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1 Saatekirje 

Kevättalvella 2020 alkunsa saanut pandemiatilanne on vaatinut ihmisten mielenterveydeltä 

poikkeuksellisen paljon. Osan oireilun taustalta saattaa löytyä lisääntynyt huoli kanssaeläjien tai 

omasta terveydestä, toisten mielenterveyttä on kuormittanut arjen kääntyminen päälaelleen. 

Valtakunnallisten rajoitustoimenpiteiden johdosta harrastukset, kavereiden tapaamiset ja tuttu 

ulkoilmaelämä eivät ole olleet saatavilla omaa mielenterveyttä tukemaan. Poikkeuksellinen tilanne 

on vahvistanut paljon tutkitun asian: arkiset asiat ovat mielenterveyden kulmakiviä.  

Tämä julkaisu on yksi perhekeskus Uppiksen tavoista tarjota hämeenlinnalaisille vanhemmille ja 

muille aiheesta kiinnostuneille eri elämäntilanteisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. 

Perhekeskuksesta perheet saavat tarvitsemaansa tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Uppiksen 

työntekijät ovat tavoitettavissa monin tavoin, esimerkiksi kertaluontoisella pika-ajalla, jonka 

ajankohdan voit valita itse ajanvarauskalenterista. Jotkut taas pitävät asioiden itsenäisestä 

selvittelystä omien ajatusten jäsentelyssä. Julkaisu sopii iltalukemiseksi mutta myös 

keskustelunvälineeksi oman kumppanin tai muun läheisen kanssa.  

Tähän mielenterveyttä käsittelevään julkaisuun on koostettu verkosta löytyvää tietoa, josta voi olla 

hyötyä perheensä tilannetta pohtivalle vanhemmalle. Tästä julkaisusta löytyy luettavaa, 

kuunneltavaa ja pohdittavaa. Alleviivatut osuudet ovat linkkejä, jotka johdattavat lukijan eri 

verkkosivuille.  

Lue lisää Hämeenlinnan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista. 

Perhekeskus Uppiksen työntekijät  

  

https://mieli.fi/fi/koronaepidemia-ja-mielenterveys
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/arjen_aapinen.pdf
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/apua-ja-neuvoa/perhekeskus-uppiksen-pika-ajat/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://soundcloud.com/uppsala-talo
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/


 

 

2 Mielenterveys pähkinänkuoressa 

Mielenterveys ei kosketa ainoastaan aikuisia. Mielenterveys on kaikille ihmisille yhteinen, tärkeä 

voimavara. Mielenterveys on kiinnostava asia, joka on vahvasti riippuvainen elinympäristöstä. Tasa-

arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta voi tukea merkittävästi esimerkiksi 

sukupuolivähemmistöön kuuluvan ihmisen mielenterveyttä, joka elää epäsuotuisissa 

perheolosuhteissa. Ja toisin päin koulu- tai työpaikkakiusattu ihminen voi kaikista parhaiten omassa 

kotonaan – joskus niin hyvin, että kodin ulkopuolelle poistumisesta tulee vaikeaa. Hyvä 

mielenterveys rakentuu hyvästä itsetunnosta, elämänhallinnan tunteesta, mielekkäästä 

toiminnasta ja taidoista kohdata elämän erilaisia vastoinkäymisiä. 

Myös lapsen mielenterveys voi järkkyä vakavasti minkä tahansa ikäisenä. Perheessä asuvien lasten 

ja vanhempien mielenterveyden voidaan kuvailla liittyvän keskeisesti toisiinsa. Lastenkin 

mielenterveys on hyvin riippuvainen heidän elinympäristöstänsä. Mediassa ihmetellään, miten jo 

alakouluikäisellä voi olla mielenterveysongelmia. Vaikka esimerkiksi osalla neuropsykiatrisesti 

oireilevista lapsista saattaa oireilunsa puolesta olla taipumus sairastua psyykkisiin häiriöihin, 

kaikkien lasten tarpeet ovat yhtäläisiä. Huolenpito, myötätunto ja rakkaudenosoitukset vahvistavat 

mielenterveyttä ja ehkäisevät mielenterveyden ongelmia. Lasten mielenterveysongelmat ovat 

erityisen ajankohtainen keskustelunaihe niin blogeissa kuin muissa medioissa. 

Murrosikäisen vanhemmasta saattaa joskus tuntua siltä, ettei mielenterveyden merellä ole tyyntä 

koskaan. Nuoren päivät ovat vaihtelevia. Osittain tämä on selitettävissä murrosiän hormoniryöpyllä. 

Nuoren mielenterveys on erityisen herkkä järkkymään hyvin tavallisista asioista. 

Vuorovaikutusongelmat kotona tai kinastelut kavereiden kanssa ovat omiaan lisäämään 

ahdistumiskäyttäytymistä ja muuta mielialaoireilua. Aivan normaali tunne-elämän myrskyisyys voi 

johtaa nuoren mielenterveyden kuormittumiseen, jolloin uni ei tule iltaisin ja ruokakaan ei maistu. 

Kun itsestä huolehtiminen unohtuu, esimerkiksi päihteidenkäytön riski saattaa kasvaa.  Jokaisella 

vanhemmalla on varmasti muistoja omasta murrosiästään. Siinä missä näiden kokemusten 

jakaminen myös nuorelle voi olla erittäin hyödyllistä, esimerkiksi Nuorten mielenterveystalo pyrkii 

vastaamaan nuorten vaikeisiinkin kysymyksiin, jotka liittyvät niin mielenterveyteen mutta myös 

aikuiseksi kasvamiseen. 

 

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/kuinka-voit
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/lasten-mielenterveys-ja-mielenterveyden-hairiot
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/lasten-mielenterveys-ja-mielenterveyden-hairiot
https://yle.fi/uutiset/3-9974902
https://yle.fi/uutiset/3-9974902
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/f7661afa-e0f8-4dc6-b2fa-3d04e9416a38
https://www.poikienaidit.fi/2021/06/17/miten-tunnistaa-lapsen-masennus/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/miksi-murrosiassa-tunteet-myrskyavat/
https://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/seksuaaliterveys/nuori-ja-seksuaaliterveys/murrosika/
https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/apua-mielenterveyden-ongelmiin/avun-hakeminen-mielenterveysongelmista-k%C3%A4rsiv%C3%A4lle-0
https://www.nuortenelama.fi/elavaa-elamaa/hyvinvointi-ja-terveys/mielenterveys-484
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx


 

 

3 Mitä on masennus? 

Elämä on tunteiden vuoristorataa. Ihmiselle on tyypillistä tuntea olonsa aina ajoittain alakuloiseksi, 

surulliseksi ja väsyneeksi. Silloin, kun ihminen elää masennustilassa eli depressiossa, kyse ei ole enää 

yksittäisistä ala- tai ylämäistä ja ohimenevistä tunnetiloista. Jotkut ihmiset ovat alttiimpia 

masentumaan, koska masennuksen taustalta löytyy niin biologisia kuin perinnöllisiäkin tekijöitä. 

Useimmiten kyseessä on kuitenkin pitkittynyt reaktio yksilön heikkoon itsetuntoon, sisäisen 

turvallisuudentunteen puutteeseen, traumaattisiin tunnekokemuksiin ja elämäntilanteisiin 

sidoksissa oleviin asioihin.  

Terveyskirjaston mukaan masentuneen ihmisen oireen ovat yksilöllisiä. Yleistäen näiden voidaan 

todeta liittyvän lisääntyneeseen väsymyksen ja ärtymyksen tunnetiloihin, 

keskittymiskyvyttömyyteen ja muistivaikeuksiin, unettomuuteen, seksuaaliseen haluttomuuteen tai 

ahdistukseen. Koska masennuksen oireet voivat vaihdella ja esiintyä myös yhtäaikaisesti, 

masennustilat ovat kokonaisvaltaisesti kuormittavia itse masentuneelle, mutta useasti myös tämän 

läheisille. Jos oireet mietityttävät ja näiden miettiminen vie merkittävän ajan päivästäsi, niistä 

kannattaa keskustella jonkun kanssa. 

Masennuskyselyllä et voi diagnosoida itsellesi masennusta mutta sen avulla voit lisätä ymmärrystä 

tämän hetkisestä tilanteestasi. Kyselyn avulla saat myös muistutuksen siitä, kuinka moneen elämän 

osa-alueeseen mielialaongelmat vaikuttavat. Rosenbergin klassikoksi muodostunut itsetuntotesti 

voi auttaa sinua ymmärtämään, millä tavoin itsetuntosi tila saattaa liittyä masennukseesi. 

Mielenterveysongelmista ja myös masennuksesta kirjoitetaan paljon mediassa ja sosiaalisessa 

mediassa. Yli 50% työkyvyttömyyseläkkeellä olevista suomalaisista kärsii mielenterveyden 

häiriöistä. Mediassa masennuksesta kirjoitetaan kansantautina, joka uhkaa vakavasti ihmisen 

elämänlaatua ja työkykyä. Vuositasolla noin 300 tuhatta Suomessa asuvaa ihmistä sairastaa vakavaa 

masennusta. Liian moni ihminen kamppailee masennuksen kanssa itsenäisesti, mutta asian ei 

tarvitse olla näin. Jos avun hakeminen itsenäisesti tuntuu vaikealta, toinen ihminen saattaa voida 

olla suureksi avuksi. 

 

. 

https://www.puhti.fi/tietopaketit/masennus/
https://www.terveyskirjasto.fi/lam00037
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/masennuksen_omahoito/videot/Pages/video3.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/itsearviointi/Pages/beckin_depressioasteikko_bdi21_masennusoireet.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/itsearviointi/Pages/beckin_depressioasteikko_bdi21_masennusoireet.aspx
https://www.evermind.fi/itsetuntotesti/
https://mieli.fi/fi/yhteiskunta/suomalaisten-mielenterveys-ei-ole-kohentunut-fyysisen-terveyden-tahtiin
https://mieli.fi/fi/yhteiskunta/suomalaisten-mielenterveys-ei-ole-kohentunut-fyysisen-terveyden-tahtiin
https://yle.fi/uutiset/3-11230652
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/masennuksen_omahoito/videot/Pages/video6.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/masennuksen_omahoito/videot/Pages/video6.aspx


 

 

Lasten ja nuorten masennustilat 

Tiedetään, että jo päiväkoti-ikäisellä voi olla masennusoireilua. Masennuksen oireet ovat 

samanlaisia aikuisilla ja lapsilla mutta esiintyvät ikätasoisesti. Lapsi on surumielinen tai 

poikkeuksellisen vakava, pettymykset ovat hänelle vaikeita ja hänestä tuntuu useasti, ettei kukaan 

esimerkiksi leiki hänen kanssaan. Leikkien keskeisimmät teemat saattavat liittyä kuolemaan tai 

tuhoon. Vauvaikäisen masennus saattaa johtaa jopa kehityksen pysähtymiseen tai taantumiseen. 

Aikaisemmin mainitun mukaisesti, vanhemman käyttäytyminen ja kyky vastata perustarpeisiin 

linkittää yhteen kaikenikäisten lasten masennusoireilua. 

Lasta pystyy suojelemaan masennukselta tarjoamalla tälle turvaa, hoivaa, mahdollisuuden 

tunteiden jakamiseen ja rajoittamalla tätä sopivassa määrin – nämä ovat arjen perustarpeita. Olet 

ehkä kuullut sanonnan ’rajat ovat rakkautta’, tämän pitäessä hyvin paikkansa. On rakkaudellinen 

teko luoda sääntöjä ja suojella lasta, kommunikoida lapsen kanssa empaattisesti ja vastavuoroisesti 

sekä olla saatavilla niin fyysisesti kuin emotionaalisestikin. Huolehtimalla lapsen perustarpeista, 

aikuinen auttaa lasta välttämään varhaiselämän masennuksen, joka voi kroonistua helposti ja vaatii 

samanlaista seurantaa kuin monet pitkäaikaissairaudet. Kun lapsen tunnesäätelykyky vääristyy 

varhain lapsuudessa, tämä saattaa johtaa alisuoriutumiseen, joka voi jatkua myös aikuisena. 

Halutessasi voit lukea lisää lapsen ja nuoren ahdistuksen kesyttämisestä. 

Noin 20% nuorista kärsii jossakin vaiheessa masennusoireilusta, noin 5–10 prosentin sairastaessa 

masennustilaa. Myös nuorten masennustila linkittyy useasti johonkin toiseen mielenterveyden 

häiriöön. Jostain syystä tytöt sairastavat masennusta useammin kuin pojat. Varhaisen vaiheen 

toimenpiteet korostuvat myös nuorten masennustiloissa. Nuoren masennuksesta saattaa kertoa se, 

kuinka aikaisemmin mielihyvää tuottanut harrastaminen loppuu kuin seinään. Toisaalta tämän 

taustalla voi olla myös aivan tavallinen kiinnostuksen lopahtaminen. Oli kyseessä itsenäisydenhalu 

tai masennusoireilu, vanhemman ja nuorisoikäisen välillä pitäisi pyrkiä aina säilyttämään 

keskusteluyhteys. Nuoren tilannetta voi kartoittaa tällä mielialakyselyllä. 

Halutessasi voit tutustua FinFamin oppaaseen masentuneen nuoren vanhemmalle. Finfami on myös 

Kanta-Hämeessä keskeinen mielenterveyttä edistävä yhdistystoimija. Finfami tarjoaa ohjausta, 

neuvontaa ja tukea ja järjestää esimerkiksi aikuisten ja vanhempien vertaistapaamisia. 

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00383
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2010/04/Pekki_Tamminen.pdf
https://www.duodecimlehti.fi/duo98700
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_kesyttaminen/Pages/default.aspx
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/nuorten-mielenterveyshairiot/nuorten-masennusoireilu-ja-masennustilat
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/masennus/kun-nuori-masentuu
https://www.terveyskyla.fi/nuortentalo/perhe-ja-kaverit/hoidon-siirtyminen-%E2%80%93-opas-vanhemmille/ongelmakohtia
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/itsearviointi/Pages/rbdi_mielialakysely.aspx
https://www.finfamipirkanmaa.fi/wp-content/uploads/opas-masentuneen-nuoren-vanhemmille-2021-finfami-pirkanmaa.pdf
https://www.finfamikantahame.fi/


 

 

4 Mitä on ahdistus? 

Tunteet ovat kiehtovia mutta monimutkaisia. Ne voivat vallata mielen ja määrittää täten elämää 

hyvin pitkälle. Ahdistuksen tunne on täysin normaali osa elämää – kunnes tämän tuntemisesta 

syntyy häiriö. Kaikki ahdistuksesta kärsivät eivät ole kuitenkaan yleisesti ahdistuneita. 

Ahdistuneisuushäiriöstä puhutaan silloin, kun oireet ovat pitkäkestoisia ja aiheuttavat merkittävää 

haittaa arjen toimintakyvylle. Yleisen ahdistuneisuuden mekanismien taustalla on lisääntynyt, 

ajoittain kohtuutonkin huoli tai pelko siitä, että jotain pahaa tapahtuu itselle tai toiselle. Siinä missä 

osa ihmisistä on perinnöllisesti alttiimpia ahdistuneisuushäiriöille, yleistynyttä ahdistuneisuutta ei 

voida osoittaa syntyväksi yhdestä tai kahdesta tietystä asiasta. Tästä syystä oman ahdistuneisuuden 

syntyä ja taustaa on hyvä pohtia. Oletko ajatellut, että omassa ahdistuksessa voi olla kyse 

esimerkiksi omien rajojen kunnioittamisen puutteesta? Omista rajoista huolehtiminen on yhtä 

tärkeä taito myös työelämässä. 

Ahdistuksen kokemus voi olla hyvin kokonaisvaltainen. Ahdistus antaa vihjeitä kantajalleen monella 

tavalla. Äärimmäisillään ahdistuneisuudesta voi kehittyä paniikkihäiriö, jossa luontainen pakene-

taistele -reaktio aktivoituu vääränä hälytyksenä, toistuvasti. Pakko-oireinen häiriö (OCD) 

luokitellaan ahdistuneisuushäiriöksi, jossa ongelmaksi ovat muodostuneet mieleen tunkeutuvat 

ajatukset ja toiminnot sekä näiden pakonomainen suorittaminen eri tavoin. Sosiaalisten tilanteiden 

pelosta kärsivä henkilö pyrkii yleensä täydellisyyteen ja hänellä on usein aikaisempia kokemuksia 

nöyryytetyksi tulemisesta. Näitä kaikkia yhdistää samankaltaiset ydinpelot: entä jos minulle tai 

jollekin muulle tapahtuu jotain, mistä en selviä?  

Psykopodiaa podcastin 32. jaksossa keskustellaan stressin ja ahdistuksen säätelystä. Rollen 

näkemyksen mukaan ahdistukseen auttaa avoimuus – mitä mieltä sinä olet? Jokaisen kokemus 

ahdistuksesta on yksilöllinen. Moni ihminen ei tiedosta, että oma ahdistuneisuus voi olla syy 

esimerkiksi jatkuvalle vessassa juoksemiselle ja ärtyneelle suolelle. Täten myös tavat ahdistuksen 

kanssa elämiseksi vaihtelevat. Monet vannovat kuitenkin kuunneltavien harjoitusten nimeen. 

Monesti ahdistuksessa on kyse siitä, että on vaikea pysähtyä. Ja vaikka jäisi liikkumattomana 

paikoilleen, korvien välissä saattaa tapahtua edelleen. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen auttaa 

sinua ja mieltäsi pysähtymään. Hyväksymään sen, mitä mielessäsi tapahtuu kunakin hetkenä. 

Monelle ahdistuneisuudesta kärsivälle erityisesti rentoutuminen voi olla vaikeaa, minkä takia 

hetkeksi pysähtymään velvoittavat harjoitukset voivat tehdä mielelle hyvää. 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_omahoito/Pages/osio1.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_omahoito/Pages/osio1.aspx
https://www.kaypahoito.fi/khp00127
https://www.kaypahoito.fi/khp00127
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_omahoito/Documents/Sairastumiseni_taustalla.pdf
https://hidastaelamaa.fi/2021/06/miten-oppii-sanomaan-ei-ja-asettamaan-rajoja/#f91bd329
https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/sanoitko-taas-kylla-vaikka-olisit-halunnut-sanoa-ei
https://www.youtube.com/watch?v=FMi4QAB91BA&ab_channel=Mielenterveystalo
https://www.youtube.com/watch?v=FMi4QAB91BA&ab_channel=Mielenterveystalo
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/paniikin_omahoito/Pages/Mista_paniikkihairiossa_on_kyse.aspx
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/pakko-oireinen-h%C3%A4iri%C3%B6
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/sosiaalisten-tilanteiden-pelko-rajoittaa-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/sosiaalisten-tilanteiden-pelko-rajoittaa-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4
https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/stressin-ahdistuksen-saately
https://koodarikuiskaaja.fi/podcast/avoimuus-auttaa-ahdistukseen/
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00068
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset
https://oivamieli.fi/dashboard.php
https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/rentoudu-paivittain/harjoittele-rentoutumisen-taitoa/


 

 

5 Vanhemman mielenterveyden vaikutus muuhun 

perheeseen 

Vanhemman mielenterveysongelma koskettaa koko perhettä. Vanhemman mielenterveyden 

järkkyessä muuttuu monesti tämän käsitykset vanhempana toimimisesta: pystynkö enää samaan, 

mihin aikaisemmin? Noin neljäsosa lapsista elää lapsuutensa aikana vanhemman kanssa, jonka 

mielenterveysongelma vaatii hoitoa. Lapsi reagoi vanhemman tunnetiloihin, alavireisyyteen tai 

väsymykseen ja muihin mahdollisiin oireisiin, jotka voivat vaihdella laajasti pakonomaisuuden, 

syömättömyyden tai välttelykäyttäytymisen välillä. Lapsen ajatusten ja tunteiden keskiössä on 

ongelmallinen kokemus, rakkaan ihmisen huonovointisuuden todistaminen on vaikeaa. 

Vanhemman masennus  altistaa lapsen myös useille eri käytösongelmille. 

Yleensä koko perhe hyötyy avoimesta keskusteluyhteydestä. Lapselle on tärkeää selittää 

ikätasoisesti, mistä vanhemman sairastamisessa on kyse. Lapsen kokemus ongelman ratkaisuun 

osallistumisessa voi olla keskeinen, koko perhettä auttava tekijä. Muita lasta suojaavia tekijöitä ovat 

yleinen arjen sujuvuus, turvallisuuden tunnettava vahvistava aikuinen ja lupa tunneilmaisuun. 

Tutustu yhdessä lapsesi kanssa mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon. Jos lapsi ja vanhempi 

eivät pysty keskustelemaan asiasta keskenään, lasta voi kannustaa soittamaan esimerkiksi 

Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimeen. Tietysti oppilashuollon kuraattorit 

ja terveydenhoitajat keskustelevat myös mielellään lapsen kanssa. Lapsen kanssa asiasta voi 

keskustella kuka tahansa turvallinen aikuinen. Tavoitteena pitäisi olla, että perhe saisi hoitoa 

kokonaisuutena ilman, että kukaan jää huomioimatta.  

Äärimmäisessä tilanteessa perheessä saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa lapsesta tulee 

vanhemman ’omaishoitaja’. Tämä ei ole lapsen kehityksen kannalta suotuisaa ja saattaakin johtaa 

jo nuoruusvuosina lapsen itsensä sairastumiseen. Tästä syystä vanhemman on tärkeää arvioida 

omaa hoidontarvettaan aktiivisesti. Milloin en enää selviydy itsenäisesti arjen askareista? 

Masentuneen on tärkeä muistaa, ettei masennus ole koskaan hänen oma vikansa. Esimerkiksi 

synnytyksen jälkeinen masennus voi hiipiä kenen tahansa äidin elämään kysymättä, tämän 

koskettaessa noin 10–15% osuutta synnyttäneistä. Siinä, missä synnytys on äidille fyysisesti raskas 

kokemus, myös isät voivat saada osansa masennuksesta pikkulapsiarjessa. Koska masennus voi 

koskettaa tuoreita vanhempia yhtäaikaisesti, avoin keskusteluyhteys osapuolten välillä on tärkeä.  

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/omaiset/Pages/kun_perheessa_on_mielenterveys_tai_paihdeongelma.aspx
https://vslj.fi/mielenterveysongelmat/
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/nuorten-kriisit/vanhemmallani-mielenterveysongelmia
https://www.potilaanlaakarilehti.fi/site/assets/files/0/12/38/896/sll152017-1005-1.pdf
https://www.finfamipirkanmaa.fi/wp-content/uploads/hyva-vanhempi-sairaudesta-huolimatta-2020-web.pdf
https://oppaat.finfami.fi/wp-content/uploads/sites/36/Mik%C3%A4_meid%C3%A4n_vanhempia_vaivaa.pdf
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/moni-lapsi-ja-nuori-on-ajautunut-omaishoitajan-asemaan?publisherId=69818029&releaseId=69884965
https://www.sttinfo.fi/tiedote/moni-lapsi-ja-nuori-on-ajautunut-omaishoitajan-asemaan?publisherId=69818029&releaseId=69884965
https://www.terveystalo.com/fi/Tietopaketit/Masennus/
https://www.miessakit.fi/wp-content/uploads/2020/10/Masi-opas-2020_web.pdf


 

 

6 Miten huolehtia mielenterveydestä? 

Mielenterveys on yhtä kuin perustavanlaatuisista asioista rakentuva arjen hyvinvointi. Ihmisen 

mielenterveys on riippuvainen yksinkertaiselta tuntuvista asioista, kuten liikunnasta, ravinnosta, 

sosiaalisista suhteista ja unentarpeesta. Liikunnan, ravinnon ja unen puute vaikuttavat kaikki meihin 

fyysisesti ja koska keho ja mieli toimivat erottamattomasti, vaikutukset heijastuvat nopeasti 

mielenterveyteen. Yhdestä tulee tavallista äreämpi nälkäisenä, toinen tunnistaa unettomuuden 

aiheuttamien rytmihäiriöiden huolestuttavan kohtuuttoman paljon.  

Lasten, nuorten ja aikuisten tarpeet eivät eroa toisistaan. Kaikki haluavat elää mielekkäältä tuntuvaa 

arkea. Mielekkyys ei kuitenkaan tarkoita joka päivästä hauskapitoa, nautintoa tai ylellisyyttä. 

Mielekkyyttä on esimerkiksi omien arvojen mukainen elämä. Jokaisen elämää ohjaavat arvot 

unohtuvat helposti arjessa – mitä arvostan ja tavoittelen elämässä oikeasti? Kaikenikäiset lapset 

hyötyvät omia arvojaan tutkiskelevista vanhemmista. Kun vanhemmat tukevat lapsiaan omien 

arvojensa löytämisessä, vahvistaa tämä myös heidän mielenterveyttä. Lastenkin on hyvä oppia, 

etteivät kaikki tärkeät asiat tunnu aina miellyttäviltä. Myös aikuisuus ja vanhemmuus ovat tämän 

jatkuvaa opettelua. Kenenkään elämä ei voi olla yhtäjaksoista mielihyvän metsästämistä. 

Alla kuvattu Mielenterveyden käsi -juliste on tuttu monelle koululaiselle oman koulun käytäviltä. 

Voisiko tämä samainen juliste löytyä myös kotoa muistutukseksi siitä, minkälaiset asiat ovat 

mielenterveyden kannalta tärkeitä?  

 

 

  

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/arjenperusteet.aspx
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/liikunta-kehon-kuunteleminen
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/millainen-ruoka-hyv%C3%A4ksi
https://psykologilehti.fi/sosiaaliset-suhteet-edistavat-aivojen-ja-mielen-terveytta/
https://thl.fi/documents/974282/1449788/Partonen_Timo_Uniongelmat+mielenterveyden.pdf/11b28b36-afbb-4b72-843b-d76db5fed8a5
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunteet/tunteet-l%C3%B6ytyv%C3%A4t-kehonkartasta
https://neuvokasperhe.fi/artikkeli/10-vinkkia-perheen-terveempaan-arkeen/
https://neuvokasperhe.fi/artikkeli/10-vinkkia-perheen-terveempaan-arkeen/
https://hidastaelamaa.fi/2017/10/elatko-arvojesi-mukaan/#f91bd329
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/millaisia-asioita-arvostan
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/millaisia-asioita-arvostan
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro4Tarkeatasiatensin.aspx
https://prevenia.fi/dopamiini-mielihyvahormoni-tapojen-taustalla/
https://mieli.fi/fi/julisteet/mielenterveyden-k%C3%A4si


 

 

7 Kelan kuntoutuspsykoterapia opiskelijoille ja 

työssäkäyville 

Puhekielessä käytetyllä terapialla viitataan usein psykoterapiaan. Psykoterapia voidaan yleensä 

luokitella keskustelupainotteiseksi hoitomuodoksi, jolla hoidetaan psyykkisiä ongelmia. 

Psykoterapiassa pyritään vaikuttamaan lyhytkestoisesti tarkkaan rajattuihin ongelmiin tai 

pitkäkestoisesti niin ihmisen persoonallisuuteen ja toimintaan. Lue lisää psykoterapiasta ja sen 

suuntauksista. Jos olet kiinnostunut psykoterapiaan hakeutumisesta, sinun on tärkeää tietää 

perusasioita psykoterapian suuntauksista. Esimerkiksi kognitiivinen käyttäytymisterapia on 

osoittautunut koko ajan vaikuttavammaksi hoitomuodoksi ja terapiasuuntaukseksi ahdistuksesta 

kärsiville potilaille. 

Yksi yleisimmistä tavoista saada terapiaa Suomessa on hakeutumalla Kelan 

kuntoutuspsykoterapiaan. Kela tukee yksilöterapiassa käyvän hoidosta aiheutuvia kustannuksia 

57,60 euron edestä, yksittäisen vastaanottokäynnin hinnan asettuessa 85 euron tuntumaan. 

Kuntoutuspsykoterapiajärjestelmästä on kirjoitettu mediassa viime vuosina paljon. Hoitoon 

pääseminen voi olla monelle mielenterveyden ongelmista kärsivälle loputtoman pitkältä tuntuva 

prosessi. Vaikka hyväksytyn päätöksen saamiseen postissa saattaa kulua aikaa kuukausikaupalla, 

hoitoon on mahdollista päästä. Kuntoutuspsykoterapian odottaminen on monen taloudelle 

järkevämpi ratkaisu. Omakustanteisesti terapiaan pääsee useasti nopeammin, mutta tällöin kaikki 

kulut on maksettava itse. Tiesitkö, että Kelan kuvailema, kolmen kuukauden vaadittu 

’asianmukainen hoito’ voi suomen kielelle käännettynä tarkoittaa esimerkiksi psykiatrisen 

sairaanhoitajan vastaanotolla käymistä? Terveydenhuollon ammattihenkilöt osaavat kertoa 

kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta parhaiten, joten ole rohkeasti yhteydessä 

terveydenhuoltoon tai ota asia puheeksi seuraavalla lääkärikäynnillä. 

Psykoterapiakyselyllä voit selvittää ja arvioida, onko tämänhetkisessä elämäntilanteessasi tilaa 

terapiatyöskentelylle. Psykoterapiassa käyntiin saattaa liittyä ennakkoluuloja ja huolenaiheita. Näin 

on ollut jo kauan ennen syksyllä 2020 ilmi tullutta, psykoterapiakeskus Vastaamoa koskettanutta 

tietomurtoa. Vaikka kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asioivien ja myös terapiassa 

käyvien ihmisten tiedot ovat lähtökohtaisesti turvassa, tietomurron kaltaiset takaiskut aiheuttavat 

ymmärrettävää ahdistusta. Tämä ahdistus ei edistä ihmisten vapautumista olemassa olevista 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Hoitomuotoja/Pages/Psykoterapia.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Hoitomuotoja/Pages/Psykoterapia.aspx
https://www.duodecimlehti.fi/duo60012
https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
https://yle.fi/uutiset/3-11742286
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/psykoterapiakysely.aspx
https://yle.fi/uutiset/3-11995066
https://yle.fi/uutiset/3-11995066


 

 

murheistaan. Entä jos psykoterapiasta ei ole hyötyä minulle tai jos en ole riittävä psykoterapiaa 

varten? 

Jokaisen psykoterapiassa käyvän pitäisi tuntea olonsa hyväksi omana itsenään. Vaikka 

psykoterapeutin omat kokemukset, uskomukset ja vakaumukset tulevat ainakin osittain osaksi 

terapiasuhdetta, terapeutin tärkein tehtävä on olla ihminen toiselle ihmiselle. Psykoterapiaan 

liittyvät ennakkoluulot ovat todennäköisesti ainakin osittain seurausta suomalaisessa 

yhteiskunnassa esiintyviin, mielenterveyden häiriöitä koskettaviin stigmoihin. Leimautumisen pelko 

saa psykoterapiaan hakeutuvan ihmisen itsensäkin pelkäämään sitä, tulenko ymmärretyksi 

terapeutin toimesta. Psykoterapiaan hakeutuvien mielenterveyden haasteet voivat erota toisistaan, 

mutta ihmisiä yhdistävät hyvin samanlaiset arjen haasteet kuten ihmissuhteet, rentoutumisen 

vaikeus tai tyhjältä tuntuva arki. Vaikka saatamme vähätellä omia ongelmiamme ja uskotella 

itsellemme muiden ongelmien olevan tärkeämpiä, tämä ei muuta tosiasioita. Jokaisella on oikeus 

tulla kuulluksi tavalla, joka vahvistaa mielenterveyttä. Psykoterapia voi olla sinun mahdollisuutesi 

tulla kuulluksi. 

Kaikki muutostyöskentely ja niin myös psykoterapia vaatii ihmiseltä omaa motivaatiota sekä 

voimavaroja. Jos ihminen ei usko terapiatyöskentelyyn, tämä voi kääntyä ihmistä itseään ja 

psykoterapiassa työskentelyä vastaan. Muutos ei tapahdu, jos sen mahdollisuuteen ei usko. Jos 

haluat tutkia omaa motivaatiota, voit seuraavalla terveyskeskusvierailullasi pyytää lääkäriä 

tekemään sinulle lähetteen nettiterapiaan. Kun kerrot ongelmistasi, ole rehellinen, jotta voitte 

yhdessä lääkärin kanssa löytää sinulle sopivan terapiaohjelman. Nettiterapiassa työskentelet 

itsenäisesti ja tutustut myös tavallisessa psykoterapiassa hyödynnettyihin menetelmiin. 

Nettiterapian avulla voit lisätä hyvinvointiasi, jopa ratkaista ongelmasi, mutta saada myös 

lisävahvistusta itsellesi, jos suhtaudut tavalliseen terapiatyöskentelyyn epäilevästi. 

Tutustu Sasan psykoterapiamatkan oivalluksiin. Voit halutessasi kuunnella myös Psykopodiaa 

podcastin 23. jakson, jonka aiheena on psykoterapian hyödyt ja vaikuttavuus. Podcastissa 

keskustelevat koulutetut, terveydenhuollon ammattilaiset. Verkossa voit tutustua myös 

kanssaeläjien, niin sanotusti tavallisten ihmisten kokemuksiin psykoterapiasta, esimerkiksi blogien 

muodossa. Muistathan, että sosiaalisessa mediassa julkaistuun sisältöön kannattaa suhtautua 

kriittisesti. Yksityishenkilöt kirjoittavat usein vain henkilökohtaisista kokemuksistaan. Joskus myös 

negatiivisista kokemuksista kirjoitetaan enemmän kuin positiivisista.  

https://hidastaelamaa.fi/2019/09/terapeutin-tehtava-on-olla-se-jonka-kanssa-saa-olla-juuri-sita-mita-on/#f91bd329
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoosi/Pages/Stigma.aspx
https://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/olenko-terapian-tarpeessa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/10/10/nahdyksi-ja-kuulluksi-tuleminen-on-mielenterveydelle-supertarkeaa-siksi-aitoa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/10/10/nahdyksi-ja-kuulluksi-tuleminen-on-mielenterveydelle-supertarkeaa-siksi-aitoa
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoterapiaan_hakeutujan_opas/Pages/milloin_psykoterapiaan.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoterapiaan_hakeutujan_opas/Pages/milloin_psykoterapiaan.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/esittely/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/terapiaohjelmat/Pages/default.aspx
https://elamassa.fi/terveys/sasa-kavi-kolme-vuotta-kelan-kuntoutuspsykoterapiassa/
https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/psykoterapian-hyodyt-vaikuttavuus
https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/psykoterapian-hyodyt-vaikuttavuus
https://www.blogit.fi/tag/psykoterapia
https://www.blogit.fi/tag/psykoterapia


 

 

8 Chat-palvelut vanhemmille mielenterveyden 

tueksi 

Vanhempainnetin chatissa voit keskustella mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta MLL:n 

kouluttaman päivystäjän kanssa. Chat päivystää maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 10–13 ja 

torstaisin klo 17–20. 

Sekasin-chatissa alle 29-vuotiaat vanhemmat voivat keskustella mistä tahansa mielen päälle 

tulevasta asiasta tai huolesta. Jokainen on joskus sekasin, joten uskalla rohkeasti linjoille! Chat-

päivystää maanantaista perjantaihin klo 9–24 ja lauantaista sunnuntaihin klo 15–24. 

Perhepulma-chatissa kanssasi keskustelee Väestöliiton asiantuntija. Tämän kanssa voit keskustella 

vanhemmuuden, parisuhteen tai arjen kysymyksistä tai pulmista. Chat päivystää keskiviikkoisin ja 

torstaisin klo 9:30–11:30. Voit myös varata chat-ajan etukäteen. 

Barnavårdsföreningenin chat-palvelu on tarkoitettu vanhemmalle, joka tarvitsee jonkun, joka 

kuuntelee. Palvelun tarjoaa BF, joka on Suomen vanhin lastensuojelujärjestö. Tarjolla on kaksi eri 

chat-palvelua, joista toinen on 3–12-vuotiaiden lasten vanhemmille, toinen nuorten vanhemmille. 

Chat päivystää tiistaisin klo 12–14 ja torstaisin klo 16–18. 

Kirkon keskusteluapu ei ole ainoastaan hengellistä tukea. Kirkon työ on paljon muutakin kuin 

uskontoa. Jos koet olevasi uupunut, voit turvautua kirkon keskusteluavun koulutettujen 

vapaaehtoisten kanssa keskusteluun. Heidän tehtävänään on tarjota tukea henkisesti 

kuormittavissa tilanteissa. Chat päivystää maanantaista perjantaihin klo 12–20. 

Valoa-chat on Mielenterveyden keskusliiton ylläpitämä chat-palvelu. Chatissa vastaavat 

ammattilaiset auttavat kaikissa mielen päällä olevissa asioissa. Voit saada apua myös etuuksiin, 

palveluihin ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Chat on avoinna arkisin klo 12–15. 

https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://sekasin247.fi/
https://www.hyvakysymys.fi/paivystyschatti/perhepulma-chat/
file:///C:/Users/tuukka.pajuniemi/Desktop/PTA_materiaalit/Barnavårdsföreningenin%20chat-palvelu%20on%20tarkoitettu%20vanhemmalle,%20joka%20tarvitsee%20jonkun,
https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu
https://www.mtkl.fi/mista-apua/valoachat/

