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Helsingin seurakuntien perheneuvonta auttaa ja tukee 

ihmisiä parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä ristiriita-

tilanteissa sielunhoidon ja psykoterapeuttisen keskustelun 

menetelmin.  

 

Perheiden ja parien kohtaamat ristiriitatilanteet voivat 

aiheuttaa kärsimystä ja olla esteenä riittävän hyvälle 

elämälle. Ristiriitojen selvittely ulkopuolisen kanssa luo 

mahdollisuuksia löytää toisenlaisia tapoja ajatella, tuntea ja 

toimia sekä päästä eteenpäin vaikeasta elämänvaiheesta. 
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Helsinkiläinen todellisuus ja 

perheneuvonta 

 

Henkiseen hätään liittyvät ongelmat 

ovat monimuotoisia. Niihin kietoutuu 

työttömyyttä – tai liiallista työntekoa 

– yksinäisyyttä, parisuhdeongelmia, 

päihteiden käyttöä ja väkivallan eri 

muotoja. Kohtaamattomuutta. Koh-

tuuttomuutta. 

 

 

Myös yleismaailmallinen tilanne lä-

hellä ja kaukana vaikuttaa helsinki-

läisiin. Ihmisten ahdistuneisuus on 

kasvanut. 

 

Ihmiset ovat kuulleet kirkon perhe-

neuvonnasta hyvää. Perheneuvonta 

koetaan turvalliseksi palveluksi. 

Tänne on helppo ottaa yhteyttä, 

vaikka aikaa joutuukin odottamaan. 

 

 

 

Esimerkkejä yhteydenottotilanteista: 

    äkillinen ero 

    taloudelliset vaikeudet ja  

  työttömyys 

    perheenlisäys 

    pitkät lapsettomuushoidot 

 

 

 

Tulonsyiden TOP 3: 

   vuorovaikutusongelmat 

   elämänvaiheisiin liittyvät kriisit 

   erokysymykset 

 

 

 

Kasvuperheen historia vaikuttaa 

perheiden ja pariskuntien 

tilanteissa voimavarana tai 

kuormittavasti. 
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Perheneuvonta tavoittaa ihmisiä, joilla 

saattaa muuten olla vain vähän yh-

teyksiä kirkkoon. Emme edellytä 

asiakkailta kirkon jäsenyyttä. Työmuo-

tojamme ovat pari-, perhe- ja yksilö-

neuvottelut, sekä erilaiset hoidolliset 

ja kasvatukselliset ryhmät. Järjestäm-

me mm. eroryhmiä eron kokeneille 

ihmisille. 

Perheneuvojat ovat koulutukseltaan 

teologian maistereita, psykologeja  tai 

muita soveltuvan ylemmän korkea-

koulututkinnon suorittaneita. Perhe-

neuvojat ovat saaneet kirkon perhe-

neuvojan erikoistumiskoulutuksen.  

 

Suurin osa perheneuvojista on hankki-

nut myös psykoterapeutin ammatti-

pätevyyden. Psykoterapiakoulutukset 

edustavat monipuolisesti erilaisia viite-

kehyksiä. 

 

Perheneuvonta on osa kirkon toimintaa. 

Otamme luottamuksellisuuden erittäin 

vakavasti. Emme luovuta tietoja asiak-

kaista tai käynneistä millekään taholle. 

 

 

 

 

 

Perheneuvonnan asiakkaat 2016: 

 n. 900 naista ja miestä 

 42 % on 30–39 vuotiaita 

 31 % on 40–49 vuotiaita 

 miehiä on hiukan alle puolet 

 runsas 70 % on kirkon jäseniä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakassuhteen pituus: 

 13-15 käyntikertaa keskimäärin  

 muutaman viikon välein  

 kokonaiskesto n. puoli vuotta 
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Kokemuksemme mukaan helsinki-

läisillä on suuri tarve puhua ihmis-

suhteistaan ja niissä kokemistaan 

vaikeuksista. Perheneuvonnalla on 

hyvä maine ihmisten käyttämien 

palveluiden joukossa. Perheneuvojia 

on Helsingin kokoisessa kaupungissa 

vähän. Vain noin kolmasosalla asiak-

kaiksi pyrkivistä on mahdollisuus 

saada aika perheneuvojan vastaan-

otolle.  

 

Osa perheneuvonnan ammattitaitoa 

onkin löytää tahoja, jotka voivat ottaa 

vastaan asiakkaiksi pyrkiviä ihmisiä. 

Näitä tahoja ovat kaupungin, järjes-

töjen tai yksityiset palvelut. Lisäksi 

käytettävissä on joitain sielunhoitoon 

tai psykoterapiaan suuntautuneita seu-

rakuntien työntekijöitä.  

 

 

Kannamme huolta lasten hyvinvoinnista: 

 lapsiperheitä 84 % kaikista kontakteista 

 parisuhteen ongelmat heijastuvat lasten arkeen 

 autamme lapsia auttamalla vanhempia 

 vaikeissa tilanteissa yritämme kuulla lasta 

 koko perheen tapaamiset myös mahdollisia 
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Möte mellan två kulturer 

 

Parförhållande är ett möte mellan två 

kulturer även om personerna kanske 

tycker sig höra till samma kultur. 

Skillnaderna i sättet att tänka och handla 

kan plötsligt framstå som dramatiska. 
 

Det här gäller än mer då det är fråga om 

personer som kommer från olika länder, 

har olika modersmål och kanske också 

olika religioner. 
 

Upplevelsen av att en utomstående 

lyssnar och försöker förstå situationen 

kan i många fall vara till stor hjälp. Oftast 

inte så att det problematiska snabbt kan 

få en lösning.  
 

Familjerådgivning är ett sammanhang att  

i lugn och ro fundera ens eget och 

partnerns tankesätt och beteende. 

Sessionerna kan  leda till processer som 

på lång sikt har positiv betydelse för de 

vuxna och barnen.   
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Saamaamme palautetta: 
 

 

Voin rehellisesti sanoa, että perheneuvon-
nassa käynti on muuttanut elämäni laatua 
merkittävästi. En suoranaisesti tiedä missä 
olisin, ellen olisi saanut tätä apua. Lisäksi 

tämä on ainut taho maailmassa, joka on 
minua auttanut. 

  -  Maria, 32 

 

 

Aluksi olin erosta hätääntynyt ja pelokas. 
Pystyin kertomaan perheneuvojalle asiois-
tani rehellisesti. Minun ei tarvinnut suojella 

ketään tai miettiä kuormittaako asiani 
toista. Käynnit rauhoittivat, antoivat toivoa. 

-  Maija, 58 
 

 

Sain apua kriisitilanteessa perheneuvojalta. 
En voi sanoin kuvailla sitä apua mitä olen 
saanut. Koko perheemme tulee olemaan 

niin paljon aiempaa onnellisempi näiden 
terapiakäyntien johdosta. Minä itse sain 
takaisin elämäni, onnellisuuden. Sanatto-
man kiitollinen olen. 

-  Milla, 42 
 

 

Käynnit ovat parantaneet parisuhteeni 
laatua erittäin paljon. Olen alkanut ymmär-
tämään parisuhteeni dynamiikkaa ja arvos-
tamaan ja rakastamaan puolisoani enem-
män. 

  -  Reino, 36 
 

 

 

 

 

 

Perheneuvonta on pelastanut parisuhteem-
me ja tulevaisuutemme! Avullanne elämä on 
saanut merkitystä.  

-  Tiina, 38 
 

 

Jos en olisi käynyt ”terapiassa”, en olisi nyt 
tervejärkinen. 

  -  Riitta, 64 

 

 

Olemme saaneet pariterapiasta valtavasti 
apua haastavissa elämäntilanteissamme. 
Terapia on auttanut tarkastelemaan suhdet-

tamme eri näkökulmista. Osaamme parem-
min ilmaista itseämme, kunnioittaa ja kuun-
nella toisiamme. 

  -  Liisa ja Lasse, 36 ja 40 

 

 

Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä tuen, avun ja 
ymmärryksen määrää jota olen saanut. 

Pelastus! 
  -  Liisa, 38 

 

 

Oli ihanaa, että joku kuunteli, otti tosissaan 
vaikeassa tilanteessa ja että apu oli ilmaista. 

  -  Johanna, 39  
 

 

It has been really helpful, for myself and my 
family. It helped with my depression and 
couple relationship. 

  -  anonymous 

 

 

 

 

 

 

 

Perheneuvonnassa olen voinut rauhassa jäsen-
nellä tilannettani; järjestellä asioita mielessäni. 
Hengitellä. Terapeutti on ollut peili, johon on 
voinut turvallisesti katsoa ja jonka kautta on 
saanut nähdä itsensä, rajansakin pikkuhiljaa, 
Olen rakentunut, uskaltanut tulla itsekseni. 

Matkalla vieläkin. 
  -  Maria, 44 

 

 

Perheneuvonta on auttanut meitä rakentamaan 
parempaa arkea meille ja lapsillemme. Se on 
pelastanut parisuhteemme auttamalla meitä 
löytämään parempia ajattelu– ja toimintatapoja. 

Olen onnellinen että tämä toiminta on kirkon 
yhteydessä. 

  -  Maija, 45 
 

 

Perheneuvonta on ollut ajatusten kirkastaja, 
tukija ja kannattelija elämän kriisitilanteissa. 
Suunnattoman suuri apu, jota ilman emme olisi 
päässeet eteenpäin. Apua ovat saaneet myös 
ystäväni. Perheneuvonta on yksi iso syy miksi 
tuen kirkkoa. 

  -  Milja, 40 
 

Käynnit ovat mahdollistaneet kriisiytyneen ja 
umpikujassa olleen avioliiton muuttumisen 

parempaan suuntaan, mikä näkyy koko perheen 
päivittäisessä menossa. Tuntuu koko ajan 
paremmalta. 

  -  Matti, 45 
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Tunnekeskeiset 

parisuhdekurssit 

 

Kursseilla etsitään, palautetaan ja vah-

vistetaan tunneyhteyttä puolisoiden 

välillä.  

 

Kurssit ovat olleet suosittuja. Niistä 

saatu palaute on ollut kiittävää.  Ihmiset 

tietävät kurssilta lähtiessään, että heillä 

on toivoa eivätkä he kamppaile asioi-

densa kanssa yksin.  

 

Parisuhdekursseja on järjestetty vuosit-

tain 1-2 kertaa yhteensä  16 pariskun-

nalle. 

Perheiden suruleirit 
 

Järjestämme vuosittain  Terho-kodin ja seu-

rakuntien kasvatuksen kanssa yhteistyössä  

leirin perheille, joiden vanhemmista toinen 

on kuollut. Perheiden tuki alkaa jo ennen 

vanhemman kuolemaa ja jatkuu myös leirin 

jälkeen niin kauan kuin on tarpeen.  

 

 

 

 

Leireillä lapset ja nuoret saavat vertais-

tukea ja huomaavat, että on muitakin, 

joiden vanhemmille on käynyt samoin. 

Huoli perheenjäsenistä jarruttaa 
kotouttamista 

Perheneuvojat osallistuivat Helsingin Sanomis-
sa 28.2.2016 keskusteluun  turvapaikanhaki-
joista: 

”Suomalaislasten äidin ja isän ikävä ei poikkea 
siitä ikävästä, jota yksin Suomeen tullut lapsi 
tuntee ikävöidessään äitiään tai isäänsä.  

Kun suomalaiset nuoret toivovat, että heidän 
vanhempansa näkisivät heidät ja antaisivat 
heille tunnustusta, he kantavat sisimmässään 
samoja toiveita nuorten turvapaikanhakijoiden 
kanssa. 

Perheen tuoma tuki on yksilölle suuri voima-
vara. Kun hallitus kamppailee resurssipulan 
kanssa, se samalla kasvattaa traumoista 
aiheutuvaa yhteiskunnallista laskua.” 
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Tilastoja tehdystä työstä 2016: 

 yksilöneuvotteluita 30 % 

 parineuvotteluita 43 % 

 perheneuvotteluita 4 % 

 konsultointia ja koulutusta 9 % 

 nettineuvontaa 0,5 % 

 ryhmiä 3 % 

 

Neuvottelukielet: 

 suomen kieli 92 % 

 ruotsin kieli 6 % 

 englannin kieli 2 % 
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Perheneuvojat asiantuntijoina 

 

Osa Helsingin perheneuvojista on ollut 

mukana kirkon järjestämissä netti-

palveluissa vastaamassa yleisöltä tullei-

siin kysymyksiin tai kirjoittamassa pari-

suhteen kysymyksistä blogeja . 

 

Perheneuvojat ovat olleet apuna uuteen 

avioliittolakiin liittyvissä keskusteluissa 

kirkolliskokouksen toimeksiantoon pe-

rustuen. Lisäksi olemme toteuttaneet 

erilaisia koulutus- tai alustustilaisuuksia 

yhteistyössä seurakuntien tai muiden 

tahojen kanssa. 

 

Yksi perheneuvojistamme on koulut-

tanut Viron kirkon perheneuvojia koulu-

tusyhteistyön merkeissä. 

Rakkauden roihu: 

www.rakkaudenroihu.fi 

 

Suhdeklinikka: 

www.city.fi/blogit/suhdeklinikka 

 

Kunnioittava keskustelu:  

http://sakasti.evl.fi >  

uudistukset ja hankkeet >  

kunnioittava keskustelu 
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Yhteystiedot 
 

Perheneuvonta 

Helsingin seurakuntayhtymä 

Kolmas linja 22 B 

00530 Helsinki 
 

ysk.perheneuvonta@evl.fi  
 

Aikoja perheneuvontaan voi tiedustella arkisin klo 9-12 

puhelinnumerosta 09 2340 2555  
 

Johtava perheneuvoja Martti Ajo, martti.ajo@evl.fi 

 

 

 

Perheneuvonnan asiakkaaksi 
 

Kun soitat vastaanottosihteerillemme, voit keskustella tilan-

teestasi ja arvioida hänen kanssaan mahdollisuuksia hyötyä 

perheneuvontakäynneistä. Samalla annat vastaanottosihtee-

rille yhteystietosi.  
 

Pyrimme antamaan sinulle  mahdollisuuksien mukaan kuu-

kauden kuluessa ajan perheneuvojalle.  Mikäli tämä ei ole 

mahdollista, pyydämme sinua soittamaan uudelleen vastaan-

ottosihteerille, jos koet edelleen tarvitsevasi ulkopuolista 

apua. 
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