, jossa näistä asioista on yhtä luontevaa puhua kuin säästä. Ai-

kuisten lapsiomaisten yhteinen kokemus on lapsuus psyykkisesti sairaan van-

hemman kanssa. Luonnollisesti jokaisella on kuitenkin oma tarinansa erilasin pai-

notuksin. Vanhemman sairauteen liittyvä salailu ja häpeä ovat ikään kuin ryhmä-

läisten yhteinen kokemusmaailma, jota on vaikeaa jakaa ulkopuolisten kanssa. 

Vertaisryhmä antaa turvallisen ympäristön näiden kokemusten jakamiselle. (Inki-

nen ym. 2002, 93–94.) 

 

Vertaisryhmät ovat osa niin kutsuttuja välittömiä tukimuotoja. Koko toiminnan ta-

voitteena on edesauttaa omaisen hyvinvointia sekä ehkäistä omaisen uupumista 

ja kuormittumista. Kyse on ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä, jota toteu-

tetaan vähentämällä mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä ja vahvistamalla yksilö- 

ja yhteisötasolla mielenterveyttä suojaavia tekijöitä. (Luodemäki ym. 2009, 

14−15.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuskysymykseni on: Mitkä ovat sellaisia asioita tai teema-alueita, joista Ai-

kuiset lapsiomaiset -vertaisryhmässä tulisi keskustella? Tarkoituksena on tuottaa 

kokemustietoa Aikuiset lapsiomaiset -ryhmän toiminnasta. Tavoitteena on tuoda 

esille teemoja, joista ryhmässä on tärkeä keskustella. Opinnäytetyöni tavoitteena 

on lisäksi tuoda lisää näkyvyyttä edellä mainitulle yhdistykselle ja erityisesti Ai-

kuiset lapsiomaiset -ryhmälle. Lisäksi henkilökohtaisena tavoitteenani on saada 

laajempi ymmärrys siitä, miten sosionomi voi tukea mielenterveysomaisia.  

 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuk-

sen lähtökohta on todellisen elämän kuvaaminen. Tämä sisältää ajatuksen siitä, 

että todellisuus on moninainen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdetta on tar-

koitus tutkia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on lisäksi tosi-

asioiden löytäminen tai paljastaminen. Tarkoituksena ei niinkään ole todentaa jo 

olemassa olevia väittämiä. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että tutki-

mus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. Aineisto kootaan luon-

nollisissa ja todellisissa tilanteissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan ih-

mistä tiedon keräämisen instrumenttina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 

157, 160.) 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin haastatteleminen. Haastattelun idea on 

siinä, että kun haluamme tietää, mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii tietyllä 

tavalla, asiaa on järkevää kysyä häneltä. Haastattelun etuna on sen joustavuus. 

Haastattelijalla on mahdollisuus esittää tarvittaessa kysymys uudelleen, oikaista 

väärinkäsityksiä sekä selventää ilmausten sanamuotoja. Haastattelun jousta-

vuutta lisää myös se, että haastattelija voi esittää kysymykset hyväksi katsomas-

saan järjestyksessä. Laadullisen tutkimuksen haastattelua voidaan pitää jousta-

vana myös siitä syystä, ettei siinä ole kysymys tietokilpailusta. Sen sijaan tarkoi-

tuksena on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Haastattelun 

etu on myös se, että siihen voidaan valita ihmiset, joilla on tutkittavasta aiheesta 
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tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 72–74.) Valitsin haastattelutyypiksi puolistruktu-

roidun haastattelun. Näin haastattelukysymykset ovat kaikille haastateltaville sa-

mat, mutta vastausvaihtoehtoja ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin. Haastatelta-

vat voivat vastata omin sanoin. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47.) 

 

 

5.2 Aineiston keruu 

 

Yhteistyöni FinFami Uusimaa ry:n kanssa opinnäytetyöni tiimoilta alkoi vuoden 

2016 loppupuolella. Aiheeksi valikoitui nopeasti Aikuiset lapsiomaiset -vertaisryh-

män tutkiminen. Kyseinen ryhmä tuntui itsestäni kiinnostavalta ja se tuntui myös 

yhteistyökumppanistani heitä hyödyttävältä. 

 

Osallistuin keväällä 2017 Aikuiset lapsiomaiset – vertaisryhmän kokoontumisiin. 

Kerroin siellä opinnäytetyöstäni ja, että tarvitsen sitä varten ryhmässä 3-5 haas-

tateltavaa. Lisäksi tiedotin opinnäytetyöstäni Aikuiset lapsiomaiset – ryhmän sul-

jetussa Facebook-ryhmässä. Pyysin haastattelusta kiinnostuneita ottamaan mi-

nuun yhteyttä haastatteluajan sopimista varten. Yhteensä kuusi ihmistä oli kiin-

nostunut osallistumaan haastatteluun. Kaksi heistä lähestyi minua sähköpostitse, 

kaksi yksityisellä Facebook-viestillä ja kahden henkilön kanssa sovimme haas-

tatteluajan kasvotusten. Yksi kiinnostuneista ei saapunutkaan haastatteluun. Yksi 

toivoi puhelinhaastattelua, joka ei ollut tässä tilanteessa minulle mahdollista, ja 

yksi kiinnostunut otti minuun liian myöhään yhteyttä. Näin ollen sain siis toteutet-

tua kolme haastattelua. Kaikki haastateltavat olivat naisia. 

 

Haastattelukysymysten muodostamisessa käytin hyödyksi kokemuksiani Aikui-

set lapsiomaiset – vertaisryhmästä. Tutustuin teoria-aineistoon, ja käytin myös 

sitä apuna kysymysten laadinnassa. Suurin vaikuttava tekijä kysymysten laadin-

nassa oli tutkimuskysymykseni: Mitkä ovat sellaisia asioita tai teema-alueita, 

joista Aikuiset lapsiomaiset -vertaisryhmässä tulisi keskustella? Mietin, että millä 

tavalla voin pilkkoa osiin sitä, mitä haluan tietää. Tätä miettien sain muodostettua 

kysymykset.  
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Toteutin haastattelut vuoden 2017 toukokuussa FinFami Uusimaa ry:n toimiti-

loissa. Pyysin haastateltavia varaamaan haastatteluun aikaa yhden tunnin. Lo-

pulta haastattelut kestivät noin puoli tuntia. Jokainen haastattelu tapahtui eri huo-

neessa. Haastatteluiden edetessä haastateltavat rohkaistuivat puhumaan enem-

män. Tähän vaikuttaa varmasti kaksi asiaa. Yksi on haastateltavien persoonalli-

suus. Kaikki ihmiset eivät ole yhtä puheliaita kuin toiset. Toinen on se, että var-

masti itse kehityin haastattelemisessa niin, että haastatteleminen alkoi sujua pa-

remmin. Kaikki haastateltavat kuitenkin puhuivat hyvin oma-aloitteisesti ja vasta-

sivat avoimesti haastattelukysymyksiin. Joidenkin kysymysten kohdalla oli tar-

peen tarkentaa ennen kuin haastateltava osasi vastata. Haastattelutilanteissa oli 

mielestäni mukava tunnelma. Pientä jännitystä oli ajoittain ilmassa, mutta ajatte-

len sen olevan hyvin luonnollista. 

 

 

5.3 Aineiston analyysi  

 

Aloitin analyysin litteroimalla haastattelut. Litteroin haastattelut kokonaisuudes-

saan sanasta sanaan. Litteroitua aineistoa tuli 36 sivua. Käytin litteroidessani 

tekstityylinä Arielia ja riviväliä 2. Litteroin jokaisen haastattelun eri päivänä. Yh-

den haastattelun litteroimiseen meni noin kaksi tuntia.  

 

Litteroimisen jälkeen aloitin analyysin lukemalla litteroitua tekstiä useampaan ker-

taan lävitse. Aluksi alleviivasin tekstistä eri väreillä vastaukset haastattelukysy-

myksiini. Tämän jälkeen aloin keskittyä tarkemmin tutkimuskysymykseeni eli 

aloin etsiä tekstistä asioita ja teemoja, joita haasteltavat ovat nostaneet heille tär-

keinä esille. Kirjasin ylös erilliselle paperille kaikki tekstistä löytyneet asiat. Mer-

kitsin asiat numerokoodeilla ja aloin yhdistellä samoja tai samantapaisia asioita 

yhteen. Tämän jälkeen aloin yhdistellä ja teemoitella asioita suuremmiksi koko-

naisuuksiksi. Aluksi minulle tuli kolme teemakokonaisuutta: Tietoa, Eväitä omaan 

elämään sekä Minä ja Läheinen. Totesin kuitenkin, että teema-alueissa oli osit-

tain päällekkäisiä asioita. Lopulta totesinkin, että haastatteluaineistosta on luon-

tevampaa muodostaa kaksi teemaa. Niinpä lopullisiksi teemoiksi muodostuivat: 

”Tunteiden jakaminen” ja ”Tieto sairaudesta on tärkeää”. 

 



28 
 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

6.1. Tunteiden jakaminen 

 

Haastateltavat korostivat sitä, että Aikuiset lapsiomaiset – ryhmän keskusteluissa 

on tärkeää keskittyä nykyhetkeen. Heidän mukaansa se on tärkeämpää kuin lap-

suuden tapahtumien käsitteleminen. Haastatteluista nousi tunteiden jakamiseen 

liittyen viisi asiaa: voimavarat, rajat, tunteet sekä armollisuus itseä kohtaan ja 

vanhemman erottaminen itsestä. Käsittelen tulokset järjestyksessä linkittäen sitä 

työssäni käyttämään teoria-aineistoon. 

 

Ensimmäisenä käsittelen voimavarat ja rajat yhdessä. Näin siitä syystä, että 

haastateltavat ottivat ne esille yhdessä. Eräs haastateltava totesi seuraavaa:  

 
H3: Et niinku opetettas vähän sellasii työkaluja niinku just et tietää 
omat voimavarat. Ja sit et oppis laittaa rajoja. Mun mielest se on 
hyvä.  

 

Solantaus (2001, 27–28) ottaa esille, että nuori aikuinen on vaarassa uupua, mi-

käli hän pyrkii hoitamaan kaikki asiat yksin. Kuitenkin hänen vastuuntunnostaan 

on apua silloin, kun hän pystyy laittamaan rajat omalle työlleen ja vaatimaan 

myös muilta.  

 

Kaksi haastateltavaa nosti esille tunteet, joita vanhemman psyykkinen sairaus 

heissä saa aikaan sekä tunteet, joita tulisi käsitellä ryhmässä. Esille nousivat hä-

peä, syyllisyys, epätoivo, toivo, katumus ja kateus. Näistä vahvimpina nousivat 

esille häpeä ja syyllisyys.  

 
H3: No kaikki ne tunteet mitä, mitä toi tilanne on herättänyt ja herät-
tää. Eli ne niinku häpeä, syyllisyys, epätoivo, toivo, katumus, kateus. 
Kaikki. Et pystyis jakaan niit tunteita. 

 

H2: Et syyllisyys ja häpeä mitä monesti siel käydään läpi. Et miten 
ne vois jättää pois. Syyllisyyttä tulee niin monest asiasta vanhem-
paansa kohtaan. Että en nyt jaksanu käydä siellä tai miks en mä joka 
päivä käy siellä. Tai sit häpeää niist lapsuusmuistoista, mut myös 
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häpeää siit vanhemman nykytilanteesta. Et miks ei se oo normaali. 
Mikse ei se oo semmonen ku kaikkien muiden vanhemmat  

 

Jaatinen (2004, 22, 26) toteaakin, että lapset tuntevat vanhempaansa kohtaan 

hankalia tunteita. Monen mielestä juuri häpeä ja syyllisyys ovat läheisen sairas-

tumisessa vaikeimmat asiat. 

 

Haastateltavat haluaisivat käsitellä ryhmässä myös armollisuutta itseään kohtaan 

sekä itsen erottamista vanhemmasta.  

 

H2: On helppo mennä ja sukeltaa siihen vanhemman ongelmaan ja 
elämään, ja hukkuu sinne ilman et muistaa sitä omaa (elämää). Var-
masti sen niinku tasapainon löytäminen ja sen kamppailun käyminen 
on tuolla ryhmäs ollu kyl tärkeetä keskustella. 

 
H2: Ehkä myös sellast et miten sitte asian kans elää.  

 

Myös Jähi (2002, 71) toteaa, että vanhemman psyykkinen sairaus vaikuttaa ai-

kuistumiseen. Solantaus (2008, 210) lisää, että aikuistuminen saattaa olla han-

kala etenkin silloin, kun nuori on ollut vanhemmalleen tärkeä tuki. Jähi ja Män-

nikkö (2011, 187) korostavat sitä, että aikuisella ihmisellä on oma elämä. Kuiten-

kin aikuisen lapsen kannettavaksi tulee helposti paljon vastuuta omasta vanhem-

masta ja huolenpitotehtävä saattaa tuntua ylivoimaiselta. Jähin (2001, 68) mu-

kaan lapset kokevat usein velvollisuudekseen pysyä vanhemman luona. Van-

hemman jättäminen puolestaan aiheuttaa syyllisyyden tunnetta, siitäkin huoli-

matta, että se usein tuntuu helpottavalta. Myös vanhemman sairauden hyväksy-

minen nousi esille. 

 

6.2 Tieto sairaudesta on tärkeää 

 

Haastatteluissa nousi isona teemana esille se, että haastateltavat kaipaavat tie-

toa monista asioista psyykkisiin sairauksiin liittyen. Haastatteluista nousikin neljä 

asiaa, jotka käyn seuraavaksi läpi. Ne ovat: mielenterveyspalvelut, läheisen 

kanssa toimiminen, toimiminen eri tilanteissa sekä juhlapyhät. 
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Haastatteluissa nousi esille tarve tiedolle eri psyykkisten sairauksien diagnoo-

seista ja mielenterveyspalveluista.  

 
H3: Et miten teijän omaiset käyttäytyy tai mitä kuuluu tähän sairau-
teen ja mitä kuuluu tohon.  

 
H1: Ehkä vaikka just tietynlaisista mielen sairauksista aina jotain.  

 
H1: Ja ehkä ehkä niinkuu ois hyvä, jos tää vetäjä tietäis just jostain 
vaikka Helsingin mielenterveyspalveluiden tilanteesta.  

 

Jähi (2001, 57–58) tuo esille, että yksi syy tiedon tarpeelle voi olla se, että lap-

suudessa on voinut syntyä vääriä uskomuksia ja luuloja, jos lapsi on jäänyt vaille 

tietoa. Jaatinen (2004, 21–22) ottaa esille, että pelko, huoli ja ahdistus vaivaavat 

usein omaista. Siksi hyvä ja luotettava tieto sekä työntekijöiden rauhallinen suh-

tautuminen ovat tärkeitä. 

 

Haastateltavat kaipasivat myös apua läheisen kanssa toimimiseen. Kaksi haas-

tateltavaa nostivatkin esille läheisen hyvinvoinnin tukemisen.   

 

H1: Semmosii niinku eväitä just arjessa pärjäämiseen ja sen omai-
sen kanssa toimimiseen.  

 

H1: Semmoseen mä ehkä eniten ite kaipaisin nyt just vinkkejä, et 
tota miten tullaan toimeen niinku tietyllä tavalla sairaan ihmisen 
kanssa. Ei oikei osaa toimii. Niinku haluais, mut ei osaa. Haluaisin 
olla avuksi, mutta en oikein tiedä miten. 

 

Objektiivinen taakka tarkoittaa niitä päivittäisiä käytännön ongelmia tai arjen 

haasteita, joita perheessä kohdataan vanhemman sairastuttua. Näitä ovat muun 

muassa sairauden oireilun vaikutus perheen arkeen, käytännön vastuiden ja 

työnjaon muutokset, mielenterveyspalveluiden riittämättömyys tai rajoitukset 

sekä häpeän ja leimautumisen kokemukset. (Koskisuu ym. 2005, 70.) 

 

Haastateltavat kaipasivat myös käytännön vinkkejä siihen liittyen, miten erilaisten 

asioiden kanssa voi edetä. 

H2: Et vähän myös sellasta tietoo et mite voi edetä. 
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H3: Sit kaikki käytännön niinku apu mitä voi saada niinku esim edun-
valvonta mitä monen sairastunu omainen voi tarvita. Sit muutenki 
sellaset käytännön jutut et miten vaikka voi saada sen omaisen pak-
kohoitoon tai miten voi saada apuu mihinki ja mikä lääkitys on ollu 
hyvä. Tai miten niinku muiden omaiset on kokenu jonku, injektiolää-
kityksen vaikka. Et aika laajasti niinku kaikki asiat vaan mitkä siihen 
niinku liittyy. 
 
H1: Ja semmosii vinkkejä tai semmost et mitä pitäis tehä, jos asiat 
menee huonoks tai miten sitä läheisen hyvinvointii vois tukee. 

 

Haastatteluissa nousi esille myös vertaistuki ja se, miten hyödyllistä on kuulla 

muiden kokemuksia eri tilanteissa ja asioissa ja saada sitä kautta vinkkejä eri 

tilanteissa toimimiseen.  

 
H3: Ja sit välillä niinku ihan sellasii käytännön vinkkejä et jos ei ite 
oikeen osaa tulkita vaik jotain tilannetta tai jotain ni pystyy vähän 
niinku niille muille kertomaan ja kuulla et mitä mielt ne on siitä ja 
saattaa saada jotain ideoita ja apua.  
 
H3: Myös se mitä me kaivattii sillon alussa oli tietoo, et miten teijän 
omaiset käyttäytyy tai mitä kuuluu tähän sairauteen ja mitä kuuluu 
tohon. 

 

Luodemäki ym. (2009, 32) kiteyttävät vertaisuuden ytimeksi samansuuntaiset ko-

kemukset ja oivalluksen siitä, että en ole ainoa jonkin asian kokenut ihminen. 

Vertaisuutta vahvistaa samanlainen elämäntilanne.  

 

Viimeisenä esille nousivat juhlapyhät. Ne herättävät monia tunteita ja muistoja. 

Eräs haastateltava kuvasi asiaa seuraavasti: 

 

H2: Juhlapyhät ehkä niinku nousee esiin siin vuoden aikana. Et niin-
kuu sitä, miten niihin suhtautuu ja millasii toiveit ja odotuksii ja petty-
myksii niihin voi sisältyy. 
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6.3 Palvelujärjestelmä 

 

Yhtenä haastattelukysymyksenä oli ”Mitä toivoisit/olisit toivonut palvelujärjestel-

mältä?” Käsittelen tähän kysymykseen tulleita vastauksia erikseen. Johtopäätök-

sissä sovellan tuloksia seurakuntatyön kontekstiin. 

 

Haastatteluissa nousi esille kritiikkiä palvelujärjestelmää kohtaan. Haastateltavat 

kokevat, että ammattilaiset eivät ota vastuuta psyykkisesti sairaan hoidosta ja 

avohuolto ei toimi. Näin ollen vastuu on omaisilla.  

 
H2: Se oli ainut kerta ku mä mun elämän aikana koin, että hän ei ollut 
mun vastuulla. Ja sen jälkeenki ku äiti sielt osastolt pääsi, vaikka hän 
on avohoidon puolella nytte ni ei hän oikeesti oo. Tai et ei se hoito-
henkilökunta ota vastuuta äidistä. 

 

Toisaalta haastatteluissa nousi vahvasti esille myös se, että omaisia pitäisi kuulla 

enemmän mielenterveyspotilaiden hoidossa. 

 

H1: Ja pitäis jotain semmosii matalan kynnyksen tapoja kuunnella 
omaisia ja läheisiä kehittää. Ite esimerkiks mä yritin lähettää sähkö-
postii äidin jollekki silloiselle hoitajalle tai lääkärille ja sit mä sain vaa 
just vastauksen, et ei voi sähköpostitse näistä asioista puhua, et pi-
tää soittaa. ja sit se vissii jäi tekemättä se soitto ku siin sit oli jo niin 
suuri kynnys jotenki. 
 
H2: Mä oisin kaivannu sitä, että meitä ois uskottu tai otettu tosissaan 
heti. Me aika kauan saatiin taistella. 
 
H3: Ja siis semmosta niinku omaiset huomioivaa. Et ois semmonen 
tunne et meitäki kuunnellaan ja meijän mielipiteitä arvostetaan. Et 
me voidaan vaikuttaa jotenki tähän hoitoon ja et ois niinku enemmän 
mukana siinä. Ni se ois kiva. Et nyt aika vähän saadaan mitään tietoo 
tai apuu tai sillee. 

 

Jähin ym. (2011, 187) mukaan, kun vanhemmalla on mielenterveysongelma, ai-

kuisen lapsen tilanne on haastava. Hänen kannettavakseen tulee helposti paljon 

vastuuta vanhemmasta. Huolenpitotehtävä voi olla tunnetasolla vaikea ja käydä 

ylivoimaiseksi. Jyrkämän ym. (2010, 81–82) kertovat, että vertaisryhmissä käyvät 

ovat asiantuntijoita arjen haasteisiin tarvittavista tuista ja palveluista tietävät luon-
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nollisesti eniten he, jotka itse elävät haasteellisessa tilanteessa. Vertaistukiryh-

missä nousee usein esille voimakastakin kritiikkiä julkisia palveluita kohtaan. Pal-

veluiden ei koeta olevan asiakaslähtöisiä ja niitä pidetään riittämättöminä. 

 

Kaksi haastateltava kokevat, että häntä olisi lapsena voitu auttaa matalan kyn-

nyksen palveluilla. 

 

H3: Semmone mihin mä olisin lähteny mukaan, mistä mua oltas ehkä 
voitu vähän auttaa ja se olis voinu niinku lisätä mun elämänlaatua. 
Niin ois ollu joku ilmanen toiminta. Joku vaik koulun jälkeinen ilma-
nen harrastus mis ois tehty jotain niinku jännää tai vaik vaihtelevaa 
et menty johonki seinäkiipeilee tai millo mitäki. Et ois ollu joku mata-
lan kynnyksen toiminta mihin ois voinu niinku osallistuu ilmaseks. 
 
H1: Ja pitäis jotain semmosii matalan kynnyksen tapoja niinku kuun-
nella omaisia ja läheisiä nii kehittää  

 

Haastatteluissa nousi esille, että perheen tilanteeseen ei ole aina aivan ongelma-

tonta puuttua. Lapsen voi olla vaikea luottaa aikuisiin, kun hän pelkää, että siitä 

tapahtuu jotakin ikävää ja perhe hajotetaan. Näin ollen perheen voi olla hankalaa 

saada ammatillista apua.  

 

H3: Mut kyl ois tietenki ollu niinku kiva et ois ollu joku luotettava ai-
kuinen joka ois niinku neuvonu ja auttanu ilman niinku et ois sem-
most pelkoo et meijän perhe hajotetaan tai meijät sijotetaan jonnekki.  

 

Jaatinen (2004, 26) toteaakin, että lapset saattavat pelätä sitä, että heidät otetaan 

huostaan ja perhe hajotetaan. Solantaus (2012, 244–245) kuitenkin korostaa, 

että kodin ulkopuolella oleva sosiaalinen maailma tukee lasta. Siihen kuuluvat 

niin ikätoverit kuin aikuisetkin. Päivähoidolla ja koululla on myös suuri merkitys. 

Jähin (2001, 54–55) ja Solantauksen (2001, 20–21) mukaan tutkimukset osoitta-

vat, että vanhemmat ja ammattiauttajat pystyvät helpottamaan lapsen arkea sekä 

olemaan heidän kehityksensä tukena. Ammattilaisten työ on siis tärkeää ja mer-

kityksellistä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

7.1 Keskeiset tulokset 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa kokemustietoa Aikuiset lapsiomaiset – 

ryhmän toiminnasta ja saada haastatteluiden avulla Aikuiset lapsiomaiset -ryh-

mäläisten ääni kuuluviin. Tavoitteena oli tuoda esille teemoja, joista ryhmässä on 

tärkeä keskustella. Sain koottua haastatteluista kaksi tärkeää aihekokonaisuutta, 

joita haastateltavat haluaisivat Aikuiset lapsiomaiset -ryhmässä käsiteltävän. Ne 

ovat ”Tunteiden jakaminen” ja ”Tieto psyykkisistä sairauksista on tärkeää”.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli lisäksi tuoda lisää näkyvyyttä edellä mainitulle yh-

distykselle ja erityisesti Aikuiset lapsiomaiset -ryhmälle. FinFami Uusimaa ry:n 

näkyvyys on lisääntynyt konkreettisesti sillä tavalla, että olen opinnäytetyöpro-

sessini aikana saanut kertoa useille ihmisille yhdistyksestä. Suurimmalle osalle 

heistä FinFami Uusimaa ry on ollut aiemmin tuntematon. Onnistuin mielestäni 

hyvin tavoitteissani. Opinnäytetyöni eteni suunnitelmallisesti ja sain tehtyä sen 

laatimassani aikataulussa. 

 

Minua jäi vähän mietityttämään se, etteivät haastateltavat nostaneet esille pelkoa 

siitä, että he sairastuisivat itse psyykkisesti. Kuitenkin teorian ja tutkimusten va-

lossa se on asia, joka mietityttää monia lapsiomaisia. Huoli oman mielen oirei-

lusta voi kuitenkin olla sen verran arka, ettei ole ihme, että asia ei noussut esille 

haastatteluissa. 

 

Aloin miettiä sitä, että millaiset Aikuiset lapsiomaiset tulevat vertaisryhmään. 

Onko nähtävissä joitakin yhdistäviä tekijöitä siinä, ketkä hakevat itselleen apua? 

Onko esimerkiksi merkitystä sillä, onko perheen ainoa lapsi vai onko sisaruksia? 

Onko sillä merkitystä, muistaako lapsi vanhempansa sairastumisen vai onko van-

hempi ollut lapsen näkökulmasta aina psyykkisesti sairas? Onko siinä yhtäläi-

syyksiä, millaisen selviytymisroolin lapsi on ottanut? Tarvitsevatko esimerkiksi 

vastuunkantajat erityisesti apua? 
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Haastatteluissa nousi esille vastuu. Aikuiset lapsiomaiset kantavat vastuuta 

omasta vanhemmasta ja tämän hyvinvoinnista. Esille nousi myös terveydenhuol-

lon vastuu. Pohdin, mitä sana vastuu oikeastaan tarkoittaa. Millaisia eri merkityk-

siä ihmiset sille antavat? Jos vanhempi on sairastanut koko lapsen eliniän, asia 

on ehkä lapsen mielessä niin kiinteä osa hänen tarinaansa, että hän ei kiinnitä 

siihen huomiota. Pohdin, ovatko vastuunkantajat niitä, jotka muistavat myös ajan 

ennen vanhemman sairastumista.  

 

Haastatteluissa nousi myös esille kokemus siitä, että terveydenhuollossa ei huo-

lehdita. Haastateltavien kokemus on, että kun vanhempi on osastolla, terveyden-

huolto huolehtii. Kuitenkin silloin kun vanhempi on avohoidossa, heillä ei ole tun-

netta siitä, että terveydenhuolto ottaisi vastuun hoidosta. Kaipaavatko omaiset 

ammattilaisilta lupaa, jotta osaavat vapautua vastuusta? Voiko vastuusta vapaut-

taminen tulla ulkopuolesta vai pitääkö ihmisen vapauttaa itse itsensä vastuusta? 

Edellä mainitut teemat liittyen vastuuseen ja mielenterveysomaisten kokemus 

siitä, että terveydenhuolto ei huolehdi riittävästi, olisivat mielenkiintoisia teemoja 

jatkotutkimuksia ajatellen. 

 

 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimus-ja kehittämistoiminnan eettisiä periaatteita ovat ihmisten kunnioittami-

nen, tasa-arvoinen vuorovaikutus, oikeudenmukaisuuden korostaminen, rehelli-

syys, läpinäkyvyys ja kriittisyys tiedonhankinnassa. Eettisyys näkyy siinä, miten 

opinnäytetyöprosessista ja sen tuloksista puhutaan. (Diakonia-ammattikorkea-

koulu 201, 11–12.) Arvioidessani ja pohtiessani omaa eettisyyttäni, peilaan edellä 

mainittuihin periaatteisiin. 

 

Kävin kevään 2017 aikana useammassa Aikuiset lapsiomaiset -ryhmässä tutus-

tumassa ja tiedottamassa opinnäytetyöstäni. Pyrin kertomaan mahdollisimman 

selkeästi ryhmäläisille opinnäytetyöni tarkoituksesta. Haastattelutilanteessa ker-

roin vielä opinnäytetyöni tarkoituksesta ja tavoitteista ja annoin mahdollisuuden 

kysyä niihin liittyen jo ennen haastattelun aloittamista. Annoin myös haastatelta-

valle allekirjoitettavaksi Suostus opinnäytetyöyhteistyöhön -kaavakkeen (LIITE 
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2). Tämän kaiken toiminnan tarkoituksena oli lisätä luotettavuutta ja läpinäky-

vyyttä. 

 

Haastatellessani pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin ja parhaani mukaan kunni-

oittamaan haastateltavaa ja sitä mitä hän kertoo. Pyrin lukemaan tilannetta ja ar-

vioimaan, millaisia lisäkysymyksiä on sopivaa esittää. Litteroin haastattelut tar-

kasti merkiten ylös myös puheen tauot. Raportoidessani haastatteluiden tuloksia 

pyrin tarkkuuteen, rehellisyyteen ja avoimuuteen.  

 

Aikuiset lapsiomaiset – ryhmä on aika pieni ryhmä. Täytyykin pitää hyvä huoli 

siitä, että opinnäytetyöraportistani ei pysty erottamaan yksittäisen ihmisen mieli-

piteitä. Tiedonhankinnassa käytin huomiota niiden tuoreuteen. Otin myös selvää 

kirjoittajien taustoista. 
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8 POHDINTA 

 

 

8.1 Seurakunnat matalan kynnyksen toiminnan tarjoajina 

 

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja voisi tukea erityisnuorisotyön kautta lapsia ja 

nuoria, joiden vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. Kirkon erityisnuoriso-

työ on diakonista nuorisotyötä. Siinä tarkoituksena on etsiä, kohdata ja tukea niitä 

lapsia, nuoria ja perheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Kirkon erityisnuoriso-

työssä pyrkimyksenä on, että jokainen lapsi ja nuori saa kokea olevansa hyväk-

sytty, ja että hän löytää elämälleen mielekkyyden siitä, että hän on Jumalan 

luoma ja lunastama. Erityisnuorisotyön näkynä on etsiä niitä lapsia ja nuoria, joi-

den tuen tarve on suurin ja jotka eivät tule muulla tavoin autetuksi. (Kirkkohallitus 

2016, 8, 10.) 

 

Erityisnuorisotyön arvoja ovat luottamus, pitkäjänteisyys ja yhteistyökykyisyys. 

Toiminnan edellytyksenä on, että kontakti lapseen ja on turvallinen ja luotettava, 

työntekijällä on tietoa ja taitoa ammatillisesti laadukkaasta ihmissuhdetyöstä ja 

kyky yhteistyöhön yhteiskunnan virallisten tuki- ja palvelujärjestelmien sekä va-

paaehtoistoimijoiden kanssa. (Kirkkohallitus 2016, 19.) Diakoninen työote kuuluu 

varhaiskasvatukseen ja nuorisotyöhön yhtä lailla, kuin kasvatuskin. Näkemys 

kasvattavasta ja palvelevasta kirkosta ottaa lapsen ja nuoren huomioon koko-

naisvaltaisesti. Se ottaa huomioon myös tekijöitä, jotka estävät ja häiritsevät lap-

sen kasvua kristityiksi sekä niistä aiheutuvia ongelmia. Historiasta nähdään, että 

diakoninen ote on usein uudistanut kasvatustyötä. Se ohjaa kirkon sisällä nuo-

riso- ja diakoniatyön ammattilaisia yhteistyöhön. Se myös avaa laajat yhteistyö-

verkostot yhteiskunnan kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa. 

(Launonen 2008, 232–234.)  

 

Kohtaajan on tärkeää olla läsnä siellä missä nuoret ovat. Digitaalinen nuorisotyö 

tarkoittaa sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknolo-

giaa. Digitaalisuus tarkoittaa välineen lisäksi sisältöä, kulttuuria ja toimintaympä-

ristöä. Sosiaalinen media on toimintakenttä, jossa nuoria kohdataan samalla ta-

voin kuin fyysisestikin tapahtuvassa kanssakäymisessä. Verkkotyön etuna on, 
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että se mahdollistaa kohtaamisen pitkienkin etäisyyksien päästä. (Kirkkohallitus 

2016, 27.) Lapsia ja nuoria voitaisiin kohdata entistä paremmin kehittämällä seu-

rakunnan työntekijöiden käytössä olevia digipalveluita. 

 

Rippikoulun käy 15-vuotiaiden ikäluokasta keskimäärin 82,6 prosenttia (Sakasti 

i.a.). Rippikoulussa ollaan tiiviisti yhdessä parhaimmillaan yli viikon ajan. Niinpä 

siellä pääsevät nousemaan esille erilaiset persoonat ja erityiset nuoret. Työnte-

kijöillä on hyvä mahdollisuus tarttua huomaamiinsa erityistarpeisiin. He voivat tu-

kea nuorta niin pitkään kuin on tarvetta tai ohjata heitä tarvittaessa avun piiriin. 

(Kirkkohallitus 2016, 30.) Rippikoulun tärkeyttä voi tuskin korostaa liikaa. Se on 

todella tärkeä työmuoto, jossa nuorisotyönohjaajat kohtaavat merkittävän osan 

seurakunnan alueella asuvista nuorista. Rippikouluun ja siellä nuorten kohtaami-

seen kannattaa ehdottomasti panostaa. 

 

Minulle tulee lisäksi itselleni mieleen, että seurakunnassa voitaisiin tarjota ver-

taisryhmiä lapsille ja nuorille, joiden perheessä tai on mielenterveysongelmia. 

Vertaisryhmiä voisi järjestää yhteistyössä koulun ja muiden alueen yhteistyö-

kumppanien kanssa. 

 

 

8.2 Ammatillinen kasvuni opinnäytetyöprosessin aikana 

 

Henkilökohtaisena tavoitteenani oli saada opinnäytetyöprosessini aikana laa-

jempi ymmärrys siitä, miten sosionomi voi tukea mielenterveysomaisia. Tarkas-

telen tavoitteen toteutumista Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompe-

tenssien avulla. Sosionomiin eettiseen osaamiseen kuuluu sosionomin kyky edis-

tää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kyky asettua niiden puolelle, jotka ovat 

yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa. Sosionomin tulee 

kyetä luomaan ammatillinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde ja arvioimaan asi-

akkaan palvelutarvetta. Sosionomin tehtävänä on myös tukea yksilöiden kasvua 

ja kehitystä. Lisäksi sosionomin osaamiseen kuuluu hyvinvointia suojaavien teki-

jöiden ja riskitekijöiden tunnistaminen sekä niiden soveltaminen ennaltaehkäise-

vän työn ja varhaisen tuen näkökulmista. (Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuk-

sen kompetenssit 2016.) 
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Opinnäytetyöni tuo esille Aikuisten lapsiomaisten ääntä. Kyseessä ovat aikuiset, 

jotka ovat olleet lapsena erityisen haavoittuneessa asemassa vanhemman 

psyykkisen sairauden vuoksi. Opinnäytetyöprosessi onkin kehittänyt minua tasa-

arvon edistämisessä. Prosessin aikana olen oppinut hienotunteisuutta ja kehitty-

nyt yksilöiden tukemisessa. Olen saanut eväitä asiakkaiden hyvinvointiin liittyvien 

tekijöiden tunnistamiseen ja sitä kautta ennaltaehkäisevän työn tekemiseen. 

 

Olen saanut opinnäytetyöprosessini aikana paljon uutta tietoa mielenterveydestä 

ja psyykkisistä sairauksista. Vertaistuen ja vertaisuuden käsitteet ovat avautu-

neet minulle lisää. Minulle on tullut parempi käsitys siitä, miten yleisiä eri mielen-

terveyden häiriöt ja psyykkiset sairaudet ovat Suomessa ja miten paljon niitä 

esiintyy etenkin lapsiperheissä. Olen oppinut todella paljon siitä, miten vanhem-

man psyykkinen sairaus vaikuttaa lapsen kehitykseen ja kasvuun sekä miten se 

vaikuttaa aikuistumiseen ja aikuisen lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. 

On ollut myös mielenkiintoista syventyä kiintymyssuhdemalleihin ja oppia lisää 

häpeästä ja häpeäleimasta.  

 

Itsestäni olen oppinut sen, että kykenen hyvin pitkäjänteiseen työskentelyyn. 

Olen myös vahvempi ja sitkeämpi kuin olen aiemmin ajatellut. Huomasin sen, 

että minulle on hankalampaa tehdä tällainen iso projekti yksin kuin ryhmässä. 

Minulla onkin vielä kehityttävää itseni johtamiseen liittyen. Opinnäytetyön tekemi-

nen antoi hyvää oppia siitä, miten tällainen pidempi projekti kannattaa suunnitella 

ja toteuttaa. Minulle oli haastavaa nähdä se, mitä olin jo tehnyt, kun katse oli aina 

siinä mitä on vielä tekemättä. Opinkin sen, että suunnitelmaan kannattaa kirjata 

myös hetkiä, jolloin pysähtyy katsomaan sitä, mitä on jo tehnyt ja on ylpeä itses-

tään, ehkäpä palkitsemalla itsensä jollakin tavalla. Opin myös avun pyytämistä 

opinnäytetyöprosessini aikana. 
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LIITE 1: Tutkimuslupahakemus 

 

Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomi (AMK) – kirkon nuoriso-

työnohjaajaksi. Opinnäytetyöni aiheena on tutkia Aikuiset lapsiomaiset – ryh-

mässä käyvien kokemuksia ryhmästä ja toiveita ryhmää kohtaan. Opinnäytetyöni 

tavoitteena on tuottaa kokemustietoa Aikuiset lapsiomaiset – ryhmän toimin-

nasta. Työni tarkoituksena on tuottaa FinFami Uusimaa ry:lle tietoa siitä, mitä 

Aikuiset lapsiomaiset – ryhmän kävijät toivovat ryhmältä. 

 

Opinnäytetyötäni ohjaava opettaja Aino-Elina Pesonen, aino-elina.peso-

nen@diak.fi 

 

Haen lupaa viiden asiakkaan haastattelemiseen ja FinFami Uusimaa ry:n tilojen 

käyttämiseen haastattelemisessa. Toteutan haastateltaville puolistrukturoidun 

haastattelun, jonka nauhoitan. Haastatteluiden jälkeen litteroin haastattelut ja 

analysoin aineiston. Käytän haastatteluaineistoa opinnäytetyöraportissani siten, 

että yksittäistä haastateltavaa ei voida tunnistaa. Kun opinnäytetyöni on valmis, 

hävitän haastatteluaineiston. 

 

 

Ystävällisin terveisin: 

 

Jenni Savijärvi 

0407735294 

jenni.savijarvi@student.diak.fi 

 

Työn tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys: 

 

_____________________________________ 

 

 

Tutkimusluvan antajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 

 

____________________________________________  
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LIITE 2: Suostumus haastatteluun ja materiaalin käyttöön opinnäytetyössä 

 

 

Haastattelun tarkoituksesta sekä opinnäytetyötutkimuksen sisällöstä on infor-

moitu minua suullisesti. 

 

Tällä lomakkeella osoitan suostumukseni haastatteluun ja sen nauhoittamiseen. 

Minulla on mahdollisuus saada tutkimuksen valmistumiseen asti tarkentavia lisä-

tietoja opinnäytetyön tekijältä. Tiedän, että osallistumiseni on vapaaehtoista ja 

voin peruuttaa suostumukseni halutessani tutkimuksen aikana. 

 

 [ ] Annan luvan haastattelun äänittämiseen sekä annan luvan käyttää haastatte-

lussa annettuja tietoja nimettömästi ja anonymiteetin säilyttäen osana opinnäyte-

työtutkimusta.  

 

Aika ja paikka: __________________________________________________ 

 

ALLEKIRJOITUKSELLA VAHVISTAN OSALLISTUMISENI TÄHÄN TUTKIMUK-

SEEN. 

 

_______________________________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Opinnäytetyön tekijänä olen sitoutunut haastateltujen anonymiteetin säilyttämi-

seen.  Saamani haastattelumateriaali on vain tätä tutkimusta varten ja se hävite-

tään opinnäytetyön valmistuttua. Opinnäytetyön raportissa haastatteluissa anne-

tut tiedot ilmenevät täysin nimettömästi ja niistä ei voi ketään osallistunutta tun-

nistaa.  

 

_____________________________________________________________ 

Jenni Savijärvi 

 

 

Opinnäytetyöstä vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulu 
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LIITE 3: Teemahaastattelurunko 

 

 

1) Miten sait tiedon ryhmästä? 

 

2) Mistä syystä olet hakeutunut ryhmään? 

 

3) Minkälaisia asioita odotat ryhmäkerroilta? 

a. ryhmän ohjaajalta? 

b. keskustelulta? 

 

4) Mitä teemoja haluaisit, että ryhmässä käsitellään? 

 

5) Miten ryhmä on vastannut näihin asioihin? 

 

6) Mitä toivoisit/olisit toivonut palvelujärjestelmältä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


