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VTM/ VET psykoterapeutti



PERHETYÖ
Useimmissa tapauksissa, huolehtiva perhe on edelleen pysyvin voimanlähde 
sairastuneelle läpi koko elinajan, muuttuvissa paineissa  ja onnistumisissa. 
Tukitoimia ja hoitoa suunniteltaessa perhettä on tarkasteltava jatkuvana 
tukijärjestelmänä sairastuneelle ja liittolaisina autettaessa yhdessä asiakasta 
toipumisessa.(Lefley 2009)

Tutkimukset osoittavat psykoedukatiivisen perhetyön olevan lääkehoidon jälkeen 
tärkein toimenpide asiakkaan kuntoutumisessa (Schaub 2002) 

Mitä nuoremmasta potilaasta ja hankalammista oireista on kyse, sitä tärkeämpää on 
yhteistyö vanhempien ja verkoston kanssa. Psykoedukatiivisen perheintervention ja 
kognitiivinen kuntoutuksen osalta näyttö vaikuttavuudesta on vahvinta. 
Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa
(I.Pasternack, M.Saijonkari, N.Booth, P.Aronen,C.Fogelholm,J.Isojärvi, M.Mäkelä 2018)



Omaisten kuormittuneisuus
• Koko perheen tasapainoa heilauttava tilanne
Jokainen perheenjäsen käy läpi oman sisäisen prosessinsa ja löytää 
keinonsa hyväksyä tapahtunut ja sopeutua muuttuneeseen 
tilanteeseen. 

Subjektiivinen puoli: henkilökohtainen murhe / kärsimys jonka 
omainen kokee suhteessa perheenjäsenen sairauteen / kun 
perheenjäsen sairastuu negatiiviset reaktiot ja tunteet, joita 
sairastunut omaisissaan herättää 
Objektiivinen puoli: päivittäiset hankaluudet ja haasteet, jotka 
johtuvat sairaudesta / liittyen sairauteen huolenpito/valvonta, vapaa-
aika? taloudelliset huolet, työssä jaksaminen



Kun henkilö sairastaa 
psyykkisesti…

omainen käy läpi samoja tunteita, kuin 
sairastunut

Suru

Huoli

Syyllisyys

Pelko Hämmennys

Epätietoisuus

Häpeä

Miksi? Miksi 
meille?

Mitä nyt?

Tunteiden ja kysymysten 
pyörremyrsky

Leif Berg 2022



PSYKOOSI = 

• Käytös muuttuu
– esim. ääretön energisyys tai 

täydell.toimettomuus, 
ärtyneisyys, unirytmi muuttuu   

• Ajattelu muuttuu
– ei noudata normaalia 

logiikkaa, keskittymis- ja 
muistivaikeudet  

• Aistiharhoja voi esiintyä
– ilman aistiärsykettä 

sairastunut saattaa nähdä, 
kuulla, haistaa tai maistaa 
mitä tahansa. Tavallisin 
kuuloharhat. 

• Tunteet muuttuvat
– tuntemukset aaltoilevat 

laidasta laitaan tai 
tunteiden kokeminen 
voi salpautua. Esim. 
pelko, ahdistus, 
kiihtymys, masennus.

• Uskomuksia voi 
esiintyä
– esim. kokemus 

tarkkailusta. Itse 
vakuuttunut 
epärealististen 
uskomusten 
todenperäisyydestä.
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DEPRESSIO =
• Tunteet muuttuvat

– arvottomuus, toivottomuus, välinpitämättömyys, 
ärtyneisyys 

• Ajattelu muuttuu
– syyllisyys/syyllistäminen, keskittymiskyvyttömyys, 

muistihäiriöt 
• Käytös muuttuu

– ruokahalu, unirytmi, väsymys, liikkeiden hidastuminen, 
levottomuus, voimattomuus 

- saattaa liittyä myös psykoottisia oireita, kuten 
harhaisuutta -



Leif Berg 2022

Persoonallisuushäiriö, yleiset 
diagnostiset kriteerit 

(Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus) =

• Häiriöitä vähintään kahdella alueella:
– Kognitio; vaikeus havainnoida ja tulkita toisten ja omia 

tunnetiloja/viestejä. Vaikeus sietää negatiivisia 
tunnetiloja.

– Impulssikontrolli; reagoidaan impulsiivisesti tavalla, 
joka usein toisten silmissä ei-hyväksyttävää / poikkeaa 
oman kulttuuriympäristön odotuksista.

– Vuorovaikutuskyky; hylätyksi tulemisen pelko, 
ihmissuhteiden epävakaisuus ja intensiivisyys, 
äärimmäinen ihannointi <-> vähättely

– Affektiivisuus; emotionaalisten reaktioiden laajuus, 
voimakkuus, labiilius ja asianmukaisuus  
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Geneettiset vaikuttajat
• riskigeeni?

• synnynnäinen alttius?

HAAVOITTUVUUS – vaikuttajat

Biologiset vaikuttajat
•välittäjäaineet
•hormonitasap.

•somaattiset sairaudet
•aivoper.poikkeavuudet,

traumat & sair.
• päihteiden vaikutus 

keskushermostoon

Persoonallisuusvaikuttajat
esim. suorittaja, altruismi, sensitiivisyys, 

sopeutumiskyky

Psykososiaaliset vaikuttajat
• sosiaaliset suhteet               kodin ilmapiiri
• työtyytyväisyys & -ilmapiiri   kulttuuri, opitut mallit
• asuminen

Elämänkokemukset
• traumaattiset kokemukset

& kriisit

Taloudelliset vaikuttajat
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STRESSI = voimakas fyysinen/psyykkinen ja/tai 
sosiaalinen rasitus, jotka aiheuttavat elimistön 

sopeutumisreaktion
EPPIC 1994

YLEINEN STRESSI ELÄMÄNTAPAHTUMIIN LIITTYVÄ STRESSI

Kotielämä
• perheen sisäiset 

suhteet
• lastenkasvatus
• roolitasapaino

Sosiaaliset suh-
teet

• ihmissuhteet tai
niiden puute

Työ
• merkitys
• haasteet
• ilmapiiri

Vapaa-aika
• harrastukset

• levon tasapaino

Kehitysvaiheen 
kriisit 

& tapahtumat

Muutokset ympäristössä/
sosiaalisissa suhteissa esim.

• läheisen menetys
• työttömyys

• muutto
•onnettomuus 

Taloudellinen tilanne



Emotionaalisen kokemisen epätasapainotilaan 
vaikuttavia henkilökohtaisia tekijöitä (Linehan 1993, 
1997)

Emotionaalinen
perusherkkyys

Hellittämättömyyden Aktiivinen passiivisuus
kokeminen kriiseissä

Biologiset tekijät Sosiaaliset tekijät

Kilpailuhalukkuus Ehkäisty tai taka-alalle
siirretty sureminen

Itseen kohdistettu
tai kohdistunut epäluottamus
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1/2v.- 7vuotta

Oivaltaminen

Aloitekyvyttömyys

PRODROMAALIVAIHE PSYKOOSI

Masennus Negatiiviset 
oireet

Positiiviset 
oireet

PSYYKOSIA EDELTÄVÄ PRODROMAALIVAIHE
(EPPIC 1994)

Outouden 
kokemus

Prodromaali vaihe Ak. psykoosi Toipumisvaihe

Selitys 
tapahtunee
lle



Leif Berg 2022

PRODROMAALIVAIHEEN 
YLEISIMMÄT 

TUNNUSMERKIT
EPPIC 1994          1/2

• Neuroottiset oireet; ahdistuneisuus, levottomuus, 
ärtyneisyys

• Fyysiset oireet; unihäiriöt, laihtuminen, ruoka-
haluttomuus

• Mielialaoireet; mielialan vaihtelu, syyllisyys,  
itsetuhoajatukset

• Muut oireet; pakkoajatukset, puheen kummallisuus, 
havaintojen vääristymät, epäileväisyys ym.
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PRODROMAALIVAIHEEN 
YLEISIMMÄT 

TUNNUSMERKIT
(EPPIC 1994)    2/2

• Tahtoelämänmuutokset; apaattisuus, väsyneisyys, 
mielenkiinnon menetys

• Kognitiiviset muutokset; keskittymiskyvyttömyys, 
ajatusten salpautuminen, muistihäiriöt

• Käyttäytymisen muutokset; roolitoimintojen 
heikkeneminen, impulsiivisuus, sosiaalinen 
vetäytyneisyys, aggressiivisuus, outo käyttäytyminen   
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TAVALLISIMMAT 
PRODROMAALIVAIHEEN OIREET 

(Skitso.psykoosi)
Eppic-ohjelma 2003

• maagiset ajatukset 51,0%
• epätavalliset ajatuselämykset 45,6%
• huomattava muutos roolikäyttäytymisessä 41,1%
• aloitekyvyttömyys ja energian puute 39,7%
• selkeästi erottuva käytös 25,2%
• lamaantuneet, ailahtelevat, 

epäadekvaatit affektit 21,7%
• puhe asiaankuulumatonta tai liioitellun 

yksityiskohtaista 21,7%
• sosiaalinen eristäytyminen 18,4%
• merkittävästi huonontunut hygienia 8,1%
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Tavallisimmat prodromaalivaiheen 
oireet
(Kaksisuuntainen mielialanhäiriö)

(Eppic-ohjelma 2003)

• Maagiset ajatukset 6 %
• Epätavalliset ajatuksenhäiriöt 17 %
• Huomattava muutos roolikäyttäytymisessä 15 %
• Aloitekyvyttömyys ja energianpuute 4 %
• Selkeästi erottuva käytös 6 %
• Lamaantuneet ailahtelevat, 

epäadekvaatit affektit 19 %
• Puhe asiaankuulumatonta tai 

liioittelun yksityiskohtaista 27 %
• Sosiaalinen eristäytyminen 19 %
• Merkittävästi huonontunut hygienia 2 %
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Tavallisimmat prodromallivaiheen 
oireet

( Depressio)
(Eppic-ohjelma 2003)

• Maagiset ajatukset 21 %
• Epätavalliset ajatuselämykset 25 %
• Huomattava muutos roolikäyttäytymisessä 75 %
• Aloitekyvyttömyys ja energian puute 71 %
• Selkeästi erottuva käytös 18 %
• Lamaantuneet ailahtelevat, 

epäadekvaatit affektit 32 %
• Puhe asiaankuulumatonta tai 

liioittelun yksityiskohtaista 21 %
• Sosiaalinen eristäytyminen 61 %
• Merkittävästi huonontunut hygienia 29 %
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Omaisten käyttämät hallintakeinot 
läheisen sairastuttua 1/2

• Pakottaminen
– käytetään rankaisua pakottaakseen sairastuneen toimimaan 

halutulla tavalla; fyys.aggressio, kriittisyys, uhkailut
• Välttäminen

– pyritään minimoimaan vuorovaikutusta sairastuneen kanssa joko 
vetäytymällä tai tekemällä puolesta

• Välinpitämättömät reaktiot
– ei reagoida, koska ongelmaa ei tiedosteta tai käyttäytyminen 

hyväksytään osana persoonallisuutta
• Mukaan meneminen

– sairastuneen käyttäytymistä tuetaan menemällä siihen mukaan, 
esim. vahvistaa sosiaalista vetäytymistä
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Hallintakeinot 
jatkuu…1/2

• Alistuminen
– yritykset kontrolloida sairastuneen käyttäytymistä ovat 

epäonnistuneet -> voimattomuus ja alistuminen
• Rauhoittaminen

– kodissa pyritään luomaan rauhallinen ja tasapainoinen ilmapiiri 
menemättä mukaan sairastuneen elämäntilanteeseen. Yleensä 
pitkäaikainen ongelma rajattu kodin ulkopuolelle ja kieltäydytään 
enää ottamasta osaa siihen.

• Organisoimattomat reaktiot
– ilmaistaan avuttomuuden ja epätoivon tunteita. Samanaikaisesti 

monia erilaisia toimintatapoja.
• Rakentavat reaktiot

– tähtäävät ongelman parantamiseksi tähtäävät spesifit toiminnot, 
jotka eivät sisällä rankaisemista tai pakottamista



Hallintakeinot

• rakkaus siihen henkilöön, joka oli – ja halu päästä 
eroon siitä henkilöstä joka on ---- syyllisyys

• syyllisyys menneistä kielteisistä tunteista ja teoista 
perheenjäsentä kohtaan tai irrationaalinen usko, että 
on itse syyllinen henkilön sairauteen

• tunne että on velvollisuus tehdä itse kaikki
• toivottomuuden tunteiden kieltäminen, siinä pelossa, 

että periksi antaminen johtaisi täydelliseen 
romahdukseen

• masennus ihmissuhteen menetyksestä ja suhteeseen 
liittyneiden tärkeiden asioiden kaipaus
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Hallintakeinot

• AKUUTTI TILANTEESSA OMAISTEN 
SAIRASTUNUTTA KOHTAAN OSOITTAMA 
KIELTEINEN ARVOSTELU ON USEIMMITEN 
SEURASTA HALUSTA OSOITTAA 
AMMATTIHENKILÖKUNNALLE TILANTEEN 
VAKAVUUS

• YLIKIETOITUNEISUUS ON SEURAUSTA 
OMAISTEN HUOLESTA JA HALUSTA AUTTAA 
LÄHEISTÄÄN, JOLLOIN KÄYTETÄÄN 
HALLINTAKEINOJA, JOTKA OVAT AIEMMIN 
TUOTTANEET MIELIHYVÄÄ HENKILÖLLE

Leif Berg 2022
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Psyykkinen toimintakyky

Mahdolliset toimintakyvynhäiriöt
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KOGNITIIVISET PUUTTEET
- toimeenpanevat toiminnot – 1/7

• aloitekyky
• suunnittelu- ja 

järjestelykyky
• käsitys ajasta, kyky ym-

märtää syyt/seuraukset 
• kyky motivoida itsensä
• kyky automaattiseen 

toimintaan
• kyky hahmottaa 

arkipäivää

• kyky jakaa huomiota eri 
kohteisiin

• kyky arvioida omat 
suorituksensa

• kyky odottaa tyydytystä
• kyky ylläpitää 

keskittymistä 
häiritsevistä virikkeistä 
huolimatta
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- Sosiaalisten ja tunneperäisten 
yhteyksien tulkinta – 2/7

• kasvojen tunnistaminen
• tulkittaessa kasvojen piirteitä ja 

ilmeitä
• elämän yksityiskohtien 

yhdistäminen; reagoi väärin tai ei 
lainkaan

• tarkoituksenmukaisen 
yhtenäisyyden luominen; ei 
tunnisteta toisten tunnetiloja, tilanteita
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- Käsitteellinen ajattelu –
3/7

• vaikeus ymmärtää 
kokonaismerkityksiä

• juututaan epäolennaisiin 
yksityiskohtiin

• sanonnat tulkitaan kirjaimellisesti
• vaikeus kuvitella olosuhteita, joita 

ei ole kokenut 
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- Muistihäiriöt – 4/7

• vaikeuksia lähimuistin 
toiminnassa

• vaikeuksia käyttää ja yleistää 
tietoa

• vaikeuksia oppia uutta, vie aikaa
• vaikeuksia ”poimia” oikeat tiedot 

muistista  
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- Kehonkuva ja stressinsäätely – 5/7

• stressiyliherkkyys
• palautumisvaikeus; hälytys-, taistelu-, 

pakenemistila
• vaikeus tunnistaa kehon signaaleja 

ja erotella oikeat tunteet
• havaitsemishäiriöt
• aistimusyliherkkyys
• unirytmihäiriöt
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- Eläytymiskyky - 6/7

• kyvyttömyys nähdä asioita toisen 
ihmisen näkökulmasta

• kyvyttömyys ymmärtää toisten 
ihmisen tunteita
– vrt. ilmoittamatta katoavat ja 

vaativat sairastuneet
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Mahdolliset psyykkisen 
toimintakyvyn häiriöt (Sullivan & Allen 
1999)

• Mach4-tutkimus:Sekoittaa 
affektisignaalit ja hermostuvat 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
menettäen tilanteen hallinnan ja 
tehtäviensä tavoitteet (korostuvat 
kasvokkain tilanteissa)

• Sopeutumisstrategioita 
vähemmän



MIKSI AVUN HAKU VIIVÄSTYY?
(Koskisuu & Kulola) 

 perhe sopeutuu muutokseen 
vähitellen – perhe etsii 
uudelleen tasapainon

 vastuu siirtyy toisen aikuisen 
harteille, työn jako muuttuu, 
tilanteiden/puheenaiheiden 
välttelyä, eristäytymistä

 sairasloma, im.yritys, 
väkivaltatilanne ym. voi vasta 
pysäyttää 

 historiaan peilaaminen 
mahdotonta

 perhe on lojaali toisilleen tukien 
sairastunutta

 Suljetaan silmät sellaiselta, 
mitä ei voi ymmärtää

• halu jatkaa muuttuneessa 
tilanteessa voi johtaa 
toimintatapoihin, joita 
ulkopuolisen vaikea ymmärtää 

• perheen ahdistus ja uupumus 
estää ongelman tunnistamisen

• Pyritään säilyttämään normaali 
kuva perheestä -> salailu uuvuttaa

• avun hakemisen kynnys korkea ja 
tietämättömyyttä palveluista  

• ”Ensiapu” perheelle 
sairaalassa: myötäeläminen, 
rohkaisu, ymmärtäminen, 
konkreettinen tuki selviytymiseen

• -> psykoedukatiivinen 
perheohjaus toipumisvaiheessa
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Perheohjaus hoitoprosessissa
¼ ( Lähteet;Spaniol & Zipple 2000, Koskisuu 2004, Solantaus 2004 )
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• Shokkivaihe
-järkytys, syyllisyys, suru, ahdistus, leimaantumisen 
pelko, masentuneisuus
Perheen tiedon tarve
-konkreettista ja selkeää tietoa sairaudesta, sen syistä, 
ennusteesta, hoitomahdollisuuksista ja kuntoutumisen 
mahdollisuudesta
Perheen tuen tarve
-välitön tuki perheen tunteille ja niiden tunnistamiseen, 
käytännön apu ja tuki esim. lasten kanssa, sairastuneen 
perhe mukaan ottaminen hoitoon
Perheen taitojen tarve
-selviytymistaidot



Perheohjaus hoitoprosessissa 2/4
- Tilanteen realisoitumisvaihe
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 Perheen kokemus
◦ Toivottomuus, väsymys, pettymys hoitoon, loppuun 

palamisen kokemus tai pelko, viha ärtymys, 
turhautuminen

Perheen tiedon tarve
Oireiden merkityksestä, saatavilla oleva tuki, 
lääkityksestä, kuntoutumisen prosessista

Perheen tuen tarve
Ammatillinen tuki ja yhteydenpito, mahdollisuus jakaa 
tunteita ja kokemuksia, omaistoiminta, 
sopeutumisvalmennus

Perheen taitojen tarve
Kriisihallintataidot ja taito ilmaista omia tarpeita ja 
odotuksia



Perheohjaus hoitoprosessissa, Coping vaihe –
elämän uudelleen arviointi ja suunnittelu 3/4
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 Perheen kokemus
Luopuminen oman rajallisuuden 
tunnistaminen/tunnustaminen uusien 
toimintatapojen/hallintataitojen opetteleminen, riskien 
otto, suuntautuminen ulospäin
Perheen tiedon tarve
Stressi ja stressinhallinta, miten ratkoa 
ongelmatilanteita, oma-aputoiminta, omat oikeudet
Perheen tuen tarve
Tuki muutoksessa, osallisuus kuntoutuksen 
suunnittelussa, perhe- ja omaisryhmät, pari ym. 
Kuntoutuskurssit, omaisten depressiokurssit, Vertti-
ryhmät 
Perheen taitojen tarve
Stressinhallinta ja omista voimavaroista huolehtiminen, 
tuki oireiden hallintaan



Perheohjaus hoitoprosessissa –
edunvalvontavaihe, vaikuttaminen, 
puolesta toimiminen 4/4
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• Perheen kokemus
Asioiden kohtaaminen, aloitteellisuus, päättäväisyys, 
muutos ja sen hallinta, tunne että voi elää ja hengittää

Perheen tiedon tarve
Eri mahdollisuudet omalle kuntoutumiselle, 
vaikutusmahdollisuudet palvelujen kehittämiselle

Perheen tuen tarve
Ammatillinen tuki tarvittaessa, tarve toimia tukena 
muille

Perheen taitojen tarve
Organisointitaidot, edunvalvontataidot



muutoksen vaiheet ja tuen fokus

vaihe kuvaus työntekijän toiminta

esiharkinta Ei näe eikä koe muutoksen tarvetta
 kieltämine, väheksyminen, toisten syyttely ja vastustus 

tarjoa infoa joka tuo tietoisuutta 
ongelmasta ja muutoksen 
mahdollisuuksista

 älä ohjeista äläkä vaadi

harkinta punnitsee muutosta samalla vastustaen ajatusta
 tietoisuus ongelmasta lisääntynyt
 empimistä, ambivalenssia
 pohtii syitä huoleen ja huolettomuuteen
 asiakas kokee jumittuneensa 

auta asiakasta ratkaista tilanne 
muutoksen puolelle

 auta näkemään muuttumisen 
hyödyt ja seuraukset jos ei 
tilanne muutu

päätös halu tehdä jotain ongelmalle
 muutoksen mahdollisuus avautuu
 asiakas päättänyt muuttua
 tarvitsee realistisia ja tavoiteltavia askeleita muutoksen toteuttamiseksi

 auta asiakasta löytämään 
strategia joka on realistinen, 
hyväksyttävä, mahdollinen ja 
toimiva

toiminta asiakas etenee askel askeleelta
 toimintaa muutoksen toteuttamiseksi
 tavoite on saavuttaa muutosta tietyllä elämänalueella t. -alueilla

tue ja kannusta
 auta toteuttamaan muutoksen 

askeleet

ylläpito toteutuneet muutoksen tavoitteiden ylläpitäminen
 muuttaminen ei takaa muutoksen ylläpitoa
 haaste on pitää yllä saavutukset ja estää relapseja
 muutoksen ylläpitäminen vaatii eri taidot kuin muuttua ja saavuttaa 

muutokset

auta asiakasta näkemään relapsien 
mahdollisuudet ja vaarat

 auta löytämään ja käyttämään 
strategioita jotka estävät 
relapseja

Muutoksen vaiheet ja tuen fokus
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Palautuminen
(Breier & Strauss 1984)

• Jatkuvuus- ennen sairastumistaan olevat 
kontaktit eivät katkeaisi. Nämä kontaktit 
muistuttavat henkilöä ajoista kuin hän oli terve.

• Taloudellinen tuki
• Ongelmaratkaisutaidot
• Varomerkkien tunnistaminen
• Motivaatio
• Empaattinen ymmärrys
• Muovailu
• Oivaltaminen
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PALAUTUMINEN (J.Strauss 
1992)

• henkilö palautuu vaiheittain
• sosiaalinen palautuminen
• psyykkinen palautuminen

PUUVAJA

VUORIKIIPEILYÄ

KÄÄNTÖ-
PISTE

Palautuminen
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PALAUTUMINEN 
(Breier & Strauss 1984)

• Ventiloida- mahdollisuus kertoa omista 
kokemuksistaan ja jakaa tunteitaan

• Realiteetin kokeilu- mahdollisuus keskustella 
kokemuksistaan, mitä on ollut harhaa, 
uskomuksia tai todellisuutta toisen henkilön 
kanssa

• Sosiaalinen vahvistus ja integraatio- häpeä ja 
leimautumisen pelkoa. Kohdata ymmärrystä ja 
saada tukea ja vahvistusta on tärkeä osatekijä 
sosiaalisen- ja työelämän paluuseen.

• Minäkuvan realistinen muovaaminen 



Miten auttaa I

• Tee päivästä ennustettavissa oleva
• Luo päivän rakenteet – käytä mallia
• Luo selvä kuva henkilökohtaisesta 

tavoitteesta
• Auta motivoitumaan – tee se usein
• Anna tietoa ajatushäiriöistä
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Miten auttaa II

• Esitä selvästi mitä määrätyt asiat 
tuntuvat sinulta

• Älä usko että henkilö voi ’lukea 
rivien         välistä’ – näytä suoraan 
miltä sinusta tuntuu
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Miten auttaa III

• Älä käytä kuvakieltä

• Älä käytä vertauksia

• Älä käytä sananlaskuja

• Anna selitys struktuureille
Leif Berg 2022



Miten auttaa IV

• Luo rauhallisia ympäristöjä
• Auta rentoutumaan
• Kognitiiviset häiriöt lisääntyvät 

stressitilanteissa - auta 
käsittelemään stressiä

• Normalisoi uni – tärkeää
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Miten auttaa V

• Kirjoita ohjeet – jopa 
yksinkertaisille asioille

• Toista asiat usein
• Ota asia esille myös toisella 

tavalla – ja monilla eri tavoilla
• Pyydä henkilöä osoittamaan, että

hän on ymmärtänyt siten, että hän 
toistaa mitä on sanottu 
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Vuorovaikutustaidot

Arvostaminen
1.Katso henkilöä

2.Kerro mitä arvostit
3.Kerro lyhyesti miltä tuntuu

Kyky pyytää positiivisella tavalla
1.Katso henkilöä
2.Ilmoita selvästi mitä haluat toisen tekevän
3.Kerro mitä tunteita se sinussa herättää (esim. iloa)

Kyky ilmaista negatiivisia tunteita
1.Katso henkilöä
2.puhu hitaasti ja selvästi
3.Kerro selvin sanoin mihin reagoit
4.Kerro miltä sinusta tuntuu
5.Ehdota tapaa välttää väärinkäsityksiä



Aktiivinen kuuntelu

1.Katso henkilöä
2.Nyökkää tai sano ”niin”
3.Kysy jotain
4.Kertaa lyhyesti, mitä toinen sanoin

Kompromissiin pyrkiminen

1.Katsoa henkilöä
2.Kuntele toista
3.Kertaa lyhyesti mitä toinen sanoi
4.Selvitä oma kantasi
5.Ehdota kompromissia



• PUHU PREESENS – AIKAMUODOSSA
– MINUSTA TUNTUU NYT SILTÄ, ETTÄ…
– PUHU TAPAAMISEN AIKANA ESILLETULEVISTA ASIOISTA
– PUHU RAUHALLISESTI, ETENE PIENIN ASKELIN

• YRITÄ OLLA PUHUESSASI MAHDOLLISIMMAN 
MYÖNTEINEN. TEE KOMMENTEISTASI TUNNUSTELEVIA, 
POHDISKELEVIA

Leif Berg 2022
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