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Ennaltaehkäisevä työ suunnattava vanhempien hyvinvoinnin tukemiseen  

Lämmin, lapsen tunteet ja ajatukset hyväksyvä vanhemmuus on tutkitusti yhteydessä lapsen 

suotuisaan kehitykseen niin psyykkisen hyvinvoinnin kuin oppimisen näkökulmastakin tarkasteltuna. 

Vaikka vanhempi syvästi rakastaisi lastaan, lapsen kehityksen kannalta suotuisa lämmin ja myönteisiä 

tunteita osoittava vanhemmuus ei ole itsestään selvyys. Tutkimusten mukaan vanhemmuuden taustalla 

vaikuttaa keskeisellä tavalla vanhemman oma hyvinvointi: kun vanhempi voi hyvin, hän pystyy 

tarjoamaan myös lapselleen kehitystä myönteisesti tukevan kasvuympäristön. Sen sijaan vanhemman 

psyykkinen pahoinvointi, masentuneisuus, stressi ja uupumus ovat yhteydessä vähäisempään 

lämpimyyteen ja kielteisiä kehiä lapsi-vanhempi vuorovaikutukseen arjessa synnyttäviin negatiivisiin 

tunteisiin. Viimeaikaisissa päiväkirjatutkimuksissa olemme esimerkiksi havainneet, että mitä 

enemmän vanhemmalla arjessa esiintyy negatiivisia tunteita ja väsymystä, sitä helpommin he arjessa 

myös käyttävät lapsen kehityksen kannalta epämielekkäitä kasvatustapoja. Nämä puolestaan 

heijastuvat lapsen vastaaviin tunteisiin. Erityisen alttiita tällaiselle siirtymiselle ovat 

temperamentiltaan haastavat tai haavoittuvat lapset.  

 Tutkimuksissa on myös havaittu, että sosioekonomisen taustan merkitys lasten 

kehitykselle ja oppimiselle välittyy pitkälti vanhemmuuden ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen 

kautta. Ts. sosioekonomista taustaa olennaisempaa lapsen oppimisessa ovat perhevuorovaikutus ja 

vanhemmuuden piirteet.  Koska vanhemman oma hyvinvointi näyttelee keskeistä osaa 

vanhemmuudessa ja heijastuu tätä kautta lasten hyvinvointiin, on ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä 

erityisen tärkeää puuttua vanhempien hyvinvoinnin haasteisiin. Tuki vanhemmuuteen ja vanhemmille 

on ennaltaehkäisevää työtä mitä suurimmissa määrin: kun vanhempi voi hyvin, lisää se myös lapsen 

hyvinvointia. Vanhemman riittämättömät resurssit ja uupumus puolestaan tutkitusti heijastuvat 

perhevuorovaikutukseen ja lisäävät riskiä myös lapsen psyykkiselle pahoinvoinnille ja oireilulle. 

   Tutkimusryhmämme on mukana laajassa kansainvälisessä vanhemmuuden 

uupumuksen syitä ja seurauksia ja näissä ilmeneviä kulttuurisia eroja vertailevassa 

konsortiohankkeessa. Hankkeen taustalla ovat viimeaikaiset löydökset, joissa vanhemmuuden 

uupumuksen on todettu olevan oma työuupumuksesta ja masennuksesta erillinen oireyhtymänsä. 

Uupumus vanhempana voi ilmetä yhtä aikaa positiivisten tunteiden kanssa: vanhempi voi syvästi 

rakastaa lapsiaan ja olla heistä kiitollinen, mutta samanaikaisesti kokea riittämättömyyttä ja 

voimavarojen vähäisyyttä vanhemman roolissa.  Toisin kuin työuupunut voi irtaantua työroolistaan, 

vanhempi ei voi sanoutua irti vanhemman roolistaan. Seurauksena voi uupumusasteisen väsymyksen 

ja vanhemmuuteen liittyvien riittämättömyyden tunteiden rinnalla olla emotionaalinen etääntyminen 

lapsista ja perhe-elämästä. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että vanhempi kokee toimivansa arjessa 

automaattiohjauksella ja tekevänsä vanhempana vain sen, mikä on aivan välttämätöntä (esimerkiksi 

lasten ruokailusta ja puhtaudesta huolehtiminen) mutta ei enempää. Vanhemmuuden uupumus on 

tutkitusti yhteydessä paitsi lapsi-vanhempi vuorovaikutukseen myös kärjistyessään lasten vakaviin 

laiminlyönteihin ja pahoinpitelyyn.  

 Uupumuksella voi olla myös yhteiskunnallisia muita seurauksia. Suomessa keväällä 

2018 kerätyssä runsaan 1700 vanhemman aineistossa 54% tutkimukseen osallistuneesta vanhemmasta 

raportoi, että uupumus vanhempana oli vaikuttanut heidän toiveisiinsa lisätä perheen lapsilukua. 

Tutkimuksessa suuri osa vanhemmista (yli 60%) koki saavansa riittämättömästi unta. Vanhemmat 

toivat esiin myös yksinäisyyden ja sosiaalisten verkostojen puutteen keskeisinä tekijöinä uupumuksen 

taustalla. Tutkimuskentällä on esitetty, että uupumus on seurausta siitä, että yksilön kohtaamat 

vaatimukset jatkuvasti ylittävät hänellä käytössään olevat resurssit (esim. tässä tapauksessa 

resursseina vaikkapa riittävä uni, tukiverkostot ja vertaistuki).   
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Esitys toimenpiteistä, joilla perhemyönteistä toimintakulttuuria ja palveluita voidaan 

yhteiskunnassamme vahvistaa: 

Edellä oleviin tutkimustuloksiin pohjaten olennaisen tärkeänä pidän pyrkimystä vahvistaa 

vanhempien hyvinvointia ja tukea heidän jaksamistaan. Keinoina ovat taloudellinen tuki sitä 

tarvitseville, työn ja perheen yhteensovittamista helpottavat ratkaisut kuten 

joustomahdollisuuksien lisääminen työaikoihin ja mahdollisuus tehdä omasta toiveesta 

väliaikaisesti osa-aikatyötä, pätkätyökulttuurista luopuminen jne.   

 Konkreettisena ilman suuria resursseja toteutettavana toimenpiteenä olemme 

kehittäneet tutkimusaineistoomme pohjaten menetelmän (VAU-vanhemmuuden 

uupumusseula) neuvolatyöhön, jonka avulla on mahdollista tunnistaa uupumusriskissä olevat 

vanhemmat heti ensioireiden ilmentyessä. Olemme tällä hetkellä kokeilemassa menetelmää 

kahdella paikkakunnalla yhteistyössä neuvolatoimen kanssa. Lopullisen kehitystyön jälkeen 

keväällä 2019 VAU-vanhemmuuden uupumusseula on mahdollista ottaa valtakunnalliseen 

käyttöön osaksi neuvoloiden rutiinikäytänteitä.  

VAU-menetelmä mahdollistaa uupumuksen puheeksi ottamisen neuvolatyössä ja 

matalan kynnyksen myös vanhemmalle tuoda ajatuksiaan arjen haasteista esiin. Uupumisriski 

tunnistettaessa tulisi olla selkeitä keinoja löytää tukea ja kulloinkin eri tilanteissa tarvittavaa 

apua. Uupuneelle palvelusetelin tarjoaminen ei ole ratkaisu. Uupuneesta vanhemmasta ei ole 

etsimään itse itselleen apua. Tämän vuoksi jokaisessa kunnassa tulisi koota kaikki kunnan 

perhepalveluiden piiriin kuuluvat tukimuodot, vertaisryhmätoiminnat, konkreettista tai 

keskusteluapua tarjoavat yhdistykset, seurakuntien tarjoamat tukimuodot jne. samalle 

nettisivustolle helposti ymmärrettäväksi paketiksi (esim. alalinkkeinä ”Mistä löydän 

vertaistukea?”, ”Mistä apua kun on kasvatukseen liittyviä haasteita?” ”Mistä kotiin 

lastenhoitoapua?” yms.). Yhdessä neuvolan työntekijän kanssa voidaan sitten sivustolta etsiä 

sopiva tuenmuoto ja suunnitella jatkotoimenpiteet (tarvittaessa lääkärin ja/tai muiden 

toimijoiden kanssa).   
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