
Sinulla on mahdollisuus 
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tilanteeseen koulutettujen 
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Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 

Psykiatrian tulosalue 

”Mitä perheinterventio on?” Perheinterventio 
 
 

Onko Sinulla huoli lastesi 
selviytymisestä 

muuttuneessa tilanteessa? 

Työtapa, joka on kehitetty lasten hyvinvoin-

nin parantamiseksi, kun isä tai äiti on sairas-

tunut vakavasti. 

 

Lasten tilanteen tarkastelua yhdessä vanhem-

pien kanssa vanhemmuutta kunnioittaen. 
 

Milloin perheinterventio 
on ajankohtainen? 

 
Kun sairauden hankalin kriisivaihe on tasoit-

tunut. 

 

Kun perheen tilannetta ei rasita jokin muu 

suuri huoli. 

 

Kun vanhemmat itse haluavat tarkastella per-

he-elämää lasten kertomusten valossa. 
 

Miksi…? 
 

Tutkimuksissa on todettu, että lasta suojaa ja 

hänen kehitystään tukee ymmärrys vanhem-

man sairaudesta ja perheen tilanteesta. 

 

Vanhempien ja lasten yhteinen ymmärrys 

sairaudesta lisää yhteenkuuluvuuden tunnet-

ta ja luottamusta sekä helpottaa keskustelua. 

 

Perheinterventio vähentää lasten mahdollista 

oireilua ja tukee selviytymistä myöhemmin-

kin. 

Miten päästä alkuun? 
 

Puhu asiasta hoidostasi vastaaville ja ar-

vioikaa yhdessä, onko intervention aloittami-

nen ajankohtaista. 



Miksi perheinterventio? 

Kun vanhemmilla on vaikeuksia, heille 

syntyy usein huoli lasten hyvinvoinnista. 

 

Sairaus ja siihen liittyvät psyykkiset ja 

fyysiset oireet saattavat vaikuttaa lapsen 

hyvinvointiin. 

 

Vanhempia voi myös  askarruttaa, miten 

lapset ymmärtävät äidin tai isän sairasta-

misen. 

 

Joskus lapsilla voi olla väärinkäsityksiä 

vanhemman sairaudesta: 

 

  He saattavat ottaa liikaa vastuuta 

vanhemman hyvinvoinnista. 

 

Lapsen käyttäytyminen saattaa 

muuttua samanaikaisesti, kun van-

hempi sairastaa, esim. leikki-

ikäinen saattaa muuttua takertu-

vaiseksi tai murrosikäinen olla 

jatkuvasti poissa kotoa. 

 
 
Mitä perheinterventiossa 

tapahtuu? 

 
 

Perheinterventiossa tavataan 

vanhempia, lapsia ja koko per-

hettä yhdessä. 

 
Vanhempien tapaamiset 

 

 
Selvitetään, mitä työskentely on käytännössä. 

 

Puhutaan sairastuneen vanhemman ja puolison 

kokemuksista ja perheen tilanteesta. 

 

Vanhempien kanssa keskustellaan heidän toi-

veistaan ja huolistaan. 

 

Paneudutaan lasten tilanteeseen ja niihin aihei-

siin, joita vanhemmat toivovat lasten kanssa 

käsiteltävän. Vanhempien toiveet ovat tärkeitä, 

koska he ovat omien lastensa parhaat asiantun-

tijat. 

 

 
 

Lasten tapaamiset 
 

Lapset tavataan kahden kesken tai yhdessä. 

Aluksi selitetään lapselle istunnon tarkoitus. 

 

Puhutaan kaverisuhteista, koulusta ja per-

hesuhteista sekä keskustellaan lapsen koke-

muksista perheen ulkopuolisissa toiminnoissa. 

 

Keskustellaan vanhempien toivomista aiheista. 

 

Puhutaan vanhemman toivomalla tavalla sairau-

desta ja arvioidaan lapsen käsitystä siitä. 

 

Kysellään lapsen omia huolenaiheita ja voisiko 

niistä puhua tulevassa perheistunnossa. 

 

 

 
Suunnitteluistunto vanhempien 

kanssa 
 

Käydään läpi työntekijälle muodostunutta 

vaikutelmaa lasten tapaamisista. 

 

Arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa las-

ten selviytymistä. 

 

Keskustellaan kaikista kysymyksistä, joista 

lapset toivoivat keskusteltavan. 

Suunnitellaan perheistunto 

mitä tietoa esitetään; huolenaiheet, 

kysymykset, joita vanhemmat haluavat 

ottaa esille 
 

Perheistunto 
 

Keskustellaan asioista, joista suunnitteluis-

tunnossa yhdessä sovittiin. 

Tarkastellaan esiin nousevia asioita ja anne-

taan niihin liittyvää tietoa. 

Puhutaan muista lasten ja vanhempien esiin 

tuomista kysymyksistä. 
 

Seurantaistunto vanhempien 
kanssa 

 

Käsitellään aiempaa perheistuntoa 

(vanhempien vaikutelmat istunnosta, kysy-

tään lasten kommentteja jne.) 

Keskustellaan asioista, jotka jääneet epäsel-

viksi. 

Keskustellaan vanhempien tavoitteista ja 

saavutuksista intervention aikana: 

  Asiat, jotka toteutuivat. 

Asiat, jotka vaativat vielä tarkastelua. 
 

 


