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Nuoret hoivaajat

ovat lapsia tai alle 18-vuotiaita nuoria, 

jotka hoitavat, avustavat tai tukevat perheenjäsentään. 

Nuoret hoivaajat suorittavat usein säännöllisesti merkittäviä 

hoivatehtäviä ja ottavat vastuuta aikuisten lailla.

Hoivaa tarvitseva henkilö on usein lapsen vanhempi, mutta voi 

olla myös sisarus, isovanhempi tai muu sukulainen, jolla on 

jokin vamma, krooninen sairaus, mielenterveysongelma tai 

jokin muu vaiva, jonka hoitamiseen tarvitaan hoivaa, tukea 

ja valvontaa. Saul Becker: The Blackwell Encyclopedia of Social Work

Sairaus vaikuttaa koko 
perheeseen Young

carer

Nuori omaishoitaja?

Nuori läheinen?

Lapsiomainen
on alaikäinen, jonka vanhemmalla on psyykkisiä tai 
fyysisiä sairauksia tai päihdeongelmia.



Nuori hoivaajako?

Kuka tahansa heistä

Nuoria hoivaajia
on vaikea löytää ja 
tavoittaa, sillä he 
eivät osaa 
välttämättä 
sanoittaa 
tilannettaan tai 
etsiä apua.

Kympin 
tyyppi, joka 
pärjää 
kaikessa?

Väsynyt, 
masentunut?

Poissaoloja tai 
myöhästymisiä koulusta?

Kiusaamisen 
kohde?

Usein 
yksin?

Haluton 
puhumaan 
kotiin 
liittyvistä 
asioista?

Ikäisiään 
kypsempi?

Näkymätön? Ulkopuolinen, erilainen?



Nuoret hoivaajat näkyviksi! 

Tavoitteena on kansainvälisten 
kokemusten ja yhteistyön pohjalta 
tunnistaa ja tavoittaa alle 18-vuotiaiden 
nuorten hoivaajien sekä nuorten aikuisten 
hoivaajien (16-24-vuotiaat) ryhmät 
Suomessa. 

Ainon tarina 2019



• Tunnistaminen, lainsäädäntö ja tukitoimet pisimmällä Britanniassa:
lainsäädännössä tunnistetaan young carers, oikeus palvelutarpeen 
arviointiin ja tukeen:
• 2-3 % = 215 000 (väestönlaskenta 2011; vanhemmat vastaajina)
• 22 % 11-15 v (BBC:n kyselytutkimus 2018; nuoret vastaajina)

Sveitsi: 7,9 % = 38 400 10 -15 – vuotiaista

• Keskimäärin 12,6-vuotiaita, hoiva alkanut 9,2-vuotiaana
• Hoitavat useimmin äitiä tai isää
• Tunnistaminen sattumanvaraista; jäävät ilman tukea
• Eivät kerro tilanteestaan helposti

(Leu & others, Children and Society, 2018) 

Nuoret hoivaajat kansainvälisesti 2 – 8 %



SVEITSI

33 %   opetustoimen

42 %   terveystoimen

51 %   sosiaalitoimen ammattilaisista 

kohdannut nuoria hoivaajia työssään
(Leu, Frech, Rabhi-Sidler, Berger, 2019)

Nordenfors, Melander, Daneback:
Unga omsorgsgivare i Sverige
©2014 Författarna och Nationellt
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Kouluterveyskysely 2019

Autatko tai hoidatko perheenjäsentäsi tai muuta läheistä ihmistä, jolla 
on esimerkiksi jokin vakava sairaus, vamma tai joka on hyvin vanha?

Vastausvaihtoehdot: 

o Perheessäni ei ole tällaista tilannetta tai avuntarvetta

o Muutaman kerran vuodessa

o Kuukausittain

o Viikoittain

o Päivittäin tai lähes päivittäin

• Vastaajina perusopetuksen 8.-9., lukion ja ammattioppilaitosten 1.-2. –luokat

• n. 250 000 vastaajaa (70 – 82 % eri luokka-asteilla)



Vastauksista kolmiluokkainen mittari:

❑ Perheessäni ei hoivatilannetta/avuntarvetta

❑ Hoivaa muutaman kerran vuodessa tai kuukausittain

❑ Hoivaa viikoittain tai päivittäin/lähes päivittäin n.6 %



Tytöt hoivaavat hieman poikia enemmän

• 8-9 lk tytöt 7 %

• 8-9 lk pojat 6 %

• lukio tytöt 5 %

• lukio pojat 4 %

• AOL tytöt 7 %

• AOL pojat 6 %

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-548-3

Nenonen, Tellervo; Heino, Malla; Hedman, Lilli; Klemetti, Reija (2020)
Lapset ja nuoret perheenjäsenten hoivaajina: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia;
Tutkimuksesta tiiviisti 24/2020

n. 6 %

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-548-3


Hoivaa tarkasteltiin suhteessa 
perheeseen, hyvinvointiin ja 
hyvinvoinnin haasteisiin

Hoivaavat nuoret:

• Vähemmän tyytyväisiä elämäänsä

• Kokivat perheen taloustilanteen muita heikommaksi ja tekivät 
palkallista työtä muita enemmän

• Kokivat terveydentilansa kohtalaiseksi tai huonoksi muita 
useammin (8.-9. tytöt: ei hoivaavat 25% - hoivaavat 36%)

• Enemmän masennusoireita, ahdistusta, yksinäisyyttä, koulu-
uupumusta, koulukiusaamista, luvattomia poissaoloja koulusta

Erityisesti hoivaavien tyttöjen tilanteeseen huomiota



Nuoret hoivaajat -asiantuntijaverkosto:

• Aivoliitto ry

• Alisa-toiminta, Joensuun seudun omaishoitajat

• Erityinen sisaruus -toiminta, Kehitysvammaisten Tukiliiton Harvinaiskeskus Norio

• FinFami Varsinais-Suomi

• Folkhälsans Förbund

• Jangsterit -hanke

• Lasinen lapsuus, A-klinikkasäätiö

• Lastensuojelun Keskusliitto ry

• Muistiliitto, työikäistoiminta

• Syöpäjärjestöt

Järjestöt yhteistyössä  



Tietoja ja työkaluja NH-
verkostolta:
• Sarjakuvavihko 10-15 v, sähköinen + 

painettu https://omaishoitajat.fi/liiton-
toiminta/liiton-toimintamuodot/jangsterit-
hanke/

• Video Axel-pojasta (Folkhälsan) 
https://www.youtube.com/watch?v=Dm4k
JhY3S-Y

• https://lasinenlapsuus.fi/nuorelle/chatit

• Sisaruus-kortit tunteiden sanoitukseen 
https://www.erityinensisaruus.fi/materiaal
eja.html

• Nuoret hoivaajat MOOC-opintojaksot (3), 
maksuttomat verkkokurssit 
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/avoin-
oppimateriaali_MOOC

• Lapset ja nuoret perheenjäsenten 
hoivaajina: Kouluterveyskyselyn 2019 
tuloksia https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
343-548-3

Kun isä unohti on Facebook-ryhmä 13-35-
vuotiaille, joiden lähipiirissä on 
muistisairautta. Ryhmässä voi käydä 
keskustelua aiheesta ja sen vierestä: 
muistisairaudesta, arjesta ja sen haasteista 
sekä mistä tahansa muusta. Sana on vapaa.

Muistiliitto:

https://omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/liiton-toimintamuodot/jangsterit-hanke/
https://www.youtube.com/watch?v=Dm4kJhY3S-Y
https://lasinenlapsuus.fi/nuorelle/chatit
https://www.erityinensisaruus.fi/materiaaleja.html
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/avoin-oppimateriaali_MOOC
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-548-3
http://www.facebook.com/groups/kunisaunohti


Kuinka teillä kotona oikeasti menee?

Huolikortit:
- avuksi puheeksi ottoon ja nuoren huolen ja   

vastuun näkyväksi tekemiseen
- auttaa nuorta sanoittamaan tilannettaan
- auttaa ammattilaista hahmottamaan nuoren 

tuen tarvetta
- sisältävät väittämiä nuoren elämästä ja 

kokemuksista
http://alisaprojekti.fi/ammattilaisten-tyokalupankki

http://alisaprojekti.fi/ammattilaisten-tyokalupankki


Rohkeutta kysyä ja tunnistaa 

Nuoret hoivaajat on 
tunnistettava ja heitä on 
tuettava.

Ajatus, ettei nuoria hoivaajia 
tulisi olla, on sinänsä järkevä, 
mutta myös epärealistinen: 
sairaudet koskettavat perheessä 
jokaista, nuoria hoivaajia on ja 
heitä on tuettava kuormituksen 
estämiseksi tai vähentämiseksi.

Psychosocial support for promoting mental health 

and wellbeing among adolescent young carers in 
Europe. Me-We –project 2018-2021



Huolta vähemmäksi

Nuoret hoivaajat on 
tunnistettava ja heitä on 
tuettava ennen kuin he tulevat 
näkyviin erilaisten kriisien, 
kuten oman sairastumisen, 
kautta.

Nuorten 
itsemääräämisoikeuteen 
sisältyy – heidän niin 
halutessaan – myös oikeus 
hoitaa ja hoivata edellyttäen, 
että heidän etunsa on aina 
ensisijaista. 



Oikeus kasvuun ja vapaa-aikaan

Nuoria hoivaajia tulee 
suojella ikään tai 
kehitystasoon 
sopimattomalta hoivalta, 
toisin sanoen hoivalta, jolla 
on kielteisiä vaikutuksia 
lapsen terveyteen, 
hyvinvointiin tai opiskeluun.



malla.heino@omaishoitajat.fi
www.omaishoitajat.fi

Kiitos!

http://www.omaishoitajat.fi/

