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ALKUSANAT

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Läheisen ihmisen sairastuminen 
skitsofreniaan käynnistää myös läheisissä kriisin, jonka aiheuttamat tunteet 
on tärkeä tunnistaa. Monesti mieleltään sairastuneen läheiset tuntevat muun 
muassa halua auttaa, häpeää, pelkoa, suuttumusta, syyllisyyttä, pettymystä ja 
yksinäisyyttä. Erilaiset tunteet ovat normaaleja ja niistä on lupa puhua ää-
neen. Sinä käsittelet kriisin omalla tavallasi samoin sairastunut omallaan. 
Näin ollen eri tunteet voivat esiintyä eri aikaan.

Voi olla haastavaa tietää mikä sairastuneen käytöksessä on hänen persoonal-
lisuudestaan ja mikä sairauden oireista johtuvaa, kuten esimerkiksi toiminta- 
ja aloitekyvyttömyys sekä vuorovaikutuksesta ja läheisyydestä vetäytyminen. 
Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa, ja sitä kautta auttaa läheisiä 
jaksamaan ja ymmärtämään sairautta ja sairastuneen käytöstä. Oleellista on 
myös ymmärtää, ettei paluuta aikaan ennen sairautta ole, ja sinä et voi vai-
kuttaa sairauteen. Ja tästä kaikesta huolimatta uskoa tulevaisuuteen, toivo 
säilyttäen.

Elämä kuitenkin jatkuu läheisen sairastumisen jälkeen. Sinä itse voit päättää 
millaisen palan sairaus vie sinun elämänkakustasi. Läheisistä lähes puolet on 
vaarassa sairastua itse masennukseen. Muista siis pitää huolta itsestäsi! Näin 
jaksat olla läsnä sairastuneelle ja muille läheisillesi.
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SKITSOFRENIA SAIRAUTENA

Skitsofrenia on yleisin psykooseiksi luokitelluista sairaustiloista, johon sai-
rastutaan yleensä nuorella aikuisiällä. Syitä sen puhkeamiselle ei tunneta 
tarkkaan, mutta perinnölliset tekijät lisäävät alttiutta sairastua. Nykytiedon 
perusteella skitsofreniaan liittyy varhainen keskushermoston kehityksen häi-
riö, joka altistaa skitsofrenian puhkeamiselle. Erilaisilla ympäristötekijöillä on 
havaittu myös olevan yhteyttä sairastumiseen (esim. päihteiden väärinkäyttö, 
raskausajan sairaudet). Suomessa skitsofreniaan sairastuu noin yksi sadasta 
ihmisestä.  

Skitsofrenian oireet vaihtelevat suuresti eri henkilöillä ja eri ajanjaksoina. Sai-
rastumista edeltää yleensä sosiaalisen toimintakyvyn heikentyminen yhtäjak-
soisesti muutamien kuukausien aikana. Useimmilla ensi kertaa skitsofreniaan 
sairastuneista ilmenee jopa vuosia ennen sairauden varsinaista ensijaksoa 
erilaisia ennakko-oireita (esim. eristäytymistä, harhaluuloja, ahdistuneisuutta 
tai masentuneisuutta). Ennakko-oireita kokevat eivät kuitenkaan aina sairastu 
psykoosiin. 

Skitsofrenialle ominaisia oireita ovat: 
• harhaluulot
• aistiharhat 
• puheen häiriöt 
• ajattelun häiriöt
• omituinen käyttäytyminen
• tunneilmaisun latistuminen
• tahdottomuus 

Osalla sairastuneista skitsofreniaan liittyy myös erilaisia keskushermos-
ton toimintahäiriöitä. Tavallisia ovat esimerkiksi ongelmat keskittymisen ja 
tarkkavaisuuden ylläpitämisessä, lyhytkestoisessa muistissa, tiedon vastaan-
ottamisessa ja käsittelyssä sekä päätöksenteossa. Näiden keskushermoston 
toimintaan liittyvien vaikeuksien tunnistaminen on tärkeää hoidon suunnitte-
lemisen ja kuntouttamisen kannalta. 
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SKITSOFRENIAN  
HOITO MENETELMÄT 
NIUVANNIEMEN SAIRAALASSA

Hoidossa keskeistä on vuorovaikutuksen syntyminen ja luottamuksen rakentu-
minen sekä potilaan oma motivaatio kuntoutua. Hoidon perustana on moniam-
matillisen työryhmän ja potilaan yhdessä tekemä kirjallinen hoitosuunnitelma. 
Sen toteutumista arvioidaan määräajoin vähintään kolmen kuukauden välein ja 
osastosiirron jälkeen kahden viikon kuluessa. Hoitosuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin pyritään käyttämällä erilaisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä.  

Yhteisöllisyys ja ryhmätoiminnat ovat keskeinen osa potilaan hoitoa. Yhteisö-
hoidon tavoitteena on potilaan sosiaalisten taitojen, arkitaitojen, vastuullisuu-
den ja oma-aloitteisuuden lisääntyminen. Yhteisölliset tehtävät ja toiminnot 
vaihtelevat osastoittain. Osastoilla pidetään säännöllisesti osastokokouksia, 
joissa käydään läpi yhteisön ajankohtaisia tapahtumia ja suunnitellaan osas-
ton toimintoja yhdessä potilaiden kanssa. 

Hoitosuhdetyön tavoitteena on kahdenkeskisen vuorovaikutuksen keinoin ko-
hentaa potilaan kykyä havaita ja muuttaa ajatus- ja toimintatapojaan sekä 
opettaa, harjoittaa ja ylläpitää potilaan taitoja ja valmiuksia. Psykoterapiaa 
tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaan.  

Sairaalassa järjestetään monipuolista ryhmätoimintaa, jossa tavoitteena on 
eri menetelmin lievittää ja hallita oireita, kuntouttaa toimintakykyä sekä ko-
hentaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Sosiaalisia taitoja harjoi-
tellaan sosiaalisten taitojen ryhmissä sekä järjestämällä asiointeja kaupun-
gille ja virkistyskäyntejä lähialueelle. Alkoholi- ja huumeriippuvaiset potilaat 
voivat osallistua osaston omiin tai sairaalan yhteisiin päihderyhmiin. Sairaa-
la-alueella kokoontuu myös AA-ryhmä. 

Luovissa terapiamuodoissa kuntoutuksen keinoina käytetään liikunnan ja 
taiteen eri elementtejä (musiikki, kuva, liike, tanssi, kirjallisuus, ilmaisutaito). 
Lisäksi järjestetään eri osastojen potilaille yhteisiä ryhmiä ja tapahtumia ku-
ten bänditoiminta, potilaskuoro, ilmaisutaitojen ryhmät ja muita vapaa-ajan 
aktiviteetteihin suuntautuneita ryhmiä.
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Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa yksilö- tai ryhmämuo-
toista kuntoutusta, jossa on tavoitteena mahdollistaa potilaan selviytyminen 
hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista huo-
limatta toimintakyvyn rajoituksista. Toimintaterapeutti tekee yksilöllisiä toi-
mintakyvyn arviointeja hoitosuunnitelman tueksi. 

Työterapian tehtävänä on osana potilaan kuntouttavaa hoitoa ylläpitää ja ke-
hittää hänen toimintakykyään ja sosiaalisia taitojaan sekä tukea osastolla to-
teutettavaa hoitoa. Työterapia aloitetaan asteittain osastolla tehtävistä töistä 
edeten pienryhmään hoitajan saattamana ja myöhemmin työskentelyyn ko-
kopäiväisesti. Työterapiapisteitä ovat kudonta, askartelu, puutarha- ja ulkotyö, 
tekninen työ sekä Potilaiden tuki ry:n ylläpitämä kanttiini. 

Osana hoidon kehittämistyötä sairaalassa järjestetään potilaiden vertaistu-
kitoimintaa. Koulutetut kokemusasiantuntijat (vertaistukihenkilöt) tapaavat 
potilaita yksilökäynneillä tai osastolla järjestettävissä ryhmissä. 

Psykoedukaatio on potilaille ja hänen läheisilleen suunnattua koulutuksellis-
ta terapiaa, jonka tarkoituksena on lisätä 

• ymmärrystä sairaudesta ja sen hoidosta 
• hoitoon sitoutumista
• aktiivisuutta oman sairauden hoidossa 
• selviytymiskeinoja sairauden kanssa 
• elämänlaatua 

Niuvanniemen sairaalassa psykoedukaatiota tarjotaan sekä yksilöllisesti hoi-
tosuhteen yhteydessä että ryhmämuotoisena. Psykoedukaatiossa potilaan 
sairauteen liittyviä asioita käsitellään niin, että hänelle syntyy omakohtainen 
käsitys sairaudestaan. 

Psykoosilääkitys on olennainen osa skitsofrenian hoitoa. Psykoosilääkkeiden 
tarkoituksena on mm. vähentää:

• harhakuvitelmia 
• aistiharhoja 
• ajatushäiriöitä
• kiihtymystä
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Psykoosilääkkeet vähentävät jonkin verran myös skitsofreniaan liittyviä mie-
lialaoireita kuten masennusta, ahdistusta ja itsemurha-ajatuksia. Psykooseihin 
liittyy uusiutumisriski ja lääkityksen tarve voi olla elinikäinen. Lääkehoitoa 
toteutetaan joko tablettimuotoisena tai injektiona.

Lääkitys tehoaa psykoosin akuutissa vaiheessa useimmiten hyvin, mutta lää-
kehoidon teho on rajallinen mahdollisten motivaatioon ja ajatustoimintoihin 
liittyvien vaikeuksien hoidossa. Sopivan lääkityksen löytymiseen voi joskus 
mennä aikaa, sillä sekä lääkkeen teho että mahdolliset sivuvaikutukset vaih-
televat yksilöllisesti. Klotsapiinilääkitystä voidaan käyttää, jos muut lääkkeet 
eivät ole riittävästi tehonneet. Kyseistä lääkettä käytettäessä veren valkosolu-
tasoa seurataan verikokeella säännöllisesti.

Suurin osa psykoosilääkkeitä käyttävistä ei saa mitään haittavaikutuksia tai ne 
ovat lieviä ja ohimeneviä. Tavallisimpia psykoosilääkkeiden haittavaikutuksia 
ovat liikkeisiin liittyvät oireet (mm. levottomuus ja pakkoliikkeet), muutokset 
kehon rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa sekä häiriöt seksuaalitoiminnoissa 
ja kuukautiskierrossa. Mahdollisista lääkityksen haittavaikutuksista on tärkeä 
kertoa heti hoitavalle henkilölle. Lääkäri ottaa kantaa siihen, miten lääkityk-
sen suhteen edetään.  

Skitsofrenian hoidossa voidaan käyttää myös ahdistuneisuuden ja mielialan 
hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. 

Sähköhoitoa käytetään skitsofrenian hoidossa, kun oireisiin ei saada riittävästi 
apua lääkkeistä. Sähköhoidon tiedetään tehoavan skitsofrenian oireista harha-
luuloihin, aistiharhoihin ja lihasjäykkyystilaan (katatonia), sekä jossain määrin 
mielialaoireisiin. Sähköhoitoa annetaan aina lyhytkestoisessa nukutuksessa. 
Sähköhoidon ja nukutuksen sivuvaikutuksia voivat olla lyhytkestoiset ja ohi-
menevät muistihäiriöt, päänsärky, pahoinvointi ja lihaskivut. Sähköhoitojakso 
suunnitellaan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. 

Sähköhoidon lisäksi muita aivojen hermosoluja aktivoivia hoitomenetelmiä, 
kuten magneettisimulaatio (TMS) ja tasavirtastimulaatio (tDCS), käytetään 
lääkehoidolle reagoimattoman skitsofrenian lisähoitona. TMS ja tDCS –hoidot 
eivät edellytä nukuttamista. 
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PERHETYÖ SAIRAALASSA

Potilaita tuetaan perhesuhteiden ja tukiverkoston ylläpitämiseen. Jokaisella 
henkilöllä on kuitenkin oikeus päättää itse siitä kenelle hänen hoitoaan ja 
terveydentilaansa koskevaa tietoa saa luovuttaa. Henkilöstö voi siitä huoli-
matta kertoa läheisille sairaalan toiminnasta ja antaa tietoa yleisellä tasolla 
skitsofreniasta ja sen hoitomenetelmistä.  

Sairaalassa järjestetään perhetapaamisia, joissa läheiset, potilas ja hoitava 
henkilöstö käyvät läpi sairauteen ja hoitoon liittyviä asioita. Perhetapaamiset 
ovat osa potilaan hoitoa. Potilaiden ja läheisten välisistä vierailuista on hyvä 
sopia henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin, jotta vierailut toteutuvat sujuvasti. 

Yhteistyötä läheisten kanssa tehdään myös puhelimitse. Potilaan hoitoa kos-
kevissa asioissa läheiset voivat olla yhteydessä henkilöstöön, jotka mielellään 
auttavat potilaan asioissa. Tietosuojasyistä yhteydenpitoa sähköpostitse ei 
suositella. 

Sairaalassa järjestään säännöllisesti omaisten päiviä, jonne potilaat voivat 
kutsua läheisiään. Omaisten päivässä jaetaan tietoa sairaalan toiminnasta ja 
potilaiden hoidosta, sekä varataan aikaa läheisten ja potilaiden tapaamisille. 
Usein paikalla on Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry kertomassa omai-
sille suunnatuista tukimuodoista.    
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KUN LÄHEINEN SAIRASTUU  

Sairastuminen skitsofreniaan on kriisi sekä sairastuneelle että läheiselle. Krii-
siksi sanotaan jotakin yllättävää, odottamatonta ja vaikeasti käsiteltävää ta-
pahtumaa. Potilaan sairastuminen vaatii läheiseltä sopeutumista tilanteeseen 
ajatuksen ja tunteiden tasolla. Sopeutumisprosessi etenee yleensä vaiheittain, 
mutta kokonaisuudessaan jokainen käsittelee kriisiä yksilöllisesti. Taustalla 
voi olla myös aiempia käsittelemättömiä kriisejä, jotka voivat aktivoitua sa-
manaikaisesti käsiteltäviksi. Sairauden vaihtelu toipumis- ja uudelleensairas-
tumisen vaiheineen tuo prosessiin lisää haastetta. 

Skitsofreniaan sairastuminen voi näkyä läheisessä erilaisina stressin oireina, 
kuten jännitys- ja mielialaoireina, muutoksina ruokahalussa, uni- ja keskitty-
misvaikeuksina sekä sosiaalisen kanssakäymisen vähenemisenä. Hyviä stres-
sinhallintakeinoja ovat rentoutuminen, itselle tärkeiden asioiden tekeminen 
ja sosiaalisten suhteiden ylläpito. Huolta aiheuttavista oireista kannattaa olla 
yhteydessä terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. 

”Sai puhua omat tunteensa niiden oikeilla nimillä. Sai kokea, ettei 
ole yksin väsymyksensä ja ahdistuksensa kanssa. Sai ihan käytän-
nön vinkkejä sekä ohjaajalta että ryhmäläisiltä.” – Läheisen palaute
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SAIRASTUMINEN HERÄTTÄÄ 
TUNTEITA 

Sairastuminen herättää läheisissä erilaisia tunteita, kuten myötätuntoa, halua 
auttaa, hämmennystä, pelkoa, häpeää, syyllisyyttä, surua, vihaa ja katkeruutta. 
Kaikki tunteet ovat oikeutettuja, aitoja ja hyvin yksilöllisiä. Voi olla hyvä pohtia 
millaisista tunteista saa voimaa ja mitkä puolestaan ovat kuluttavia. Tunteita 
on hyvä oppia tunnistamaan ja nimeämään, jolloin niitä on helpompi hallita. 

”Selkeytti omaa roolia puolisona ja tuki omaa vanhemmuutta. Li-
säsi myös voimavaroja ja auttoi tunteiden käsittelyssä.” – Läheisen  
palaute

Surua voi tuottaa pelko sairastuneen menettämisestä sairaudelle tai pelko 
siitä, ettei sairastunut toivukaan odotetulla tavalla. Tulevaisuus, sairastuneen 
muuttuminen sekä odotukset, joita oli potilaan elämälle. Joskus suru on pitkä-
aikainen seuralainen, kun huolenpito on jatkuvaa ja sairaus ennustamatonta. 

Vihan tunteita voi herättää esimerkiksi sairastuneen muuttuminen iloisesta 
ja toimeliaasta ihmisestä sängyn pohjalla makaavaksi. On hyvä miettiä, mihin 
vihan tunteet kohdistuvat - sairastuneeseen vai itse sairauteen. Tunteita voi 
käyttää myös voimanlähteenä. Esimerkiksi suuttumus saattaa auttaa puolus-
tamaan omia tai sairastuneen oikeuksia. 

Häpeän tunteet syntyvät usein siitä, että toiminta tai käyttäytyminen määritel-
lään normaalista ja hyväksyttävästä poikkeavaksi. Tähän määrittelyyn vaikuttaa 
yhteiskunnan ja kulttuurin leimaava, vieroksuva asenne erilaisuutta kohtaan. 
Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että sairastunut ei ole valinnut sairauttaan 
eikä hän sairautensa vuoksi pysty aina vaikuttamaan käyttäytymiseensä. Hä-
peän tunne voi aiheuttaa myös eristäytymistä. Niuvanniemen sairaalan potilaat 
sekä läheiset joutuvat kohtaamaan sairauden lisäksi monenlaista häpeää liit-
tyen mahdolliseen syytteenalaiseen tekoon sekä mielikuviin sairaalasta.

Syyllisyyden tunne voi liittyä toimintaan ja tekoihin, tai jopa ajatuksiin ja tun-
teisiin. On hyvä miettiä mistä syyllisyyden tunne aiheutuu ja pyrkiä ymmär-
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tämään ja käsittelemään tunteitaan. Syyllisyyttä voi aiheuttaa se, ettei hoi-
da sairastuneen asioita heti tai ettei jaksa hoitaa asioita ja olla sairastuneen 
tukena, kuten itse haluaisi. Tärkeää on muistaa jatkaa omaa elämää ja ottaa 
aikaa itselleen, joka päivä. 

”Ryhmässä sai kokea, ettei ole tilanteessa yksin. Syyllisyyden tun-
teminen väheni. Omaisen sairastumisesta ei saa syyttää itseään.” 
– Läheisen palaute

Potilaan sairastuttua läheinen usein määrittelee itsensä sairastuneen kautta. 
On hyvä säilyttää tunne oman elämän hallinnasta. Usein läheinen ja sairas-
tunut elävät eräänlaisessa riippuvuussuhteessa ja siksi rajojen asettaminen 
voi olla haasteellista. Rajat kuitenkin selkeyttävät rooleja ja sitä, mikä on ke-
nenkin vastuulla. Rajojen asettaminen on edellytys niin sairastuneen kuin lä-
heisenkin toipumiselle. Rajojen asettamisella tiedostetaan oman jaksamisen 
rajallisuus sekä kunnioitetaan omia voimavaroja. 

”Mielestäni tärkeitä asioita olivat juuri omien tunteiden ja pelkojen 
rohkea käsittely, joka ryhmän avulla oli mahdollista. Mielenkiintois-
ta oli myös vertailla, miten miehet ja naiset kokivat läheisenä ja 
puolisona olon, kun perheessä on psyykkistä sairautta. Myös toisten 
ryhmäläisten henkinen tuki oli todella tärkeää.” – Läheisen palaute



13

NÄIN AUTAT SAIRASTUNUTTA

Läheisen osallistuminen sairastuneen elämään ja kuntoutukseen yhteistyössä 
hoitopaikan kanssa on usein tärkeä tuki sairastuneelle. Sairaus voi aiheuttaa 
sen, että sairastunut ei halua muita ihmisiä lähelleen vaan eristäytyy. Sairau-
den myötä läheisen voi olla vaikeaa suhtautua sairastuneeseen samoin kuin 
ennen sairastumista. Läheisen halu auttaa sairastunutta voi saada tekemään 
sairastuneen puolesta asioita, jotka sairastunut voisi tehdä itsekin. Tämä voi 
olla haitallista sairastuneelle.

Voit auttaa sairastunutta seuraavilla tavoilla: 

• Ole mukana hoidossa yhteistyössä hoitavan henkilöstön kanssa, 
kuitenkin muistaen, että henkilöstö vastaa hoidosta ja voit jättää 
sen heidän vastuulleen, toisin sanoen Sinulla on lupa hengähtää

• Tuo esiin lääkityksen myönteiset vaikutukset

• Muista teidän molempien yksityisyys ja itsemääräämisoikeus

• Muista että jokaisella perheenjäsenellä on oikeus omaan elämään

• Ilo ja huumori ovat luonnollinen osa elämää muutoksista huolimat-
ta

• Älä tee asioita sairastuneen puolesta vaan anna hänelle tilaa huo-
lehtia asioista itse

• Voit ilmaista välittämistä pitämällä yhteyttä ja kysymällä mitä kuu-
luu

• Olet hyvä vanhempi, sisar, veli, lapsi tai puoliso, vaikka et huolehdi-
kaan kaikesta
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LÄHEISEN OMA JAKSAMINEN JA 
HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN

On ensisijaista huolehtia itsestään, jotta jaksaa elää omaa elämää ja olla sai-
rastuneen tukena. Tutkimusten mukaan jaksamista ja tyytyväisyyttä omaan 
elämään tukevat muun muassa:

• vertaistuki
• luonto, eläimet
• työ, opiskelu
• asiantuntija-apu esim. terapia, keskustelu
• lukeminen, musiikki
• positiivinen asenne

Oman tukiverkon säilyttäminen on tärkeää oman jaksamisen kannalta, ku-
ten myös oman ajan varaaminen vain itselleen. Läheisenä on hyvä opetella 
tunnistamaan stressin merkit itsessään. Hae rohkeasti itsellesi apua ja ota 
tarjottu apu vastaan! Apua voit hakea kasvotusten, puhelimen tai internetin 
välityksellä, nimellä tai nimettömänä. Voit olla yhteydessä sairaalan sosiaali-
työntekijään omaan jaksamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijältä saat 
tietoa esimerkiksi omaisten tukiryhmistä. 

Vertaistuki tarjoaa läheiselle mahdollisuuden jakaa kokemuksia toisten kans-
sa, antaa itse tukea toisille ja saada itse tukea. Tämä mahdollistaa kokemuk-
sen siitä, ettei ole asioiden kanssa yksin, vaan joku toinen oikeasti ymmärtää 
tuntemuksiasi ja ajatuksiasi, ja silti hyväksyy sinut. Vertaisuus tarkoittaakin 
vastavuoroisuutta. 

FinFami ry:n alueelliset yhdistykset tarjoavat ammattilaisten ohjaamaa yk-
silö-, ryhmä-, kurssi- ja virkistystoimintaa läheisille, joiden perheenjäsen on 
sairastunut psyykkisesti tai kärsii psyykkisistä toimintakyvyn häiriöistä. Toi-
minnan perustana on lähteä liikkeelle läheisten tarpeista ja lähtökohdista kä-
sin. Tarjolla on avoimia ja suljettuja omaisryhmiä, joista saa tarkemmin tietoa 
alueellisten yhdistysten nettisivuilta. 
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Sairastuneesta huolehtiminen voi aiheuttaa haasteita työssäkäyntiin ja sitä 
kautta myös taloudelliseen tilanteeseen.  Tällöin on mahdollista muun muas-
sa hakea kunnalta tai seurakunnalta rahallista tai keskusteluapua. Sairastu-
neen asioissa ota yhteyttä sairaalan sosiaalityöntekijään.

”Oli levollista kuulla samankaltaisia kokemuksia ja ymmärtää, että 
omat tuntemukset siitä, ettei riitä ei johdukaan omasta huonoudes-
ta, vaan olosuhteista.” – Läheisen palaute

”Vertaistuki. Sain tuntea ja huomata, että en ole tilanteessani yksin, 
vaikkakin jokaisen tilanne on ainutlaatuinen, kahta samanlaista ei 
ole.” – Läheisen palaute

”Sain kullanarvoisen neuvon.” – Läheisen palaute

”Ryhmän tuki minulle itselleni oli todella suuri. Sain jakaa toisten 
kanssa omia vaikeitakin tunteita ja pelkoja. Oli todella helpotta-
vaa huomata, etten ole asiassa mitenkään ”outo” samat tunteet ja 
ajatukset olivat myös toisilla, ja kuulla että vaikeatkin tunteet ja 
ikävätkin ajatukset ovat aivan sallittuja ja luonnollisia kyseisessä 
elämäntilanteessa. Se helpotti todella oloani.” – Läheisen palaute 
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LAPSI OMAISENA

Vanhemman sairastuminen näkyy luonnollisesti lapsiperheen arjessa ja sen 
sujuvuudessa. Lapset ovat usein huolissaan sekä sairastuneesta että terveestä 
vanhemmastaan ja saattavat eristäytyä ikätovereistaan. Myös pelkoa omasta 
sairastumisesta saattaa esiintyä. Lapsi voi tuntea syyllisyyttä omista onnelli-
suuden tai ilon tunteista. Lapsille on hyvä kertoa vanhemman tai läheisen ih-
misen sairaudesta ikä- ja kehitystason mukaisesti. Kertominen edistää lasten 
hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Suurin osa lapsista selviytyy hyvin. 

Lapsen hyvinvointia suojaavia ja tukevia tekijöitä ovat:
• Riittävä tieto vanhemman sairaudesta, jotta lapsi ymmärtää mistä on 

kyse
• Lupa kaikenlaisiin tunteisiin 
• Hyvä suhde vanhempiin
• Sujuva arki 
• Kaverit, harrastukset 
• Koulu ja päiväkoti
• Turvallinen suhde perheen ulkopuoliseen aikuiseen

Sairaudesta kannattaa puhua lasten kanssa heidän oman kokemuksensa kaut-
ta. Mitä lapsi itse on nähnyt, kuullut ja huomannut. Rohkaistaan lasta ottamaan 
asiat puheeksi aina tarpeen tullen. Oman paikkakunnan perheneuvolasta voi 
saada apua vanhemman sairauden käsittelyyn lapsen kanssa. Kysy rohkeasti 
hoitohenkilökunnan apua keskusteluun lasten kanssa!



17

YHTEYSTIEDOT

Niuvanniemen sairaala 
Vaihde p. 0295 242 111 (virka-aikana 8.00–16.15)
Päivystävä sairaanhoitaja p. 0295 242 575 (virka-ajan ulkopuolella)

Savon Mielenterveysomaiset – FinFami ry
Vastaava omaistyöntekijä p. 040 556 4292

Oman paikkakuntasi kriisikeskukset:
www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/kasvokkain/kriisikeskus-
verkosto 

Terveyskeskus tai oma työterveyshuolto, tarkista oman alueesi tiedot

Hätäkeskus 112

LINKKEJÄ NETTISIVUILLE

• Savon Mielenterveysomaiset – FinFami ry, www.omary.fi 

• Mielenterveysomaisten keskusliitto, www.finfami.fi 

• Suomen Mielenterveysseura, www.mielenterveysseura.fi 

• Mielenterveyden keskusliitto, www.mtkl.fi 

• Mielenterveystalo, www.mielenterveystalo.fi 

• Niuvanniemen sairaala, www.niuva.fi
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