
KUKAAN EI TIEDÄ -
JOS KUKAAN EI KYSY

Nuorten kokemuksia erosta, 
mielenterveydestä ja päihteistä

24.5.2017
KM Sofia Virta

Moip!- projektityöntekijä
Pinja Uutela ja Mona Tuomi 26.4.2018



Pinja Uutela

Hanketyöntekijä 

Sairaanhoitaja (amk), Perhe –ja 
paripsykoterapeuttikoulutettava 

(2015-2019)

Mona

Entinen Moip!-ryhmäläinen ja 
nykyinen

Moip!-mentori



MIKÄ IHMEEN MOIP! ? 
MOIP!-HANKE

2016 - 2018

Kumppanuushanke 
Turun ja Salon seudulla 

Tarkoitus luoda ja toteuttaa 
vertaistuellista tukea 16 - 29 - vuotiaille 

mielenterveys- ja päihdeomaisille



OIVALLUS







https://youtu.be/cXW9LFh_dZc
https://youtu.be/cXW9LFh_dZc


KOHTAAMISIA



Hankkeen toiminnassa on ollut vuosina 2016 - 2017 
mukana 98 nuorta

(ryhmätoiminta, yksilötuki, avoin toiminta)

Arvaatko kuinka moni näistä nuorista 
on kertonut saaneensa apua/tukea 

omaisen roolista käsin ennen Moip!-
hankkeeseen tuloa?



YKSI NUORI.







→ Monilla molemmat vanhemmat / tai ainut vanhempi 
mielenterveys- ja tai päihdeongelmainen

→ Kasvuympäristö;  ”epänormaalista” tulee ”normaali”

→ Lapsiomainen toimii tunnollisesti, suorittaa, ei 
aiheuta ”kenellekään harmia”, on ”kiltti ja 
tunnollinen”

→ Nuoren tilannetta ei huomata, salaamisen kulttuuri & 
lojaalius läheistä kohtaan

→ Nuori ei uskalla kertoa kenellekään mitä kotona 

tapahtuu / mikä läheisen tilanne on (syyllistäminen, 

väkivalta, päihteet)

→ Häpeä & Leimaantumisen pelko!!



→ Huomio lapsen/nuoren oireiluun – mutta 
nähdäänkö kokonaiskuva, kysyykö joku miksi, mitä 
kotona tapahtuu?

• Nuori saa tukea perhetilannetta ilmentävään 
oireiluun - ilman, että perhetilanne käy 
hoitotahoille ilmi - nuori identifioituu 
mielenterveys- tai päihdeongelmaiseksi.

• Olisiko näin käynyt jos tilanne olisi tunnistettu 
riittävän varhain & varhainen tuki 
perheenjäsenille?

→Nuori on kertonut, mutta kukaan ei ole reagoinut tai 

tilannetta on vähätelty – luotto aikuisiin kärsii

→ “Minun tilanteeni ei ole niin huono” “Ei minulla ole 

oikeutta valittaa”







● Usein lapsi tai nuori jää varjoon  – huomio 
kiinnittyy itse mielenterveys- tai 
päihdeongelmaiseen tai vanhempien eroon?

● Koko perheen huomioiminen
○ kysyminen
○ ohjaaminen



Näe  (tunnista) ja kuule nuori mielenterveysomainen! 

Onko nuorella kokemusta läheisen mielenterveyden tai 
päihteiden käytön ongelmista, mietityttävätkö 
läheisen käyttäytymiseen liittyvät asiat?

“Miten sä itse jaksat?” - kysy!

Anna tietoa & tukea: normalisoi (esim. mielenterveys-
ja päihdeongelmien yleisyys, tunteet ja ajatukset 
monenlaisia mutta täysin sallittuja, sopeutuminen ja 
asian käsittely vie aikansa jne.)

Hyödynnä ja ohjaa eri tahojen piiriin- huomioi myös 
sähköinen materiaali esim. www.mielenterveystalo.fi



Muistuta ettei nuori ole vastuussa läheisensä 
tilanteesta - kenenkään lapsen tai nuoren ei pidä yksin 
kantaa huolta läheisen  mielenterveys- tai 
päihdeongelmista tai vanhempien erosta!

Korosta nuoren oman hyvinvoinnin ja itsestä 
huolenpitämisen merkitystä. 

Anna positiivista palautetta ja kannustusta aina kun 
mahdollista.

Varmista onko saanut apua ja kerro mistä sitä voi 
saada; rohkaise nuorta hakemaan tukea/apua esim
kouluterveydenhuollosta, Moip!:sta (vertaistuki, 
ryhmätoiminta, yksilötuki), FinFamista (esim. 
tukihenkilö) tms. 



Muista, että myöskään ammattilaisen 
ei tarvitse yksin osata tai tietää! 

Ei ole liian pientä kysymystä, etteikö 
Moip!-työntekijöitä voisi 

konsultoida.

Pohditaan yhdessä - mutta ei jätetä 
yhtään nuorta tuen ulkopuolelle. 





LÄHTEET

• 1. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma. Lähde: Solantaus 
& Paavonen: Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja lasten psykiatriset ongelmat.

2. Mielenterveydenongelmiin liittyvät ennakkoluulot aiheuttavat yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Nuoret aikuiset 
kokevat eniten yksinäisyyttä. Lähes 76 % itsensä yksinäisiksi koneista nuorista on kärsinyt masennuksesta. 
Lähde: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH). Julkaisija THL.

3. 60 % masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu alle 25-vuotiaana. Lähde: Solantaus & Paavonen: 
Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja lasten psykiatriset ongelmat.

4. Vanhemman itsemurha kolminkertaistaa lapsen itsemurhariskin. Lähde: Tieto perustuu ruotsalaiseen 
väestörekisteritutkimukseen. Satu Ojalan artikkeli Labyrintti 4/2013.

5. 40 % pikkulapsiperheiden vanhemmista on huolissaan omasta jaksamisesta. Lähde: Minna Salmi & Johanna 
Lammi-Taskula: Työn ja perheen yhteensovittaminen hyvinvoinnin tekijänä, THL 2014

www.moipfinfami.fi


