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”HEILLÄ JOKAISELLA ON OMA TARINANSA,
TAGEDIOITA, SALAISUUKSIA, KÄTKETTYJÄ TUNTEITA.
He ovat kulkeneet pitkän tien.
He ovat juosseet kauas eivätkä löydä enää takaisin.
Mutta sulkiessaan silmänsä
he ovat taas sitä miksi heidät on tarkoitettukin.
Yön syleilyssä ei ole enää teeskentelyä eikä valheita.
Silloin jokainen on jälleen kuin lapsi nukkumassa kehdossaan.”
Sini Maunu

”Etsimme yhdessä kesää
kukkia nurmikolla
kiviä hietikolla
Naurat ääneen sitruunaperhoselle
joka keinuu ruohonkorrella
ja pienet varpaasi ihmettelevät
lämmintä hiekkaa jalkojesi alla
Katselen sinua ja kiitän
että sain elää päivän lähelläsi.”
Kirsti Rantalainen
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1 RAPORTIN TARKOITUS
Vanhemmuutta ei voi oppia pelkästään kirjoista eikä sitä voi arvioida vain
kyselykaavakkeiden avulla. Arviointi on vaikea tehtävä itse kullekin, niin
työntekijänä kuin vanhempana. Kukaan ei voi täysin tarkalleen sanoa, mitä riittävän
hyvä vanhemmuus on. Käsityksemme vanhemmuudesta pohjautuu opittuihin
asioihin sekä elämänkokemuksiin, joihin liittyy omasta lapsuudesta sekä rohkaisevia
että traumatisoivia muistoja. Osa muistoista on piilossa. Siksi vanhemmuuden
arviointi on myös tutkimusmatka itseen, joka voi olla opettavaista ja innostavaakin.
Samalla riittämättömän vanhemmuuden näkeminen ja kohtaaminen on tuskallinen
prosessi, koskettaessaan ehkä myös joitakin noista muistoista.
Arviointi on prosessi. Tässä työssä tarvitsemme toinen toisiamme. Yhteistyössä
löytyy ratkaisuja, joita kukaan ei olisi voinut keksiä yksinään. Toimivassa
prosessissa voidaan kiinnittää huomiota niihin vanhemmuuden puutteisiin, jotka on
lapsen kehityksen turvaamiseksi korjattava, mutta samalla voidaan tukea
vanhemmuuden vahvuuksia, hyvää tahtoa ja lapsen ja vanhemman välistä
kiintymystä.
Tämä raportti syntyi lastensuojelua tarvitsevien perheiden herättämistä
kysymyksistä. Se on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka
työskentelevät vauvojen ja pienten lasten perheiden kanssa. Se ei ole tyhjentävä,
tarkoitus on ennemminkin antaa näkökulmia, työkaluja ja vinkkejä. Suomenkielistä
materiaalia aiheesta ei ole tarpeeksi. Toiveena on, että teksti auttaisi jäsentämään
omia ja yhteisiä ajatuksia ja tunteita vaikeassa työssä. Sen pyrkii valaisemaan
pikkulapsipsykiatrian viimeaikaisia käsityksiä arvioijalle lastensuojelulain,
sosiaalityön ja kliinisen työn käytännön viidakossa.
Raportin tekemiseen sysäävänä lähtökohtana ovat olleet erityisesti ne perheet, joissa
vanhemmilla on psyykkistä sairautta. Niissä perheissä ongelmat eivät läheskään aina
ole niin näkyviä kuin tyypillisimmissä lastensuojeluperheissä, ne ovat ennemminkin
potentiaalisia uhkakuvia, joihin voi suhtautua enemmän tai vähemmän
huolestuneesti, toisaalta myös kriittisesti.
Vanhemmuudessa on kyse arvoista. Tämä raportti edustaa tiettyjä arvoja. Joku voi
kyseenalaistaa nämä arvot perinpohjaisesti. Siitä syntyy keskustelu.
Näkemyseroista itse asiassa juuri kehittyykin hedelmällinen prosessi:
lähtöajatuksena on, että pannaan ”kissa pöydälle”, eli tarkastellaan yhdessä
huolestumisen vaihteluväliä, kun joku on erittäin huolissaan, joku toinen taas on
toiveikas. Vanhemmuuden arviointi näissä perheissä koskettaa usein hyvin monen
ammatti- ja hallintokunnan työtä, kuten lastensuojelua, aikuis- ja lastenpsykiatriaa,
neuvolaa, perheneuvolaa, terveyskeskusta, päivähoitoa, kodinhoitoa, sairaalaa,
lastenkotia, seurakuntaa tai poliisia. Arviointiin tarvittaisiin lisää erityisosaamiseen
koulutettuja työryhmiä. Silti tarvitaan myös yhteistä osaamista.
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1.1 Projektin tavoitteet
Projektin tavoitteena oli parempien arviokriteerien ja toimintamallien rakentaminen
vanhemmuuden arvioinnin kehittämiseksi moniammatillisesti (liite 1).

1.2 Raportin lähtökohdat
Raportti kokoaa ns. VALAS-projektin (= vanhemmuuden arviointi lastensuojelussa)
ajatuksia. Se pohjautuu kehittämistyöhön, jota on tehty yhteistyössä Espoon
lastensuojelun ja Jorvin vauvaperhetyön välillä vuosina 1995-1997.
Projektissa olivat mukana:
Anna-Liisa Linnala, sosiaalityöntekijä, Jorvin sairaala, Vaku
Sinikka Mäkelä, psykologi, Jorvin sairaala, Vaku
Maritta Samuelsson, sosiaalipalvelujen suunnittelija, Espoo
Mervi Sjöberg, perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä, Espoo
Chris Sjöholm, johtava sosiaalityöntekijä, Espoo
Monica Qvickman-Paltscik, johtava sosiaalityöntekijä, Espoo
Yhteistyöryhmä haastatteli erilaisia lastensuojelun yhteistyökumppaneita, kokeili
uusia työtapoja sekä järjesti moniammatillisia koulutuspäiviä (liite 2).
Raportin kokoamisesta ovat vastanneet psykologi Sinikka Mäkelä Jorvin psykiatrian
vauvaperhetyöstä ja suunnittelija Maritta Samuelsson Espoon sosiaali- ja
terveystoimesta.
Raportti keskitty arviointiin. Tukemisen lukemattomat eri tavat eivät mahtuisi
samaan raporttiin. Arviointi ja tukeminen ovat aina käsi kädessä, arviointikin voi
olla tukemista tai keskitytään arvioimaan tukemisen mahdollisuuksia.

1.3 Projektia edeltävät vaiheet
Tätä ennen Espoon sosiaali- ja terveystoimessa on etsitty välineitä perhekeskeisen
työn tekemiseen koulutuksella ja kehittämishankkeiden avulla, kuten
-

lastensuojelun kehittämisprojektit I-II ja
sijaishuollon uuden toimintamallin kehittäminen.

Raportissa esitettyyn kehittämistyöhön ovat vaikuttaneet myös seuraavat
kehittämishankkeet:
Espoon mielenterveyskeskuksen Lapsiperhe-projekti (liite 3)
Jorvin Vauvaperhetyö-projekti (sivu )
Mieli maasta –projekti (liite 5)
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2 TAUSTA-AJATUKSIA VANHEMMUUDESTA
2.1 Vanhemmuus kateissa?
2.1.1 Suomalainen vanhemmuus ennen
Vielä pari sukupolvea sitten kasvatus oli yksinkertaisempaa kuin nykyään.
Vanhempien oli helpompi tietää, mikä oli oikein ja mikä väärin. Kirkko, koulu ja
koti seisoivat samoilla linjoilla. Vanhemmilla oli kotona arvovalta, jota lasten
odotettiin kunnioittavan. Kasvatuksesta puhuttaessa tarkoitettiin aika usein kuria,
lapsen opettamista tottelemaan. Yhteisö puuttui kasvatukseen, jos vanhemmat
osoittivat heikkoutta ja myös vanhempia kasvatettiin. Laki ei ollut vielä kehittynyttä,
mutta viranomaiset noudattivat yleisesti hyväksyttyjä normeja. Vanhoissa elokuvissa
lastensuojelutyöntekijät olivat tiukkoja tätejä.
Ennen aikaan on aina ollut myös vuorovaikutuksellisesti hyvää vanhemmuutta. Se
on ollut vaistonvaraista, itsestään selvää ja luonnollista. Maatalousyhteisössä
vanhempien työ oli lapsille läheistä, konkreettisesti näkyvää ja mahdollisti
mallioppimista. Turvallisemmassa yhteisössä huonokin vanhemmuus on vielä
toiminut, kun tuki yhteisön normeihin ja arvoihin on tullut helpommin perheen
lähiympäristöstä.
Puutteellinen vanhemmuus näytti ennen kasautuvan lähinnä alimpiin
sosiaaliryhmiin. Toisaalta, koska kurittaminen oli hyväksyttyä, ei lapsen tunteita ja
tarpeita osattu ajatella kovinkaan paljon yksilöllisestä näkökulmasta. Liian ankara,
itsetuntoa haavoittava tai häpeää korostava vanhemmuus aiheutti traumoja, joita
lapset ovat vielä aikuisena joutuneet läpikäymään, kenties vuosien terapiassa. Sitä
kautta ollaankin tultu tietoisiksi liian kovan kasvatuksen haitallisuudesta.
Suomalainen vanhemmuus on saanut oman leimansa myös sotavuosista.
Traumaattiset sotakokemukset ja tiukat pulavuodet muovasivat niin isien, äitien kuin
lastenkin elämää. Ennen kaikkea pärjäämistä piti korostaa, korjattaessa sodan tuhoja.
Yhteiskuntarakenteen muutos on Suomessa ollut myös poikkeuksellisen nopeaa,
mihin liittyi muutto maalta kaupunkeihin ja sosiaalisten verkostojen katkeaminen.

2.1.2 Vanhemmuus nyt?
Nyt talous on vaurastunut. On paljon lapsia, joiden elämän olosuhteet ja
mahdollisuudet ovat hyvät. Mutta samalla näyttäytyy hyvinvoinnin kääntöpuoli.
Työelämä on vapauttanut aikarajat, työ on stressaavaa, työn ja kodin raja on
hämärtynyt. Erityisesti pienten lasten vanhemmat tekevät pitkiä työpäiviä. Juuri nyt,
kun tarvittaisiin keskittymistä perusarvoihin, työelämän tehokkuuspaineet antavat
lasten kasvatustyölle hyvin vähän arvoa. Huonoa vanhemmuutta on myös hyvin
toimeentulevien perheiden sisällä. Nykyään puutteellinen vanhemmuus on eri tavalla
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tuhoisaa lapselle, joka ei saa välittävän aikuisen tai selkeän yhteisön ohjausta ja
tukea.
Psykohistorioitsija Juha Siltala on todennut, että hyvän ja pahan arvot
vanhemmuudessa on nykyään vaihdettu käsitteisiin normaali/epänormaali. Nykyajan
vanhemmat saavat neuvoja psykologeilta ja tutkijoilta. Lasta halutaan kuulla ja
ymmärtää, mutta vanhemmat ovat monesti hämillään neuvojen runsaudenpulassa.
Neuvolajärjestelmä ja päivähoitojärjestelmä ovat osaltaan ohentaneet vanhemmuutta
kotoa viranomaisille. Nuo ammatti-ihmiset eivät juuri hoida vanhemmuutta.
Vanhemmuuskin on prosessi eikä kukaan synny vanhemmaksi hetkessä. Neuvojen
sijaan vanhemmat tarvitsisivat enemmän sellaista tukea oman vanhemmuutensa
kasvulle, jonka he voivat sisäistää. Kotiäitiyttäkään ei arvosteta. Samalla kielletään
sekä lapsen että vanhemman trauma liian aikaisesta irrottautumisesta.
Samalla kun tietoa kasvatuksesta on paljon enemmän kuin ennen, moni lapsi saa
henkilökohtaista vanhemmuutta yhä vähemmän. Televisio tai väkivaltaiset
tietokonepelit ovat yhä useammalle lapselle korvaamassa vanhemmuuden puutetta.
Moraaliarvot ja tabut ovat yksi toisensa jälkeen rikkoutuneet. Kaupallisuus on tullut
vapaa-aikaan ja urheiluun. Vapaus on luonut valtavat markkinat seksi- ja
väkivaltaviihteelle. Vanhempien omat arvo- ja normikäsitykset ovat koko ajan
muutoksessa, se , mikä ennen oli paheksuttua, onkin yhtäkkiä ihannoitua. Rajojen
veto ja asioiden suodattaminen on tullut monille vanhemmille yhä vaikeammaksi,
joissain asioissa mahdottomaksi, juuri kun lapset tarvitsisivat ohjausta, turvallisia
sääntöjä ja vanhempien asettamia suodattimia, kunnes he oppivat itse tulemaan
toimeen monimuotoisen tiedon tulvassa.
Perheelle annetaan erityinen suoja ja perheen koskemattomuutta arvostetaan
yhteiskunnassamme. Nykyään on kuitenkin tavallista, että perhe voi hajota ja
uudelleen rakentua useamman kerran. Voidaan kysyä puuttuuko monelta lapselta
pysyvä perhe? Lapsilla ei ole turvallista kasvuympäristöä, he joutuvat liian aikaisin
vastaanottamaan aikuisen maailman osaamatta suhteuttaa ja arvioida sitä.
Lapsen hyvän kasvun vaatimus on periaatteessa yksinkertainen: lapsi tarvitsee
vähintään yhden ihmisen, (perheen) joka on hänelle erityinen ja jolle hän on
erityinen, jonka kanssa voi jakaa tärkeät arkipäivän pienet ja isot jutut ja
viettää yhteistä aikaa. Meidän hyvinvointiyhteiskuntamme nopeat muutokset
alkavat valitettavasti nakertaa ja häivyttää juuri tätä perustotuutta.
Meidän yhteiskunnallemme on tapahtunut se, mistä eräs ensimmäisistä
pikkulapsipsykologian tutkijoista, Rene Spitz varoitteli jo 50-luvulla: perusrakenteet
ovat hajonneet - äidit ovat siirtyneet kotoa työelämään, vapaa-aika pirstottu, perheet
ovat kutistuneet ydinperheiksi ja avioerot pienentävät perheitä lisää. Spitz sanoi, että
lapsen turvana olleiden perusrakenteiden murtumista korjaamaan tullaan
tarvitsemaan tähtitieteellinen määrä psykiatreja, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä,
nuorisotyöntekijöitä ja muita ammatti-ihmisiä. Nyt voimme nähdä, miten oikeassa
hän oli. (Spitz 1965).

Perheissä voi olla väkivaltaa ja ajoittaista heitteille jättöä, mutta lisääntyvästä
ymmärryksestä huolimatta lapsia on vaikea auttaa ajoissa. Lastenpsykiatriassa on
ennennäkemättömät jonot ja nuorison pahoinvointi näkyy itsetuhoisena tai
väkivaltaisena käyttäytymisenä.
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Vanhemmuus tuntuu olevan kateissa vanhemmilta itseltään, mutta myös
ammattiauttajilta, päiväkodilta, koululta, nuorisotyöntekijöiltä. Vaikka emme
varmaan olisi enää valmiita palaamaan yhdenmukaisuuden kaavaan, on viime
vuosina alettu kyselemään vanhemmuuden perään. Ongelmiin haetaan usein
syyllisiä kodeista, päiväkodeista tai koulusta. Syyllisten hakeminen ei auta mitään,
kun tarvittaisiin voimien yhdistämistä.
Siinä onkin meille yhteisesti haastetta: löytää uudella tavalla vahvuutta uudesta
tiedosta ja sen soveltamisesta muuttuviin vanhemmuuden olosuhteisiin. Luultavasti
olemme oikealla tiellä, mutta vasta kynnysaskelmilla. Tarvitsemme tietoa, oikeita
työkaluja, täsmäaseita ja kykyjä erottaa mahdollinen mahdottomasta. Lisäksi
tarvitsemme sinnikkyyttä ja uskollisuutta yhteiseen tavoitteeseen: lasten
suojelemiseen.

2.2 Vanhemmuuden tukemisen ongelmia
Kehittyneeseen yhteiskuntaan kuuluu lastensuojelu. Vaikka se tuo monille mieleen
negatiivisia asenteita, on hieno asia, että yhteiskunta voi tulla suojelemaan lasta
oloissa, joiden armoilla hän on ja lapsi tai koko perhe voi saada apua ilmaiseksi
tärkeissä elämän ongelmissa.
Pirstoutunut auttamisjärjestelmä tekee vanhemmuuden viranomaistukemisen
kuitenkin vaikeaksi. Lapsille ja aikuisille on erilliset palvelut. Koska vanhemmuus
on aina vuorovaikutusta, perheenjäsenten suhteisiin rakentuva asia, se ei tule
riittävästi autetuksi vain yhdeltä puolelta. Eri ammattiryhmien näkökulmatkin ovat
ristiriidassa keskenään. Vanhemmuuden arviointi vie keskelle lähes voittamatonta
ristiriitaa: kohdata yhtä aikaa sekä vanhemman että lapsen hätä. Jos se ei onnistu,
jäädään jakautuneeseen tilanteeseen. Vanhempi on yleensä parempi puhumaan
omasta puolestaan.
Moniammatillinen yhteistyö on käytännössä monimutkaista. Arviointiprosesseihin ei
ole riittävästi yhteistä aikaa eikä aina kunnollisia työkäytäntöjä. Tutustuminen
yhteistyötahojen ajatteluun vie oman aikansa. Jos ollaan vieraita, on väärinkäsitysten
mahdollisuus suuri. Eri osapuolien roolien määrittely on oleellista, kun ollaan ”ei
kenenkään maalla”. Ongelmana on usein johtamisen ja vastuukysymysten hämäryys,
kun eri organisaatioiden erilaiset hierarkiat sekoittuvat. Sekava, tarvitseva ja vetoava
perhe voi myös edesauttaa roolien hajaannusta.
Riitaisissa avioeroissa ja huoltajuuskiistoissa vanhemmat ajavat usein asianajajien
välityksellä omaa asiaansa. Lapsella ei ole asianajajaa. Huolto- ja
tapaamiskysymykset ovat ongelmallisinta aihepiiriä silloin, kun kumpikaan
vanhempi yksinään ei riitatilanteessa yllä riittävään vanhemmuuteen. Lapsen edun
nimissä riitelevät vanhemmat vain huonontavat lapsen tilannetta.
Tiedonkulku ja vaitiolokysymykset ovat kompastuskiviä. Aikuisen psykiatrisesta
sairastamisesta ei saada helposti tietoa eikä lastensuojelullista tietoa aina nähdä
ensisijaisena. Lasten päivähoidon tai lastenkodin havainnot voivat myös jäädä
pimentoon.
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Aikuispsykiatreilta on perinteisesti pyydetty lausuntoa potilasvanhemman kyvystä
toimia lapsen huoltajana. Lausunnoissa on painottunut potilaan, ei vanhemmuuden
eikä lapsen näkökulma. Arviointi vain vanhemman kanssa keskustellen on kuitenkin
mahdotonta. Yhtä mahdotonta on sälyttää vauvan tehtäväksi äidin koossa pitäminen.
Mitä pienempi lapsi, sitä vaikeampaa hänen on puhua omasta puolestaan. Kolme
ensimmäistä elinvuotta (erityisesti ensimmäinen) ovat perustavanlaatuisia lapsen
peruspersoonallisuuden ja kiintymyssuhteiden kannalta, jotka taas vaikuttavat
ratkaisevasti lapsen kykyyn muodostaa toimivia ihmissuhteita elämässään. Tuo
kolme vuotta, usein kauemminkin, kuluu helposti siinä, että tiedetään asioiden
olevan huolestuttavalla tolalla, mutta mitään ratkaisevaa apua ei voida antaa, vaan
odotellaan ja katsotaan, ikään kuin asiat itsestään korjaantuisivat.
Lastensuojelun työntekijällä on valtava vastuu, mutta liian vähän tietoa siitä, mitä
ratkaisut merkitsevät lapselle psykologisesti ja liian vähän tukea viedä jäntevästi
eteenpäin työtään todella vaikeiden perheiden parissa. Uusia malleja ja uutta
ajattelua tarvitaan, kun prosessiin tulee ottaa mukaan sekä vanhemmat että lapset
itse.

2.3 Hyvä – paha vanhemmuus
Yleensä ajatellaan, että kaikki vanhemmat yrittävät parhaansa ja koettavat olla
lapselle hyviä. Kuitenkin on lapsia, joita hakataan toistuvasti, joiden hoito
laiminlyödään, joita alistetaan ja kiusataan henkisesti.
Monilla lastensuojelun piirissä olevilla vanhemmilla on ollut toistuvia pettymyksiä.
Tämä on johtanut siihen, ettei heillä ole perusluottamusta viranomaisia kohtaan eikä
edes terapeutteja kohtaan, joihin voisi muodostaa luottamuksellisen suhteen. Lasten
suojelusta tulee silloin erityisen vaikeaa.
Jos työntekijä ilmaisee epäilyksiä vanhemmuudesta tai huolia lapsesta, vanhempi voi
pitää häntä vihollisena, yrittäen kieltää, salata ja puolustautua. Jos taas työntekijä
yrittää ylläpitää hyvää suhdetta, hän voi varoa puuttumasta negatiivisiin asioihin,
jotta suhde vanhempaan ei katkeaisi.
Hyvä suhde on kuitenkin mahdollinen, mutta se ei ole pelkästään miellyttävä.
Hyvässä suhteessa voidaan kohdata vaikeita asioita. Lastensuojelutyöntekijä on
silloin vanhemmalle kuin hyvä vanhempi – sellainen vanhempi, joka ymmärtää ja
ajattelee ”lapsen” parasta, mutta joka myös ohjaa ja ojentaa, kun tämä toimii
vahingolliseen suuntaan. Hyvillä lastensuojelun työntekijöillä on luontaista kykyä
muodostaa sellainen suhde asiakkaansa kanssa. Usein lastensuojelussa kuitenkin
työntekijät vaihtuvat, eikä vaikea ja heikosti tuettu ja palkittu työ vedä puoleensa.
Huono vanhemmuus yleensä liittyy vanhemman omaan pahaan oloon. Kun
vanhempi saa apua, hän voi tajuta toimineensa väärin, voi ottaa vastuuta
toiminnastaan ja pyrkiä korjaamaan sitä. Hän voi myös tuntea syyllisyyttä. Joidenkin
kohdalla apu toimii melkein itsestään – kun vanhempi alkaa voida paremmin, on
kuin karannut silmukka kuteessa eheytyisi ja yksi asia johtaa toiseen. Mutta mitä
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hankalampia ongelmia on, sitä vähemmän työntekijä voi luottaa tähän spontaaniin
parantumiseen, vaan hänen täytyy itse olla linkkinä siihen, että tällainen käännös
tapahtuu. Usein tarvitaan terapiaa. Terapiankin täytyy keskittyä vanhempilapsisuhteeseen, jotta muutos mahdollistuu.
Toisten, pitkään heikossa ympäristössä olleiden vanhempien kohdalla tällaiseen
oivaltavaan paranemiseen ei voi lainkaan rakentaa. Heille tarvittaisiin läheistä,
lapsesta lähtevää paneutumista arjen tilanteisiin, opettamista, mallin antamista,
asenteisiin vaikuttamista ja uusien näkökulmien antamista. Siten perheen elämä voi
saada uutta rakennetta ja vanhemmat saavat kykyä nähdä lapsensa erillisenä
persoonallisuutena. Jos tälle työlle ei ole riittäviä edellytyksiä, jää vaihtoehdoksi
vanhemman oikeuksien vähentäminen ja vanhemmuuden korvaaminen.
Hyvän ja pahan merkitys muuttuu työskenneltäessä pienten lasten ja vanhempien
kanssa. Patricia Crittenden, joka tutki lasten kiintymyssuhteita, kertoi tunteneensa
kiukkua niitä äitejä kohtaan, jotka kohtelivat lapsiaan huonosti. Mutta kun hän
tutustui näihin paremmin, hän tajusi, miten vaikeissa oloissa äidit elivät, monia mies
esimerkiksi hakkasi. Niin hän alkoi tuntea kiukkua heidän miehiään kohtaan. Kun
hän tutustui vielä miehiinkin, hänen piti taas korjata asennettaan havaitessaan, miten
traumaattista miestenkin elämä oli ollut. Tulee mieleen Eino Leinon sanat: ”paha ei
ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista”.
Lastensuojelussa pitääkin erottaa se, että vanhemman ”pahuutta” voi yrittää
ymmärtää, mutta sitä ei pidä sietää. Pahuuden sietäminen tekee meistä osallisia
lapsen huonoon kohteluun. Joskus puuttuminen tilanteeseen voi myös pahentaa
tilannetta. Työntekijä on silloin melkoisen ristiriidan keskellä. Kuitenkin työssään
onnistuneet työntekijät luultavasti omaavat kykyä sietää ristiriitaa niin paljon, ettei
se lamaa toimintakykyä. Ristiriidan sietäminen auttaa myös vanhempia, se
kannattelee heitäkin kestämään ristiriitoja ja auttaa löytämään parempia ratkaisuja;
miettimään ennen toimimista.
Lapsi on syytön siihen, jos vanhempi käyttää häntä hyväksi tai purkaa häneen omia
turhautumiaan. Lapsesta tulee uhri, vaikka hän tavallaan itsekin vaikuttaa
vuorovaikutusongelmien syntyyn. Jos lasta ei kukaan auta ja hän saa kokea vain
toistuvia pettymyksiä, hän joutuu kasautuvien ongelmien kierteeseen. Hänestä voi
itsestään tulla hyväksikäyttäjä tai ”paha” myöhemmin omalle lapselleen. Kun kierre
on mennyt tarpeeksi pitkälle, häntä ei enää voi auttaa eivätkä menneet traumat enää
avaudu käsiteltäviksi. Lastensuojelun tehtävä on pitää huolta, että tämän hetken lapsi
ei joudu tähän synkkään syöveriin. Niin saattaa kuitenkin käydä. Vielä ei ole
riittävästi koulutusta havaita lapsen pahaa oloa. On ehkä helpompi ummistaa silmät
silloin, kun lapsen näkeminen tuottaa liikaa tuskaa tai herättää pelkoja vanhempien
uhkailusta.
Joku lastensuojelun asiakasvanhempi voi osata ajatella nimenomaan lapsen parasta
ja toivoa tälle sijoitusta. Sekin on hyvää vanhemmuutta. Moni perhe taas onnistuu
välttämään lastensuojelua esittämällä muuta kuin on ja esimerkiksi muuttamalla
usein.
Hyvän ja pahan vanhemmuuden raja ei liity sosiaaliryhmään eikä se myöskään ole
esimerkiksi huostaanotto. Sitä ei hoideta yhdellä ratkaisulla ja sitten hylkäämällä.
Hyvän ja pahan vanhemmuuden raja ei lopulta ole kahden ihmisen välillä, vaan
meissä jokaisessa. Vasta sen kohtaaminen itsessään tekee meistä kykeneviä
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kohtaamaan huonoa vanhemmuutta ja toisaalta haluamaan ja aikaansaamaan siihen
muutosta.

3 VANHEMMUUDEN HISTORIALLISTA TARKASTELUA
3.1.

Lastensuojelun historiasta Suomessa
Joitakin hajanaisia yksityistapauksia lukuun ottamatta yhteiskunta ei ole puuttunut
lasten ja nuorten asemaan ennen viime vuosisataa. Käsitys, että lapsellakin on omat
oikeutensa, on siis varsin nuori. Lapsi on sosiaalisessa mielessä löydetty ja sen
mukaisesti hänen asemansa ja oikeuksiensa parantaminen on alkanut toden teolla
vasta 1900-luvulla. Tästä syystä tätä vuosisataa onkin usein nimetty lasten
vuosisadaksi (Auvinen 1974).
Yksi hajanainen yritys 1800-luvun lopulla, jolloin säätyvaltiopäivät olivat päättäneet
anoa vuonna 1897 komitean asettamista tutkimaan, miten siveellisessä suhteessa
huonosti hoidetuille ja pahantapaisille lapsille hankittaisiin valtion toimesta
soveltuva kasvatus. Samoilla valtiopäivillä oli ollut käsiteltävänä myös lasten ja
alaikäisten ansiotoimintaa koskevia anomusesityksiä. Senaatti asettikin vuonna 1902
suojelukasvatuskomitean. Komitea jätti suunnitelmansa, johon sisältyi myös ehdotus
erityisistä turvakodeista, senaatille vuonna 1905. Mietinnössä todettiin hankittujen
selvitysten nojalla, että lasten huonohoitoisuus ja pahantapaisuus olivat
yhteiskunnallinen vaara, jonka määrätietoiseksi ehkäisemiseksi oli luotava erityinen
suojelukasvatusjärjestelmä. Mietintö ei johtanut välittömästi lainsäädäntötoimeen.
Komitea oli kuitenkin ohjelmoinut lastenhuoltotoimintaa ja painettu mietintö tarjosi
eri viranomaisille ja valtiopäivämiehille keskustelun aihetta (Piirainen 1974).
Suomen ensimmäinen lastensuojelulaki astui voimaan vuonna 1936. Sitä uudistettiin
seuraavan kerran vuonna 1983, jonka jälkeen sekä lastensuojelulakiin että
–asetukseen on tullut useita tarkennuksia.

3.1.1. Vuoden 1990 muutokset
Vuoden 1983 lastensuojelun ajatuksellisena keskipisteenä oli pieni turvaton lapsi.
Vuoden 1990 muutoksella tähdättiin ensisijaisesti vaikeuksiin joutuneiden nuorten
aseman kohentamiseen. Lainmuutoksesta käytettiinkin nimitystä ”nuorisohuollon
lakipaketti”. Samassa yhteydessä vuoden 1983 lakia täydennettiin myös muilta osin.
Tärkeimpiä muutoksia olivat seuraavat:
1. Koulun psykososiaalisen oppilashuollon lakisääteistäminen ja saattaminen
valtionosuuden piiriin
2. Raskaudenaikaisen äitiysneuvonnan tehostaminen erityisesti päihteistä johtuvien
vaarojen torjumiseksi
3. Asumisen säätäminen subjektiiviseksi oikeudeksi lastensuojeluperheille ja –
nuorille
4. Terapiapalvelujen lakisääteistäminen
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5. Perhehoidon kulukorvausten ja –palkkioiden lakisääteistäminen
6. Jälkihuollon säätäminen pakolliseksi
7. Lasten ja nuorten käyttö- ja itsenäistämisvarojen saattaminen lakisääteisiksi
8. Puhevallan käyttöä koskevan ikärajan alentaminen 15:sta 12 vuoteen
9. Kiireellisen huostaanoton rajaaminen enintään 30 päivää kestäväksi
10. Lapsen sijoituksen rajaaminen
(Mikkola & Helminen 1994)

3.1.2. Vuoden 2008 muutokset
Lainmuutoksen tarkoituksena oli parantaa lapsen ja vanhempien oikeusturvaa ja
turvata entistä paremmin:
-lapsen oikeuksien ja edun huomiointi lastensuojelua toteutettaessa,
-lapsen osallisuuden vahvistaminen,
-lapsen ja hänen perheensä tarvitsemien tukitoimien ja palveluiden saaminen,
-lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden yhdenvertaisuus,
-viranomaisten välinen yhteistyö,
-oikea-aikainen (varhainen) puuttuminen perheen ongelmiin sekä
-annetun tuen vaikuttavuus.
.
Keskeiset muutokset kohdistuivat yleisten säännösten täsmällisempään säätelyyn
esim.:
-lastensuojeluasiakkuuden määrittelyssä
-määräaikaan sidotun lastensuojelutarpeen selvityksessä,
-tuomioistuimen luvan saamisessa lapsen tutkimiseksi tai
-edunvalvojan määräämisessä lapselle
Muutoksia sisältyy myös seuraaviin kohtiin: asiakassuunnitelma, lapsen kiireellinen
sijoitus (ennen puhuttiin kiireellisestä huostaanotosta), huostaanotto ja sijaishuolto,
lähiverkoston kartoittaminen, jälkihuoltoverkoston laajeneminen,
päätöksentekojärjestelmä ja uudet rekisterit.
Ehkäisevä lastensuojelu mainitaan uutena toimintana. Se ajatellaan kaikkien
yhteiseksi tehtäväksi. Erityisesti se kuuluu peruspalvelujen piiriin, esim. äitiys- ja
lastenneuvoloihin, päivähoitoon, kouluun ja nuorisotyöhön. Viranomaisten tulee
seurata ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja puuttua ongelmiin ja tuen
tarpeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta sitten, kun lastensuojelu tulee mukaan – enää
ei saa olla perheitä, jotka eivät tiedä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta.
Asiakkuus päättyy, jos toimenpiteitä ei tehdä 6 kk kuluessa.
Lapsi tulee ottaa huomioon myös aikuisille suunnatuissa palveluissa:
-kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita (kyky huolehtia
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta on heikentynyt) tai kun aikuinen on suorittamassa
vapausrangaistustaan,
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on selvitettävä ja turvattava myös hänen hoidossaan ja kasvatuksessaan olevan
lapsen hoidon ja tuen tarve. Raskaana olevia naisia ja syntyviä lapsia on suojeltava
erityisesti tarjoamalla heille välttämättömiä palveluita.
Terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin on annettava lapsi- ja perhekohtaisessa
lastensuojelussa
-asiantuntija-apua,
-tarvittaessa järjestettävä lapsen tutkimus,
-tarvittaessa järjestettävä hoito- ja terapiapalveluita lapselle.
Lapsen tarvitsemat seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn
selvittämiseen liittyvät palvelut on järjestettävä kiireellisinä.
Moniammatillinen asiantuntemus halutaan turvata:
Kunnan tulee asettaa asiantuntijatyöryhmä, jossa on sosiaali- ja terveydenhuollon
edustajat, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijat ja muu asiantuntemus.
Asiantuntijatyöryhmän tulee avustaa sosiaalityöntekijää huostaanoton valmistelussa
ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa ja antaa lausuntoja päätöksenteon tueksi.
Kunnan (tai useamman kunnan yhdessä) on laadittava lastensuojelun järjestämiseksi
ja kehittämiseksi ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
toimintasuunnitelma, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa, tarkistetaan vähintään
neljän vuoden välein ja se on huomioitava talousarviota laadittaessa.

3.2.

Naisen aseman kehityksestä
Meillä pohjoismaissa naisen asemaa voidaan pitää niin hyvänä, ettei aina tule
havainneeksi sitä, miten vaikeissa oloissa naiset vielä elävät suuressa osassa
maailmaa. Esimerkiksi tyttölasten tappaminen, myyminen, ympärileikkaaminen tai
väkivaltainen alistaminen on vielä täyttä totta monissa kulttuureissa.
Vaikka naiset eivät aina ole saaneet virallista arvostusta, on naisten työpanos aina
ollut merkittävä ja tarpeellinen. Entisajan maatalousyhteiskunnassa naisen kuului
toimia synnyttäjänä, imettäjänä, lastenhoitajana, vanhustenhoitajana,
sairaanhoitajana, taloudenhoitajana, sekä työntekijänä navetassa ja pelloilla.
Teollistuminen ja sotiminen pakotti naiset kodin ulkopuolelle töihin. Tämä sälytti
päivähoidon, vanhusten huollon sekä sairaiden hoidon yhteiskunnalle.
Aluksi työssäkäyvän naisen äitinä olemiseen ei annettu riittävää suojaa. Vielä 1970luvulla äitiysloman pituus oli 3 kuukautta. Nykyisin taataan työssä käyvälle naiselle
oikeus 10 kuukautta pitkään äitiyslomaan.
Pidentynyt äitiys- ja vanhempainloma sekä erilaiset kotihoidontukijärjestelmät ovat
taas mahdollistaneet naisten kotiin jäämisen lasten ollessa pieniä. Samanaikaisesti
työllisyysvaatimukset synnyttävät ristiriitoja kotiäidin ja työssä olevan äidin roolin
välillä. Perheen taloudellinen tilanne ja äidin mahdollinen urakehitys eivät aina
mahdollista kotiin jäämistä.
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Naiset joutuvat kuitenkin usein tekemään kaksinkertaista työtaakkaa. He haluavat
kilpailla miehisillä aloilla ja hoitaa vielä kotia ja lapsia. Tästä kaikesta he kantavat
vielä syyllisyyttä, koska kumpaakaan ei pysty hoitamaan täysipainoisesti.

3.3.

Miehen roolin muuttuminen
Naisen roolin muutos ja miehen perinteisen elättäjäroolin heikentyminen ovat
luoneet uudenlaisia tuulia vanhemmuuteen. Pohjoismainen kulttuuri tänä päivänä
antaa mahdollisuuden ja myös edellyttää molempien vanhempien osallistumista
perheen arkielämään. Nopea kaupunkilaistuminen juuri Suomessa tuntui jättävän
miehen roolin perheessä tyhjiöön, mutta samalla haastoi miehen löytämään
laajempialaisen perheen isän tehtävän. 1990 - luvulla monet isät ovat olleet mukana
synnytysvalmennuksessa, synnytyksessä, neuvolakäynneillä ja ovat myös ottaneet
isyyslomaa sekä hoitovapaata. Miestenhuoneisiin on alkanut ilmestyä lasten
hoitopöytiä.

3.4.

Perheen muutokset
Avioerot ovat viime aikoina yleistyneet yllätyksellisellä vauhdilla. Jo lähes puolet
liitoista päättyy eroon. Koko perhekäsitys on muuttunut klassisesta isä – äiti – kaksi
(tai useampi) lasta –asetelmasta. Perinteisen ydinperheen lisäksi on yhä enemmän
yhden vanhemman perheitä ja uusperheitä. On adoptio- tai sijaisperheitä tai
perheenä voi olla laitos. On myös perheitä, joissa elää useampia sukupolvia ja
toisaalta perheitä, joissa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Erityisiä
perheitä ovat myös vammaisperheet ja ongelmalliset huume- tai päihdeperheet.
Erilaiset perheet liittyvät eri tavalla sukulais- ja tuttavapiiriin sekä ympäröivään
yhteiskuntaan. Esimerkiksi uusperheiden monihaarakkeinen suku voi olla
ongelmallinen ja yksinhuoltajaperhe voi olla täysin ilman suvun verkostoa; tai sen
korvaa tuttavapiiri tai ammatti-ihmisten joukko.
Vanhempien kunnioitus on laskenut melkoisesti parin sukupolven aikana. Sanotaan
myös, etteivät nykyajan vanhemmat usein haluakaan ottaa vanhemmuutta itselleen,
vaan ovat lapsilleen kuin kavereita. He voivat suhtautua lapsiinsa myös kuin omiin
sisaruksiin, jolloin aikuisten ja lasten välillä voi olla kateutta ja kilpailua, koska
kaikki haluavat toteuttaa itseään.
Isovanhempien merkitys on kokonaisuutena myös vähentynyt ja välimatkat
kasvaneet. Isovanhemmatkin saattavat joskus käyttäytyä enemmän teini-ikäisten
kuin vanhusten tyyliin. Monet isovanhemmat toki ovat hyvin lämpimästi ja
läheisesti tärkeitä lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Silloin heillä voi olla hyvinkin suuri
merkitys.
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3.5.

Käsityksiä pikkulapsipsykologian syntyvaiheilta
Psykoanalyysin oppi-isä Sigmund Freud (1920) ei pitänyt vauvoja kovin
mielenkiintoisina, koska hän uskoi vauvan olevan vielä jonkinlaisen ”psykologisen
munankuoren” sisällä, primaarinarsismin tilassa. Freudin ajattelussa korostui
ennemminkin viettien kuin vuorovaikutuksen merkitys. Freud esitti vauvan elävän
varhaista oraalista vaihetta, jolloin suu on tyydytyksen alue. Oraalivaihetta seuraa
anaalivaihe, jossa keskeinen teema on siisteyskasvatus. 3 – 5 vuoden iässä alkaa
oidipaalivaihe, jossa lapsi havaitsee miehen ja naisen eron. Poika rakastuu äitiinsä,
kokien isän kilpailijakseen. Freudin teoria kuvaakin enemmän miehen kuin naisen
kehitystä. Klassinen psykoanalyysi sopi huonosti varhaisiin, ennen oidipaalivaihetta
syntyneisiin ongelmiin.
Freudin seuraajat, mm. hänen tyttärensä Anna Freud ja monet egopsykologit
kehittivät psykoanalyyttistä ajattelua eteenpäin. Sitä kautta on tullut paljon tietoa
ihmisen varhaisesta lapsuudesta, tosin useimmiten aikuispotilaiden analyysisohvalta
tarkasteltuna.

Mahler (1968) ajatteli Freudin tavoin pienen vauvan elävän autistisessa tyhjiössä,
mutta hän havaitsi vauvan ja äidin menevän symbioosiin, sulautuvan toisiinsa parin
kuukauden iässä. Symbioosista eriytyminen tapahtuu Mahlerin mukaan lähellä
vuoden ikää; harjoitteluvaiheesta siirrytään silloin vähitellen uudelleen sitoutumisen
vaiheeseen.
Spitz (1965) tutki 40-luvulla vauvoja laitosolosuhteissa. Hän näki, miten vauvat
deprivoituivat ja saattoivat kuollakin kosketuksen ja hellyyden puutteeseen. Spitz
kuvasi myös, miten vauva voi joutua epätoivoisen masennuksen valtaan, jos sille
tärkeä kiintymyksen kohde häviää 6-8 kuukauden ikäisenä pidemmäksi aikaa
vauvan elämästä.
Kehityspsykologiassa on tutkittu vauvan taitojen ja motoriikan kehitystä tietyissä
ikävaiheissa. Winnicott (1965) on kuitenkin lausunut, ettei oikeastaan ole olemassa
vauvaa. Sillä hän tarkoitti, ettei vauvoja voida tutkia erillisinä, ilman sitä kiinteää
hoivaa ja suhdetta, yleensä äitiä, josta vauva on niin riippuvainen.
Bowlby (1982) tarkasteli, miten eläinlapset tarrautuvat emoonsa hädän hetkellä. Hän
tajusi, että myös ihmisen mielessä kiintymyssuhteet rakentuvat vaaran tajuamisesta
ja turvaa antavan läheisen ihmissuhteen merkityksestä. On virheellistä tutkia lasta
irrallisena, koska lapsi käyttäytyy aivan eri tavalla riippuen siitä, onko
kiintymyssuhteen kohde läsnä vai poissa.
Vauvalla on henkiinjäämiseen liittyen suuri tarve kiinnittyä toiseen ihmiseen,
vaikkei hän alussa olekaan niin tarkka siitä, kuka häntä hoitaa, kunhan se tehdään
sopivan sensitiivisesti. Vauvan kiintyminen kehittyy vähitellen vauvan tottuessa
omaan hoitajaansa. Äiti tavallisesti on jo kiintynyt ja sitoutunut lapseensa, mikä on
saanut alkunsa jo raskauden aikana. Masentuminen tai vaikeudet esim.
synnytyksessä voivat viivästyttää äidinkin kiintymisprosessia.
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Merkityksellisten suhteiden tajuaminen voi muuttaa myös täysin sitä, miten alamme
ymmärtää lasten käyttäytymistä päivähoidossa tai sitä, miten palvelut
vanhemmuuden tukemiseksi pitäisi järjestää.

3.6.

Naiseuden ja äitiyden psykologiset teoriat
Naista on perinteisesti pidetty miestä huonompiarvoisena, ”heikompana astiana”.
Vielä 1800-luvun lopullakin merkittävä tiedemies Gustav Le Bon kirjoitti
seuraavasti:
"On olemassa suuri joukko naisia, joiden aivojen koko on lähempänä gorillojen kuin
kehittyneiden miesten aivoja. Tämä vajavaisuus on naisissa niin selvä, ettei kukaan
voi sitä hetkeksikään kyseenalaistaa, vain kokoerojen suuruus on kiinnostava
keskustelunaihe. Kaikki psykologit, jotka ovat tutkineet naisten älykkyyttä, kuten
myös runoilijat ja kirjailijat, tunnustavat, että nainen edustaa ihmiskunnan alinta
kehitysastetta ja että naiset ovat lähempänä lapsia ja villi-ihmisiä kuin aikuisia,
sivistyneitä miehiä. Naiselle on tyypillistä ailahtelevaisuus, epäjohdonmukaisuus,
logiikan ja älyllisen ajattelun puute. Tietysti on olemassa joitakin hyvin pitkälle
kehittyneitä naisia, jotka ovat keskimääräistä miestä älykkäämpiä, mutta tämä on
yhtä poikkeavaa kuin tietyt syntymäepämuodostumat, esimerkiksi kaksipäiset
gorillat. Siten voimme täysin unohtaa naiset tieteellisissä tutkimuksissamme."
(Teoksessa: Goud, 1981)
Naisen psykologia oli oikeastaan miehen psykologiaa, jossa naiseutta ja jopa lapsen
saamista ymmärrettiin aluksi peniskateuden, alempiarvoisuuden tai kärsimyksen
näkökulmasta. Naispsykoanalyytikot nostivat naiseuden huomion kohteeksi, mutta
äitiyden tarkastelu on ollut usein hyvin syyllistävää. Äidit on pantu paljon vartijaksi,
huono, paha tai kylmä äiti on ollut syypää lapsen vaikeuksiin! Toisaalta hyvää,
kaikkensa lapsilleen uhraavaa äitiä on yli-ihannoitu. Viimeaikoina on alettu nähdä
äitiyttä myös nautinnon näkökulmasta - lieneekö selitys siinä, että ehkäisyvälineet
ovat tehneet äitiydestä vapaaehtoisen ja siksi useimmiten toivotun tilan?
Psyykkiset häiriöt lapsivuodeaikana on tunnettu historiassa jo varhain. Hippokrates
arveli niiden johtuvan siitä, että maito valui rinnoista kohtuun. Käsitys, että
ongelmat tavalla tai toisella liittyvät imetykseen, on säilynyt 1800 luvulle asti.
Keskiajalla psyykkisesti oirehtivia äitejä poltettiin noitina, koska mm. pelättiin, että
he voisivat syödä lapsensa (Hwang 1993).
Synnytyspsykoosi on kuvattu 1800-luvulla Ranskassa. 1960-luvulla havaittiin. että
pienten vauvojen äidit joutuivat muita useammin psykiatrian osastoille. 1968 Pitt
Englannissa kartoitti, että 10 %- 15 % äideistä kärsi lapsivuodemasennuksesta,
aiheuttajana pidettiin hormoneja tai biologisia tekijöitä. Sittemmin psyykkisten
ongelmien kirjoon on lisätty foobiset ja ahdistuneet tilat (Hwang 1993).
Äidin hyvinvoinnilla on nähty merkitystä myös lasten hyvinvoinnille. Psyykkisistä
ongelmista kärsivien äitien lapsilla on havaittu paljon enemmän sairauksia,
psyykkisiä ongelmia ja käytöshäiriöitä, jopa alempaa älykkyyttä tai
kehitysviivästymää enemmän kuin lapsilla yleensä.
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Äitiyden psykologia voi tuntea kiitollisuutta ennen kaikkea kahdelle miehelle.
Winnicot (1956) on huojentanut äitien taakkaa puhumalla riittävän hyvästä äidistä.
Sen mukaan hyvän äidin ei pidä yrittääkään olla täydellinen ja lapselle on
kehityksessään hyväksi oppia sietämään myös turhautumista tai äidin puutteita.
Daniel Stern (1995) on antanut nimen, ”äitiyden olotila” ”the motherhood
constellation”, sille erityiselle jaksolle naisen elämässä, joka kestää raskauden ajasta
lapsen toiselle ikävuodelle. Se on hajaannuksen, herkistymisen ja
uudelleenjäsentymisen vaihe, jolloin kaikki muuttuu, on kriisissä. Silloin alttius
häiriöille lisääntyy, mutta se on myös hyvin otollista aikaa tuen vastaanottamiseen ja
muutokseen hyvään suuntaan, kasvamiseen, kypsymiseen, kiintymiseen ja iloon.

3.7.

Isyyden psykologiaa
Isille on perinteisesti kuulunut perheen elättäjän rooli. Isillä on ollut
auktoriteettiasema perheissä, vaikka isät ovat voineet jättää lasten hoidon ja
kasvatuksen naisten huoleksi. Hyvä isä on kuitenkin ollut äidin ja lasten tukipilari.
Silloin äiti on voinut kokea itsensä riittävän turvalliseksi ja voinut sen avulla
omistautua enemmän lapselle (Schalin 1991).
Yhtenä isän tehtävänä on pidetty sitä, että hän voi auttaa lasta eriytymään vauvaiän
kiinteästä äitisuhteesta korostamalla itsenäisyyttä ja houkuttelemalla vauvaa
toiminnallisuuteen ja oppimiseen. Isillä on monissa perheissä myös kurinpitäjän
rooli, jos äidillä on vaikeampaa muuntua ikuisesta tyydyttäjästä rajoja pitäväksi ja
vaatimuksia esittäväksi.
Isän osuus ei aina ole toteutunut ihanteellisesti. Joskus on kuullut äitien sanovan, että
isä on yksi suuri lapsi muun lapsikatraan joukossa. Virallisesti isille ei pidetty oikein
sopivana tuoda esiin herkempiä ja lapsenomaisempia puolia, vaippojen
vaihtaminenkaan ei ollut miehisen miehen puuhaa. Käänteinen heijastuma tästä oli,
että mies saattoi jatkaa kypsymätöntä nuoren miehen elämää kodin ulkopuolella,
johon kuului usein kova alkoholinkäyttö.
Tasa-arvo asettaa miehille vaatimuksia jakaa pienten lasten vanhemmuutta. Äitiys ja
isyys ovat kuitenkin eri asioita siinä mielessä, että äiti tuntee konkreettista ja syvää
ruumiillista yhteyttä syntyvään lapseen, kun taas mies joutuu selviämään isäksi
kasvamisesta psyykkisten prosessien varassa. Siksi isän syttyminen aiheeseen voi
olla hitaampaa tai hieman laimeampaa. Isillä täytyy olla kiinnostusta ja
eläytymiskykyä, koska isät eivät itse ole raskaana eivätkä synnytä.
Isän uusi osallistuva rooli edellyttää isiltä uudenlaista herkistymistä, mikä voi olla
myös hämmentävä kokemus. Isillä onkin ristiriita samaistumisen, jopa kateuden ja
toisaalta ulkopuolisuuden välillä. Samalla isät tuntevat usein taloudellisia
suorituspaineita, perheen pitäisi ehkä saada isompi asunto tai uusi auto.
Isä voi myös edelleen kamppailla ristiriitaisten rooliodotusten edessä, toisaalta hän
haluaa olla lapsilleen omistautuva isä, toisaalta ei halua luopua entisestä, kovempia
arvoja sisältävästä miesten maailmasta.
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Uuden sukupolven isät ovat kuitenkin mukana synnytyksessä ja he haluavat
muodostaa vauvan kanssa suhteen. He leikkivät ja touhuavat vauvojen kanssa – ja
nauttivat siitä. Yleensä äidin suhde lapseen tapahtuu enemmän sylikkäin tai
kasvokkain ja toimii ehkä arkisemmalla tasolla kuin isän kanssa. Isien ja vauvojen
välillä korostuu usein enemmän toiminnallisuus ja leikkimielisyys.

3.8.

Parista perheeksi - vanhemmuus rakentuu
Kun puolisoista tulee vanhempia, pitää kahden ihmisen suhteesta siirtyä kolmioon,
kolmen ihmisen systeemiin. Se voi tapahtua erilaisilla tavoilla. Perinteinen malli on
se, että äiti hoivaa vauvaa ja isä hoitaa talouden. Malli voi olla nykyisin myös
käänteinen, isä on lapselle ensisijainen hoivan lähde, kun äiti luo uraa työelämässä.
Molemmat voivat hoivata, joko yhteisymmärryksessä tai toistensa kanssa kilpaillen
tai molemmat voivat haluta jatkaa urakehitystään, jolloin tulee kilpailua siitä, kuka
joutuu hoitamaan vauvaa (Raphael-Leff 1993).
Se, miten parisuhde muuntuu kolmen ihmisen suhteeksi, tulee tietoiseksi vauvalle jo
varhain. Vauva voi myös aistia siinä vanhempien välisiä ristiriitoja.
Vauva pystyy hyväksymään tietyt puutteet ja ristiriitaisuudetkin, mutta jos
vanhempien käytös ei ole vauvalle ennakoitavissa olevaa, vauva muuttuu
varovaiseksi, alkaa puolustautua tai mukautua, jolloin vauvan omaan kehitykseen
alkaa liittyä riskejä.
Vauva tajuaa enemmän tai vähemmän myös sitä, että hänen syntymällään voi olla
ratkaiseva merkitys vanhempien ristiriitaan. Syntymä voi olla ei toivottu yllätys, se
tapahtuu väärään aikaan, väärän partnerin kanssa tai toisen vanhemman perhe
suhtautuu torjuvasti puolison valintaan. Lapsen sukupuoli voi olla ”väärä”. Koska
lapsettomuutta ei yleensä pidetä valintana, vaan häpeänä, äiti voi myös hankkia
lapsia yhteisön odotusten vuoksi, ryhtymättä kuitenkaan äidiksi.
Vanhempien merkitystä korostaa se, ettei nykyajan lapsilla useinkaan enää ole
lähellä lähiomaisten ja sukulaisten turvaverkkoa.
Vanhemmuus perheessä on myös jatkuvassa prosessissa; lapsi opettaa
vanhempiansa, jos nämä ovat vanhemmuuden oppimisesta kiinnostuneita.
Samanlainen prosessi jatkuu edelleen vanhempien ja heidän lapsuudenperheensä
kesken. Muutos ja siirtyminen johonkin uuteen edellyttää psyykkistä työtä,
luopumista, sitoutumista ja kykyä sietää haavekuvien ja todellisuuden ristiriitaa.

4 VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN ”UUDET TUULET”
4.1 Moderni vauvatutkimus
Meidän aikamme kuuluisa vauvatutkija Daniel Stern (1985) on jälleen kirjoittanut
ihmisen alkuhistorian, eli vauvan varhaisvaiheen uusiksi. Stern on tutkinut vauvoja
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videokameran avulla ja korostanut, ettei pienen vauvan autistista vaihetta voida pitää
totena. Vastasyntynytkin vauva on aktiivinen, vuorovaikutukseen valmis. Hän
pystyy tekemään valintoja ja erottaa äitinsä muista.
Stern kuvaa vauvan ensimmäisiä viikkoja orastavan itsen ja orastavien suhteiden
vaiheeksi, sen jälkeistä aikaa ydinitsen ja ydinsuhteiden vaiheeksi, sitten noin 8
kuukauden iästä seuraa subjektiivisen itsen ja subjektiivisten suhteiden vaihe, noin
15 kk iästä verbaalisen itsen ja verbaalisten suhteiden vaihe ja 3-4 vuoden iästä
kertovan itsen ja kertovien ihmissuhteiden vaihe. Näiden päällekkäin rakentuvien
vaiheiden aikana muotoutuu pohja, perustus ihmisen persoonallisuudelle ja siihen
vaikuttaa ratkaisevalla tavalla se, minkälaiset vuorovaikutussuhteet vauvalla on
läheisten, tärkeiden ihmisten kanssa.
Daniel Sternin ja muiden varhaisen vuorovaikutuksen tutkijoiden tarkoilla
havainnoilla on ratkaisevan suuri merkitys. Enää ei olla sen varassa, mitä hyvä tai
huono vanhemmuus on teoriassa, vaan on voitu tarkasti nähdä, mitä oikeasti
tapahtuu. Samalla alkaa hahmottua kehitystä tukevien ja haittaavien tilanteiden kirjo.
Sitä kautta alkaa tulla näkyviin erilaisia mahdollisuuksia tukea puutteellista
vanhemmuutta.
Jossain määrin aikaisemmatkin olettamukset vauvan kehityksestä ovat hyödyllisiä.
Uusi tieto on kuitenkin tuottanut parempia työkaluja, joilla mahdollistuu
”täsmähoito”. Työ on tärkeää, koska:
- vauvat eivät voi odottaa,
- nyt tiedetään, että tärkeimmät perusasiat vauvan aivojen ja ihmissuhteissa
olemisen kannalta tapahtuvat jo ensimmäisen ikävuoden aikana, jopa
ensimmäisen puolen vuoden aikana.

4.2 Vauvan aivojen kehitys
Modernissa vauvatutkimuksessa yhdistyvät eri tieteenalat. Aikaisemmin neurotieteet
ja psykologia jakautuivat eri suuntiin, koska ei edes pystytty keskustelemaan
samoilla termeillä. Nyt yritetään ylittää tuo vaikeus. Ennen ajateltiin, että lukuisat
kehityksessä tapahtuvat asiat toteutuvat itsestään geneettisesti ohjautuvina. Nyt on
alettu saada näyttöä siitä, että vuorovaikutussuhteet muokkaavat vauvan aivoja,
hermoston kehittymistä ja aineenvaihduntaa ja geeniperimän toteutumisen
mahdollisuuksia. Vauvan varhaiset kokemukset luovat perusmalleja stressinsietokyvylle, keskittymiskyvylle, muistin ja sosiaalisuuden ylläpitämiselle jne.
Genetiikka luo perustan, mutta sen kytkeminen toimintaan tarvitsee toiset aivot,
hoivaajan, joka auttaa lasta kehittymään.
Ennenkin on tiedetty käytännön kokemusten kautta, että traumaattiset varhaiset
kokemukset voivat johtaa pahoihin vaurioihin. Vasta nyt meillä alkaa olla
edessämme mahdollisuudet seurata sitä, mitä tapahtuu ”ei-aineellisessa
todellisuudessa”, eli lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa, ja löytää sille
vastaavuutta aivojen biologisen ja geneettisen tutkimuksen keinoin.
Filosofi John Locke ajatteli lapsen mielen ”tabula rasaksi”, tyhjäksi tauluksi, johon
alkaa piirtyä mielen kokemuksia. Nykyajattelussa vauvan aivot voitaisiin myös
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mieltää täydeksi tauluksi, jossa on vielä olemassa kaikki mahdollisuudet, mutta jos
niitä ei käytetä, ne putoavat pois käytöstä.
Vauvan aivoissa tapahtuu vilkasta kehitystä, jota säätelevät vauvan
tunnekokemukset ja kiintymyssuhteet. Aivoihin syntyy muistijälkiä, uusia
synapsiyhteyksiä hermosolujen välillä, jotka vahvistuvat toistuvien kokemusten
kautta. Vauvan hoitaja houkuttelee niitä esiin tekemällä ne vauvalle kiinnostaviksi.
Vauvalla on myös herkkyyskausia, jolloin hän kaipaa valikoivaa tukea ja ohjausta.
Jos vauva ei silloin saa riittävästi oikeanlaisia kokemuksia, mahdollisuudet noihin
muistijälkiin tippuvat pois käytöstä. Asiaa voi olla vaikea korjata jälkeenpäin.
Tätä on opittu mm. susilapsilta, jotka eivät enää oppineet puhumaan, autistisilta
lapsilta, joita on vaikea parantaa yli kolmevuotiaina, (jolloin he yleensä vasta tulevat
hoidon piiriin) tai Romanian ala-arvoisista lastenkodeista adoptoiduilta lapsilta. Ne
lapset jotka adoptoitiin alle puolivuotiaina, selviytyivät selvästi toisia paremmin.
Liian vaikeat väkivaltaiset kokemukset liian pienenä tuhoavat kehittyviä yhteyksiä
tai voivat luoda muusta persoonallisuudesta irtaantuvia räjähdysalttiita
toimintamekanismeja.
Onneksi aivot ovat kuitenkin muuntuva järjestelmä ja jonkinlainen kehitys on
mahdollista aikuisuuteen ja vanhuuteen asti. Siihen perustuu mm. aikuisopetus tai
psykoterapia. Monet häiriöt ovat kuitenkin niin vaikeita, että ne tuntuvat olevan
terapian ulottumattomissa. Niiden suhteen pitääkin panostaa ennaltaehkäisyyn.
Miten nämä uudet ajattelutavat auttavat lastensuojelussa? Pitäisikö meidän syyllistää
vanhempia kaikesta tai vaatia heiltä mahdottomia vauvojen hoidossa? Ei, mutta nyt
voimme etsiä hoitotapoja, jotka kohdistuvat pikkuvauvoihin ja lasten ja vanhempien
suhteeseen ja auttavat sitä toimimaan, niin kuin luonnostaan tapahtuu hyvissä
olosuhteissa. Joudumme tarkemmin miettimään, miten voisimme silloin hyvällä
tavalla puuttua pienten lasten elämään, kun tuntuu, että heidän hoitonsa on
laiminlyöty tai elämä kotona on liian traumaattista (Glaser 2000, Goleman 1995,
Mäkelä & Mäkelä 1998).

4.3 Perheenjäseneksi kiintymyssuhteiden kautta
Teoria kiintymyssuhteista on saanut keskeisen aseman nykyaikaisessa varhaisten
vuorovaikutussuhteiden tutkimuksessa ja hoidossa. Koska vanhemmuus on
pitkällinen prosessi, tarvitaan tarkastelunäkökulma, joka ottaa huomioon
pitkittäistarkastelun. Kiintymyssuhdeteoriat valaisevat lapsen ”turvajärjestelmää”,
miten vanhemman ja lapsen suhde sisäistyy, minkä varassa se toimii ja miten se
erottelee erilailla selviytyviä ja toisaalta oireilevia lapsia.
Kiintymyssuhde kertoo lapsen muodostamasta selviytymisstrategiasta. Hän ”oppii”
sen vanhempansa kanssa ja se voi yleistyä muihin ihmissuhteisiin. Sen avulla lapsi
pyrkii selviytymään myös oudoissa tai vaarallisissa tilanteissa. Kiintymyssuhteet
jaotellaan kolmeen pääluokkaan, turvalliseen, välttävään ja ristiriitaiseen tai
ahdistuneeseen kiintymystyyliin. Sittemmin on löydetty myös epätavallisia tai
äärimmäisiä esimerkkejä tai malleja, joissa lapsen käytös ei sovi edellä mainittuihin
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luokkiin. Silloin puhutaan lähinnä kaoottisesta tai disorganisoituneesta
kiintymysmallista.
Vielä muitakin luokkia on ja tutkijoilla on osaksi eriäviä mielipiteitä
luokitteluperusteista. Tarkka luokittelu on vaativaa ja edellyttää erityistä koulutusta
videota ja testimenetelmiä käyttäen. Tietoa on kuitenkin kertynyt jo paljon ja sen
perusteella on nähty, että erityisesti kaoottinen malli on selvästi yhteydessä lasten
mielenterveysriskeihin ja häiriöihin. Turvattomat kiintymyssuhteet; välttelevä ja
ristiriitainen/ahdistunut, voivat sisältyä normaalivariaatioon tai muuntua
patologisempaan suuntaan. Turvallinenkaan kiintymys ei täysin suojaa ihmistä
myöhemmiltä häiriöiltä, mutta se luo paremman perusrakenteen persoonallisuudelle,
jolloin häiriöiden työstäminen on helpompaa ja vaikuttavampaa.
Lapsen kokema turvallisuus voidaan ajatella ”tilana” lapsen ja vanhemman välillä,
joka mahdollistaa lapselle maailman tutkimisen ja kiinnostuksen leikkiin ja taitojen
harjoitteluun. Silloin, kun tämä tila on uhattuna, lapsi menettää halunsa tutkimiseen
ja pyrkii palauttamaan turvallisuutta. Tässä erilaisen kiintymyssuhteen muodostaneet
lapset toimivat eri tavoin.
Turvallisesti rakentuneessa suhteessa lapsi saa vanhemmalta oikeaa tietoa
maailmasta ja tulee tunteissaan kuulluksi ja arvostetuksi. Turvallisen
kiintymyssuhteen muodostaneille lapsilla on vanhemmasta se kokemus, että tämä on
saatavilla ja vastaa johdonmukaisesti lapsen viesteihin eri tilanteissa, sekä ennakoi
lapselle, mitä tulee tapahtumaan. Lapselle tulee tunne, että hänet hyväksytään aidosti
sellaisena kuin hän on. Samalla hän oppii säätelemään tunteitaan.
Välttävässä kiintymyssuhteessa vanhempi on kyllä myös johdonmukainen, mutta
rajaava tai lasta kontrolloiva, ohjaava. Vanhemmalta saa oikeaa tietoa, mutta lapsi
oppii hillitsemään tunteita. Lapsi kokee, että vanhempi odottaa tietynlaista käytöstä,
mutta jos lapsen käytös poikkeaa siitä, vanhempi ilmaisee pettymystä tai etäisyyttä.
Kun lapsi havaitsee, että varsinkaan negatiivisten tunteiden ilmaisu ei ole
hyväksyttävää, hän alkaa toimia välttävälle kiintymyssuhteelle ominaisella tavalla.
Hän oppii, että hädän hetkellä hän ei voi turvautua vanhempaan, vaan hänen on
turvauduttava itseensä tai etsittävä kohdetta vieraista. Lapsi voi vaikuttaa kiltiltä tai
hyvin itsenäiseltä, vaikka peittää sisäisen avuttomuutensa tai jännityksensä. Lapsi
voi oppia taitoja ja suorituksia, mutta kun hän hillitsee tunteita, hän ei saa harjoitusta
tunteiden säätelyssä ja rikkaassa ilmaisussa.
Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa vanhempi voi olla välillä sitoutunut, välillä ei ja
vanhemman käytöksen ennakointi on lapselle vaikeaa. Tunteet voivat olla joko liian
myrskyisiä tai liian latteita, ne eivät ole johdonmukaisesti suhteessa todellisuuteen ja
lapsi saa väritetyn, epäluotettavan kuvan asioista. Usein myös vanhemman lähdöt ja
erot vain tapahtuvat, niitä ei kerrota etukäteen tai läpikäydä jälkeenpäin. Vanhempi
voi antaa lapselle harhaanjohtavaa tai väärää tietoa. Ristiriitaiseen
kiintymyssuhteeseen voi liittyä jatkuva konflikti, jopa taistelu. Lapsen
käyttäytymisessä kuluu paljon energiaa tähän taisteluun tai lähinnä vain huomion
saamiseen vanhemmalta. Silloin lapsen kyky rauhalliseen oppimiseen vähenee ja
hänellä voi olla keskittymisvaikeuksia. Hänellä on myös vaikeuksia suhteuttaa
tunnereaktioitaan kokemuksiinsa todellisuudesta, hän on tunteidensa vietävänä.
Vauva muodostaa erilaisen selviytymismallin kummankin vanhemman kanssa ja
siitä seuraa erilainen kiintymyssuhde. Äidin ja isän kanssa hieman eri puolia
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korostavat kiintymyssuhteet voivat täydentää toisiaan. Meitä on ja tuleekin olla
monenlaisia. Patologiseksi kiintymyssuhdemallit tulevat silloin, kun joku puoli alkaa
korostua liikaa tai lapsen turvallisuuskokemus jää sillä tavoin vajaaksi, että se alkaa
sitoa lapsen omaan kasvuun ja kehittymiseen tarvitsemaa energiaa. Jos lapsi ei
pysty kehittämään yhdenmukaista selviytymistapaa, vaan on jatkuvasti ahdistunut ja
epätietoinen, hän jää haavoittuvaksi ja viivästyy kehityksessään.
Vauvalla voi myös olla perheessä jokin ennalta määrätty psykologinen tehtävä tai
merkitys. Lapsen tulisi esimerkiksi korvata kuolleen sisaruksen aiheuttama menetys
tai pelastaa psyykkisesti sairaan vanhemman oma selviytyminen. Joskus tämä
”delegaatio” on niin merkittävä, että vanhemmat eivät pysty antamaan vauvalle
omaa persoonallista kasvutilaa. Erityisesti psyykkisesti sairailla potilailla voi olla
tällaisia merkityksiä lapselleen. Joskus ne ovat värittyneet hyvin positiivisesti,
jolloin niitä ei ajatella yhtä haitallisiksi, vaikka ne voivat silti olla rajoittavia ja
ahdistavia (Ainsworth & all 1978, Mäkelä & Mäkelä 1998).

4.4 Turvallinen perusta
Olivatpa lapsen kiintymyssuhteet minkä tyyppisiä tahansa, ne ovat lapselle kuitenkin
elintärkeitä jatkossa hänen siirtyessään päivähoitoon, kouluun tai harrastuksiin.
Lapsi, joka itsenäistyy, haluaa käydä ”tankkaamassa” turvallisuutta aina välillä äidin
sylissä tai vaikkei lapsi olisi oppinut niin läheiseen suhteeseen vanhemman kanssa,
kuitenkin pitää silmällä, onko vanhempi lähellä vai kaukana ja säätelee itsekin tätä
etäisyyttä.
Lapsella on silloin turvaperusta (secure base). Kun se on varmistettu, on tilaa tutkia
ja suuntautua vaikkapa ystävyyssuhteisiin. Silloin, kun vanhempi ei ole
käytettävissä, vanhempaa voi tulla korvaamaan vaikka hoitotäti. Vanhemmat voivat
auttaa tätä korvautumisprosessia tukemalla sitä, käymällä asiaa lapsen kanssa läpi,
harjoittelemalla ja osoittamalla, ettei lasta hylätä, vaan hänen turvallisuudestaan
huolehditaan. Lapsi haluaa olla valikoiva oman turvaperustansa suhteen ja hänellä
on tarve pystyä ennakoimaan, mitä tulee tapahtumaan. Hän voi osoittaa mieltä,
mutta tulee kuulluksi ja löytää sitäkin kautta uusia keinoja selviytyä ja itsenäistyä.
Jos lapsi kokee muutoksissa vain hylkäävän puolen ja liian vähän vanhemman tai
korvaavan aikuisen aikaa, jos hänet vain jätetään ”parkkipaikalta lennosta” hoitoon,
jossa joutuu pärjäämään täysin uusilla konsepteilla, hän sopeutuu väkisin tai ei
sopeudu, eli reagoi pahaa oloaan häiritsevällä tavalla. Kummassakin tapauksessa
lapselta kuluu paljon energiaa ja hän on stressaantunut, ehkä jopa sisäisessä
kaaoksessa. Silloin hän ei rauhoitu leikkimään ja oppimaan, olemaan ryhmässä
(Bowlby 1988, Lieberman 1993).
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5 VANHEMMUUDEN OSATEKIJÄT

5.1

5.1.

Vanhemmuuden ”portit”
Mitä katsot, sitä näet. Perheestä voi nähdä niin paljon asioita, että voi hämmentyä
siitä, mitä pitäisi katsoa. Ehkä jäsentämistä auttaa se, jos tunnistaa, milloin
”zoomaa” vain äitiä, milloin lasta, milloin vuorovaikutusta. Kaikki ne vaativat vähän
eri linssiä. Toisinaan katsot näkyvää käyttäytymistä, toisinaan kuulostelet
käyttäytymistä ohjaavia ajtuksia ja mielikuvia, toisinaan hahmotat perheen tai
yhteisön isompaa kokonaisuutta, toisinaan rekisteröit pienen pieniä,
vuorovaikutuksessa tärkeitä mikrohetkiä.
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Terapeuttista työtä voidaan myös tehdä
1) äidin ja vauvan vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen tasolla, tässä ja nyt, videota
käyttäen(oppimis- tai käyttäytymistieteellinen näkökulma),
2) vanhemman mielikuvien tasolla (psykoanalyyttinen näkökulma) tai
3) koko perheen kanssa (systeemisen perheterapian näkökulma).
Kun keskustelee äidin tai isän kanssa vanhemmuudesta, saa aikuisen näkökulman.
Ennen ajateltiin sen riittävän. On tärkeää myös tarkastella, mitä vauva kertoo. Voi
huomata, että vauva käyttäytyy yleensä erilailla ystävien ja vieraiden kanssa kuin
oman äidin tai isän kanssa. Kun oppii tarkkailemaan vuorovaikutusta, oppii myös
näkemään ristiriitoja aikuisen ja lapsen näkökulmien välillä. Niiden kautta voi päästä
sisälle lasten huonon kohtelun ongelmiin tai toisaalta resursseihin ja tukemisen
mahdollisuuksiin.

6 MISTÄ ON HYVÄ VANHEMMUUS TEHTY?
6.1 Toimivan vanhemmuuden ainekset
Hyviltä vanhemmilta löytyy tarpeeksi huolenpitoa, lämpöä, välittämistä,
turvallisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa, sekä rakkautta että rajoja. Lapsen tulee
voida harjoitella kehitykseen ja elämiseen liittyviä haasteita, tietoja, taitoja,
yrittämistä ja erehtymistä turvallisesti vanhempiensa seurassa. Lapsi tarvitsee
aikuista ottamaan vastaan ja kantamaan hänen erilaisia tunteitaan.
Turvallinen perussuhde, jossa vanhempi vastaa johdonmukaisesti ja herkästi lapsen
viesteihin, luo parhaan pohjan vastavuoroisen vuorovaikutuksen kehittymiselle.
Hyvässä lapsi-vanhempi-suhteessa lapsen ilot, pelot, hämmennyksen ja pahan
mielen ilmaukset tulevat tunnistetuksi, niitä nimetään ja osoitetaan, peilataan
lapselle. Tämä auttaa lasta jäsentämään maailmaa ja saamaan etäisyyttä omiin
ahdistuksiinsa. Hän oppii, että hänen tunteillaan on arvoa, mutta lisäksi tunteita
voidaan hallita. Hän oppii, että tunteet voi ilmaista, mutta ne eroavat siitä, mitä
todellisuudessa tapahtuu, vanhemmat voivat toimia joko tunteiden mukaan tai niiden
vastaisesti ja heillä on siihen yleensä järkevät syyt.
Lapsi kaipaa turvallisia rajoja, joiden puitteissa hän voi tutkia maailmaa. Rajat
ehkäisevät lasta joutumasta vaaratilanteisiin ja auttavat lapsen omantunnon
kehitystä. Vähitellen ulkoisista rajoista alkaa tulla lapsen sisäisiä eettisiä periaatteita.
Rajojen puitteissa lapsi voi myös kapinoida turvallisesti ja näin saada lisääntyvää
kokemusta omasta erillisyydestä ja omista rajoista. Emden mukaan lapsen omatunto
alkaa kehittyä jo ensimmäisen ikävuoden aikana, liittyen kiintymyssuhteisiin.
Hyvään vanhemmuuteen kuuluu myös lapsen ikätason kunnioittaminen. Vanhempi
osaa ennakoida kehityksen seuraavaa askelta ja rikastamalla lapsen
kokemusmaailmaa vanhempi voi esitellä lapselle jotain uutta siihen, mitä lapsi on
viimeksi oppinut. Kuitenkin vanhempi antaa lapsen valita oman aikataulunsa ja
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auttaa lasta tarvittaessa palaamaan ajassa hieman taaksepäinkin. Lapsilla on tapana
käydä läpi joitakin tärkeitä asioita uudelleen ja uudelleen, kunnes aihe alkaa tuntua
valmiilta ja tulee tilaa jollekin uudelle (Kaare 1999).

6.2 Vuorovaikutuksellisen vanhemmuuden osa-alueet
Vanhemmuus on vuorovaikutusta, riittävästi toimiessaan se antaa molemminpuolista
tyydytystä. Se ei ole aina helppoa ja vaivatonta, mutta se on tärkeää,
merkityksellistä.
Emde on jaotellut vuorovaikutuksellista vanhemmuutta seuraaviin lohkoihin (ensin
vanhemman, sitten vauvan osuus):
1. Vanhempi: Sitoutuminen, kiintyminen (bonding)
Vauva: Kiinnittyminen (attachment)
Äiti kokee rakastumisen tunteita vauvaan herkästi jo ensi hetkistä tai vähitellen,
vauvan katselemisesta, koskettamisesta tai tuoksusta. Rakastuminen antaa äidin
kivuille ja kärsimyksille tarkoituksen ja auttaa äitiä sitoutumaan lapseensa niin, että
hän alkaa pitää siitä huolta ja pystyy asettamaan vauvan tarpeet etusijalle silloinkin,
kun itsellä on vaikeaa.
Pienellä vauvalla taas on jo henkiinjäämisensä puolesta tarve kiinnittyä johonkin
ihmiseen, joka pitää hänestä huolta.
2. Vanhempi: Turvallisuuden ylläpitäminen
Vauva: Valpas kiinnostus
Äidin sitoutuminen takaa myös vauvan turvallisuuden. Äiti valvoo, ettei lapsi putoa,
ettei se jää kylmissään yksin tai joudu itkemään liian pitkän aikaa. Vastuu lapsesta
on äidin mielessä myös silloin, kun hän poistuu lapsensa luota. Äiti ”kannattelee”
vauvaa sekä konkreettisesti, että mielessään.
Vauva, joka tuntee olonsa turvalliseksi, näyttää yleensä valppaalta ja
kiinnostuneelta. Se pystyy keskittymään yhteen asiaan ja se pystyy rauhoittumaan ja
nukahtamaan väsymyksen hetkellä. Vauva katsoo usein kiinteästi äitiin tai
hoitajaansa ja lukee asioita tämän kasvoista. Rauhallinen vauva saa maailmasta
enemmän havaintoja ja ne myös jäsentyvät hänen mielessään selkeämmin kuin
jännittyneen ja turvattoman vauvan mielessä.
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3. Vanhempi: Perushoivan tarjoaminen
Vauva: Fyysisten tarpeiden säätely, struktuurin löytäminen
Pienen vauvan hoitaja joutuu tekemään samoja rutiineita vauvan kanssa päivästä
toiseen lukemattomia kertoja. Jos äiti on kiintynyt vauvaan, se ei kuitenkaan tunnu
tylsältä, koska äiti tajuaa, että nuo asiat eivät vauvalle ole rutiinia, vaan hyvin
tärkeiden perusasioiden opettelua, joiden kautta vauvalle jäsentyy käsitys omista
fyysisistä tarpeistaan ja niiden säätelystä. Rutiinien avulla äiti jäsentää myös aikaa,
perheen päivärytmejä ja opettaa, että asioilla on alku ja loppu ja että syöminen,
peseytyminen, leikki ja nukkuminen vuorottelevat.
Vauva oppii aluksi, että äiti pystyy karkottamaan fyysisenä koetun pahan olon pois.
Vähitellen vauva oppii, miten paha olo ja sen poistuminen kytkeytyvät yhteen. Se
alkaa itsekin löytää keinoja auttaa tai vähän säädellä epämukavuuden tunnettaan.
Vauva myös rytmittää itseään ja löytää esim. sopivan unirytmin avulla struktuuria
elämäänsä. Silloin vauvalle jää energiaa kiinnostaviin asioihin.
4. Vanhempi: Tunteiden peilaaminen ja säätely
Vauva: Tunteiden hallitsemisen opettelu
Tunteiden säätely on läheisessä yhteydessä fyysisten tarpeiden säätelyn kanssa.
Vauva aistii äidin vitaalisuuden ja eroja siinä. Välillä koetaan yhteistä riemua
olemassaolosta, vaikka tanssimalla tai hulluttelemalla, välillä ollaan hiljaa
rauhoittuen unta kohden. Eläytyvä vanhempi toimii vauvan sisäisen maailman ja
ympäristön tulkkina ”peilaamalla”, eli ilmaisemalla ääneen, mitä on tapahtumassa
tai miltä vauvasta milloinkin tuntuu. Äidit vaistomaisesti osaavat käyttää vauvalle
ymmärrettävää kieltä ja liioiteltuja ilmeitä ja eleitä, he lohduttavat itkevää vauvaa ja
keventävät tilanteita suuntaamalla vauvan huomiota, he säätelevät leikissä myös
jännittävyyden kokemusta jne.
Sillä tavoin vauva oppii, että tunteiden ilmaisulla on oma arvonsa, mutta ne eivät
liiaksi hallitse elämää, vaan ihminen alkaa hallita tunteitaan. Hän oppii, että tunne ja
todellisuus ovat eri asioita, sinä, minä ja maailma ovat eri asioita.
5. Vanhempi: Leikkiminen ja opettaminen
Vauva: Leikkiminen ja oppiminen
Vanhempi, joka osaa leikkiä lapsen kanssa sopivasti innostaen tai lapsen omaaloitteisuutta ja luovuutta tukien, voi leikin kautta samalla opettaa lapselle maailman
tutkimista, perehtymistä sen ihmeisiin ja syy-seuraussuhteisiin. Hyvin toimivassa
leikissä vanhempi luo leikille raamit, mutta antaa lapselle vapauden kiinnostua,
tutustua ja keksiä itse.
Lapsen leikki on lapsen työ ja sitä työtä lapsi tekeekin uupumattomasti. Samalla
lapsi oppii suhtautumisen työntekoon ja koko elämään. Jos hän on pienenä nauttinut
”työnteostaan”, hän voi säilyttää jonkinlaisen leikkimielen työhönsä vielä
aikuisenakin, ottaa haasteita vastaan ja ryhtyä työhön yhtä innostuneena kuin lapsi.
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6. Vanhempi: Kuri tai rajojen asettaminen
Vauva: Omantunnon kehitys, itsekuri
Hyvä kasvattaja osaa selvittää lapselleen, mitkä ovat säännöt ja mitä seuraa, jos lapsi
rikkoo sääntöjä vastaan. Kun on olemassa sääntö, lapsi ei joudu joka kerran
testaamaan, onko vanhempi nyt hyvällä vai huonolla tuulella ja muuttuuko sääntö
sen mukaan. Kuitenkin tarvittaessa vanhempi voi joustaakin, jos tilanne on
poikkeuksellinen tai lapsella on hyvät perustelut. Säännöt ja lait ovat ihmisiä varten,
ei päinvastoin.
Lapsi oppii, että hän voi kyllä tuntea tunteita, ja ilmaista olevansa kiukkuinen,
kateellinen tai mustasukkainen, mutta hänen on löydettävä rajat käyttäytymiseensä.
Hänen kiukuttelunsa ei saa vanhempia muuttamaan sääntöjä. Hän saa ymmärrystä
siihen, että voi olla mustasukkainen pikkusiskolle, mutta tietää, että lyöminen on
kielletty. Hän oppii ottamaan vastuuta tunteensa seurauksista ja omasta
käyttäytymisestään. Pienen lapsen mielessä vuorottelu ja toisen ihmisen
huomioiminen alkaa hahmottua ja lapsi voi kokea myös empatiaa toista kohtaan, jos
hän huomaa toisen esim. itkevän. Lapsen tuntema kiintymys, empatia ja vastuu
toimivat lapsen käyttäytymistä ohjaavina asioina tehokkaammin, kuin pelkästään
ulkoapäin asetetut rajat, jotka voivat herättää lähinnä kapinaa (Sameroff & Emde
1990).

6.3 Vanhemmuuden perustehtävät
Kari Killen (1993) on toiminut lastensuojeluperheiden parissa ja siitä näkökulmasta
jaotellut vanhempien tehtäväalueet seuraavasti:
1. Vanhempien kyky nähdä lapsi realistisesti.
2. Vanhempien realistiset odotukset lapsensa mahdollisuuksista tyydyttää
aikuisen tarpeita.
3. Vanhempien realistiset odotukset lastensa kyvyistä.
4. Vanhempien kyky olla positiivisessa vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa.
5. Vanhempien kyky empatiaan suhteessa lapseensa.
6. Vanhempien kyky huolehtia lapsensa perustarpeista ennen aikuisen omia
tarpeita.
7. Vanhempien kyky kantaa omaa tuskaa ja sietää omia pettymyksiä purkamatta
niitä lapseen.
1. Ensimmäinen kohta tarkoittaa, että vanhemmilla on suhteellisen
totuudenmukainen kuva lapsen ominaisuuksista, samoin iästä. Vanhemmat eivät saa
siirtää omia ominaisuuksiaan liiaksi lapseen. Kriisi- ja erotilanteissa vanhemmilla
voi olla vähemmän voimia ja aikaa nähdä lapsi realistisesti. Psyykkisesti sairailla
vanhemmilla voi olla vaikeuksia nähdä lapsi erillisenä, omana yksilönä, lapsi voi
joutua liiaksi esim. syntipukin tai hoitajan rooliin.
2. Vanhemman tehtävä on tyydyttää lapsensa tarpeita ja pitää hänestä huolta. Ne
vanhemmat, jotka ovat ehkä itse jääneet vaille tällaista huolenpitoa voivat alkaa
odottaa, että lapsi alkaisi tyydyttää vanhemman tarpeita huolenpidosta.
Lastensuojeluperheissä vanhemmat usein pitävät lasta ikäistään vanhempana ja
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voivat kertoa lasten omatoimisuudesta ylpeillen. Ammatti-ihmiset eivät saisi mennä
mukaan sellaisiin odotuksiin, että lapsella olisi tehtävänä pitää vanhempiaan
pystyssä. Alkoholistiperheissä tai psykoosiperheissä ei ole harvinaista, että lapsi on
ottanut tehtäväkseen huolehtia vanhemmistaan. Silloin lapsen oma kehitys viivästyy
tai jumiutuu ja voi jopa romahtaa myöhemmin.
3. Vanhempien tulee osata sovittaa lasta koskevat odotukset lapsen ikätason
mukaisesti. Lapselle voi antaa virikkeitä ja lasta voi kannustaa. Vanhemmat voivat
tietenkin olla ylpeitä lapsestaan. Lapsella on kuitenkin toive tulla hyväksytyksi myös
ilman ehtoja, sellaisena kuin on. Jos vanhempi on kiinnostuneempi vanhemmuutensa
pönkittämisestä lapsen tunteiden kustannuksella, lapsen itsetunto saa kolauksen.
4. Hyvässä vanhemmuudessa toimii positiivinen vuorovaikutus. Siihen liittyy
yhteistä iloa ja mielenkiintoa. Lapsella on tarve kokea, että hänestä iloitaan.
Masentuneessa vanhemmuudessa usein havaitsee ilottomuuden, vaikka perushoito
toimisi. Perheissä, joissa lasta laiminlyödään, vuorovaikutus voi olla puutteellista ja
etäistä, tai liian kriittistä ja aggressiivista, rankaisevaa ja uhkailevaa.
5. Vanhemman kyky eläytyä lapsen tunteisiin on yksi keskeinen piirre arvioitaessa
vanhemmuutta. Empatiakyvyn puute voi olla pysyvä persoonallisuuden piirre, joka
aiheuttaa jatkuvaa riitasointua suhteeseen. Työskenneltäessä vanhempien kanssa,
jotka itse ovat kokeneet fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, olisi hyvä saada kosketus
heidän eläytymiskykyynsä, jotta voitaisiin auttaa heitä välttämään oman lapsensa
pahoinpitely. Pystyvätkö vanhemmat muistaman vastaavanlaisia tilanteita omasta
lapsuudestaan? Pystyvätkö he jälkeenpäin ymmärtämään, miltä lapsesta mahtoi
tuntua, kun vanhemmat suuttuivat hillittömästi?
6. Onko vanhemmilla suurempi tarve päästä ulos omien ystäviensä kanssa kuin antaa
lapsen leikkiä rauhassa kotona ja päästä ajoissa nukkumaan? Osaako vanhempi
huolehtia siitä, että lapsella on ruokaa myös seuraavana päivänä, vai ovatko
vanhemman omat asiat yleensä etusijalla? Lapsen tarpeet muuttuvat iän myötä.
Lapsen kasvaessa lisääntyy tarve tutustua ympäröivään maailmaan ja kokeilla asioita
tutussa ympäristössä. Vähitellen lapsi tarvitsee myös muiden seuraa, mutta
turvallisissa puitteissa.
7. Kaikki lapset frustroivat vanhempiaan. Vanhemmuuteen kuuluu sietää määrätty
määrä ristiriitoja ja pettymyksiä. Hyvässäkin perheessä välillä riidellään ja
kiukutellaan, mutta riitoja myös selvitellään ja sovitaan. Ongelmaperheessä
vanhemmat voivat jatkuvasti sylkeä omat pettymyksensä ja kiukkunsa lapsiin.
Toisaalta perheessä voi olla hyvin pidättyvä ilmapiiri, jossa vanhemmat
ylikontrolloivat aggressioitaan. Pinnan alla oleva ärtymys vie paljon energiaa ja voi
sitten räjähtää jossakin tilanteessa ja lapsi voi saada suhteettoman rangaistuksen
jostakin tavanomaisesta asiasta. Joskus tuollainen kätketty ärtymys piiloutuu
vanhemman ylisuojelun taakse. Se voi herättää lapsessa ahdistusta ja rajoittaa
tutkimisen vapautta.
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6.4 Lastensuojelulain antamat velvoitteet
Lastensuojelulaissa määritellään lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan
kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija
erityiseen suojeluun.
Suomi on hyväksynyt vuonna 1997 yleissopimuksen lastensuojelusta sekä
yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa. Yleissopimuksen
allekirjoittaneet valtiot tunnustavat, että lapsen tulisi persoonallisuutensa,
täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasvaa perheessä onnellisuuden,
rakkauden ja ymmärryksen ilmapiirissä.

6.5 Vanhemmuus ja kulttuuriset tekijät
Vanhemmuus on tekemisissä sen kanssa, minkälaisessa poliittis-taloudellisessa
tilanteessa ympäröivä yhteiskunta on.
Yhteisöllisissä kulttuureissa lapsia pidetään pitkään hyvin lähellä vanhempia.
Afrikassa lapset viettävät suuren osan ajasta äidin selässä keikkuen silloinkin, kun
äiti tekee työtään. Samoin lasten ja vanhempien nukkuminen vierekkäin on
yleismaailmallisesti yleisempää kuin erillään nukuttaminen. Lastenvaunut ja
lastensängyt kuuluvatkin nimenomaan länsimaiseen kulttuuriin, jossa korostetaan
yksilöllisyyttä. Eri kansoilla on erilaisia riittejä liittyen lapsen kasvuun, lapsen ja
aikuisen oikeuksiin, sukupuolisuuteen ja yhteisön jäseneksi liittymiseen. Monet ovat
lasta tukevia, mutta jotkut taas vahingollisia tai jopa vaarallisia, kuten esimerkiksi
tyttöjen ympärileikkaukset. Monissa kulttuureissa voitaisiin taas ihmetellä, miten
meillä annetaan lasten kasvaa niin suuressa vapaudessa.
On havaittu, että maissa, joissa rauhanomainen kehitys on jatkunut pitempään, on
suurempaa kiinnostusta lapsia kohtaan ja hellempiä kasvatustapoja kuin
kulttuureissa, joissa on sotia ja poliittisia kriisejä. Sodat heijastuvat kovempina
keinoina myös vanhemmuuteen. Lapsuus keskellä tuhoa, väkivaltaa, jopa sotilaana
toimien, ei ole lapsuutta. Kriisien vastapainona koko kulttuurissa voidaan korostaa
selviytymistä ja siksi menetyksistä ei haluta liiaksi puhua. Yleensä lapsia halutaan
myös tässä mielessä suojata. Kuitenkin onnistunut kriisityö on osoittanut, että vain
löytämällä lapsille kanavia ilmaista surullisia tunteitaan heistä voi löytyä paljon
voimavaroja selviytymiseen ja kasvamiseen - muuhunkin kuin koston kierteeseen
(Punamäki 2002).
Lukuisissa kehitysmaissa ei ole lainkaan lastensuojelua. Toisaalta suku ja yhteisö
pitävät eri tavalla huolta toisistaan kuin kehittyneissä maissa. Monissa maissa valtio
tai sen johtaja syyllistyvät rikoksiin, ihmisoikeuksien rikkomiseen, manipulointiin,
vakoiluun, kontrolliin ja kieltoihin. Silloin edellytykset toimivaan vanhemmuuteen
puuttuvat koko yhteiskunnan tasolla.
Kulttuurikysymykset tekevät vanhemmuuden arvioinnin täällä Suomessa entistä
hankalammaksi. Monille kehitysmaiden ihmisille on häpeällistä olla tekemisissä
ammatti-auttajien kanssa. Maahanmuuttajilla on usein takanaan vaikeita
traumaattisia kokemuksia, jotka vaikeuttavat luottamusta ihmisiin tai viranomaisiin.
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Vanhemmuuden tukeminen on ongelmallista, kun vanhempien on vaikeaa oppia
kieltä ja he ovat tietämättömämpiä kuin nopeammin sopeutuvat lapset. He saattavat
eristäytyä neljän seinän sisälle.
Ongelmat ovat vielä suurempia, jos lapsia tulee ilman vanhempia. Tilanne on usein
myös surullisen huono, jos pakolaisperheessä lasten mukana on vain leskeksi jäänyt
yksinhuoltajaäiti, jolla on vaikeita mielenterveysongelmia tai itsemurha-ajatuksia.
Omat vaikeudet tulevat eri kulttuurien välisistä liitoista, joissa on suomalainen äiti ja
muunmaalainen isä, esim. Afrikasta tai Arabimaista, joissa naisen asema on hyvin
toisenlainen kuin meillä. Näiden miesten on vaikea ymmärtää meidän naisten
vapaata käyttäytymistä ja naisten on taas vaikea hyväksyä alisteista asemaa.
Samalla kun pitää ymmärtää kulttuurieroihin liittyviä vaikeuksia ja joustaa joissakin
asioissa, on kuitenkin tärkeää selittää maahanmuuttajille, minkälainen käytäntö
Suomessa on ja missä kulkee hyväksymisen raja. Maahanmuuttajaäiti voi olla
ihmeissään siitä, että meillä lapsia ei saa rangaista lyömällä.
Meidänkin kulttuurissammekin uudenlaiset ajatukset vauvan kehityksestä tuntuvat
välillä vallankumouksen tekemiseltä, koska lapsen turvallista huomioimista
saatettiin aiemmin pitää lapsen hemmotteluna eikä hyvä äiti saanut olla jouten, esim.
lapsen kanssa leikkien, vaan hänen piti ahkeroida työnteossa. Lapsen huomioiminen
ei kuitenkaan tarkoita kaikessa lapsen ehdoilla toimimista tai itsensä täydellistä
uhraamista. Toimivassa vanhemmuudessa kompromissien teko pikkulapsivaiheessa
tuntuu silti tärkeältä. Riittävän turvallinen lapsi oppii odottamaan ja kestää
paremmin sen, että myös vanhemmalla on omat tarpeensa ja velvollisuutensa.

7 VARHAISEN VANHEMMUUDEN HAAVOITTUVUUS
7.1 Varhaisen vuorovaikutuksen haavoittuvuus
Jo Kalevalassa ja Kantelettaressa on paljon runoja ja lauluja, jotka kertovat äitien
raskaista tunteista ja varhaisen vuorovaikutuksen haavoittuvuudesta. Kun äiti ei olisi
jaksanut istua kehdon reunalla, lauluilla oli ilmeisesti terapeuttinen merkitys.
Samalla, kun ne kuvasivat masentuneiden äitien epätoivon ilmauksia, ne kuvasivat
kaikille vanhemmille ominaisia negatiivisia tunteita. On luonnollista tuntea ristiriitaa
äitiydestä ja kokea joskus yhtä vahvana halua päästä tilanteesta eroon, kuin kokea se
onnen täyttymyksenä. Voisi sanoa, että vanhemmuus on syntyessään vielä lähes yhtä
haavoittuva kuin pieni lapsi.
Äidin on pystyttävä hyväksymään omat negatiiviset mielikuvansa ja annettava niille
joku paikka ja muoto – vain sitä kautta äiti voi tehdä paremmin tilaa positiivisille
ajatuksille. Jos äiti kieltää tuntevansa mitään negatiivista, hän voi itse masentua,
koska ristiriita on liian suuri ihanneäidin mielikuvan ja sen välillä, mitä äiti kokee
olevansa todellisuudessa. Tämä voi heijastua jännittyneisyytenä vuorovaikutuksessa
ja tulla esteeksi äidin ja vauvan kiintymyssuhteelle.
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Psykiatriassa kiistellään edelleen siitä, voidaanko käyttää erillisiä diagnooseja
lapsivuodemasennus tai lapsivuodepsykoosi. Taustalla on ajatus, että potilas voi
tulla masentuneeksi milloin tahansa ja lapsivuodemasennus on aivan samanlainen
masennus kuin muutkin. Kuitenkin Blos (1985) on esittänyt, että ihmisen elämässä
on kolme erityistä herkkyys- tai kriisivaihetta: varhainen lapsuus, toisena murrosikä
ja kolmantena ensimmäisen lapsen syntymän vaiheet.
Lapsen syntymän aika on siis erityinen herkkyyskausi myös sairastumiseen. Usein
nykyhetken taustalla on asioita, jotka liittyvät omaan varhaiseen lapsuuteen. Se, että
masennus tulee yllätyksenä, voi liittyä siihen, ettei omaa varhaista taustaansa enää
muista, mutta masennus on ikään kuin ruumiinmuistista puhkeava tapa muistaa, nyt
kun täytyy ryhtyä äidiksi, joutuu peilaamaan, minkälainen lapsi on itse ollut ja
minkälaista äitiyttä tai vanhemmuutta on itse kokenut.
Komplikaatiot synnytyksessä voivat usein toimia laukaisevina tekijöinä
lapsivuodemasennukselle. Äiti kokee järkytystä tapahtumista eikä pysty ottamaan
vastaan tyypillistä rohkaisua, että kaikki on jo hyvin. Myös ero lapsesta synnytyksen
jälkeen tulee esteeksi luonnolliseen kiintymisprosessiin. On tärkeää työskennellä
asiaa, jolloin kiintymyssuhde käynnistyy, vaikka viiveellä.
Joskus lapsivuodemasennus tulee vasta toisen lapsen kohdalla, Silloin jokin asia,
esimerkiksi toisen lapsen sukupuoli herkistää äitiä, tai ilmenee, että hän on jo
ensimmäisen lapsen kanssa kokenut hankaluuksia, mutta onnistunut ne silloin
sivuuttamaan.
Masennuksella on tärkeä viesti äidille ja sitä kannattaa hoitaa, ei pelkästään
lääkkeillä niin, että siitä pääsee äkkiä eroon, vaan myös tutkien asiaa syvemmältä.
Masennuksen kautta tulee mahdollisuus eheytymiseen ja aidon oman äitiyden
löytämiseen. Se mahdollistaa myös vauvalle kehityksen turvallisempaan suhteeseen.
Jos äiti yrittää pitää suhteessa yllä vain positiivisia puolia, se ei enää ole yhtä
turvallinen, vaan siihen alkaa tulla välttelevän suhteen piirteitä.

7.2 Äidin lapsivuodemasennus
Tuula Tamminen (1990) on tutkinut lapsivuodemasennusta ja jaottelee synnytyksen
ja syntymän jälkeistä masennusta seuraavalla tavalla:
Äidin/naisen masennus:
1. Herkistyminen (babyblues) 75-80 %
Normaali, fysiologisesti ja psykologisesti tarpeellinen reaktio, joka ei saisi jatkua
kahta viikkoa pitempään.
2. Häiriö 10 - 15 %
Alkaa usein parin kuukauden kuluttua synnytyksestä, yleensä neuroositasoista. Se
voi kestää useita kuukausia, hoitamattomana vuosiakin, mutta siihen voidaan usein
saada hoidosta tehokasta apua.
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3. Sairaus 1-2 %.
Voimakas, vaikea-asteinen masennus.

Tamminen on myös havainnut, että tunnistaminen ja hoitoonohjaus oli vielä 90luvun alussa puutteellista, alle 1 % luokkaa. Ensimmäistä ja toista ryhmää pidetään
usein samana ja vain ryhmä 3 löydetään.
Useimmilla äideillä herkistymiseen liittyy mielialojen vaihtelua, itkuisuutta ja
väsymystä, huolia ja syyllisyyttä liittyen äitiyteen ja lapseen.
Selkeästi masentunut äiti voi kokea olevansa edelleen väsynyt, vaikka saisi nukkua
hyvin. Hän voi myös ajatella: ”Pahat asiat johtuvat minusta, vaikka en halua pahaa,
kaikki kääntyy minua vastaan.” Syyllisyydentunteet alkavat muuttua tolkuttomiksi,
samoin huolet, esim. vastasyntyneen kanssa jo miettii, miten selviää päivähoidosta.
Äidit ovat usein valmiimpia kertomaan masennuksesta kuin työntekijät kuulemaan.
Tosin kaikki äidit eivät näe omaa masennustaan. Masennukseen on viime vuosina
yritetty kiinnittää erityistä huomiota ja neuvolan työntekijöitä koulutetaan oireiden
tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen.
Herkistyminen ja lievä masennus voivat auttaakin vauvan kohtaamisessa,
edesauttaen aitojen tunteiden löytämistä. Todella vakava masennus on kuitenkin
tuhoisaa vuorovaikutuksen kannalta, voipa merkitä jopa vauvan hengenvaaraa.

7.3 Lapsivuodepsykoosi
Lapsivuodepsykoosi on vielä harvinaisempi (2 promillea) kuin vakava
synnytysmasennus, mutta luonteeltaan rajumpi. Noin yksi äiti viidestäsadasta
synnyttäneestä tarvitsee sairaalahoitoa. Äiti on yleensä maaninen tai sekava ja
tilapäisesti kyvytön huolehtimaan lapsestaan. Silti on usein mielekästä hoitaa vauvaa
ja äitiä yhtä aikaa ja antaa vauvalle oma osastopaikka. Sairaalassa täytyy kuitenkin
huomioida vauvan erityistarpeita ja hoitaa myös äitiyttä. Henkilökunta voi auttaa
suhteen muodostumisessa ja tukea äitiä ottamaan vastuuta heti kun hän siihen
pystyy, (Brockington & Kumar 1988, Eerola 2000).
Psykoottiset äidit ottavat usein akuutissa vaiheessa hyvin apua vastaan, mutta
oireiden helpottaessa he voivat helposti kieltää tarvitsevansa mitään hoitokontaktia.
Jos äidillä on paranoidisia ajatuksia, hänen voi olla myös vaikea nähdä niiden
yhteyttä lapsivuodeajan haavoittuvuuteen.
Jos psykoottinen äiti jatkossa suuntaa negatiiviset ajatukset projektioina vauvaan, on
tilanne vauvan kannalta huolestuttava. Vauvasta tulee syntipukki äidin pahaan oloon
ja vauva saa kasvaa henkisen alistamisen tai väkivallan ympäristössä. Kukaan ei voi
kuvitella, miltä tällaisesta vauvasta tuntuu. Joskus nähdään, miten psykoosiäidin
vauvan koko psykofyysinen järjestelmä on joutunut kaaostilaan.
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Lapsivuodepsykooseissa vakavin muoto on skitsofreniaa, joka on yleensä alkanut jo
ennen lapsen syntymää. Skitsofreniaa sairastava äiti ei selviä vauvan hoidosta yksin,
vaan hän tarvitsee siihen miehen, äidin tai sukulaisten tukea, useimmiten myös
ammattiapua, ehkä pitkäänkin. Sairauden akuutin vaiheen jälkeen seuraa yleensä
masennuskausi ja myöhemmin voi tulla sairauden uusiutuvia sekavuusjaksoja.
Erityisesti, jos äiti on yksinhuoltaja, jos hänellä ei ole toimivaa tukiverkostoa, jos
vauva on osa harhasysteemiä, jos äiti ei kykene huolehtimaan itsestään eikä hänellä
ole sairaudentunnetta, on huostaanottoa harkittava aikaisin – kokemus on osoittanut,
että vauva voi altistua vielä monille traumoille tullakseen ehkä kuitenkin
huostaanotetuksi ennemmin tai myöhemmin.
Psykoottinen äiti voi kokea avun ja tuen tarjoamisen uhkaavana. Joillekin suhde
yhteen ihmiseen voi olla liian pelottava. Heille sopii paremmin kontakti useampaan
ammatti-ihmiseen. Toisten kanssa taas se voi olla toisinpäin ja silloin on parempi
mahdollisuus päästä turvallisempaan suhteeseen yhden ihmisen joustavan, ja
sensitiivisen, mutta määrätietoisen kontaktin kautta. Lapsen tilannetta on erityisesti
pidettävä mielessä.

7.4 Isän/miehen masennus
Isien masennuksesta puhutaan vielä vähän, eikä miehen depressiota yleensä ajatella
lapsivuodemasennukseksi, vaikka se puhkeaisi lapsen syntymän aikoihin tai liittyisi
isäksi tulemiseen. Isillä on myös havaittu erilaisia psykosomaattisia oireita,
unettomuutta, särkyjä tai vatsavaivoja. Toisaalta miehen masennus on usein
verhotussa muodossa, näyttäytyen esim. työnarkomaniana tai alkoholikierteenä tai
johtaen ulkopuoliseen suhteeseen. Moni nainen on myös kokenut yksinjäämisen,
kun mies ei ole kestänyt vauvan tuloa perheeseen.
Nyky-isää voi hämmentää, samaistuuko hän äidin tilanteeseen, tunteeko hän
ulkopuolisuutta ja mustasukkaisuutta vauvaa kohtaan, vai löytääkö oman paikkansa
lähellä ja tukena. Mies voi kokea, että uudessa tilanteessa perinteiset miehiset
suoriutumiskeinot eivät päde. Mieskin käy läpi omaa lapsuuttaan ja kokemaansa
äitiyttä ja isyyttä samalla lailla kuin nainen, osaksi tietoisesti ja osaksi alitajunnan tai
unien tasolla, (Berg-Brodén 1989).
Äidin suhtautuminen mieheen vaikuttaa paljon, se voi olla tukeutuvaa, torjuvaa tai
kilpailevaa. Äidin tarvitsevuus miehen suuntaan lisääntyy samalla kun entisenlainen
parisuhde tuntuu olevan katkolla. Nainen voi ilmaista katkeruutta siitä, että mies on
edelleen vapaa tulemaan ja menemään. Miehen keinot selvitellä omaa masennustaan
ovat erilaisia kuin naisen. Voidaan myös kysyä, miksi niin monet naiset ovat
masentuneita, miksi niin monet miehet tekevät itsemurhan? Miehen on vaikea puhua
tunteistaan. Riitaisessa suhteessa nainen voi myös teräväkielisenä heittää sanallisia
nuolia miehen arimpiin kohtiin.
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7.5 Vanhemman pelot ja lastenhuoneen kummitukset
Monilla äideillä on pakonomaisia pelottavia ajatuksia lapsivuodeaikana. Esimerkiksi
pelko jäädä yksin vauvan kanssa, pelko, että voisi aiheuttaa vauvalle jotain pahaa,
vaikka tukehduttaa sen tyynyllä, pudottaa, jopa heittää parvekkeelta alas tai kohdella
väkivaltaisesti. Jotkut äidit eivät uskalla käsitellä veitsiä lainkaan, koska se tuntuisi
vaaralliselta. Nämä pelot ovat merkki äidin tukahdutetusta puolesta. Hän on ehkä
kuvitellut, että äitiys muuttaa naista niin, että jaksaa aina olla myönteinen, ikään
kuin negatiiviset ajatukset voisi haudata johonkin loppuiäksi. Yrittäessään olla
ihanneäiti, hän kokee vieläkin kauhistuttavampina nämä ajatuksensa. Vaikka
tällaiset pelot lievempinä ovat melko yleisiä, vaikeampina ne juontavat aika usein
juurensa lapsuudesta asti, ehkä väkivaltaisuuden kokemuksista vauvana tai pienenä
tyttönä.
Kaikilla vanhemmilla on omassa lapsuudessa kokemuksia pettymyksistä,
pelottavista tilanteista tai yksin jäämisestä. Jos he ovat itse saaneet kokea riittävän
hyvää vanhemmuutta, he ovat voineet käydä äidin tai isän kanssa läpi näitä
kokemuksia. Toiset vanhemmat ovat lapsena jääneet yksin tuskallisten
kokemustensa kanssa. He ovat ehkä surreet ja kantaneet niitä mukanaan, pystyneet
ehkä kertomaan niistä jollekulle aikuiselle tai viimeistään omalle terapeutille
kasvettuaan itse aikuiseksi. Ulkopuolisen tuen ja oman prosessin avulla nämä
vanhemmat ovat pystyneet antamaan omille vanhemmilleen anteeksi näiden
puutteita, samalla kun he yrittävät tehdä omien lastensa kanssa toisin.
Kun tällaista mahdollisuutta ei ole, on vain täytynyt elää ja pärjätä, ehkä peittää oma
avuttomuus kovemman roolin alle. Muistot voidaan yrittää tunkea taka-alalle ja
torjua täydellisesti. Ne voivat pysyäkin siellä, mutta voivat tulla kummittelemaan
lastenhuoneessa silloin, kun on itse vanhempana, tilanne lapsen kanssa on hankala ja
jotenkin muistuttaa omia vanhoja muistoja. Yhtäkkiä voikin hermostua lapseen
vaikkei olisi halunnut, samalla tavalla kuin oma isä tai äiti teki. Tai jossain
tilanteissa ei pysty toimimaan, pelkää suunnattomasti lapsen puolesta, vaikka mitään
pelättävää ei sillä hetkellä ole näkyvissä. On ikään kuin jokin negatiivi
menneisyydestä liimautuisi nykyisen negatiivin päälle, niin ettei enää pysty
erottamaan eroa. Usein tässä tarvitaan varhaisten vuorovaikutussuhteiden terapiaa,
jotta tilanne voidaan purkaa.
Niillä vanhemmilla, jotka pystyvät ymmärtämään käyttäytymisensä taustoja, ennuste
lapsen vuorovaikutussuhteen paranemiseksi on hyvä. Toisilla trauma voi olla niin
syvällä ja torjuttuna, että vanhempi vastustaa kaikin tavoin sen esille nousemista.
Sehän merkitsisi myös torjuttujen tunteiden palaamista pintaan.
Hankaluudet lapsen kanssa juontavat useimmiten juurensa niihin vaikeisiin
lapsuudenkokemuksiin, joita ei ole koskaan ollut mahdollisuus käydä läpi, joihin ei
ole saanut oikeutta ja jotka ovat torjuttuja asioita, (Fraiberg & all 1975).

7.6 Temperamenttierot ja vauvan erityispiirteet ruokkivat haavoittuvuutta
Vauvoilla voi olla eroja aktiviteetissa ja ärtyvyydessä. Yksi vauva voi olla
passiivinen ja hitaasti reagoiva, toinen säpsähtelevä ja herkkä vaihteluille, kolmas
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aktiivinen, motorisesti eläväinen. Eläytyvä vanhempi alkaa miettiä keinoja tutustua
vauvan tapoihin ja auttaa sitä säätelemään oloaan tai suuntaamaan aktiivisuuttaan.
Jos hoitava vanhempi on itse toisenlainen tai hänellä on erilaiset odotukset vauvasta,
hän voi olla pettynyt. Haavoittuva vanhempi ottaa syntyvät hankalat tilanteet liian
henkilökohtaisesti tai sitten alkaa syytellä vauvaa. Vuorovaikutus alkaa silloin
toistaa ”huonoja ympyröitä”, jotka voimistuvat, kun molemmat yrittävät samaa
mallia uudestaan. Tuloksena voi olla syömis- tai nukkumishäiriöitä, itkuisuutta,
ärtyisyyttä. Vanhemmalle tulee kokemus epäonnistumisesta, hän tulkitsee olevansa
huono äiti. Tai sitten hän voi tulkita vauvan aiheuttavan ongelmia tahallaan. Huonot
ympyrät muuttuvat huonoksi, toimimattomaksi suhteeksi, (Brazelton 1983).

7.7 Haavoittuvuuden kipupisteet kehityksen siirtymäkohdissa
Kuten edellä todettiin, koko raskaus- ja lapsivuodeaika pitkälle lapsen toiselle
ikävuodelle muodostaa herkkyyskauden, jolloin haavoittuvuus on suuri. Äidin
masennuksessa tai lapsivuodepsykoosissa se liittyy äitiyden alkuvaiheeseen, kykyyn
olla lähellä pienen vauvan kanssa, kykyyn löytää itsessään voimaa vauvan
”kannatteluun” ja kiintymykseen.
Toisilla äideillä ei ole tässä kohtaa vaikeuksia ja he hoitavat hellästi pientä vauvaa.
Vaikeudet tulevatkin siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa osoittaa itsenäisyyttä. Pahin
kipupiste on silloin siirtymävaiheessa riippuvuudesta kahden ihmisen erillisyyteen ja
uudenlaiseen yhdessäoloon.
Sanotaan, että äideillä on addiktiivinen tehtävä – aluksi äidin rinta on se kaikkivoipa
taikaväline, joka muuttaa pahan olon hyväksi. Äidin voi olla vaikea luopua tuosta
kaikkivoipaisuudesta. Silloin hänen on vaikea auttaa vauvaa löytämään pahan olon
voittamiseen autonomisempia ratkaisuja.
Vauvan ja äidin suhteessa näkyy ensimmäisen ikävuoden lopulla jakamista, yhteistä
mielenkiintoa eri asioihin, symbolista leikkiä ja esim. ”leikisti tuntemista”, ollaan
leikisti vihaisia jne.
Noin puolen vuoden iästä äitiinsä kiintynyt vauva hätääntyy, jos äiti katoaa
näkyvistä. Hän myös vierastaa uusia ihmisiä. Vähitellen hän kuitenkin oppii keinoja
rauhoittaa myös itse itseään, jollei äiti ole käytettävissä. Joku esine, tutti tai oma
peukalo, peiton kulma, rätti tai unilelu voi auttaa tässä, koska se jotenkin muistuttaa
tai korvaa äitiä. Sitä sanotaan transitionaaliobjektiksi. Sellainen voi olla myös jokin
käyttäytymistapa, laulu, loru, ääni tai muu asia. Transitionaaliobjekti auttaa
täyttämään sitä tyhjää tilaa, joka jää, kun vanhempi on poissa. Myös vanhempi voi
auttaa tämän tilan täyttämisessä, ennakoimalla lapselle eroja ja jakamalla lapsen
tunteita myös eron jälkeen ja myös antamalla arvoa lapsen ”keksinnöille”.
Vähitellen lapsen tyhjä tila täyttyy symboleilla, mielikuvilla, rikastuu kertomuksilla,
saduilla, leikeillä ja lauluilla. Ne syntyvät siihen vapaaseen tilaan, joka on äidin ja
lapsen välissä. Nyt ne auttavat yksinäisyyden kokemuksiin. Lapselle tulee kykyä
odottaa ja käyttää mielikuvitusta luovalla tavalla, ilman että hänen pitää saada kaikki
tässä, nyt heti. Hän ei koe olevansa tyhjä tai liian riippuvainen, hänellä on
mahdollisuus olla ”kaksin” itsensä kanssa (Winnicott 1965)
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Lastensuojeluperheissä tämä mielikuvituksen rikastuttaminen jää usein
puutteelliseksi. Vanhemmat voivat kokea, ettei lapsen kanssa voi vielä tehdä mitään,
koska se ei osaa puhua. Miten lapsi sitten oppisi puhumaan? Itse asiassa alle vuoden
ikäinen ymmärtää hyvin paljon puhetta, vaikkei vielä pysty sitä tuottamaan.
McDougall (1989) on luonut teorian, jonka mukaan lapsen eriytymisvaiheen
epäonnistumisella voi olla kolmensuuntaisia seurauksia:
1. Riippuvuus jää voimaan, mutta se muuttuu patologiseksi. Esim.mustasukkainen,
omistava riippuvuus parisuhteessa on patologista. Partnerien vaihtaminen tiuhaan
tahtiin voi myös olla sitä. Muita riippuvuuksia on lukematon määrä – riippuvuus
tupakasta, alkoholista, huumeista, uhkapelistä, ruoasta, seksistä eri muodoissa,
joskus myös ylenmääräinen liikunta tai hillitön keräily voivat saada sairaalloisia
mittoja. (Samalla on todettava, että riippuvuus kuuluu myös hyviin, normaaleihin
ihmissuhteisiin).
2. Toinen seuraus voi olla kyvyttömyys odottamiseen ja neuvottelemiseen ja
kyvyttömyys empatiaan – nykyaikana lisääntyvä ongelmakäyttäytyminen, josta
ilmauksena on järjetöntä raivostumista ja jopa väkivaltaa.
3. Kolmas seuraus voi olla psyykkisen kehityksen taantuminen takaisin fyysiselle
tasolle. Silloin ruumis kipuilee kielletyn tuskan. Lapsi voi joutua helpommin
sairauskierteeseen ja aikuisenakin tällainen henkilö sairastaa kaikenlaisia
psykosomaattisia sairauksia. Hän voi olla näennäisen positiivinen, koska
pettymysten ja erojen yhteys ruumiin sairastamiseen on täysin katkennut eikä siihen
saa kosketusta.
Alkoholistiäideillä ei aina ole pitkäjännitteisyyttä pahan olon sietämiseen, vaan he
hoitavat yksinäisyyttä nopealla tavalla, alkoholin avulla. Lapsen kanssa enää ole
yhteistä tilaa, vaan alkoholi vie vanhemman mukanaan. Pajulo (2001) totesi
väitöskirjassaan, että alkoholiongelmaisilla äideillä mielikuvat itsestä ja vauvasta
olivat negatiivisempia kuin muilla. Joillakin alkoholistiäideillä tai huumeita
käyttävillä äideillä ei ollut lainkaan mielikuvia vauvastaan tai itsestään äitinä.
Mielikuvien puute on suhteessa vakaviin puutteisiin lapsen hoidossa, joka voi näkyä
heitteille jättämisenä tai lapsen huonona kohteluna. Mielikuvien puute tekee
mahdottomaksi myös tarjota lapselle mielikuvituksen keinoja tunteiden säätelyyn ja
ahdistuksen vähentämiseen.

7.8 Vanhemmuus koetuksella: sairas tai vammainen lapsi
Nykyteknologia mahdollistaa lapsen vammaisuuden toteamisen jo raskausaikana.
Jos se tapahtuu raskauden ensimmäisellä kolmanneksella, vanhemmille tulee
mahdolliseksi tehdä valinta, synnyttääkö maailmaan vammaisen lapsen. Valinta ei
tee asiaa sinänsä helpommaksi, mutta vanhemmat saavat aikaa valmistautua
tilanteeseen ja arvioida omia voimavarojaan. Yhteiskunnassa käydään toisaalta
keskustelua siitä, eikö vammaisella lapsella olisi oikeus syntyä. Arvot ja asenteet
ovat kovenemassa myös tällä alueella.
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Kaikkea vammaisuutta ei pystytä toteamaan etukäteen. Raskaus voi päättyä
äkillisesti pienen keskosvauvan syntymään. Synnytyksen yhteydessä, toisinaan
myöhemminkin, voi tulla esiin ikäviä yllätyksiä. Lääketiede pystyy pelastamaan
hyvin pieniäkin keskosvauvoja – toisaalta ei voi olla kysymättä, onko teknologia
mennyt joskus liiankin pitkälle silloin, kun pelastetaan hyvin heikosti varustettu
ihmistaimi, jolla tulee olemaan monia riskejä tai kehityksellisiä ongelmia pitkälle
aikuisuuteen. On selvää, että vanhempien sitoutuminen lapseensa on silloin
elintärkeää.
Lapsen näkyvä poikkeavuus voi olla järkytys vanhemmille. Aina ei ole tarjolla
sopivaa tukea ja kannustusta, joka voi auttaa vanhempia hyväksymään itsensä,
lapsensa ja tapahtuneen. Somaattisilla osastoilla ollaan välillä liian
toimenpidekeskeisiä, mikä voi osaksi olla työntekijöiden puolustusmekanismia
ahdistavien aiheiden sietämiseen ja oman työkykynsä ylläpitämiseen. Joskus
vanhempien on vaikea myös ottaa tukea vastaan tai ajankohta ei juuri sillä hetkellä
ole vielä kypsä. Heidän täytyy luopua omista toivevauva-mielikuvistaan ja ottaa
vastaan jotakin aivan muuta. Se voi käynnistää heissä häpeän, vihan tai kieltämisen
tunteita, jotka tulevat esteeksi kiintymyssuhteen syntymiseen. Kallandin mukaan ne
muistuttavat lapsen kuolemaan liittyviä suruvaiheita. Jos vanhempi saa oikeanlaista
apua, hän voi alkaa tuntea sekä surun että kiintymyksen tunteita ja pystyy näkemään
tilannetta lapsen näkökulmasta.
Myös vauva voi vammaisuutensa puolesta vaikeuttaa kiintymyssuhteen
muodostumista. Itkun ääni voi olla kimeä ja lapsella voi olla poikkeavia ilmeitä ja
liikkeitä. Se voi olla itkuisempi, levottomampi tai vastaa äidin viesteihin vasta
pitkällä viiveellä. Äiti voi myös tulkita niitä omaksi epäonnistumisekseen, jolloin
hänen on vaikeampi tutustua vauvaansa sellaisena kuin tämä luonnostaan on.
Vauvaa aletaan ehkä pitää liian jälkeenjääneenä tai autistisena. Hyvässä
kiintymyssuhteessa kuitenkin äiti löytää omassa vauvassaan viehätysvoimaa ja voi
nähdä hänet miellyttävänä ympäristönkin reaktioista huolimatta.
Vaikka vanhemmat alkavat nähdä lastaan realistisemmin, on kyse isosta urakasta, ei
vain varhaisvaiheista, vaan mahdollisesti koko elämänkaareen liittyvistä
vaikeuksista ja ratkaisuista, päivähoidon, koulun, ammatinvalinnan ja
itsenäistymisen suhteen.
Vanhemmat, erityisesti äidit, tuntevat usein syyllisyyttä vammaisen lapsen
synnyttämisestä. Syyllisyys lisää huolehtimista, mutta voi liiallisena myös uuvuttaa
äidin ja varjostaa kiintymistä lapseen. Eräässä ruotsalaisessa tutkimuksessa todettiin,
että lapsen vammaisuus usein palauttaa perheeseen perinteisen roolijaon, jossa äiti
luopuu omasta urastaan tai vapaa-ajastaan ja uhraa sen lapsensa hyväksi. Parisuhde
ei aina kuitenkaan kestä tätä muutosta ja mies voi paeta työelämään tai perheen
ulkopuoliseen elämään. Kun perhettä tuetaan, tätä kysymystä pitäisi selvitellä ja
etsiä joustavampia ratkaisuja. Ylikuormittuminen on vaarana erilaisissa
elämänvaiheissa ja se voi koskea kaikkia perheenjäseniä, myös sisaruksia.
Lapsivuodemasennus ja äidin masentuminen myöhemmissä vaiheissa on aina riski
myös lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteelle ja sitä kautta lapsen kehitykselle.
Vertaisryhmien käytöstä on paljon hyviä kokemuksia ja monia yhdistyksiä on
perustettu toiveena voida jakaa toisten, samaa kokeneiden perheiden kanssa omaa
taakkaa. Lääkinnällinen kuntoutus toimii myös perheen taakan jakajana ja voi
sisältää monen työntekijän samanaikaista toimintaa lapsen hyväksi. Silloin on syytä
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miettiä kokonaisuuden toimimista, koska tiivis kuntoutusohjelma voi myös olla
vanhemmille voimia kuluttava.
Kallandin Kiikku-projektissa on autettu vammaisia lapsia kotikäynneillä varhaista
vuorovaikutusta tukemalla ( Kalland & Maliniemi-Piispanen 1999).

7.9 Perhe hajoaa – vanhemmuus jatkuu
Lapsivuodeajan haavoittuvuudesta kertoo sekin, että avioeron todennäköisyys on
suuri juuri pienten lasten vanhemmilla. Vanhemmat eivät riidellessään ja toista
syyttäessään ehkä tule ajatelleeksi, että kyseessä voi olla vanhemmaksi kasvamisen
kriisi. Avioero ei silti tarkoita vanhemmuuden loppumista. Molemmilla
vanhemmilla on oma arvonsa lapselle.
Lapselle koti on ollut paikka, jossa on äiti ja isä. Pieni lapsi joutuu uudelleen
rakentamaan käsityksensä kodista sekä isän ja äidin pysyvyydestä. Kun vanhemmat
ovat riitaisia, he eivät suostu kommunikoimaan keskenään siitä, miten lapsella on
mennyt toisen luona. Pahimmassa tapauksessa he taistelevat lapsen kautta ja vetävät
lasta mukaan aina omalle puolelleen. Lapselle voi tulla ristiriita esim. siitä, jos
toisessa kodissa täytyy olla iso ja pärjäävä ja toisessa voi olla vielä vauva. Kun
vanhemmat vetävät omaa linjaansa, he eivät pysty auttamaan lastaan ratkaisemaan
näitä ristiriitoja, vaan syventävät niitä. He eivät tajua, että kostavat lapselle sitä, mitä
haluaisivat kostaa puolisolle.
Lapsi on lojaali vanhempiaan kohtaan ja hänellä on tarve säilyttää suhde molempiin
vanhempiin. Viranomaiset voivat joutua murtamaan tämän lojaalisuuden. Samalla
lapselle tulisi antaa kokemus siitä, että viranomaiset kannattavat vanhemmuutta ja
ovat oikeudenmukaisia!
Erotilanteessa vanhempien pitäisi erottaa omat ja lapsen tunteet toisistaan. Aina se ei
ole helppoa - miten esimerkiksi selittää lapselle, miksi toinen vanhempi ei
pitänytkään lupaustaan sovitusta tapaamisestaan. Toistuvat pettymykset voivat
aiheuttaa lapsellekin vihantunteita ja kokemus siitä, ettei olekaan tärkeä omalle
vanhemmalleen, vahvistuu.
Lasten käyttäytyminen erotilanteissa voi olla harhaanjohtavaa. Alle vuoden ikäinen
lapsi, joka on joutunut eroon vanhemmasta voi kääntää päänsä pettyneenä pois, kun
vanhempi palaa. Vanhempi voi tulkita tämän siten, ettei lapsi piittaa hänestä, vaikka
totuus on toisenlainen. Yli vuoden ikäinen lapsi voi hämätä vanhempaa, ollen ikään
kuin iloinen, mutta samalla välttelevä vanhempaa kohtaan. Tämän vanhempi voi
tulkita siten, että lapsi selvisi erosta oikein hyvin. Kun lapsia on tutkittu, on havaittu,
että he voivat olla stressaantuneita, mutta peittää sen, koska kokevat, ettei kannata
nostaa meteliä.
Kun lapsi on alle vuoden ikäinen, ei vanhemmuutta voi jakaa viikon jaksoissa. Olisi
parempi, että toinen vanhemmista on pääasiallisin huoltaja, ja lapsella on
periaatteessa yksi varsinainen koti. Toisen vanhemman pitäisi kuitenkin tavata häntä
tiiviisti ylläpitääkseen todellista kiintymyssuhdetta ja käsitystä vanhemmasta,
mielikuvaa, joka rakentuu lapsen mieleen. Pienelle lapselle se on vielä yksin
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vaikeaa: vanhempi, joka on poissa, voi samalla lakata olemasta. Jos vanhemmat
sopivat tapaamiset joka toiseksi viikonlopuksi ja yhdeksi arki-illaksi, se on jo
vaikeaa pienelle lapselle. Myös öiden viettoa kannattaa miettiä.
Kun vanhemmat pystyvät ottamaan vastuun erosta, eivätkä käytä lasta
välikappaleena, jää lapselle tilaa tehdä omaa surutyötä. Jos vanhemmat unohtavat
omassa kriisissään lapsen näkökulman, tulee yhteiskunnalla olla mahdollisuuksia
tarjota huolenpitoa koko perheelle ja erityisesti huomioida lapsen tilanne.
Tukiperheen tai turvahenkilön nimeäminen lapselle olisi kokeilemisen arvoinen
keino lapsen näkökulman ja turvallisuuden takaamiseksi avioerossa. Vaikeimmissa
riitatilanteissa tarvitaan monipuolista tilanteen tutkimista ja arviointia.
Silloin, kun on välttämätöntä estää vanhempaa tapaamasta lastaan, esim.
hyväksikäytön epäilyssä tai väkivallan uhassa, tulisi lapselle (tai lapselle ja toiselle
vanhemmalle) taata mahdollisuus omaan terapiaan, jonka avulla hän voi eheyttää
mielikuvaansa rikkoutuneesta vanhemmuudesta. Silloin, kun vanhemmat ovat vielä
yhdessä, heillä on ollut mahdollisuus täydentää toistensa puutteita ja näin tuovat
riittävän vanhemmuuden lapselle. Avioerossa tilanne voi ratkaisevasti heikentyä,
jolloin kumpikaan vanhemmista ei enää yksin voi taata riittävää vanhemmuutta.
Vanhempien välinen riitely tai puhumattomuus haittaa yhteistä sopimusta. Riita
usein laajenee työntekijöihin siten, että vanhemmat vetoavat heihin, jolloin tapahtuu
työntekijöiden linnoittautumista jommankumman vanhemman taakse. Lapsen
tilanteen arviointi voi jäädä taka-alalle, jolloin lapsen hyvinvointi vaarantuu. Tällöin
lastensuojelun tulee astua kuvaan mukaan, joka voi merkitä lapsen huostaanottoa
hänen hyvinvointinsa turvaamiseksi.

8 PUUTTEELLISEN VANHEMMUUDEN TAUSTOJA
Edellisessä luvussa kuvailtiin varhaisen vanhemmuuden haavoittuvuutta ja siihen
liittyviä seurauksia, kuten lapsivuodemasennusta. Seuraavissa kappaleissa käydään
läpi erilaisia taustatekijöitä, jotka voivat muodostua kuormittaviksi tai haavoittaviksi
tekijöiksi, riskiksi vanhemmuudelle.

8.1 Uraputkessa olevat vanhemmat
Uravanhemmat tekevät pitkiä työpäiviä ja vapaa-ajastakin täytyy osa antaa
työkuvioihin tai omiin harrastuksiin. Yhteiset hetket supistuvat kymmenminuuttisiin
ja silloinkin yhteiseen tilaan voi tulla kilpailijaksi kännykkä ja tietokone tai
vanhemman mieli askartelee työasioissa. Vauvan saaminen voi olla projekti muiden
joukossa. Uravanhemmilla on molemmilla omat suunnitelmansa, joista he voivat
kilpailla tai he kilpailevat siitä, kumpi saa enemmän vapautta lapsen hoidosta.
Eräs vauvatutkija esitteli kansainvälisessä kongressissa videota pariskunnasta, jossa
isä oli yrittäjä ja vaimo opiskeli, molemmat tekivät vuorotellen töitä kotona. Heidän
vauvansa sai jo parikuukautisesta tuttipullon omaan sänkyynsä syöttääkseen itse
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itsensä. Vanhemmat kävivät heiluttamassa vauvalle aina ohimennen. Vauva hymyili
takaisin. Tarkemmin tutkittaessa vauva oli vakavasti masentunut ja kehityksessään
viivästynyt, mutta se oli oppinut tukahduttamaan itkunsa ja hymyilemään
saadakseen edes vähän huomiota vanhemmiltaan.
Tällainen lapsi kokee, että hänen asioillaan tai ajatuksillaan ei ole kuulijaa eikä
tarpeeksi suurta arvoa. Hoitajat voivat vaihtua eikä lapsi saa riittävää pysyvyyttä
kehittyäkseen rauhassa läheisissä ihmissuhteissa. Kun perheen toimeentulo on hyvä,
lapselta ei isompana ehkä puutu harrastusmahdollisuuksia. Vanhemmat voivat
ajatella asioiden olevan kunnossa, jos lapsikin on ohjelmoitu vapaa-aikana. Lapsen
ajatellaan pystyvän kasvamaan itsenäisesti.
”Kännykkävanhemmuus” ei aina onnistu, onneksi. Äiti voikin romahtaa
tehovaatimuksista ja masentua. Tai lapsi voi alkaa oireilla niin, että vanhempien on
pakko pysähtyä. Jos he saavat apua, jonka turvin voi käydä läpi ristiriitaa, voi
tuloksena olla parempi vanhemmuus ja arvojen uudelleen järjestyminen.

8.2 Lähiverkoston vajaus
Isovanhemmat ovat maalla tai toisessa kaupungissa. Jos nuoripari on muuttanut
hiljattain, uudelta asuma-alueelta ei heti löydy lähiverkostoa tai voimat eivät riitä
sellaisen rakentamiseen. Vauvaa ei voi kuitenkaan antaa kenelle tahansa hoitoon.
Äiti ja vauva voivat eristäytyä kotiin.
Lähiverkoston vajaus voi myös johtua siitä, että äidin välit oman äitinsä kanssa ovat
menneet poikki tai hyvin tulehtuneet. Voi myös olla etteivät äidin vanhemmat
hyväksy äidin puolisoa tai isän vanhemmat eivät huoli äitiä miniäkseen.
Lähiverkosto voi myös olla täynnä ongelmallisia suhteita. Eräs uusperheessä
kasvanut äiti kertoi, että hänen äitinsä ja isänsä elävät kumpikin uusissa suhteissa.
Hänellä oli myös useita puolisisaruksia. Hänen puolisonsa tilanne oli samantapainen.
Äidin uusi mies ja isän uusi vaimo eivät halunneet häneen läheistä kontaktia.
Ristiäisiin ei voinut kutsua vaimon sen enempää kuin miehenkään molempia
vanhempia yhtäaikaisesti. Sukulaisia ja puolisukulaisia oli paljon, mutta kaikkiin
keskinäisiin suhteisiin liittyvän yhteensovittamisen vaikeuden vuoksi nuoripari jäi
vauvan saatuaan ilman lähiverkoston tukea.
Crittenden (1985) tutki sosiaalisia verkostoja ja kiintymyssuhteita. Hän havaitsi, että
huonoa ja liian passiivista hoitoa saaneiden vauvojen perheiden sosiaaliset
verkostotkin olivat pieniä, passiivisia ja sisäänlämpiäviä. Niillä vauvoilla, jotka
kokivat tunkeutuvaa ja kontrolloivaa, ennakoimatonta hoivaa, perheen verkostot
olivat kyllä suuria ja avoimia, mutta niissä saattoi tapahtua ennakoimattomia
äkillisiä muutoksia, suhteet olivat lyhytkestoisia ja epäluotettavia.
Yksinhuoltajavanhempi tarvitsee rohkeutta ja sosiaalisuutta voidakseen rakentaa
toimivaa sosiaalista verkostoa. Verkoston avulla voi joskus saada lepohetkiä ja
irrottautumista perheen paineista. Yhden ihmisen ei tarvitse uhrautua oman
terveytensä kustannuksella. Sopivasti annostellut erot ovat lapsellekin kehitystä
tukevia. Yksinhuoltajuus voi toimia lapsen kannalta tyydyttävästi, mutta kun
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tilanteeseen liittyy mielenterveys- tai muita ongelmia, vanhemmuus haavoittuu
helposti. Iso merkitys on sillä, miten suhde toiseen vanhempaan toimii.
Jos toista vanhempaa ei ole käytännössä lainkaan, on lapsen kannalta tärkeää sekin,
mitä asioita paikalla oleva vanhempi välittää hänestä lapselle. Isättömät pojat ovat
tämän aikakauden ilmiö. Äiti ei ehkä tule ajatelleeksi, että lapsella kuitenkin on sekä
äiti että isä ja että lapsi luo jonkunlaisen kuvan isästä sen perusteella, mitä äiti tuntee
häntä kohtaan. Jos kuva on pelkästään negatiivinen, etenkin samaa sukupuolta oleva
lapsi kokee syytökset aikaa myöten myös syytöksiksi itseään kohtaan. Vaikka joskus
äidin mielestä isään ei liittyisi ainuttakaan positiivista asiaa, voi aihetta miettiä sitä
kautta, mitä toiveita äidillä oli isää kohtaan siinä vaiheessa, kun hän suostui tämän
kanssa kontaktiin, jonka tuloksena oli lapsi.

8.3 Taloudellinen puute ja työttömyys
Taloudellinen puute kiristää hermoja ja edellyttää suunnitelmallisuutta sekä
pidättyvyyttä lähes kaikista mielihyvää tuottavista asioista. Minimiäitiysrahan
varassa eläminen tuntuu ankealta. Äitiyspakkaus auttaa alkuun ja vauvan vaatteita ja
leluja saa halvalla kierrätyksen ansiosta. Vaipat ovat kalliita, monipuolisen ruoan
hankkiminen niin imettävälle äidille kuin vauvalle voi tuottaa vaikeuksia.
Mukavuuksista ja harrastuksista ja esim. vauvauintikerhoista tai muskareista täytyy
jäädä paitsi. Kun velat painavat, lyhennysten maksussa ei sosiaalityöntekijäkään voi
auttaa.
Köyhyys voi olla tilapäistä, asunnon hankintaan tai opiskeluun liittyvä elämänvaihe.
Silloin vanhemman suhtautuminen on toiveikasta kuitenkin tulevaisuuden suhteen.
Jos köyhyys seuraa vararikosta tai työttömäksi jäämisestä, tilanne on toisen
suuntainen. Köyhyys voi myös olla kasautuma erilaisista vanhempien vaikeuksista,
epäonnistumisesta toiseen. Ne voivat olla seurausta onnettomista olosuhteista, mutta
myös vanhempien kypsymättömyydestä tai kyvyttömyydestä. Vakavista
mielenterveysongelmista kärsivät vanhemmat voivat lukkiutua tilanteeseen, jossa he
eivät edes osaa hakea heille kuuluvia etuisuuksia.
Rahalla ei sinänsä tehdä vanhemmuutta. Ratkaisevaa on se, miten köyhyys tai
työttömyys vaikuttaa vanhemman itsetuntoon ja käyttäytymiseen; onko vanhempi
työttömyydestä johtuen ärtyisä, masentunut tai katkeroitunut, lisääntyykö
vanhemman alkoholinkäyttö, mikä taas vaikuttaa heikentävästi rahatilanteeseen.
Vanhemman suhtautumistapa heijastuu myös siihen ja millä tavalla hän ohjaa lasta
suhtautumaan yhteiskuntaan, sen normeihin, rajoihin ja taloudelliseen
eriarvoisuuteen.

8.4 Vanhemman sairastuminen tai kuolema
Lapsen jäädessä vaille isää tai äitiä, hänen selviytymisessään merkittävää on lapsen
ikävaihe ja siihen liittyvät tarpeet. Vaikka lapsen hoito käytännössä saataisiin
ratkaistua, jonkun pitää auttaa lasta myös surun käsittelyssä ja antaa lapselle
kysymyksiin rehellisiä vastauksia. Pieni lapsi ei vielä osaa niitä kysyä, mutta osaa
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kaivata ja traumatisoitua. Sureva puoliso voi omassa surussaan unohtaa lapsensa
tunteet. Pieniä lapsia halutaan tavallisesti suojella surulta tai ajatellaan, ettei lapsi
ymmärrä. Silloin lapsi joutuu itse antamaan tulkinnan kysymyksilleen, esimerkiksi
tuntea häpeää, ettei minusta välitetä tai syyllistää itsensä: “se johtui minusta”.
Monesti aikuiset sanovat, ettei lapsi tajua, koska tämä ei oireile ulospäin. Kuitenkin
saattaa olla, että lapsi leikkii tapahtunutta asiaa, jonka hän ymmärtää omalla
tavallaan. Vanhemmat eivät vain ole tulleet kiinnittäneeksi huomiota leikkien
sisältöön.
Vaikka suhde kuolleeseen vanhempaan on ollut hyvä, lapsi voi aluksi olla vihainen
ja pettynyt. Ristiriitainen suhde kuolleeseen vanhempaan tekee lapsen surutyöstä
monimutkaisemman, koska surun voi peittää häpeä, turtumus tai helpotus. Joskus
voidaan surua estää sillä, ettei kuolleista saa puhua mitään pahaa. Jos vanhempi on
tehnyt itsemurhan, tarvitaan ehkä ammattiauttajaa, koska vanhemman itsemurha voi
jättää arpia, jotka voivat haitata lapsen kehitystä vielä vuosien kuluttuakin. Jos
itsemurha jätetään salaisuudeksi, ei voi olla varma siitä, mitä lapsi kuitenkin tietää.
Hän voi joskus ehkä turvautua ongelmatilanteessa samaan ratkaisuun. Nykyisessä
kriisityössä pyritään tarjoamaan apua koko perheelle ja lähipiirille sekä
huomioimaan erityisesti lapset.
Kun vanhempi sairastaa, lapselle on tärkeää tietää, kuka vanhempaa hoitaa ja kuka
hoitaa häntä. Sen voi kertoa jo pienellekin vauvalle. Vaikka ajatellaan, ettei vauva
voi ymmärtää tällaista puhetta, on havaittu suuria eroja vauvan selviytymisessä, kun
heidän tunteensa ja kokemuksensa otetaan vakavasti (Dyregrov 1993).

8.5 Psyykkisesti sairastavat vanhemmat
Vanhemman lieviin tai kohtalaisiin psyykkisiin oireisiin voi liittyä ahdistuneisuutta,
masentuneisuutta, sosiaalisia pelkoja ja syömishäiriöitä. Ne ovat neuroottistasoisia
tai niihin liittyy rajatilahäiriön piirteitä. Vakavammat psyykkiset sairaudet voivat
vaikeuttaa vanhemman selviytymistä useammalla elämän alueella. Niihin liittyvät
esim. psykoottiset harhat, paranoidiset piirteet, itsemurhariski, voimakkaat mielialan
vaihtelut tai syvä depressio tai tyhjyys; erilaisia vaikeuksia, jotka tekevät ajoittain
vaikeaksi toimia hyvänä vanhempana. Lapsivuodemasennus ja lapsivuodepsykoosi
ovat herkkyyskauden sairauksia. Vaikeampi tilanne on, jos vaikeaa masennusta tai
psykoottisuutta on ollut jo ennen raskautta, kenties nuoruudesta lähtien.
Diagnoosia tärkeämpi asia on vanhemman motivaatio yhteistyöhön. Psyykkinen
sairauden ei tarvitse olla vanhemmuuden kannalta yhtä hankala asia kuin esim.
kypsymättömyys on. Paljon riippuu vanhemman sairaudentunnosta ja kyvystä
ajatella erillisenä lasta ja lapsen tarpeita. Jos kykyä on, vanhempi haluaa vetää rajan
sairauden ja vanhemmuuden välille. Kuitenkin jos psykoosi on haitannut
vanhemman huolehtimista itsestään, on prognoosi huono. Ainakaan ei voi
tuudittautua ajatukseen, että lapsi parantaisi sitä, niin kuin joskus toivorikkaasti
uskotaan.
Lapselle vanhemman sairastaminen varhaisessa lapsuudessa on vaikeampi asia kuin
vanhemman sairastuessa myöhemmin.
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Vaikeasti depressiivinen äiti kokee äitiyden helposti sarjana epäonnistumisia. Hän
voi olla täynnä syyllisyydentunteita ja voi välillä syyttää myös lasta. Hän voi olla
halukas olemaan hyvä äiti, mutta hänellä ei vain ole voimia siihen. Hän voi tuntea
jatkuvaa väsymystä, vaikka saisi nukkuakin. Hän voi kokea lapsensa helposti
vaativana tai ärtymystä herättävänä. Lapset voivat käyttäytyä siten. Vanhempi, joka
kokee riittämättömyyttä, ei helposti hae apua. Vanhemman eristyneisyystaipumus
myös vähentää lapsilta mahdollisuutta saada tukea ympärillä olevilta muilta
aikuisilta. Kroonisen depression prognoosi on yleensä huonompi kuin ajoittaisella
akuutilla depressiolla, vaikka jälkimmäisellä näyttäisi olevan enemmän painolastia.
On myös hyviä jaksoja, jolloin asennoituminen ja fyysinen huolenpito toimii
adekvaatilla tavalla. Lapsi saa silloin erilailla kuvan siitä, että vanhempi on sairas.
Jos äiti on psykoottinen, voi arvioida, onko kysymyksessä kriisin aikaansaama
psykoottinen reaktio vai pysyvämpi psykoottinen sairaus. Onko lapsi osa
psykoottista systeemiä vai pystyykö vanhempi jättämään lapselle tilaa kehittyä
rauhassa. Äidin voi olla vaikea ajatella lapsen tarpeita erillisinä omistaan; kun
hänellä on nälkä, hän voi ajatella lapsen olevan nälissään ja sanoa lapsen olevan
peloissaan ollessaan sitä itse. Joku voi tehdä lapsesta syyllisen, joku ihannoi lasta
messiaana. Eräs psykoottinen äiti ajatteli vauvanruoan olevan myrkytettyä ja hän
syötti lapselle vain puuroa, joka oli tämän suolistolle aivan sopimatonta. Katse- ja
sylikontakti oli huonoa.
Pienikin lapsi voi lohduttaa ja hoitaakin vanhempaa, mutta hän ei saisi jäädä siitä
yksin vastuuseen. Lapsen auttaja voisi silloin olla toinen puoliso tai läheinen, johon
voisi rakentaa erilaisen luottamussuhteen. Kasvaessaan lapsen pitäisi saada oikeaa
tietoa vanhemman sairaudesta. Erityisesti psyykkisesti sairaan vanhemman lapsille
on tärkeää saada hänelle sopivalla tasolla sanoja vaikeasti ymmärrettävälle asialle,
jotta lapsi voisi jotenkin realisoida omia hämmentäviä havaintojaan. Jollei niin
tapahdu, on lapsen realiteettitajun kehittyminen vajavaista.
Kun vanhempi, erityisesti äiti sairastaa psyykkisesti, kasvaa puolison merkitys
kiintymysobjektina. Ajan mittaan hän voi toimia myös jonkinlaisena puskurina
lapsen ja sairauden välillä. Jos puoliso ei itse ole liian vihamielinen, toivoton tai
sairauteen patologisesti sotkeutunut, hänellä on mahdollisuuksia olla lapsensa
pelastaja. Jos perhe toimii perustaltaan hyvin, sen on mahdollista ulkoistaa sairauden
oireita, ei vanhemman pahuutena tai itsekkyytenä, vaan sairautena, jonka kanssa
voidaan elää menettämättä keskinäistä kunnioitusta ja kiintymystä (CombrinckGraham 1989, Reder & Lucey 1995).

8.6 Kypsymättömät vanhemmat
Kypsymättömien vanhempien oma elämä on vielä ajelehtivaa tai identiteettiä etsivää
ja vastuu asioiden hoitamisesta on niukkaa. Vanhemmuuteen liittyvistä
keskusteluista tulee helposti väittelyitä erilaisista sivuasioista.
Hyvin nuoret vanhemmat joilla oma murrosikä on kesken, voivat ottaa
vanhemmuuden itsekeskeisesti tai he ovat ehkä hankkineet lapsen saadakseen apua
yksinäisyyteen tai päästäkseen pois kotoa. Silloin isovanhempien apu on kuitenkin
tarpeen, joten suhdetta on välttämätöntä työstää.
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Killen (1993) on kuvannut kahdenlaisia kypsymättömiä vanhempia: apaattisia ja
impulsiivisia. Ensin mainitut eivät tunnu välittävän liasta tai märistä vaipoista. Heillä
on vähän ja heikkoja kiintymyssuhteita. He saattavat suhtautua jopa lapsen
sijoitukseenkin täysin välinpitämättömästi. Impulsiiviset vanhemmat taas
käyttäytyvät kuin kolmevuotiaat, he ovat itsekkäitä, saattavat suuttua silmittömästi
työntekijän väärästä sanavalinnasta. Toisaalta he osaavat myös olla hyvin vetoavia ja
viehättäviä saaden työntekijän mukaan tähän hurmaukseen.
Impulsiivisia kypsymättömiä vanhempia kuvataan myös sanoilla
persoonallisuushäiriöinen tai rajatilapersoona. Tällaisesta häiriöstä kärsivän
vanhemman kanssa yhteistyö voi olla yhtä sekasotkua. Toisaalta näitä termejä
käytetään usein roskakori-diagnooseina: tutkimatta tarkemmin voidaan antaa
joidenkin piirteiden perusteella diagnoosi, joka jatkossa toimii enemmän leimaavana
kuin hyödyllisenä. Reder (1995) muistuttaa, että osa näistä vanhemmista omaa
hyvää potentiaalia yhteistyöhön ja kykenee hyötymään avusta ja muuttamaan
käyttäytymistään lapsen kanssa.
Monet rajatilapiirteistä kärsivät äidit voivat toimia hyvänä vanhempana tukea
saadessaan. Mutta kun turvaverkko rakoilee, jos tulee parisuhteen kriisejä tai
pettymyksiä, he alkavat käyttäytyä kypsymättömästi lasta kohtaan, tuntevat halua
”pistää lapsen myyntiin”, kuten eräs äiti asian ilmaisi, tai ovat kyvyttömiä
suojaamaan lasta tunne-elämänsä tai parisuhderiitojensa myrskyiltä.

8.7 Päihdeongelmaiset vanhemmat
Vanhemman alkoholiongelmaan voi liittyä huono pettymysten sietokyky, alhainen
itsetunto, riippuvuusongelmia, kypsymättömyyttä sekä depressiota.
Kypsymättömillä sekä psyykkisesti sairailla vanhemmilla on usein myös
alkoholiongelma.
Alkoholinkäyttö voi olla toisella tai molemmilla vanhemmilla, se voi olla ajoittaista
tai jatkuvaa, se voi vaikuttaa vanhemman työssäkäyntiin ja sosiaaliseen
selviytymiseen. Siihen voi liittyä muidenkin aineiden riippuvuutta ja sekakäyttöä.
Usein on vaikea selvittää todellisen kulutuksen määrää, koska vanhempi pyrkii
vähättelemään sitä.
Vanhempien päihteiden käyttö on lasten huostaanottojen yleinen syy. Lapsen
perusturvallisuus on uhattuna, perushoito ei toteudu eikä hoidon ennakoitavuus ole
turvattu. Hyvinä hetkinä päihteitä käyttävä vanhempi voi hoitaa lasta jopa
ylihuolehtivasti. Hän voi esiintyä jonkin aikaa “joulupukkina”, mutta sitten tilanne
voi äkillisesti kääntyä isoksi riidaksi tai vanhempi lähtee karkuun ja välttelee riitoja
tai vaikeita tilanteita. Vanhemman käytöksen ennakoimattomuus ja epäluotettavuus
nakertaa lapsen perusluottamusta vanhempaan ja myös muihin aikuisiin.
Alkoholiongelmaan tyypillisenä liittyvä ongelman kieltäminen estää avoimen
keskustelun asioista. Tilanteista ei kerrota etukäteen eikä niitä käsitellä jälkikäteen.
Ne vain tapahtuvat ja lapsi joutuu elämään niiden armoilla. Joskus vanhempi voi
pyytää lapselta anteeksi ja luvata, ettei tuota enää pettymystä. Sanat ja teot ovat
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kuitenkin kaksi eri asiaa, lapsi oppii, ettei vanhemman lupauksilla ole katetta. Se on
hämmentävää, koska lapsi haluaisi toivoa, että vanhempi muuttuisi.
Vanhemmat usein odottavat lapsilta huolenpitoa itselleen eivätkä ymmärrä lasten
omia tarpeita. He voivat myös olla ilkeitä lapsille nimittelemällä, kiroilemalla ja
alistamalla. Joillakin vanhemmilla humalatilaan liittyy ilkeys tai väkivalta. Toiset
ovat hauskoja ja vauhdikkaita, mutta kun tulee krapula, on toinen ääni kellossa.
Isän alkoholinkäyttö ei yleensä ole yhtä raskasta lapselle kuin äidin, ellei siihen liity
väkivaltaa. Isien alkoholiongelma näkyy tytöillä usein myöhemmin heikon
itsetunnon ja neuroottisten jännitysten muodossa, pojille juoppo isä on ristiriitainen
samaistumiskohde. Äidin alkoholinkäyttö voi tuottaa lapselle elinikäisiä katkeruuden
ja häpeän tunteita ja heikentää lapsen perusturvallisuutta. Paljon riippuu siitä, onko
lapsen läheisien aikuisten joukossa joku, johon voi turvautua.
Jos vanhemman verkosto on alkoholinkäyttäjistä koostuva, luopuminen alkoholista
merkitsee samalla luopumista ystävistä ja aloittamista aivan ”tyhjästä”. Aikaisemmat
poltetut sillat, katkenneet suhteet ystäviin, keskeytyneet opinnot, häpeän tunteet
päivähoitajia tai viranomaisia kohtaan, juomisen aiheuttama taloudellinen ahdinko ja
vastuun kantaminen veloista ja maksuista voivat tehdä raitistumisen urakasta
ylivoimaisen (Holopainen 1998).
Raskaaksi tulo voi olla suunnittelematon seuraus alkoholinkäytöstä ja liittyä
irrallisissa ihmissuhteissa. Raskauden toteaminen voi tapahtua myöhässä.
Huumeidenkäyttäjillä kuukautiskierto hämärtyy, jolloin tieto raskaudesta tulee liian
myöhään keskeytystä ajatellen. Kun päihdeongelma tulee lapsen elämään jo
sikiövaiheessa äidin toksisen ruumiin kautta ja jatkuu hoivaavan äidin kanssa, ovat
ongelmat kaksin verroin vaikeat.
Alkoholin käytöllä raskauden aikana on todettu erilaisia vaikutuksia. Ne
kohdentuvat eri alueille sen mukaan, mistä sikiön kehitysvaiheesta on kysymys.
Raskauden ensimmäisellä kolmanneksella, jolloin elimet kehittyvät, vauriot
kohdentuvat elintoimintoihin, jolloin tuloksena on aivotoiminnoiltaan normaali,
mutta elintoiminnoiltaan vaurioitunut lapsi. Raskauden viimeisellä kolmanneksella
tapahtuva vaurio saa taas aikaan aivotoiminnoiltaan vaurioituneen lapsen. Jatkuvan
alkoholinkäytön on todettu olevan pahempaa kuin kertakäytön. Periaatteessa kyllä
aivan pienikin alkoholimäärä, vaikkapa vain yksi annos, saa sikiössä aikaan
hengitysliikkeiden loppumisen. Vastaava reaktio aiheutuu yhdestä poltetusta
tupakasta. Jos raskaana oleva äiti ei voi lopettaa juomista, prognoosi on huono
myöhemminkin ja lapsi on vaarassa saada Fae (Fetal alcohol effect) tai rankemman
Fas (Fetal alcohol syndrome) -oireyhtymän. Fas-ilmiön taustalla on koko raskauden
kestänyt alkoholin käyttö. Se ilmenee pienikasvuisuutena sekä sikiöasteella että
syntymän jälkeen, kasvonpiirteiden muutoksina, neurologisena poikkeavuutena,
henkisenä jälkeenjääneisyytenä. Tällainen lapsi tarvitsee kuntoutusta ja
vanhemmuus erityistä ohjausta. Valitettavasti moni päihdeäiti pyrkii välttämään
tutkimuksia ja kieltämään tai vähättelemään ongelmaa, jolloin lapsen pelastustyö
käy mahdottomaksi (Combrinck-Graham 1989, Halmesmäki 2000).
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8.8 Vanhemman rikollisuus
Vaikka vanhemman harhautuminen rikolliselle tielle ei vielä saa viedä hänen
oikeuksiaan vanhemmuuteen, aiheuttaa rikollisuus varmasti perheelle ja lapsille
monenlaisia ongelmia. Rikosten teko ja pelko kiinnijoutumisesta aiheuttaa
voimakasta stressiä ja tuomion kärsiminen tuottaa häpeää ja leimaantumista.
Pitemmällä tähtäimellä vanhemmat vaikuttavat siihen, minkälaisen ympäröivän
maailman lapsi saa.
Monilla rikollisilla on huono impulssikontrolli. Sanat ja lupaukset voivat olla jotain
muuta tekojen tasolla. Heillä voi olla myös täysin poikki se yhteys, mitä oma rikos
merkitsee vanhemmuudelle. Heillä voi olla tietoisuus siitä, että omienkaan
vanhempien toiminta ei kestänyt päivänvaloa, mutta vain vähän ajatusta siitä,
minkälaisia käsityksiä oikeasta ja väärästä, minkälaisia elämänohjeita omilta
vanhemmilta sai.
Huumediilerinä toimimisen, ryöstöjen tai prostituution ei pitäisi kuulua lapsille.
Jossakin perheessä niihin liittyvä väkivalta tai seksuaalinen aktiivisuus voivat
tapahtua keskellä arkea lapsen silmien edessä. Kotiin voi tulla erilaisia, erikoisia
ihmisiä. Hiljattain oli lehdissä tapaus, jossa parivuotias löydettiin huumeporukan
keskeltä – lapsen äiti ei välittänyt edes tietää, miten lapsi voi.
Asiat voivat vain tapahtua ilman ennakkovaroitusta, isä häviää yhtäkkiä.
Ongelmallista on sekin, että perheessä tapahtuu hämäriä asioita, joista lapselle
annetaan omituisia selityksiä. Vanhempi voi pelätä, että lapset eivät osaa pitää
asioita perheen sisäisinä tietoina. Vanhemmat voivat pelätä myös lapsen puolesta,
ajatellen, että tätä kiusataan. Lapset usein tietävät asian siitä huolimatta, vaikka
vankilavierailuista puhutaan, että käydään isän matkatyössä ”leirillä”.
Puolison vankilassaoloaika voi olla kuin vankilaa myös kotiin jäävälle puolisolle.
Asiasta ei ehkä puhuta naapureille eikä sukulaisille. Sosiaalinen piiri surkastuu. Voi
myös olla, että asia tulee tietoon ja perhettä aletaan kartella ympäristön taholta.
Rikollinen sovittaa tekonsa yhteiskunnan määräämällä tavalla. Vanhemmuudessa on
keskeistä, miten vanhempi sovittaa asiaa lastensa kanssa. Voiko hän olla rehellinen
ja voiko hän sitä kautta sisäistää uudella tavalla rehellisyyden tai väkivallattomuuden
merkitystä. Voiko lapsi sen jälkeen luottaa vanhempaan vai joutuuko hän konfliktiin
vanhemman ja yhteiskunnan normien välillä? (Combrinck-Graham 1989, Reder &
Lucey 1995).

Vanhemmuuden arviointi 2002

49

8.9 Parisuhdeväkivalta
Väkivaltaisessa parisuhteessa useimmiten mies lyö naista. Joka viides suomalainen
nainen on kertonut ainakin ajoittain joutuneensa perheväkivallan kohteeksi.
Ammattiauttajat ihmettelevät jatkuvasti, mikä saa naiset sietämään tätä väkivaltaa ja
kestämään suhteessa. Kyse voi olla häpeästä, riippuvuudesta tai pelosta. Toisinaan
myös rakkaudesta tai sen toiveesta, jota mies selvin päin tai anteeksi pyytäessään
vannoo, mutta silti mikään ei muutu. Nainen voi myös sanoa halunneensa, että
lapsilla on ehjä perhe, vaikka se olisi välillä perhehelvetti.
Mustasukkainen omistamisen ja vartioimisen tarve voi myös johtaa väkivaltaan,
ainakin henkiseen. Silloin toinen joutuu rajoittamaan elämänpiiristään myös
ystävyyssuhteita ja harrastuksia eikä hän silti välty erilaisilta epäilyiltä.
Henkinen väkivalta voi olla vahvemman ylivaltaa, jota ylläpidetään toisen
heikkoudella. Se voi myös olla molemminpuolista valtakamppailua. Riitaisessa
suhteessa voi olla loukkaantumisia, kostoa, yhä uudelleen ja tunteiden
eskaloitumista, kun haetaan ”vahvempia aseita.” Naisen aseena sanat ovat usein
satuttavampiakin kuin miehen.
Riita voi sisältää myös väkivaltaisia aineksia, kuten tavaroiden särkemistä,
huutamista, kiroilemista, uhkailua. Voi olla, että tavallinenkin yhdessäolo sävyttyy
jatkuvalla toisen halventamisella, jota tehdään avoimesti tai huumoriin käärittynä.
Pahoinpidelty äiti ei pysty suojaamaan lapsiaan. Kotona olo on pelottavaa,
turvatonta, aiheuttaen lapselle stressitilan, jota ei voi eikä uskalla purkaa. Lapsia
usein myös kehotetaan olemaan hiljaa ja häiritsemättä, etteivät he provosoi
tilannetta. Lasten ”suojeleminen” tällä tavalla kääntyy ajan mittaan itseään vastaan.
Riitelevät vanhemmat eivät pysty näkemään tilannetta lasten silmin ainakaan riidan
hetkellä. Toisaalta he voivat olla syyllisiä ja yrittää hyvittää tekojaan. Heidän on
kuitenkin vaikea saada etäisyyttä tunteisiinsa ja suhteeseensa niin, että lastenkin
näkökulma tulisi oikeasti esiin. Uhrinakin ollut vanhempi menettää uskottavuutensa
lapsen turvana ja suojelijana.

8.10 Heikkolahjaiset vanhemmat
Heikkolahjaiset vanhemmat tarvitsevat ohjausta selviytyäkseen
monimutkaisemmista asioista. He voivat selvitä vanhemmuudesta lähiverkoston tai
isovanhempien tuen avulla. Heidän on usein vaikea ymmärtää syy-seuraussuhteita
tai monia asioita samanaikaisesti. Voi olla, että he ymmärtävät hoito-ohjeita väärin
eivätkä osaa olla siitä huolissaan. Lapsi voi joutua itse hoitamaan itseään eikä voi
rakentaa luottamusta siihen, että vanhempi pystyy hankalissa tilanteissa olemaan
lapsen turvana. Eräs paniikkioireista kärsivä aikuispotilas tavoitti, miksi hänelle tuli
hississä aina oireita – hän muisti heikkotasoisen äitinsä saaneen minkä tahansa
koneen tai laitteen epäkuntoon ja hän oli äidin armoilla – hississä tuli sama tunne.
Heikkolahjaisten vanhempien on myös vaikea auttaa lasta maailman
hahmottamisessa ja uusien asioiden integroimisessa. He voivat olla kyvyttömiä
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huomaamaan muutoksia lapsessa ja voivat kohdella isoa lasta kuin vauvaa tai
päinvastoin (Killen 1993).

8.11 Vanhemman seksuaalinen poikkeavuus
Yhteiskunnassa käsitys seksuaalisesta suuntautumisesta on muuttunut melkoisesti
viime vuosina. Kysymys lesbo- tai homoparien oikeudesta adoptoida lapsia on
ajankohtainen teema. Vanhemmuus ei kuitenkaan ole uusi asia, koska monet
homoseksuaaliset ihmiset ovat olleet naimisissa ja joutuneet peittämään asiaa
ympäristöltä. Diagnostiikka on muuttunut, enää ei ajatella homoseksuaalisuuden
olevan joko sairaus tai pahuutta. Nykydiagnostiikassa vain itseä häiritsevä
seksuaalinen suuntautuminen katsotaan häiriöksi.
Parinmuodostuksessa homoseksuaaliset suhteet on nähty eri asteisesti kiinteiksi ja
pysyviksi. Lesboparit ovat kiinteämpiä kuin homoparit, joilla hieman enemmän
taipumusta suhteisiin, joissa on vaihtuvia partnereita ja vaikeus muodostaa pysyvää
parisuhdetta. Ei ole todettu, että todennäköisyys käyttää lasta seksuaalisesti hyväksi
liittyisi homoseksuaalisuuteen, vaikka ennakkoluuloisesti joskus niin väitetään.
Homoparien vanhemmuudesta on hyvin vähän tutkimustietoa, ja olemassa olevat
tutkimukset koskevat lähes yksinomaan lesboparien vanhemmuutta. Tutkimuksissa
ei ole todettu merkitseviä eroja sukupuolisen suuntautumisen, älykkyyden,
emootioiden, käyttäytymisen tai toverisuhteiden välillä verrattaessa
homoseksuaalisten vanhempien lapsia heteroseksuaalisten vanhempien lapsiin. Ei
myöskään ole saatu todisteita siihen, että homoseksuaalinen vanhempi karsastaisi
vastakkaista sukupuolta olevaa lasta tai yrittäisi saada lapsen mies- tai
naisvihaajaksi.
Seksuaalisen vähemmistön vanhempien lapset voivat kyllä joutua yhteiskunnassa
ennakkoluulojen tai syrjinnän kohteiksi. Lapsi voi myös joutua lojaliteettikonfliktiin
vanhempien ja kavereiden normien välillä. Vanhemmat yleensä yrittävät suojella
lapsiaan näiltä ristiriidoilta ja usein neuvovat lapsia salaamaan todellisen tilanteen.
Eräässä tutkimuksessa lapset tuntuivat häpeävän enemmän sitä, jos isä oli
homoseksuaali, kuin että äiti oli lesbo.
Vanhempien seksuaalinen suuntautuneisuus tulee harvemmin lastensuojelun
mietittäväksi, paitsi silloin jos on näyttöä siitä, että on muitakin ongelmia
vanhemmuudessa. Silloin tehdään selvityksiä psykiatrisesta ja seksuaalisesta
historiasta. Yksi kiinnostuksen kohde on se, miten ja koska vanhempi ilmaisi
lapselle seksuaalisen suuntautumisensa. Jos toinen vanhempi osoittautuu
poikkeavaksi ja siitä seuraa riitaisa ero tai puolison kostoajatuksia, vaikutus lapseen
on pelottavampi, kuin jos vanhempi on hyväksynyt itsessään asian. Tavallista on,
että lapset tietävät asian jo ennen kuin se heille kerrotaan. Vanhemmat tarvitsevat
ehkä neuvontaa siihen, miten he puhuvat asiasta lapsille.
Seksuaalinen poikkeavuus sinänsä ei ole este rakastavalle ja toimivalle
vanhemmuudelle (Combrinck-Graham 1989, Reder & Lucey 1995).
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8.12 Vanhemmuuden pula – ulkoista, sisäistä, tilapäistä vai jatkuvaa?
Vaikka edellä olevista kuvauksista voisi ajatella, että on kyse syy-seuraussuhteista,
on kuitenkin tärkeä tehdä ero vanhemmuuden ja näiden riskitekijöiden välillä.
Vanhemman mielenterveysongelman perusteella ei voi suoraan sanoa, että
vanhemmuus on riittämätöntä. Toisaalta vanhemman alkoholiongelman poistuminen
ei vielä tarkoita, että vanhemmuus toimii hyvin. Vanhemmuutta on tarkasteltava
erikseen. On mietittävä, heijastuvatko vanhempien ongelmat lapsiin ja miten.
Puutteellisen vanhemmuuden taustalla voi olla yksittäinen perustekijä tai se voi olla
kertymä useasta eri ongelmasta. Ulkoista ja tilapäistä vanhemmuuden pulaa
aiheuttavia tekijöitä ovat esim. muutto toiselle paikkakunnalle, jossa ei löydykään
työtä ja ystäviä, vanhemman oman äidin tai isän kuolema, velkatilanne, joka
edellyttää jonakin aikana kahden työpaikan ylläpitämistä jne. Vanhemmilla voi olla
hyvää tahtoa enemmän kuin todellisia keinoja ratkaista vanhemmuuden pulaa.
Sisäinen ja jatkuva vanhemmuuden pula on ongelmallisempaa, esim. vanhemman
pitkäaikainen mielenterveysongelma, alkoholinkäyttö tai kypsymättömyys, jotka
heijastuvat kykyyn olla lapsen kanssa. Kun sisäisiin ongelmiin tulee lisäksi uusia
ulkoisia ongelmia, jotka vielä kasautuvat, seurauksena voi olla kannattelevien
rakenteiden murtuminen.
Killen (1993) on havainnut, että työntekijät voivat helposti mennä mukaan
vanhemman toiveisiin. Vanhempi voi hakea näitä selityksiä ulkonaisista tekijöistä,
esim. niin, että uusi asunto ratkaisisi vanhemmuuden puutteet. Silloin
vanhemmuuden sisäiset ja jatkuvat ongelmat voivat jäädä liian vähän ymmärretyiksi.

9 RIITTÄMÄTTÖMÄN VANHEMMUUDEN
ILMENEMISMUOTOJA
9.1 Vajausta huolenpidossa
Huono huolenpito on laiminlyöntiä, jolloin pieni lapsi joutuu olemaan pitkään
märissä vaipoissa, nälissään, liian vähissä vaatteissa kylmässä ilmassa tai liian
paksuissa peitoissa kuumassa helteessä, likainen, valveilla ilman, että kukaan laittaa
nukkumaan, tai vuorokauden ajat eivät erotu toisistaan. Joskus nämä laiminlyönnit
voivat muuttua vaarallisiksi, jolloin puhutaan heitteille jätöstä.
Huono huolenpito voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Psykiatriassa näkee esimerkkejä,
jotka kertovat siitä, että vauva ei tarpeeksi pysy äidin mielessä, kannatteleva,
suojeleva ”syli” tai ”kori” ei olekaan ehyt, vaan ”vuotaa”. Äiti ottaa vauvan
vaunuissa ulos, mutta unohtaa kokonaan laittaa sille peiton tuulisella säällä. Äiti
kyläilee tai asioi vauvan kanssa, mutta kotiinlähdön hetkellä hän ei muista ottaa
vauvaa mukaan. Kesällä näkee myös terassiravintoloiden liepeillä vaunuja tai
pikkulapsia, jotka joutuvat odottelemaan vanhempien kotiinlähtöä liian kauan.
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Huolenpito voi olla myös henkisesti riittämätöntä. Huono huolenpito on silloin
vauvan jatkuvaa yksinäisyyttä, vaikka se olisikin puhdas ja syötetty – tämä
ärsyketyhjiö vaurioittaa ja viivästyttää vauvan kehitystä.
Vauva tarvitsee fyysistä kosketusta, syliä, itsensä suojaamista tai kokoamista
voidakseen turvallisesti kehittää ydinitseä. Sehän kehittyy jo parin ensimmäisen
elinkuukauden aikana. Vauva tarvitsee myös vuorovaikutusta, puhetta,
katsekontaktia ja tunnetta siitä, että hän tuottaa vanhemmalle iloa, jotta voisi pystyä
keskittämään huomiotaan erilaisten ärsykkeiden tulvassa, kiinnittyä hoitavaan
aikuiseen.
Epävarma äiti voi olla ”hukassa” lapsen kanssa, vaikka hän yrittää kovasti. Voi olla,
että hänellä on lapsen itkuun yksi ainoa keino: syöttäminen. Lapsella on silloin myös
ainoa keino syöminen. Hetkeksi näyttääkin, että se auttoi, mutta sen jälkeen tulevat
vatsavaivat, joihin taas käytetään samaa konstia. Nykyinen imetysboomi antaakin
äideille ohjeita syöttää vauvaa aina kun mahdollista. Sellainen ohje toimii, jos
vuorovaikutus on muuten turvallista ja riittävän rentoutunutta, syöminen rytmittyy
ajan mittaan luontevasti. Ahdistunut vuorovaikutus taas muuttuu rajoittuneeksi,
aiheuttaa lisää ilmavaivoja ja kierre on valmis. Tällainen äiti hyötyisi avusta, jossa
hän voisi oppia luottamaan siihen, että vauva haluaa, paitsi imeä äidin rintaa, kovasti
myös tutustua äitiin ja äidin kautta itseensä. Äiti voisi malttaa mielensä ja olla
tarjoamatta aina koko palvelua välittömästi. Joskus pelkkä äidin naaman
ilmestyminen voi rauhoittaa, katsekontakti ja juttelu, syliin ottaminen, asennon
vaihtaminen ja pienet yhteiset hetket vievät huomion pois pahasta olosta.
Masentuneet äidit usein seurustelevat vauvansa kanssa positiivisesti, mutta latteasti
ja ilman iloa. Äidin vuorovaikutuksessa ei ole sellaista elävää ilmeiden ja eleiden
kirjoa, josta vauva saisi kiinni. Joskus myös asiat näyttävät päällisin puolin hyviltä,
mutta masennus ilmenee vain jonakin epämääräisenä tunteena siitä, että jotain
puuttuu. Vuorovaikutus ei lähde elämään, siitä puuttuu yhteinen innostus ja
haastavuus. Toisinaan taas vuorovaikutus on verhottu positiiviseksi, mutta pinnan
alla on paljon ärtymystä, joka ei saa näkyä, mutta joka uuvuttaa välillä äidin voimat
äärirajoille.
Psykoottiset äidit voivat jättää vauvan yksin tai vääristää vuorovaikutusta. Eräs äiti
imetti vauvaansa jatkuvasti, tukahduttavalla tavalla. Lapsi otettiin huostaan, ja
lapsen käytöstä kuvasi paniikki syliin ottamisesta ja katsekontaktin välttely.
Vakavasti masentunut tai psykoottinen vanhempi voi joskus vetäytyä omiin
maailmoihinsa. Hän ei jaksa olla suhteessa, ei vastaa kysymyksiin tai loukattuna
pitää mykkäkoulua, joka voi kestää päiväkausia. Pieni lapsi ei voi käsittää, mistä se
johtuu ja voi kokea sen hyvinkin traumaattisena. Kun on tehty kokeellisia
tutkimuksia, jossa äitejä pyydettiin yhtäkkiä ”kivettymään”, havaittiin, miten suuri
hätä lapsille tuli. Toisaalta masentuneiden äitien lapset eivät reagoineet samalla
intensiteetillä, koska he eivät olleet tottuneet odottamaankaan paljoa enempää.
Lastensuojeluperheissä on havaittu vanhempien pitävän vauvoja kykenevinä
tekemään asioita, jotka kuuluisivat vasta vanhemmalle lapselle. Vauva esim. saa
syöttää itseään tyynyyn tuetun tuttipullon varassa, leikki-ikäisenä hänen pitäisi osata
pukea itse tai kulkea tarhaan omin päin tai hänen pitäisi valvoa pienempää sisarta,
vaikka tarvitsisi vielä itse huolenpitoa
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9.2 Kaltoinkohtelu
Kaltoinkohtelu on fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista väkivaltaa.

9.2.1. Fyysinen väkivalta
Eräs aikuispotilas kertoi, miten isä löi häntä pienenä, jos hän oli tehnyt pahaa, mutta
myös silloin, kun hän itki satutettuaan itsensä, ja kateudesta silloinkin, jos hän oli
saanut kiitosta muilta. Hän kertoi myöhemmin itsekin lyöneensä lapsiaan
ajattelematta asiaa, kunnes hän havahtui kuullessaan, että se on laissa kielletty. Hän
lopetti lyömisen, mutta sai tehdä paljon töitä, ennen kuin suhteet lapsiin alkoivat
korjaantua.
Väkivaltaperheissä tavallisempi kuvio on, että lapsia ei varsinaisesti lyödä, mutta
lapset joutuvat seuraamaan ja pelkäämään vanhempien välistä väkivaltaa. Jos äitiä
on lyöty ja hän on hermostunut ja stressaantunut, kasvaa riski siihen, että hän lyö
lapsia kiukuspäissään, vaikkei tarkoittaisi. Vauvakin voi joutua tällaisen
läimäyttelyn kohteeksi, jos se itkee kovasti ja vanhempi tulkitsee sen tahalliseksi.
Myös vauvan ravistelu on väkivaltaa, joka on vaarallista vauvan aivoille.
Viime vuosina psykiatriaan on tullut lukuisia äitejä, joko itse tai miehensä
aloitteesta, jotka kärsivät aggressiivisista purkauksista, joita heidän on vaikea hallita.
Heillä on samalla syyllisyyttä ja halua muuttua, mutta vähän kykyä siihen. Avun
hakeminen on kuitenkin jo iso askel vastuun ottamiseen omasta käytöksestä.
Fyysisen väkivallan lievempiä muotoja ovat tukistamiset ja nipistämiset.
Primitiivisempiä käyttäytymistapoja taas ovat lapsen töniminen, repiminen,
potkiminen ja pureminen.
Fyysisellä puuttumisella on aste-eroja myös siinä, voiko lapsi kokea ne tietystä
käyttäytymisestä seuraaviksi, jotenkin johdonmukaisiksi rangaistuksiksi, vai
tulevatko ne ennakoimattomasti.
Lapsen ja aikuisen valtataisteluissa lapsikin oppii ärsyttämään vanhempaa. Eräs
naispotilas kertoi, että hän tunsi lapsena aina ylemmyyttä, kun äiti joutui raivon
valtaan ja löi häntä, koska hän tiesi, että äitiä sen jälkeen hävetti asia. Onnelliseksi
hän ei kuitenkaan itseään tuntenut, eikä koskaan voinut kokea suhdetta äitiin hyvänä.
Pahoinpideltyjä vauvoja valitettavasti tulee aika ajoin sairaalan ensiapupoliklinikalle. Silloin joudutaan tutkimaan, pitävätkö vanhempien selitykset esim.
vahingossa tapahtuneesta putoamisesta yhtä vammojen laadun kanssa. Jos ristiriitaa
ilmenee, tarvitaan oikeuslääkärin tutkimus ja yhteys lastensuojeluun. Tämä on
tietenkin tuskallista niille vanhemmille, joita epäillään väärin perustein. He
kuitenkin yleensä ymmärtävät asian tärkeyden ja sairaalan velvollisuudet ja voivat
toimia hyvässä yhteistyössä tutkijan kanssa.
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9.2.2. Psyykkinen kaltoinkohtelu
Psyykkinen väkivalta on nolaamista, kiusaamista, haukkumista, häpäisemistä,
pilkkaamista, vähättelyä tai lapsen oikeuksien sivuuttamista. Se voi tapahtua kovalla
äänellä raivopäissään kiroillen tai hyytävän rauhallisesti. Joskus se on tavaroiden
rikkomista pelotteluna ja vallankäyttönä. Se voi sisältää liian tiukkoja ehtoja
lapselle. Vauvan kohdalla se voi olla esim. pakottavaa tai tunkeutuvaa, liian tiivistä
ja vauvaa häiritsevää vuorovaikutusta. Se voi liittyä aikatauluihin,
pakkosyöttämiseen, taisteluun nukkumaanmenosta jne. joita voi säestää huutaminen
ja hermostuminen. Vanhempi ei osaa kunnioittaa lapsen yksilöllisiä psyykkisiä
rajoja.
Lastensuojeluperheessä voi olla sellainen kulttuuri, että vauvalle leperteleminen on
typerää ja lapsellista. Vanhemmat voivat myös ajatella, ettei lapsi tarvitse
lohdukkeita ja yrittävät kitkeä nopeasti lapsesta avuttoman puolen pois. Erityisesti
pojille ei sallita heikkoutta, tutin käyttö on epämiehekästä, itkusta puhumattakaan.
Tutkimuksissa on havaittu, että lapsiaan kaltoin kohtelevilla vanhemmilla on
erilaiset odotukset ja asenteet vanhemmuutta kohtaan, mikä vaikuttaa heidän
kurinpidollisiin keinoihinsa. Esim. lapsen pitäisi pystyä istumaan 12-viikkoisena,
ottamaan askeleita 40-viikkoisena ja tajuta, milloin ovat tehneet väärin 52viikkoisena. Nämä vanhemmat eivät olleet tietämättömiä ja ymmärtämättömämpiä
kuin muut, mutta eivät osanneet soveltaa asioita omiin lapsiinsa. He eivät olleet
tietoisia lastensa todellisista kyvyistä. He myös näkivät kasvattamisen helppona
tehtävänä, kun vertailuaineiston vanhemmat pitivät sitä monimutkaisena (Reder
& Lucey 1995).
Silloin 1-vuotias, joka ei vielä kävele, voi saada vanhemman tuntemaan häpeää ja
ilmaisemaan sen myös lapselle. Lapsi voi saada kuulla kiroilua epäonnistuessaan,
muttei ehkä koskaan kiitosta tai kannustusta.
Erona huonon ja hyvän kasvatuksen välillä on, että hyvässä vanhemmuudessa talon
säännöt sanotaan melko selkeästi käyttäen käskyjä ja sanktioita tarvittaessa useimmiten lapsi noudattaa vanhempien tahtoa eikä isoja konflikteja synny.
Kasvatus on enemmän ohjaavaa kuin rankaisevaa ja hyvään vanhemmuuteen kuuluu
joustavuus – säännöstä voidaan joskus poiketa, jos siihen on hyvä syy.
Huonoon kurinpitoon liittyy epäloogisuus - pienistä rikkeistä voi tulla karmeat
rangaistukset - isot voivat jäädä kokonaan sikseen - uhkat ja niiden toteutus eivät ole
ennustettavia.
Sanotaan, että meidän kulttuurissamme vauvoja ja pikkulapsia vielä kehutaan, mutta
jossakin vaiheessa kehuminen vaihtuukin pääasiassa kritiikiksi tai moitteeksi.
Lapsen elämässä voi olla molempia, mutta kehuvaa ja kannustavaa vuorovaikutusta
tulisi olla paljon enemmän kuin moittivaa. Terttu Arajärven mukaan sitä pitäisi olla
80 %.
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Eräässä projektissa perheitä arvioitiin sen perusteella, miten paljon he tuottivat
lapsikeskeisiä, positiivisia ilmaisuja; kehumista, kiitosta, hymyä, innostamista ja
pienten virheiden tai rikkeiden sivuuttamista verrattuna lasta muuttamaan pyrkivään
käskemiseen, kritiikkiin, negatiivisiin kysymyksiin ja määräilevään opettamiseen.
Suhteeksi saatiin normaaliperheissä 1:1,3, lastensuojeluperheissä 1:5. Kun perheille
annettiin terapiaa, jossa kiinnitettiin huomiota näihin kysymyksiin, saatiin suhde
kääntymään päinvastaiseksi, 6;1 mikä heijastui samalla ongelmien vähenemisenä ja
ilmapiirin parantumisena perheessä (Reder & Lucey 1995).
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9.2.3. Seksuaalinen hyväksikäyttö.
Lapsen seksuaalinen riisto tarkoittaa mm. ruumiillista pahoinpitelyä, joka kohdistuu
lapsen sukupuolielimiin, lapsen ruumiillista koskemattomuutta loukkaavaa
seksuaalitekoa, esim. sukupuolielinten koskettelua, sukupuoliyhteyttä tai sen yritystä
alle 16-vuotiaan kanssa, lapsen johdattamista ikää ja kehitystasoa vastaamattomaan
seksuaalikäyttäytymiseen, esim. toisen henkilön sukupuolielinten kosketteluun tai
tyydyttämiseen, lapsen altistamista seksuaalisille ärsykkeille, esim. saattamalla hänet
seuraamaan yhdyntöjä, pornofilmejä yms. tai lapsen käyttämistä esiintyjänä
epäsiveellisissä julkaisuissa, filmeissä tai tilaisuuksissa ja lapsen johdattamista
prostituutioon. Insestillä tarkoitetaan sukupuoliyhteyttä biologisten lähisukulaisten
kesken.
Vauvojakin voidaan käyttää seksuaalisesti hyväksi, vaikka se on harvinaisempaa.
Vauvan fyysinen ja seksuaalinen pahoinpitely on merkki vanhemman pahasta
patologiasta, jolla on huono ennuste. Hyväksikäyttäjät ovat useimmiten isiä,
isäpuolia tai miespuolisia sukulaisia. Toisaalta seksuaalisesti häiriintynyt tai
psykoottinen äiti saattaa hyväksikäyttää lapsiaan. Sitä on vaikea hyväksyä tai edes
uskoa, on tapauksia, joihin ei ole puututtu, vaikka epäilyt ovat heränneet.
Tutkiminen on vaikeaa, koska siihen liittyy kieltäminen. Lapsen seksualisointi voi
kuitenkin tulla esiin vanhemman puheissa. Hyväksikäyttäjällä voi olla pahanlainen
vääristymä realiteeteista, hän voi nähdä lapsen ikäänsä nähden vanhempana
”seksuaaliobjektina” ja väittää, että lapset haluavat seksuaalista kiihottamista. Vauva
on täysin puolustuskyvytön eikä sillä ole edes sanoja.
Myös puolison suhtautuminen on tärkeää. Voi olla, että normaali seksuaalisuhde
sisältää ristiriitoja eikä toimi. Häpeän tai puolison menetyksen pelko estää
näkemästä lapsen altistamista tilanteelle tai puuttumasta siihen.
Joskus terveyskeskuksessa nähdään, että lapsen sukuelimissä tai anaalialueella on
turvotusta, mustelmia tai hankaumia. Lapsella voi myös olla mustelmia, ruhjeita tai
haavoja, joiden syistä vanhemmat tai hän itse antavat epämääräisiä selityksiä, jotka
eivät sovi yhteen vammojen kanssa. Joskus tuloksena on lapsen sukupuolitauti tai
isomman lapsen tulo raskaaksi.
Pieni lapsi voi oirehtia monin eri tavoin. Hänellä voi olla mm. pysyviä ja vaikeita
syömisvaikeuksia, unihäiriöitä, vatsakipuja tai tuhrimista. Käytökseltään hän voi olla
jatkuvasti masentunut ja sulkeutunut karttaen aikuisia. Toisaalta hän voi olla
seksuaalisesti latautunut ja korostuneen viettelevä, hän voi masturboida
pakonomaisesti tai tarttua muiden lasten sukupuolielimiin. Hän voi myös pelätä
jompaakumpaa vanhempaa, kavahtaa kosketusta, olla jatkuvasti levoton, ahdistunut
ja ylikiihottunut. Hän voi taantua kehityksessään alemmalle tasolle. Vähän isompi
lapsi voi yrittää karata kotoaan tai rankaista itseään, jopa yrittää itsemurhaa. Lapsen
kasvaessa aikuisuuteen hänen persoonallisuuteensa voi myös jäädä torjuttuja osia.
Ne voivat myös alkaa elää omaa elämäänsä, jolloin puhutaan dissosiaatiohäiriöistä
(Hirvonen 1995, Taskinen 1994, Terr 1994).
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9.3 Vajausta ja vääristymistä kiintymyssuhteessa
Luvussa 4.3 puhuttiin kiintymyssuhteista. Normaaliväestössä turvalliset
kiintymyssuhteet ovat enemmistönä. Variaatioon kuuluu myös niin vältteleviä kuin
ristiriitaisia kiintymyssuhteita, joita ei vielä pidetä patologisina. Välttelevästä tai
ristiriitaisesta kiintymyssuhteesta kehitys voi kuitenkin johtaa patologisempiin
kuvioihin.
Kiintymyssuhteet ovat vauvan kehittämiä selviytymisstrategioita, joilla vauva oppii
pärjäämään siinä ympäristössä, jossa hän elää. Vaikka turvallista kiintymyssuhdetta
pidetään nimensä mukaisesti toisia parempana, ei sekään ole toimivin
selviytymiskeino silloin, kun ympäristöön ei voi luottaa. Liian luottavainen ja
”sinisilmäinen” lapsi voi silloin pettyä pahemman kerran, kun luottamus romahtaa.
Turvallinen kiintymyssuhde antaa silti lapselle useimmiten joustavuutta erilaisten
selviytymiskeinojen löytämiseksi.
Välttävä kiintymyssuhde voi kääntyä niin, että lapsi hoivaa vanhempaa. Vauva
piristää masentunutta äitiä, pikkulapsi alkaa aikuiseksi psykoottiselle äidille, koska
se on oppinut olemaan varuillaan äidin ilmeistä ja liikkeistä. Turvatakseen omaa
hyvinvointiaan se alkaa pitää äitiä tasapainossa. Silloin hoitotahojen tai
lastensuojelun työntekijöiden on vaikea nähdä mukavalta näyttävän
vuorovaikutuksen haitallisuutta. He voivat ajatella, että tämä lapsihan pärjää hienosti
näinkin sairaan äidin kanssa, voivatpa antaa siitä äidille kiitostakin. Totta, lapsi
näyttää pärjäävän, mutta se voi kostautua myöhemmin psyykkisenä sairastumisena.
Espoon lapsiperheprojektin tutkimuksessa oli havaittavissa, että psykoosiperheen
lapset ovat usein näennäisesti pikku aikuisia, koska moni on kehittänyt väärän
itseyden, false selfin. Lapsi on taitava myötäilemään toisten tunnelmia, mutta hänen
omat tunteensa, tarpeensa ja valintansa jäävät vieraaksi alueeksi, (Vartiovaara ym.
1990).
Ristiriitainen, epävarma kiintymyssuhde tuottaa molemmin puolin jatkuvia
loukkaantumisia ja ylläpitää kostoa. Lapsi voi heittäytyä vauvaksi, herättää
huomiota, koetella rajoja. Vanhempi voi ajattelematta palkita kiellettyä
käyttäytymistä, esim. lapsi ei saa tahtoaan läpi kauniilla pyynnöllä, mutta sitten saa,
jos nostaa hirveän metelin. Lapsi voi oppia pelaamaan kaikessa vuorovaikutuksessa.
Crittenden on havainnut, että lapsi voi ärsyttää vanhempaa siihen pisteeseen, että
tämä on vähällä lyödä häntä. Juuri sillä hetkellä, kun lyöminen tapahtuisi, lapsi
heittäytyykin suloisen avuttomaksi, niin että vanhempi tuntee suurta syyllisyyttä.
Tämä kuvio voi jatkua myöhemmin parisuhteessa. Silloin puhutaan viharakkaussuhteesta (Crittenden 1995).
Vauvan hoidossa voi myös olla vaihdellen tunkeutuvaa kontrolloivaa tai heitteille
jättävää vuorovaikutusta. Kaltoin kohtelevaa äitiä lapsi voi ajan mittaan oppia
”lukemaan”. Hän voi myös oppia olemaan välinpitämätön heitteille jättävää äitiä
kohtaan. Kun äiti on vaikeasti ennakoitavalla tavalla molempia, lapsen strategiat
lamautuvat. Silloin on kyseessä organisoitumaton kiintymyssuhde, joka heijastuu
useimmiten lapsen myöhempinä vaikeuksina.
Crittenden haastatteli lapsiaan kaltoin kohtelevia äitejä. Nämä kokivat lapsensa
vaativampina ja ärsyttävämpinä - lapsilla oli myös enemmän häiriöitä unessa,
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syömisessä ja terveydessä. Vuorovaikutuksessa oli vähän hyvää fyysistä kontaktia,
halausta, sen sijaan paljon välttävää, toruvaa suhtautumista.

9.4 Huonosti toimiva perhe
Lapsen tilannetta voidaan tarkastella myös siinä kolmiossa, johon kuuluvat isä, äiti
ja lapsi. Onko kaikille tilaa? Kolmiossa kaksi jäsentä voi liittoutua keskenään ja yksi
jää ulkopuolelle. Jos lapsi on ulkopuolinen, hän voi olla syntipukki. Hän voi myös
oireilla vanhempien sisäisesti tyhjää tai ongelmallista suhdetta. Jos taas äiti ja lapsi
liittoutuvat isää vastaan, esim. äiti on hyvä, isä paha, lapsen on vaikea ratkaista
hyvän ja pahan integroitumista itsessään. Jos eronneet vanhemmat taistelevat lapsen
suosiosta yrittäen saada lasta aina omalle puolelleen, lapsi on stressaavassa
lojaliteettiristiriidassa, mahdottomassa tilanteessa.
Bentovim (1986) on tarkastellut romahtavia perheitä ja havainnut ongelmia:
-

Perheen jäsenten ja perheen sukupolvien välisissä rajoissa, niitä ei ole tai ne ovat
epäselvät. Perheenjäsenet sekaantuvat voimakkaasti toistensa asioihin tai elävät
hyvin eristäytyneesti toisistaan.

-

Perheen kommunikoinnissa - asiat hämärtyvät ja sekoittuvat hajanaisiksi,
häiriintyneiksi tai kaoottisiksi kuvioiksi, esim. oudoiksi vihjeiksi.

-

Tunneilmastossa, joka on poikkeava ja vihamielinen. Se voi olla myös kuollut,
paniikinomainen, kieroutuneen hyökkäävä tai aliarvioiva.

-

Liittoutumissa – perheessä on jonkun jäsenen eristämistä ja syntipukkiasetelma.

Lapsi voi perheessä joutua ”kaksoissidokseen”; eli teki hän niin tai näin, se on
väärin. Se voi tulla yhden vanhemman taholta tai liittyä parisuhteen ristiriitaan.
Lange on havainnoinut psykoosiperheitä ja havainnut kaksoispetos-ilmiön: Lapsi
vietellään salaliittoon toista vanhempaa vastaan, mutta suostuttuaan tähän lapsi tulee
petetyksi ja jää täysin ulkopuoliseksi. Ratkaisemattomasta tilanteesta seuraa lapsen
sairastuminen psykoosiin.

10 LAPSEN NÄKEMINEN
10.1 Vauvan/lapsen masennus
Kun vauva näyttää ilottomalta, vähään tyytyvältä tai kärsivältä, on syytä ajatella
vauvan olevan masentunut. Vauva ei useinkaan kovaäänisesti vaadi oikeuksiaan,
vaan enemmänkin hiljaisesti valittelee oloaan. Masennus voi näkyä lapsen
vuorovaikutuksessa ympäristöönsä – hänen käytössä olevat vuorovaikutustaitonsa
ovat määrällisesti ja laadullisesti vähäisempiä kuin terveellä, uteliaalla lapsella.
Lapsiryhmässä hän voi jäädä ”näkymättömäksi”. Hän voi myös joskus hymyillä,
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mutta katsekontakti jää heikoksi eikä hän aktiivisesti hae sitä. Hänellä voi olla unija syömishäiriöitä. Myös vauvan jatkuva sairastelu voi liittyä masennukseen.
Eräs äärimmäinen syömishäiriön muoto on ”Failure to thrive” – jossa vauvan paino
ei kasva, koska hän ei pysty hyväksikäyttämään ravintoa. Taustana on se, että lapsi
ei saa henkistä ravintoa ja välittämistä tarpeeksi.
Isompana masentuneella lapsella havaitaan mimiikan niukkuus, lapsi on yleisesti
tyytymättömämpi, hänellä on vähemmän leikkiä ja iloa. Hän on vetäytyvämpi ja
hänellä on huono itsearvostus. Pettymysten sietokyky on huono. Se voi jatkua
keskittymiskyvyttömyytenä, motorisena lyhytjännittyneisyytenä, tapaturmaalttiutena, alisuoriutumisena, somaattisina vaivoina ja jopa itsemurha-ajatuksina.
Jollei lapsi saa apua, pitkäaikaisseurauksena on kehitysviivästymiä, käytöshäiriöitä
ja oppimisvaikeuksia, joihin liittyy huono itsearvostus ja itseluottamuksen puute. Jos
lapsivuodemasennus on alussa estänyt hyvän kiintymyssuhteen ja luontevan
vuorovaikutuksen syntymistä, se voi edelleen jatkua vanhemman ja lapsen
suhteessa, vaikka masennus olisi helpottanut. Suhde voi jäädä etäiseksi tai siinä
vallitsee luottamuspula (Puura & Tamminen 1997).

10.2. Pienen lapsen trauma

Jo sikiövauva voi kokea traumoja kohdussa esimerkiksi silloin, kun äidillä on
keskenmenovaara. Vaikka kohtuelämän asioista ei vielä ole kovin paljon tietoa, on
esitetty näkemyksiä, että kohtuvauva osallistuu myös vanhempien välisiin
väkivaltatilanteisiin. Kovat äänet, iskut, jotka vaikuttavat paineen muutoksiin tai
supisteluihin kohdussa, samoin kuin kohdun kemian muutokset äidin kovan
ahdistuksen seurauksina aiheuttavat sen, että vauvan olo kohtukodissa muuttuu
epävarmemmaksi. On havaittu, että kohtuvauva, joka normaalisti on valveilla
ollessaan liikkeessä, voi stressin vaikutuksesta kyyristyä liikkumattomaan asentoon.
Vanhan kansan sanonta, että raskas nainen ei saisi vihastua tai pelästyä
silmittömästi, että lapsesta tulisi hyväluontoinen, ei ehkä olekaan aivan tuulesta
temmattu. Alkoholia väärinkäyttävän äidin vauva voi myös kohdussa huonosti ja
näyttää vanhalta jo syntyessään (Piontelli,1992).
Normaalisynnytykseenkin liittyy vauvan stressi, joka on toisaalta elämän ja
kuoleman kysymys, toisaalta tarpeen vauvan elintoimintojen liikkeelle sysäämiseksi.
Jos syntymään liittyy vaikeampia komplikaatioita, luonnon herkkä
kiinnittymisprosessi häiriintyy, mikä on trauma sekä äidille että vauvalle. Äitikin voi
olla synnytyksestä järkyttynyt, niin ettei hän heti jaksa olla vauvalle emona.
Keskosvauvat ovat oma lukunsa. Imukupilla syntyneet vauvat ja tehohoitoa
tarvitsevat vauvat joutuvat ääriolosuhteisiin. Ennen sairaalassa ei tavoitettu vauvojen
kärsimyksiä. Vastasyntynyttä roikotettiin pää alaspäin ja läimäytettiin takapuolelle ja
oltiin tyytyväisiä vauvan itkusta, koska keuhkot vahvistuvat. Keskosvauvoja
saatettiin leikata nukuttamatta, koska ajateltiin, etteivät ne tunne kipua. Onneksi
nykyään yritetään tehdä pienen ihmisen elämän alku mahdollisimman lempeäksi.
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Äideillä tulisi olla mahdollisuus saada psykologista apua traumaattisen synnytyksen
läpikäymiseen. Hänen kanssaan pitäisi myös käydä lääketieteelliset asiat läpi, niin
että hän saa vastaukset kaikkiin kysymyksiin, jotka muuten jäävät painamaan mieltä.
Sairaalan henkilökunnan tulisi ymmärtää äitien herkistymistä ja olla käytettävissä
niin, että äidin ja vauvan kiinnittyminen toisiinsa tulisi mahdolliseksi. Silloin, kun on
riskinä, ettei imetys käynnisty eivätkä vauva ja äiti löydä toistensa syliä, pitäisi myös
olla hellävaraista apua saatavilla.
Vauvan ja pienen lapsen suurimmat traumat liittyvät eroon äidistä. Vasta vähitellen
vauvalle tulee enemmän mahdollisuuksia korvata äitiä muilla kiintymysssuhteilla.
Silti esimerkiksi päiväkotiin meno alle vuoden ikäisenä on traumaattisempi kokemus
lapselle, kuin yleensä uskotaan. Lapsen turvaperusta voi järkkyä pahan kerran ja
kasvatusvastuu siirtyy kodista kokopäiväisesti päiväkodille, jossa lapsi joutuukin
pärjäämään taistele – pako mekanismeilla. Vielä huonompi tilanne on, jos lapsi on jo
kotona joutunut olemaan liikaa omillaan toimeentuleva.
Pienelle lapselle asioiden ymmärtäminen ja suhteuttaminen on ylivoimaista ilman
aikuisen apua. Pieni lapsi voi saada joskus traumoja sellaisistakin asioista, joita
vanhempien on vaikea ymmärtää. Lapsi voi joutua paniikkiin aina nähdessään häntä
pelottavan taulun tai lelun, koska hän ei vielä osaa erottaa todellisuutta ja
mielikuvitusmaailmaa. Aikuinen ei myöskään tule ajatelleeksi niitä mittasuhteita,
miltä maailma näyttää lapsen silmin katsottuna.
Myös lapsen omat tunnereaktiot ovat voimakkaita ja pelottavia, jos niiden
tyynnyttämiseen ei saa riittävää apua. Vauvan itku muuttuu paniikiksi nopeasti.
Sairauskierre on joskus ilmaus siitä, että vauva on ylivoimaisten rasitusten keskellä.
Ratkaisemattomat traumaattiset kokemukset lamaannuttavat ja vaikeuttavat
selviytymistä uusista kriisitilanteista. Ne voivat myös koteloitua aivoihin niin, että
alkuperäinen trauman aihe unohtuu ja yhteys siihen katkeaa, mutta tilanteissa, joihin
liittyy jotakin samankaltaista tulee pintaan erilaisia paniikkituntemuksia. Lapsi tai jo
murrosikään kasvanut nuori voi reagoida impulsiivisesti tai väkivaltaisesti
tilanteessa, jossa tulee vastaan pieni turhautuminen. Empatiakyky toisia kohtaan voi
olla jo huolestuttavasti vähentynyt.
Traumaterapiassa pientä lasta yritetään kuulla ja ymmärtää ja antaa hänelle keinoja
leikin, satujen, piirtämisen tai muovailemisen keinoin ilmaista ja työstää pahaa
oloaan. Jos lapsen traumaattinen kokemus on aikuisten tiedossa, sitä on
mahdollisuus työstää ja se yleensä kannattaa. Puhutaan ”singel-traumasta”, yhdestä
traumaattisesta tapahtumasta..
Toinen tilanne on, jos lapsen koko elämä on täynnä isompia ja pienempiä traumoja
ja mahdollisuus niiden ymmärtämiseen tai selvittelyyn on olematonta. Näin on
silloin, kun se aikuinen, johon lapsen pitää turvautua, onkin lapselle samalla pelon
lähde. Silloin työntekijöillä pitäisi olla keinoja nähdä ja tajuta lapsen tilannetta.
Lapsen elämä alkaa muuten häiriintyä monella tasolla, hän ei pysty keskittymään,
luomaan sosiaalisia suhteita, hallitsemaan tunteita tai pelkoja. Selviytymistarina voi
olla se, että lapsi ottaa harteilleen ikuisen huolehtijan roolin, joka kuitenkin tuntuu
ylivoimaiselta, kun omat tarpeet eivät koskaan tule hoidetuksi. Äärimmäinen pako
on lapsen psykoosi, autistinen oma maailma tai dissosiaatiohäiriöt, jotka ilmenevät
niin, että lapsen mielessä on ”mustia aukkoja” tai jakautunut persoonallisuus.
(Fraiberg 1978, Fuhrman 1999, Karr-Morse & Wiley 1997)
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10.3. Miten taaperoikäinen ”kertoo” vääristyneestä suhteesta?
Vauvojen ja vaippaikäisten tarkkailu on tottumattomalle vaikeaa, koska vauvan
käyttäytyminen voi johtaa harhaan. On helpompaa nähdä puutteita konkreettisessa
huolenpidossa kuin ihmissuhteissa. Kehitettäessä vauvojen arviointivälineitä ovat
tutkijatkin aluksi tulkinneet virheellisesti turvallisiksi joitakin kaikkein
patologisimmissa suhteissa eläviä vauvoja. Vasta kouluttautuminen aiheeseen antaa
välineitä nähdä ero riittävän turvallisesti kiintyneen ja kehityksessään häiriintyneen
vauvan välillä.
Välttävässä kiintymyssuhteessa vauva oppii peittämään todellisia tunteitaan. Pieni
vauva ei osaa vielä kovin hyvin näytellä, mutta jo vauvankin käytöksessä nähdään
viitteitä siihen suuntaan. Pienen vauvan välttelevä käyttäytyminen voidaan vielä
nähdä konkreettisesti. Vauva kääntyy poispäin, pitää etäisyyttä, kävelee vanhemman
ohi tai keskittyy leluun, vaikka vanhempi on lähdössä. Hän on silti tietoinen
vanhemman lähdöstä ja sopeutuu siihen sydän pamppaillen. Tällaista lasta pidetään
helposti itsenäisenä, vaikka se on liian pieni olemaan itsenäinen. Vanhemmat voivat
olla itsenäisyydestä ylpeitä ja työntekijät voivat ajatella, ettei lapsi tarvitse erityistä
huomiota. Toisella ikävuodella lapsi voi jo olla oppinut hämäämään, tekemään
itselleen ”maskin”, joka ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Silloin lapsi on oppinut
peittämään avoimen välttelevän käyttäytymisen esimerkiksi tekopirteään
tervehdykseen.
Crittenden (1995)

Ujo, mutta sisäisesti raivokas poika ja mallikelpoisesti suoriutuva, sisäisesti kömpelö
tyttö.

Ristiriitaisessa, epävarmassa kiintymyssuhteessa vauva oppii liioittelemaan
tunteitaan. Hän voi heittäytyä vauvamaisemmaksi kuin onkaan, tehdä teatraalisesti
”valloituksia” tai kokeilla rajoja, kiellettyjä asioita, kieltäytyä syömästä,
nukkumasta, pukemasta jne. Hän voi yhtä aikaa haluta syliä tai huomiota ja
välittömästi sitä saadessaan torjua sen. Tällainen lapsi voi aiheuttaa kaaoksen, niin
että vanhempien on vaikea jutella tai keskittyä mihinkään. Hän voi saada raivareita,
joihin voi liittyä pään hakkaaminen lattiaan tai seinään.

Crittenden (1995)
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Ulospäin kovis, machoileva , mutta sisäisesti avuton ja yksinäinen poika.

Lapsen niin sanottua mukautuvaa käyttäytymistä on ehkä kaikkein vaikein nähdä
patologiseksi. Silloin, kun lapsen ja vanhemman roolit ovat vaihtuneet, puhutaan
lapsen kompulsiivisesta hoivaavasta käyttäytymisestä välttelevän
kiintymyssuhdekategorian alaryhmänä. Tällainen vauva on herttainen ja hymyilevä.
Epäaitous tulee esiin vasta ristiriitatilanteissa, joissa lapsi väsähtää tai yrittää
hätäisesti palata hoivaavaan rooliinsa. Toisaalta tarkkailija voi havaita ristiriidan,
kun miettii, mistä positiivisuus aiheutuu, eikä löydäkään siihen mitään varsinaista
selitystä, vain ristiriidan.
Perheessä, jossa lapsi osaa ennakoida vanhemman väkivaltaa, esim. tietää, että
vanhempi lyö tietyissä tilanteissa, hän oppii kompulsiivisesti tottelevaksi ja
mukautuvaksi (toinen välttelevän suhteen alaryhmä). Lapsen katse voi kuitenkin
ilmaista pelkoa, vaikka lapsi esittää kilttiä. Kiltteydestä puuttuu läheisyys. Lapsen
sisällä voi kasvaa kiukku.
Hiljattain haastateltiin televisiossa sosiaalityöntekijää, joka on tehnyt työtä
väkivaltaperheissä. Hän kertoi poliisien lailla kiinnittäneensä huomiota siihen, miten
näissä perheissä lapset näyttävät ikään kuin turtuneen kamalaan elämäänsä, niin kuin
he eivät enää reagoisi mihinkään.
Lapsen takertuminen vieraisiin kertoo myös patologiasta. Jos lapsi tulee heti vieraan
syliin, se voi tuntua imartelevalta, jollei samalla näe, että lapsi asettaa vieraan
parempaan asemaan kuin omat vanhemmat. Tällaisia lapsia nähdään esim. monilla
psykoottisilla tai huumeidenkäyttäjävanhemmilla.
Kaoottista kiintymyssuhdetta ei ole helppo havaita. Se näkyy pienellä lapsella
esimerkiksi ristiriitana, kun lapsi lähestyy vanhempaansa ja sitten jähmettyykin
paikoilleen – hän ei tiedä, pitäisikö mennä vanhemman luo vai välttää vanhempaa.
Perheissä, joissa lapsen tilanne on vääristynyt, olipa hän ryhtynyt pikku aikuiseksi
tai oikuttelevaksi vauvaksi, lapsi voi saada valtaa päättää asioista, jotka eivät pitäisi
kuulua hänelle. Toisaalta lapselta voi puuttua mahdollisuus leikkiin tai rauhaan
kehittyä, mikä pitäisi lapsella olla. Kaikissa näissä suhteissa yksi terapian tavoitteista
on palauttaa lapsi lapseksi.
Lapsen, joka on kokenut niin paljon heitteille jättöä, hylkäämisiä tai pelottavia
kokemuksia, ettei hän ole muodostanut juuri minkäänlaista kiintymyssuhdetta, voi
joskus tavata lastenkodissa. Tällainen lapsi ei halua syliin eikä hae katsekontaktia.
Hän on enemmänkin kiinnostunut peileistä ja heijastavista esineistä ja voi jäädä
tuijottelemaan omaa kuvaansa. Hänellä voi olla itseään tyydyttäviä maneereja,
heijausta, jne. (Crittenden 1995, Lieberman 1993).
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10.4.

Huonon vanhemmuuden vaikutukset lapsiin
Killen (1993) on luetellut joitakin lapsen reaktioita vanhempien huonoon kohteluun:
ahdistus ja suru, riippuvuus, psykosomaattiset oireet, kuten vatsavaivat tai päänsäryt,
syyllisyys, lojaalisuus huonoa vanhempaa kohtaan ja vähitellen samaistuminen
tähän, kehitysviivästymät ja oppimisvaikeudet. Hän tarkastelee niitä myös sitä
kautta, että jotkut oireet liittyvät yrityksiin selviytyä ja toiset yritysten
epäonnistumiseen, luovuttamiseen ja alistumiseen. Kompetenssistrategioina, eli
selviytymisyrityksenä hän näkee esim. sopeutumisen tilanteeseen jonkin roolin
avulla, ”false self”-käyttäytymisen ja hyperaktiivisuuden. Toisia strategioita voisi
nähdä luovuttamisena tai uhrina olemisena.
Toisaalta Killen (1993) on nähnyt, että huonoistakin oloista kasvaa myös
sosiaalisesti ja henkisesti hyvinvoivia lapsia. Näitä hän nimittää termillä
”maskrotsbarn”, ”voikukkalapset”, jotka selviävät niin kuin voikukat, jotka kasvavat
vaikka asfaltin läpi. Toisaalta puhutaan ”superkidseistä”, huippulapsista, joita on
tavattu joskus jopa psykoottisten vanhempien lapsissa. On todettu, että näillä lapsilla
on hyviä suojaavia tekijöitä, erityisälykkyyttä tai tervettä tukea ympäristössä
(Kauffman & all 1979).
Ruotsalaisessa tutkimuksessa todettiin 2 -vuotiailla psykoottisten äitien lapsilla
enemmän jännittyneisyyttä ruokailutilanteissa, vähemmän leikkiä, enemmän
itkuisuutta, vähemmän turvallista kiintymystä, useimmilta puuttui kokonaan
vierastamisreaktio (Berg-Brodén 1989).
Masentuneiden äitien lapsilla on todettu kehitysviivästymiä, keskittymisvaikeuksia,
oppimishäiriöitä, masennusta, huonoa stressinsietokykyä keskimääräistä enemmän.
Monissa tutkimuksissa on löydetty samantapaisella tutkimusasetelmalla
lastenpsykiatrisia oireita liittyen eri syistä heikkoon vanhemmuuteen. Tarkempaa
tietoa saa kuitenkin yksilöllisellä tutkimusotteella, jota nimitetään
kehityspsykiatriseksi. Silloin on tarkasteltava jokaisen lapsen kohdalla erilaisia
riskitekijöitä sekä suojaavia tekijöitä ja niiden aiheuttamia ketjureaktioita eri
ikävaiheissa (Tamminen 1990).

10.5. Suojaavat tekijät
Lapsilla, jotka eivät sairastu tai oireile huonossakaan kasvuympäristössä, on havaittu
joitakin yhteisiä piirteitä. Heillä voi olla synnynnäistä älykkyyttä tai
erityislahjakkuutta, joka tuottaa heille sosiaalisesti hyviä kokemuksia, tunteita
onnistumisesta. Heillä on usein myös lämmin ja hyvä suhde äitiinsä, vaikka tämä
olisi psyykkisesti sairas. Lisäksi heillä on joku toinen, terve aikuinen. Tämän
suhteen avulla lapsi oppii vähitellen ymmärtämään ja jäsentämään omaa
ympäristöään ja suhdettaan siihen. Lapsi ehkä myös oppii hakemaan tällaisen
aikuisen ja pyrkii työstämään oman elämänsä pulmia hänen kanssaan
(Vartiovaara ym. 1990).
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Tavallisista taaperoikäisistä noin neljäsosa on helppohoitoisia, hyvin sopeutuvia
lapsia. He ovat jo vauvana rytmittyneet helposti ja heillä on säännöllinen
vuorokausirytmi, mutta he voivat joustaakin tästä esimerkiksi matkoilla ja palata
taas normaaliin. Selviytyvä lapsikin voi kuitenkin tarvita apua, koska hänestä
voidaan ajatella, että hän aina selviytyy, eikä selvitetä, onko hänellä kuitenkin
vaikeuksia, joita ei heti havaitse (Lieberman 1993).
Myös sota-alueilla on tutkittu hyvin selviytyviä lapsia ja ihmetelty näiden lasten
kestävyyttä ja voimavaroja, jota on nimitetty termillä resilience. Näille lapsille on
sisäistynyt kyky kääntää asioita positiiviseksi ja he pystyvät myös uneksimalla
työstämään kauhistuttavia kokemuksiaan (Punamäki 2002). Aikuisuudessa he
pystyvät muodostamaan elämästään tarinan, vaikka se on surullinen tai traaginen.

11. VANHEMMUUTEEN PUUTTUMINEN – TUKEMINEN JA
TUEN RAJAT
11.3. Riittämättömän vanhemmuuden kohtaaminen
Riittämätön vanhemmuus herättää usein vahvoja tunteita. On ahdistavaa katsella,
miten vauvan itkuun ei vastata. Lapsen hoidon laiminlyönnin näkeminen voi
aiheuttaa työntekijässä ärtymystä. Omien reaktioiden säätely tuottaa hankaluuksia ja
työ tuntuu oikeutetusti raskaalta.
Ongelmia voidaan joskus suurennella tai jokin epäkohta voi leimata koko perheen
tai vanhemmuuden, jolloin hyvät asiat jäävät pimentoon. Jos työntekijä ei usko
vanhempaan, voi mikä tahansa, mitä vanhempi sanoo, jäädä toisarvoiseksi ja
työntekijä yrittää epäluuloisena löytää todisteita päinvastaisesta. Kun ongelmia
suurennellaan, on seurauksena usein hätiköityjä, väkivaltaisia puuttumisia perheen
elämään.
Toisaalta ongelmia voidaan vähätellä, usein pääsee helpommalla ummistamalla
silmänsä. Niin voi käydä esim. seksuaalisen hyväksikäytön tapauksessa. Usein on
myös vaikea ottaa puheeksi asioita pelosta, että vanhempi ei kestä sitä, että
hoitosuhde katkeaa tai voi seurata ikäviä asioita, vaikka vanhemman itsemurha. Kun
ongelmia vähätellään, lapsi on viranomaisten taholta heitteillä pitkiäkin aikoja.
Killen (1993) neuvoo, miten olisi hyvä edetä silloin, kun saa tietoonsa tai havaitsee
asioita, jotka eivät tunnu olevan niin kuin pitäisi. Hän nimittää tätä vaihetta
huolestumisvaiheeksi. Hän kehottaa ensin tunnistamaan omaa huolta,
kuulostelemaan sitä ja miettimään omaa tunnereaktiotaan siihen. Kannattaa myös
miettiä tilannetta ja havaintoja vanhemman, lapsen ja vuorovaikutuksen
näkökulmasta, eläytyen molempien tilanteeseen.
Seuraavaksi Killen kehottaa puhumaan asiasta jollekin työtoverille. Sen jälkeen on
toivottavasti valmiimpi ottamaan asian esille perheessä vanhemman kanssa. Vaikka
Killen suosittelee avoimuutta eikä takanapäin puhumista, on hänen mielestään tässä
huolestumisvaiheessa hyvä pohtia tilannetta ensin jonkun muun työntekijän kanssa
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sen vuoksi, että oma tunne voi olla latautunut – joko liikaa tai joskus liian vähän ja
se kaipaa tarkistamista tai säätämistä. Keskustelu auttaa suunnittelemaan ja
arvioimaan puuttumisen tapaa ja sen kiireellisyyttä.
Lastensuojelussa on viime vuosina opittu tekemään perheiden kanssa läpinäkyvää
työtä – jakamaan asiat avoimesti edessäpäin. Killenin mielestä se on ehdottomasti
parempi tapa kuin huoli, jota ei sanota, mutta vanhempi voi aavistaa, että häntä
epäillään, tai lähetteessä on merkittynä asioita, joita ei koskaan uskalleta ottaa
puheeksi. Läpinäkyvässä työssä puheen sävy muuttuu automaattisesti myös
toisenlaiseksi, perheitä kunnioittavammaksi.
Myös psykiatriassa on opittu tällaista työskentelyä. Hoitokokouksissa voi olla
potilas, perheenjäseniä ja yhteistyökumppaneita. Myös keskenään erimielisiä
näkemyksiä hoidosta tai potilaaseen liittyvistä huolista voidaan tuoda
tarkasteltavaksi. Kun ennen ajateltiin niiden olevan kokousta ja hoitoa haittaavia, nyt
niistä iloitaan, koska niiden avulla voidaan nostaa ”kissa pöydälle” ja päästään kiinni
ydinasioihin. Myös reflektoivan työtavan käytöllä saavutetaan näitä etuja. Se
tarkoittaa, että perhe tai potilas saa välillä olla kuuntelijan roolissa ja seurata, miten
työntekijät käyvät keskustelua keskenään heidän tapauksestaan.
Huolen puheeksi ottaminen riippuu paljon siitä kontekstista, jossa vanhemman
kanssa ollaan. Jos suhde on ennestään tuttu ja muuttunut jollakin tavalla läheiseksi,
on asia helpompi. Huolen voi myös esittää monella tavalla niin, ettei vanhempi koe
sitä syytökseksi, vaan kokee saavansa samalla ymmärtävää suhtautumista tai
huolenpitoa. Samalla voi antaa kiitosta vanhemman hyvistä pyrkimyksistä. Toisaalta
voi antaa ongelman mainitessaan siihen jonkinlaisen ymmärtävän perspektiivin.
Toisaalta pitää pysyä lujana omassa pyrkimyksessään, mutta hyvä lopputulos on, jos
saa vanhemman yhteistyöhaluiseksi.
Vanhempien kanssa on yleensä hyvä pelata avoimin kortein, mutta tästä täytyy tehdä
poikkeus silloin, kun epäillään rikosta. Seksuaalisen hyväksikäytön tai vakavamman
väkivallan epäilyissä kannattaa käyttää hyväksi poliisin ammattitaitoa. Niin kauan,
kuin poliisitutkimus on kesken, täytyy olla varovainen siitä, mitä perheen kanssa
puhutaan. Lastensuojeluilmoituksen voi tietyissä olosuhteissa tehdä nimettömänä.
Jos tutkii perhettä haastattelemalla, kannattaa monessa mielessä videoida, nauhoittaa
tai dokumentoida tarkkaan perheen kanssa käydyt keskustelut. Niiden avulla voi
myös suojata itseään vääriltä syytöksiltä. Ulkopuolinen taho, eritoten poliisi on myös
vapaa siitä vaatimuksesta, että pitäisi miellyttää perhettä. Seksuaalisen
hyväksikäytön tapaukset tulee myös ilmoittaa paikalliselle seri-ryhmälle.
Kriisi-interventiossa on usein hyvä mahdollisuus herätellä henkiin uinuva
sosiaalinen verkosto ja saada sen tarjoamia ratkaisuja hetkellä, jolloin ne ovat eniten
tarpeen. Voi olla, että kontaktit ovat katkenneet jonkin selvittämättömän riidan
vuoksi, mutta hätätilanteessa asenteita punnitaan uudelleen ja tulee mahdollisuus
ymmärtää tilannetta uudessa valossa, sopia ja saada anteeksi. Omaiset ovat
osoittautuneet useimmiten halukkaiksi tulemaan, kun asia on tärkeä. Omaisten
verkostossa löytyy usein parempia ratkaisuja kuin pelkästään viranomaisten kesken.
Onhan tarkoituskin, että viranomaisverkosto on tilapäinen ja kannattelee tilannetta
siihen asti, kunnes luonnollinen tukiverkosto alkaa toimia.
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11.2 Repsahdus, häiriö vai sairaus tai pysyvä ongelma?
Huolestumisvaiheessa ja sitä seuraavassa työskentelyvaiheessa aletaan tehdä arviota
siitä, miten vakava tilanne on. Onko tilanne ollut aikaisemmin paremmin? Miten
kauan tilanne on kestänyt? Mitkä tekijät siihen liittyvät? Onko nähtävissä
mahdollisuuksia tilanteen paranemiseksi? Miten perhe suhtautuu asiaan? Millainen
suhde perheellä on ollut työntekijöihin? Se, ajatellaanko kyseessä olevan tilapäinen
vai pysyvämpi ongelma, auttaa suunnittelemaan interventioiden kiireellisyyttä ja
voimakkuutta ja antaa rauhaa ja hieman miettimisaikaa tilanteessa, jossa tunnelmat
alkavat kärjistyä.
Hoidettavuuden arvioinnissa voi olla apua kolmesta käsitteestä: psykologinen
konflikti, kieltäminen ja terapeuttinen yhteistyö. Onko vanhemmalla psykologinen
konflikti, sisäisesti koettu ristiriitatilanne; halu tehdä jotain asialle, ottaa riski siitä,
että kestää epämukavuudet hoitoprosessissa. Herättääkö tuo konflikti niin paljon
ahdistusta tai vihaa, että vanhempi pyrkii torjumaan koko asian mielestään tai kieltää
sen joko tietoisesti tai täydellisesti. Onko terapeuttinen yhteistyö mahdollista –
syntyykö sellainen luottamus suhteessa, jossa on mahdollista avoimesti tarkastella
vaikeuksia ja voittaa pelko myös siitä, että lapsi voidaan ottaa vanhemmalta pois.
Terapeuttisessa yhteistyössä vanhemman kyky itsereflektioon on valtavan voimakas
työväline.
Psykiatrinen tila ja lääkkeiden, huumeiden tai alkoholin väärinkäyttö on arvioitava
erikseen ja jos mahdollista, hoidettava tai järjestettävä hoitomahdollisuus ensin. Sen
jälkeen voidaan arvioida vanhemmuutta tavalliseen tapaan (Reder 1995).

11.4. Voiko tukea antaa ajoissa?
Lastensuojelun ilmoituksen tekeminen (liite 7) tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän
mukaan ottaminen työskentelyyn on keino herättää lapsen oikeus saada huolenpitoa
ja turvaa. Myös silloin, kun asiat vanhempien kertomana ovat kunnossa, tulee aina
miettiä lapsen asemaa monelta eri näkökulmalta.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän mukaan ottaminen voi toimia myös
ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä jolloin vanhempien ei tarvitse kokea
sosiaalityöntekijän roolia kontrolloivana vaan tukea antavana. Näin voidaan tehdä
esim. sairaalan osastolta käsin mietittäessä kuntoutussuunnitelmaa. Psykiatrian
poliklinikalla tätä mahdollisuutta on käytetty toistaiseksi vähän, koska työntekijät
ovat ajatelleet suojelevansa vaitiolovelvollisuutta tai hoitosuhdetta. Tätä
mahdollisuutta voisi kuitenkin käyttää enemmän, koska se voisi olla luonteva tapa
ottaa käyttöön sosiaalityön avohuollon tukitoimenpiteet perhettä tukemaan.
Perinteisten tukitoimien lisäksi etsitään uusia mahdollisuuksia, joissa tukeminen
tapahtuu perheen arjessa. Tässä perhetyöntekijät ja kodinhoitajat sekä psykiatrian
kotikäyntityöntekijät ovat avainasemassa.
Aikuspsykiatriassa psyykkisesti vakavastikin sairastavien potilaiden lapset ovat
valitettavasti suorastaan ”heitteillä”. Lasten ongelmia ei nähdä tarpeeksi läheltä.
Kun vanhemmille annetaan omaa hoitoa, heidän pitäisi saada apua myös
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vanhemmuuden kysymyksiin tai lapsen ja vanhemman suhteeseen. Sairailla äideillä
olisi paljon pohdittavaa siitä, miten heidän ongelmansa heijastuvat lapseen. Heillä ei
tavallisesti ole kykyä järjestää lapsilleen apua, vaan tarvittaisiin joustavaa
vastaantuloa hoitavalta taholta. Joskus aikuispsykiatriassa tuetaan pitkiä erojaksoja
sairaalahoitojen aikana, mutta sen jälkeen jätetään perhe liian yksin selviytymään
eron vaikutuksista. Uusia ennaltaehkäisyn keinoja, työskentelymalleja ja koulutusta
tarvittaisiin.
Psykiatriassa tulee myös aika ajoin esiin ongelma, että perheen äärirajoilla oleva äiti
haluaisi päästä lepäämään jonnekin muutamaksi päiväksi tai edes yhdeksi yöksi,
mutta ero lapsista tuntuu mahdottomalta tai se on esim. yksinhuoltajuuden vuoksi
mahdotonta. Tarvetta olisi paikoista, johon voisi mennä lyhyeksi ajaksi koko
perheen voimin tai minne voi lyhytaikaisesti sijoittaa lapsen ja vanhemman tai koko
perheen yhdessä vanhemmuuden arvioinnin ajaksi ja ratkaisukeinojen löytämiseksi.
Myös perhekodit tai päiväkodit, joihin vanhempi ja lapsi menevät yhdessä voivat
todella paneutua läheltä vanhemmuuden toimivuuteen tai toimimattomuuteen ja
keksiä yhdessä keinoja löytää takaisin kateissa oleva vanhemmuus. Näitä tulee
ennen kaikkea käyttää lastensuojelun ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

11.5. Kontaktin rakentaminen lapseen
Killen (1993) antaa neuvoja myös siihen, miten lapseen rakennetaan kontaktia.
Aluksi täytyy kunnioittaa lapsen reviiriä ja lähestyä sitä varovasti. Lisäksi täytyy
huomioida vanhemman hyväksyminen, lähestyä lasta ikään kuin vanhemman
luvalla. Pienikin lapsi voi heittää vanhemman suuntaan kysyvän katseen työntekijän
lähestyessä. Pienellekin lapselle voi kertoa, kuka on ja miksi on tullut, vaikka lapsi
ei siitä tuntuisi piittaavankaan. Lapsen voi antaa leikkiä omia leikkejään ja niihin voi
osallistua, jos siihen on tilaisuus. Leikin, nukkien tai pehmolelujen avulla voidaan
lapselle kertoa helpommin vaikeita asioita, esimerkiksi tulevaa matkaa tai lääkäriin
menoa. Kiireellisessä huostaanottotilanteessa on erityisen tärkeää sanoa lapselle,
jopa vauvaikäiselle, mitä on tekemässä ja miksi. Jos tilanne sallii, voi myös pyytää
vanhempaa kertomaan lapselle, mitä tapahtuu.
Huostaanotettu lapsi tarvitsee myös jonkinlaista, lapsen ikätasoon sovellettua
kriisiterapiaa. Jos mahdollisuuksia siihen ei ole, kannattaa kuitenkin käyttää
konsultaatioapua ja muita mahdollisuuksia rakentaa huostaanottotilanne lapselle
ymmärrettäväksi ja auttaa häntä läpikäymään järkytyksen tunteitaan.
Kun lapsi tajuaa, että hän tai vanhemmat saavat ulkopuolista apua, se helpottaa
lapsen sisäistä kaaosta ja jakaa hänen tuskallisia tunteitaan. Jotkut asiat tulevat
ennustettavammiksi, mikä vähentää lapsen omaa syyllisyyttä tai vastuuta
puuttuvasta huolenpidosta. Lapsi tarvitsee myös uutta, toisenlaista kokemusta
kontaktin ylläpitämisestä, joka auttaa häntä tulemaan näkyväksi ja saa hänen
elämälleen uusia merkityksiä.

Vanhemmuuden arviointi 2002

68

11.6. Voiko tukea antaa loputtomasti?
Lastensuojelu ja psykiatria tuntee paljon perheitä, joita tuetaan lähes loputtomasti.
Joskus tuntuu, että se on vain vanhemman suojelua, jos suunnitelmat muuttuvat aina
vanhemman mielialojen mukaan. Psykoosiperheet voivat saada tehtyä tyhjäksi
erilaiset hyväntahtoiset yritykset auttaa lapsen tilannetta. Kannettu vesi ei aina pysy
kaivossa. Pieniä toiveita saattaa olla, mutta luottamus on kuin ohut lanka, joka voi
katketa milloin tahansa. Silloin yrittää ajatella realistisesti, tuleeko tästä mitään?
Huostaanottokaan ei kuitenkaan syystä tai toisesta tunnu toteutuvan, koska
vanhemmat osaavat esimerkiksi koostua tilapäisesti aina tarvittaessa tai koska
näkyvää kaltoin kohtelua ei voida osoittaa.
Silloin ollaan tilanteessa, jossa luultavasti saadaan tehtyä jotain hyvää, mutta ei
riittävästi, niin että oletettu hyvän vanhemmuuden raja pysyttelee jatkuvasti
ylittämättömissä. Voiko apu silloin toimia lasta vastaan? Onko olemassa väärä
illuusio siitä, että asiat on hoidettu? Pitäisikö sitten jättää tällainen perhe ilman apua
ja antaa tilanteen kriisiytyä?
Lapsen kannalta ehkä riittämätönkin apu on kuitenkin parempi kuin ei mitään apua.
Lapselle voi olla tärkeää nähdä, että vanhemman hoitaminen on jonkun muun kuin
hänen itsensä varassa. Voi myös ajatella, että terveyden ja ongelmaisuuden tasapaino
perheessä siirtyy enemmän normaaliin suuntaan, jolloin lapsi ei joudu olemaan niin
paljon ”hulluuden” armoilla. Voi myös tulla eteen tilanteita, jolloin on mahdollisuus
tehdä jotain muuta.

11.7. Työntekijän ahdistava päätös – missä on raja?
Mihin sitten vedetään raja, joka voi vielä olla erilainen eri työntekijöiden
näkökulmasta. Miten sen voi päättää, jollei tarkkaan tunne lapsen kehitystasoa ja sen
edellytyksiä yleensä, tai perheen toimintatapoja?
Lastensuojelun ja muiden tahojen yhteistyöneuvotteluissa vallitsee usein
hämmennys rooleista. Psykiatrian edustaja saattaa odottaa, että lastensuojelu
ilmoittaa, missä raja kulkee ja asettaa esimerkiksi aikarajoja siihen, että tietyt asiat
pitäisi saada kuntoon. Monesti kuitenkin ollaan tilanteessa, että lastensuojelun
työntekijät eivät ole tietoisia monista asiaan vaikuttavista tekijöistä. Silloin huolen
ilmaiseekin hoitotyöntekijä tai päivähoitaja, yleensä se, joka on huolissaan. Joskus
myös somaattisen osaston henkilökunta alkaa toimia napakasti lapsen edun puolesta.
Kun aikuiset keskustelevat lapsuudesta, vanhemmuus hämärtyy yleisen tason
puheeseen. Siinä käytetään tunteita tai abstrakteja käsitteitä, joita on äärettömän
vaikea nähdä konkretiassa – miten ne vaikuttavat lapsen arjessa, ristiriitatilanteissa
ja lapsen mielikuvissa. Lapsi jää kaukaiseksi koko keskustelusta. Vauva jää vielä
näkymättömämmäksi.
Vanhemmuutta arvioidessa meidän pitää nähdä lapsi. Meidän pitää osata kuvata
tilanteita konkreettisella kielellä lapsen maailmasta käsin. Vain sitä kautta voidaan
tehdä konkreettisempia tavoitteita niille asioille, joiden pitäisi korjaantua. Näitä
tavoitteita voidaan sitten seurata pitemmällä aikavälillä ja ne auttavat
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suunnittelemaan hoitointerventioita. Vain siten asiat alkavat muuntua myös
vanhemman mielessä niin, että lapsi alkaa tulla näkyväksi, omana
persoonallisuutena, ihmisenä, suojelemisen arvoisena.
Vaikka työntekijällä ei olisi pikkulapsipsykiatrista koulutusta, on arvokasta, jos hän
voi tehdä tarkkoja kuvauksia perheen arkipäivästä. Lastenkodista tai päivähoidosta
voi myös saada tärkeää tietoa lapsen käyttäytymisestä ja lapsen ja vanhempien eroja kohtaamistilanteista. Näistä kuvauksista voi olla hyötyä eri yhteistyötahoille sekä
myös oikeusviranomaisille, jotka määrittelevät lopullista kannanottoa lapsen
tilanteeseen.
Vanhemmuuden arvioinnissa kyse on muuttujista, joissa voidaan saada pieniä
muutoksia ylöspäin ja useammasta tällaisesta muutoksesta voi seurata, että
kokonaisuus toimiikin jo paljon paremmin. Kyse on myös prosessin arvioinnista.
Samalla, kun perhe joutuu olemaan tarkastelun kohteena, se saa myös
mahdollisuuden saada apua. Avun merkitys on sekä tukeminen että uusi arviointi –
miten muutosprosessi perheessä mahdollistuu?
Arvioidessa täytyy myös luopua yksinkertaisesta syy-seuraus ajattelusta. Yksi
seuraus voi liittyä moniin eri syihin ja yksi syy voi myös heijastua monina eri
seurauksina.

11.8. Työntekijän tunteet arvioijana ja vanhempana
Tieto vanhemmuudesta, vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteista tuntuvat nostavan
työn vaatimustasoa, joka voi olla hämmentävää. Mielessään tulee lisäksi kysyneeksi,
pitäisikö lastensuojelun kohteena olevien perheiden odottaa olevan
huippuvanhempia, kun samanlaisia vaatimuksia ei kysellä muilta perheiltä, joita voi
nähdä ympäristössä tai kun omassakaan perheessä ei kaikkeen voi olla tyytyväinen.
Olemmeko silloin kaksinaismoralisteja?
Työntekijä voi tarvita aikaa omien motiiviensa tutkimiseen. Hän voi tarvita
työnohjausta tai jopa terapiaa. Monille oman ammatinvalinnan vaikuttimena on ollut
traumaattinen oma lapsuus. Se ei ole lähtökohtana huono, mutta edellyttää omien
asioiden pohtimista ja läpikäymistä. Sitä kautta tulee kykyä erottaa omat
”lastenhuoneen kummituksensa” työssään lastensuojelun asiakkaiden kanssa.
Psykiatriassa, perheneuvolassa tai lastensuojelussa on asiakkaina paljon
ammattikasvattajia, lastenhoitajia, terapeutteja, sosiaalityöntekijöitä. Heillä voi olla
vaikeuksia avun vastaanottamisessa intimiteettisuojan murtumisen pelosta. Myös
työntekijöille auttaminen voi olla vaikeaa ja nämä asiakkaat voivat kokea, ettei heitä
oteta vakavasti. Taakka voi silloin tuntua kaksinkertaiselta.
Lastensuojelijan tai terapeutin roolia leimaa jonkinlainen ihannevanhemmuus,
illuusio siitä, että hyvän julkisivun takana on onnellinen perhe-elämä ja tasapainoiset
ihmissuhteet. Jos työpaikalla joutuu ylläpitämään liiaksi tätä illuusiota, on
mahdollisuus tuulettaa tunteita vähäinen. Toisaalta jokin intimiteettisuoja on tärkeää
työntekijöille yhtä hyvin kuin asiakkaille. Joskus on hyvä todeta tällaisen ilmassa

Vanhemmuuden arviointi 2002

70
leijuvan vaatimuksen olemassaolo, lähtemättä kuitenkaan yksityiskohtaisesti
käsittelemään omia perheasioita.
Kenenkään oma perhetausta ei ole ongelmaton. Tärkeämpää on se, miten ongelmiin
suhtaudutaan. Jos omien ongelmiensa kanssa löytää luottavaisuutta, oppii
käyttämään omia vastatunteita työssä hyödyksi. Ne eivät ole työn esteitä tai
merkkejä omasta epäammatillisuudesta, vaan antavat monesti hyödyllisempää
informaatiota kuin asiatieto.
Perheet ja asiakkaat jakavat kriisitilanteessa helposti työntekijöitä hyviin ja
huonoihin tai pahansuopiin. Sekin täytyy kestää. Välillä voidaan myös
työntekijöiden kesken sopia, että joku ottaa tietoisesti harteilleen ikävän roolin ja
ottaa vaikeita asioita puheeksi. Hyvä – huono asetelmaa pitäisi pystyä
tarkastelemaan yhdessä, koska se voi myös antaa olennaista lisätietoa
asiakasperheestä.
Vanhempien käytös työntekijää kohtaan on joskus äärimmäisen loukkaavaa, jopa
uhkaavaa ja väkivaltaista. Työntekijä kokee herjaukset aina myös henkilökohtaisella
tasolla tuskallisina, pettymystä tuottavina kokemuksina. Työntekijänkään ei pidä
sietää kaikkea tai olla yli-ihminen. Työyhteisössä pitäisi olla toimintamallit myös
uhkaavien tilanteiden varalle. Tunteissaan loukattua työntekijää ei saisi jättää yksin,
vaan hänen pitäisi saada purkaa pahaa mieltään. Suuttumus ja itku ovat silloin
luonnollisia tunteita. Työtoverin olkapää on silloin tarpeen, tai mahdollisuus käyttää
kriisikonsultaatioapua.

12. VANHEMMUUDEN ARVIOINTIMENETELMIÄ
Arviointimenetelmiä käytettäessä on ensiarvoisen tärkeää löytää tapa tutkia
syyttämättä, osata olla huolissaan ja tuoda se esille, mutta samalla olla
hienotunteinen ja arvostava. Vaikka tutkitaan vanhemmuuden puutteita, ei
vanhempia leimata pahoiksi tai huonoiksi, vaan yritetään yhdessä ymmärtää, miten
perhe päätyi tähän tilanteeseen.

Seuraavassa luvussa on kerätty joitakin käyttökelpoisia kysymysluetteloita ja
arviointivälineitä. Kaikkia niitä ei tarvita, mutta tilanteesta riippuen erilaisista
luetteloista voi olla eri tavalla hyötyä. Niitä voi tehdä kokeeksi myös silloin, kun
tilanne ei ole vielä niin vakava, että tarvitaan kannanottoa huostaanottoon.
Luettelot eivät valitettavasti kuitenkaan ole ”kristallipalloja”, joista näkee
”totuuden”. Jos on mahdollista, on hyvä käyttää arvioinnissa kokeneiden
asiantuntijoiden apua. Suomessa on myös jo erityistyöryhmiä, jotka ovat
erikoistuneet vanhemmuuden ja arviointiin ja osaavat tunnistaa hyvin pienten lasten
emotionaalisia ja kehityksellisiä tarpeita. Tässä työssä voidaan käyttää mm.
videomenetelmiä ja erilaisia haastattelutekniikoita. Näitä erityistyöryhmiä tarvitaan
lisää. Kuitenkaan erityistyöryhmätkään eivät poista sitä tosiasiaa, että samalla
vanhemmuuden arviointi kuuluu meille kaikille.
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12.1. Käytännön työn välineitä/keinoja
12.1.1. Törrösen Vuorovaikutuksen havainnointimalli
Malli on kehitetty Ensi- ja Turvakotien liiton kehittämisprojektissa ”Ehjänä perille”,
(Törrönen 1998). Siihen liittyvät seuraavat kysymykset:
Mikä on vanhemman tunteenomainen suhde vauvaan?
Onko vanhemmalla myönteisiä vai kielteisiä tunteita vauvaa kohtaan?
Miten vanhemmat jaksavat sitoutua arkiseen huolenpitoon?
Vauva tarvitsee rakkautta, mutta myös ruokkimista ja hoivaa ympäri vuorokauden.
Tunnistetaanko vauvan signaaleja ja toimitaanko niiden mukaan?
Kun vauva esim. kaatuu ja satuttaa ja jää itkemään, jaksavatko vanhemmat
huolehtia vauvan tarpeista, vaikkakin joskus itsekin tuskastuen?
Ollaanko vauvaan katsekontaktissa ja minkälaisessa?
Vauva lukee maailmaa ja itseään hyvin paljon katsekontaktin avulla. Hän tarvitsee
eläytyvää katsetta ja vuorovaikutusta. Katseen välttely, mykkä tuijotus tai alituisesti
lähelle tunkeva kestohymy jättävät vauvan hyvin yksinäiseksi.
Jutellaanko vauvalle ja miten?
Vauva tarvitsee vauvapuhetta, joka rakentaa kontaktia hoivaaviin ihmisiin ja
selventää uusia ja vauvalle outoja tapahtumia.
Onko vauvalla paikka sylissä?
Vauva tarvitsee kannattelua fyysisesti, mutta samalla siinä välittyy kannattelu mielen
tasolla.
Miten vauvan tunnetiloja säädellään?
Vauvan tunnetilat lähtevät helposti ylikierroksille nälkäisenä, väsyneenä ja
pelokkaana. Jaksavatko vanhemmat tyynnyttää vauvaa ja antaa hänelle kokemuksen,
että vanhempaan voi luottaa – apua on tulossa!
Tunnistavatko vanhemmat omat ongelmansa vauvan hoidossa?
On eri asia, jos väsynyt äiti tulee kaatuen ovesta sisään sanoen: ”mä en jaksa enää,
nytkin se on huutanut koko yön, enkä ole edes syöttänyt sitä”, kuin jos vauvan
käytöksestä voi päätellä, että se ei ole saanut ruokaa pitkään aikaan. Ilmeisen
kaltoin kohtelun kiistäminen ja sivuuttaminen on hälyttävä asia, joka vaatii
selvittämistä ja intensiivistä seurantaa.
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Ottavatko vanhemmat vastaan apua?
Perheet selviytyvät suuristakin ongelmista, jos he tunnistavat ne ja ottavat apua
vastaan. Avun torjuminen tilanteessa, jossa on selviä vaikeuksia, on vakava merkki.
Miltä vauva näyttää?
Vauvan näkeminen on keskeistä vauvaperheiden palveluiden kehittämisessä. Sama
vauva voidaan nähdä hyvin eri tavalla eri palvelupisteissä. Vauvan näkemiseen
tarvitaan koulutusta ja pidempää yhdessäoloa vauvan arjessa.
Miten vauva suhtautuu vanhempiinsa?
Onko vauva alakuloinen, luovuttanut, tarkkaileva, jännittynyt vai hyväntuulisen
luottava?
Miten vauva suhtautuu muihin aikuisiin?
Kun vauva on luopunut vanhempiinsa kohdistuvista odotuksista ja hakee huomiota
painotetusti muilta aikuisilta, on tilanne huutomerkki, johon on reagoitava. Mikäli
vanhemman ja vauvan välinen kontakti on lähes poikki, lapsen tulevista
kehityshaasteista selviytyminen on lähes toivotonta.
Lopuksi, perheen arviointi ja seuranta on aina vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa
myös arvioijan on arvioitava itseään.
12.1.2. Rederin arviointimalli
Peter Reder ja Clare Lucey (1995) ovat kirjoittaneet kirjan vanhemmuuden
arvioinnista. He ehdottavat seuraavanlaisen kysymyslistan läpikäymistä. Sitä voi
tehdä työntekijöiden kesken ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä vanhempien
kanssa. Siinä on neljä osiota:
1. Vanhemman suhtautuminen vanhemman rooliin
2. Vanhemman suhde lapseen
3. Perheen vaikutus ja
4. Perheen vuorovaikutussuhteet ympäristön kanssa.

1. VANHEMMAN SUHTAUTUMINEN VANHEMMAN ROOLIIN
Tarjoaako vanhempi lapselle tarpeellisen fyysisen perushoivan?
Ruoka, lämpö, puhtaus, terveys, turvallisuus
Tarjoaako vanhempi lapselle iän mukaista emotionaalista huolenpitoa?
Itsetunnon tukeminen, vastaanottavuus lapsen ilmauksille ja kysymyksille,
rauhoittaminen, jos lapsi on hädissään, mahdollisuuksia tutkia uutta ympäristöä
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turvallisesti, mahdollisuuksia oppimiseen, roolimallin tarjoaminen, sosiaalisen
vuorovaikutuksen oppiminen, käyttäytymisen rajat jne.
Rohkaiseeko vanhempi kiintymyssuhteen kehittymistä?
Mikä on vanhemman saatavilla olo ja lapsen autonomian vähittäisen lisääntymisen
mahdollistaminen iän karttuessa. Millainen asenne vanhemmalla on vanhemman
velvollisuuksia kohtaan? Asenteet liittyvät useimmiten läheisesti vanhemman omiin
lapsuudenkokemuksiin ja hänen vanhempiensa asenteisiin. Jos vanhempi löytää
yhteyden niihin, hänen mahdollisuutensa korjata haitallisia asenteita paranee.
Erityisesti huomioitavia asenteita ovat kuriin ja rajojen asettamiseen liittyvät
asenteet sekä odotukset lapsen suorituskyvystä suhteessa hänen ikäänsä .
Myöntääkö vanhempi oman vastuunsa käyttäytymisestään vanhempana?
Jos lasta on laiminlyöty tai kohdeltu huonosti, kuntoutumisennusteen kannalta on
merkittävää, siirtääkö vanhempi vastuun asiasta toisille (puolisolle,
sosiaalityöntekijöille, asumisoloille, yhteiskunnalle jne.) vai onko hän valmis
rakentavaan suunnitteluun lapsen turvallisuuden parantamiseksi.
Oletetaanko lapsen olevan vastuussa omasta suojelustaan?
Jotkut vanhemmat eivät tiedosta lapsen suojelemisen olevan heidän tehtävänsä,
vaan jättävät sen lapsen harteille, esim. yrittämättä estää kontaktia epäillyn tai
tiedetyn hyväksikäyttäjän kanssa.
Jos ongelmia on, myöntääkö vanhempi niiden olemassaolon?
Vanhemmat voivat ajatella, että ongelmat katoavat, jos heidät vain jätetään
rauhaan, tai jos he saavat rahaa, asunnon jne. Vanhempien on tiedostettava, että
muutos vanhemmuudessa on tarpeen, tai että terapeuttinen interventio on
välttämätön muutoksen aikaansaamiseksi.

2. VANHEMMAN SUHDE LAPSEEN
Mitä tunteita vanhemmalla on lasta kohtaan?
Eri aikoina on monia erilaisia tunteita, mutta joskus tietyt tunteet ovat vallitsevia sekä äärimmäinen viha että äärimmäinen hoivaamistarve ovat hyvinkin
vahingollisia, mutta huomioitavia tunteita ovat myös kiukku, syyttely, vähättely tai
hylkiminen.
Kykeneekö vanhempi tuntemaan empatiaa lasta kohtaan?
Pystyykö vanhempi asettumaan lapsen asemaan, mieltämään, miltä lapsesta on
tuntunut vaikeissa tilanteissa ja ajatteleeko vanhempi lapsen hyvinvoinnin olevan
tärkeää?
Näkeekö vanhempi lapsen erillisenä yksilönä?
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Hyväksyykö vanhempi, että lapsella on omat tunteet, käsitykset ja mielipiteet, jotka
eroavat vanhemman mielipiteistä? Jos erilaisuutta ja erimielisyyttä on, tunnistaako
vanhempi sen ja kunnioittaako sitä vai yrittääkö hän tunkeutua ja vaikuttaa liikaa
lapsen sisäiseen maailmaan? Lapsen psykologista autonomiaa pitää pystyä
lisäämään lapsen kasvaessa ja vanhemman on hyväksyttävä lapsen eriytyminen
vanhemmasta oman elämänsä haltijaksi.
Pystyykö vanhempi asettamaan etusijalle lapsen perustavat tarpeet vanhempien
toiveista riippumatta?
Esimerkiksi, pystyykö vanhempi uhraamaan lojaalisuuden toista vanhempaa
kohtaan silloin, kun hän näkee tärkeäksi suojata lasta hyväksikäyttävältä
vanhemmalta.

3. PERHEEN VAIKUTUS
Miten tietoisia ja millaisia asenteita vanhemmilla on omien
lapsuudenkokemustensa pohjalta?
On osoitettu , että vanhemmat tulevat vastaanottavammiksi lasten tunteille, jos he
pystyvät muistamaan omia lapsuudenkokemuksiaan vastaavassa iässä tai
vastaavissa tilanteissa, ja mitä he olisivat toivoneet vanhempansa tekevän näissä
tilanteissa - muistamisprosessi auttaa kääntämään vahingon kiertämisen kehää niin,
että haluaa antaa lapsilleen jotakin parempaa, mitä itse on saanut osakseen.
Toisaalta lapsuudesta löytyy aina myös hyviä muistoja ja kokemuksia, joista saa
tukea.
Pystyykö vanhempi rakentavaan suhteeseen partnerin kanssa?
Tällainen suhde voi olla merkittävä suojaava tekijä lapselle. (Tukea antava suhde on
eri asia kuin suureen riippuvuuteen perustuva suhde.) Jos puolisoiden välillä on
jatkuva, pysyvä konflikti, lapsen kuntoutus- tai kotiutusmahdollisuudet ovat
huomattavasti pienemmät.
Onko lapsi vedetty liiaksi mukaan perheen ongelmallisiin
vuorovaikutussuhteisiin?
Joutuuko lapsi jatkuviin lojaliteettiristiriitoihin erimielisten vanhempien kanssa?
Joutuuko lapsi seuraamaan vanhempien välillä tapahtuvaa fyysistä väkivaltaa?
Joutuuko lapsi konfliktin seurauksena sen uhriksi, esim. jos toinen puoliso uhkaa
jättää perheen toisen ryyppyputken aikana.
Miten herkkä perhe on vuorovaikutusta stressaaville asioille?
Koetaanko perheessä kaikki hankaluudet katastrofina, joissa on stereotyyppisiä
ratkaisuja vai onko perheessä kykyä selvitellä ongelmia, voimavaroja kestää,
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja?
Mikä merkitys lapsella on vanhemmalle?
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Lapsen syntymä on voinut olla ei-toivottu tai se on sattunut pahimpien
elämänkriisien yhteydessä, jolloin lapsi voi olla ikuisesti muistuttamassa tai
”syypää” niihin kriiseihin, tai lapsen odotetaan ratkaisevan jonkin vanhemman
menneisyyteen liittyvän ratkaisemattoman kriisin.
Millainen osuus lapsella on vanhempi-lapsi-suhteeseen?
Jotkut lapset ovat temperamentiltaan vaativampia kasvatettavia tai lapsen
temperamentti on vaikea aikuiselle, joka on itse erilainen. Lapsella voi olla
vanhempaa häiritsevä ominaisuus, esim. kömpelyys tai jokin ruumiinvamma, joka
hankaloittaa hoitamista. Lapsi voi ilmaista avoimesti kielteisiä tunteita, esim. inhoa
isäpuolta kohtaan.
Millaisia asenteita lapsella on vanhempaansa kohtaan?
Luottaako lapsi vanhempaan, tunteeko turvallisuutta, miten ilmaisee sitä, miten
hänestä huolehditaan?

4. VUOROVAIKUTUSSUHTEET YMPÄRISTÖN KANSSA
Mitä tukiverkostoja perheellä on käytettävissä?
Sosiaalisesti eristetyissä perheissä on tutkimuksen mukaan suurempi todennäköisyys
lapsen laiminlyömiseen tai huonoon kohteluun.
Mikä on vanhempien suhtautuminen ammattiauttajiin?
On selvää, että vanhemmat voivat tuntea epäluuloja kontrollia ylläpitäviin tahoihin,
kuitenkin joillakin on jatkuva vihamielisyys kaikkia ammatti-ihmisiä kohtaan.
Aikaisempien asenteiden ja suhteiden historia on tärkeä, jotta voidaan ymmärtää
nykyistä suhdetta ja ennustaa tulevaa kehitystä. Esim. lastensuojelutyöntekijöiden
vihamielinen välttely voi viitata siihen, että vanhemmat eivät kykene asettamaan
lapsen etua omansa edelle.

5. MUUTOKSEN MAHDOLLISUUS
Mitä potentiaalia on hyötyä terapeuttisesta avusta?
Monilla em. teemoilla on relevenssia muutospotentiaaliin. Ongelmien myöntäminen,
huolissaan olo, oman vastuun myöntäminen, ulkopuolisen avun tarpeen
hyväksyminen, halu muutokseen, kyky nähdä muut ihmiset mahdollisina auttamaan.
Millaista palautetta perhe on antanut aikaisempiin auttamisyrityksiin?
Malli, joka on toiminut aikaisemmissa interventioissa on hyvää informaatiota avun
onnistumisen ennustamiseen. Jotkut perheet pyytävät jatkuvasti apua, mutta jättävät
tulematta tapaamisiin tai vaihtavat työntekijöitä ennen kuin edellinen on saanut
tilaisuutta tehdä mitään. Toisaalta aiemmin saatu hyöty avusta antaa olettaa, että
samantyyppinen apu voisi olla uudelleen arvokasta.
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12.1.3. Voimavarakeskeinen arviointi
Dundst ja Drivette (1988) edustavat toisenlaista, voimavarakeskeistä näkökulmaa
perheen arviointiin ja tukemiseen. He haluavat välttää sitä, että perhe ottaa
passiivisesti apua vastaan, mikä voi tehdä heistä entistä haavoittuvampia. Kirjassa
Enabling and Empowering Families esitetty työskentelytapa on tehty yleisesti
perheiden auttamiseen, ei erityisesti esim. huostaanottotilanteen arviointiin ja
soveltuu perheen kanssa työskentelyyn, mikä toisaalta voi toimia samalla arvioinnin
pohjana. Huolista tehdään tarpeita. Arvioinnissa käydään läpi erilaisia käytännön
näkökohtia, kuten talousasioita, asumista, terveydenhoitoa, ammattiasioita,
kuljetuksia, vaatetusta, ruoanlaittoa, harrastuksia, virkistystä, aikuisten ja
lasten opiskelua, lastenhoitorutiineja, ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden
ylläpitoa. Näitä läpikäymällä tehdään tarveluettelo perheen senhetkisistä tarpeista.
Sen jälkeen käydään läpi perheen toimintamalleja ja vahvuuksia. Näitä ovat mm.
sitoutuminen, toisen huomioonottaminen, yhdessä vietetty aika, arvot tai
uskomukset, jotka ovat tärkeitä perheen kannalta, yksimielisyys,
kommunikointi, perheen säännöt, selviytymiskeinot, ongelmien ratkaisukeinot.
Sitten selvitetään, mitä kontakteja perhe käyttää tukea tarvitessaan eri asioihin, miten
sosiaalinen verkosto toimii ja olisiko mahdollisuus kehittää parempia vaihtoehtoja.
Lopuksi työntekijä tekee kysymyksiä, joiden tarkoitus on peilata, onnistuiko hän
saamaan perheen näkemään omia voimavarojaan, tunnistamaan omaa
kompetenssiaan tässä prosessissa.

12.1.4. Psykiatrinen potilas vauvan äitinä
Anne Vartiovaara on laatinut kaavakkeen Psykiatrinen potilas vauvan äitinä, joka
nimensä mukaisesti soveltuu erityisesti vakavasti psyykkisesti sairaan äidin ja
vauvan vanhemmuuden arviointiin.
A. TEKIJÄT, JOILLA ON ENNUSTEARVOA ÄITIYDEN LAADUN SUHTEEN
1. Kyky tehdä oma päätös lapsen syntymästä
Toimiva: Äiti suunnitellut ja toivonut vauvan
Riskialtis: raskautta ei suunniteltu, mutta omat tunteet ratkaisseet sen, että vauva
saa syntyä
Huolestuttava: raskautta ei suunniteltu, lapsi syntynyt muiden painostuksesta tai
lapsen synnytys täysin epäkypsä päätös
2. Jos aikaisempia huostaanottoja tai muita lastensuojelun toimenpiteitä, kyky
pohtia niihin johtaneita syitä
Toimiva: asioita pystytään käsittelemään, miettimään, mikä nyt on toisin
Riskialtis: ei halua miettiä näitä vaikeita kokemuksia
Huolestuttava: lapset on ”viety” pois, vaikka on ollut omasta mielestään hyvä äiti
3. Kyky ymmärtää omaa sairautta suhteessa äitiyteen
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Toimiva: ymmärtää, että psyykkisen sairauden kanssa raskaus ja äitiys ja
vauvanhoito voivat tuottaa uusia ongelmia
Riskialtis: ymmärrys sairauden vakavuuden ja äitiyden vaativuuden suhteen ei ole
realistisella tasolla
Huolestuttava: käsitys, että äitiys helpottaa ja lievittää sairauden ongelmia on
vallitsevana, näkemys äitiydestä täysin idealistinen
4. Kyky hyväksyä omaisverkoston tuki
Toimiva: valmius hyväksyä, että puoliso tai muu lähiomainen voi auttaa vauvan
hoidossa
Riskialtis: taipumus ajatella herkästi, että muihin turvautuminen on merkki
huonosta vanhemmuudesta
Huolestuttava: ei hyväksy kenenkään lähiomaisen apua vauvan hoidossa, ei
vaikeuksissakaan
5. Kyky arvioida omaa sairautta, äitiyttä ja voimavaroja
Toimiva: kyky pohtia voimavarojen rajallisuutta ja mahdollisia uuteen
sairaalahoitoon johtavia syitä
Riskialtis: kyky pohtia näitä asioita, mutta taipumus etsiä ulkoisia syitä
Huolestuttava: ei kykyä arvioida voimavarojaan, uudet sairaalahoitojaksot
käynnistyneet ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”
6. Kyky sitoutua vanhemmuuden tehtävään
Toimiva: kyky suunnitella elämää asettamalla lapsi muiden asioiden edelle
Riskialtis: sitoutuminen toteutuu ammatti-ihmisen tuella
Huolestuttava: minkäänlaista tehtävään sitoutuneisuutta ei näytä tapahtuneen, ei
lapsen huomioonottavia suunnitelmia, lapsen vaikutusta elämänkulkuun ei pystytä
näkemään, tai suunnitelmat lapsen kannalta kyseenalaisia

B. TOIMIVAN VANHEMMUUDEN ARVIOIMINEN
1. Kyky käyttää neuvolapalveluja
Toimiva: kaikki tarjotut neuvola-ajat on käytetty
Riskialtis: neuvola-aikoja unohtuu välillä
Huolestuttava: ei käytä lasta neuvolassa jostain syystä
2. Kyky hakea ulkopuolista apua itselle ja vauvalle kriisitilanteessa
Toimiva: kyky herkästi kysyä neuvoa omaisilta tai ammatti-ihmisiltä
pulmatilanteissa
Riskialtis: tämä kyky toimii, jos erikseen muistutetaan ja rohkaistaan
Huolestuttava: kun vaikeuksia ilmenee, tarve eristäytyä vauvan kanssa, esim. kotiin
lukkojen taa
3. Kyky konkreettiseen huolenpitoon ja suojeluun vauvan suhteen
Toimiva: kyky miettiä, miten vauvan on hyvä olla, ettei ole kylmä, nälkä, ettei se
loukkaa itseään jne.
Riskialtis: toisen ihmisen tuella tulee ajatelleeksi keskeisiä huolenpitoon ja
suojeluun liittyviä näkökohtia
Huolestuttava: neuvonnankaan avulla tämä kyky ei toimi, vauva saattaa kokonaan
unohtua, saattaa syntyä jatkuvasti vaaratilanteita, ruokinta saattaa unohtua jne.
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4. Kyky tehdä havaintoja vauvasta kehittyvänä persoonallisuutena
Toimiva: vauvan tarpeista ja temperamentista muodostuu realistisia ajatuksia
Riskialtis: näiden ajatusten muodostamiseen tarvitaan tukea ja neuvoja
Huolestuttava: lapsesta tehdyt havainnot ja ajatukset ovat vääristyneet, esim.
”kun vauva katsoo minuun, se lukee ajatukseni”, ”kuulen, miten vastasyntynyt
puhelee itsekseen sängyssään”, ”vauva viihtyy yksin, koska sillä on nerokkaita
ajatuksia”.
5. Kyky ymmärtää vauvan tarpeita ja reagoida niihin adekvaatilla tavalla
Toimiva: kyky muodostaa ajatuksia vauvan tarpeista, kuten nälkä, uni,
rauhoittaminen ja reagoida tarpeisiin adekvaatilla tavalla
Riskialtis: ohjattuna toimii
Huolestuttava: vauvan tarpeista ei muodostu käsitystä, oma vointi ja omat tarpeet
ohjaavat toimintamalleja (pidän vauvaa sylissä, jos itse haluan läheisyyttä, ruokin
silloin, kun jaksan sen tehdä) – reagointi vauvan itkuun pitkällä viiveellä tai jatkuva
tyydytys aina tarjolla (esim. maitopullo).
C. TUNNETASON VANHEMMUUS
1. Tunneside äidin ja lapsen välillä aktivoituu ”oikeinpäin”
Toimiva: äidillä on lämmin, rakastava sitoutuminen vauvaan (bonding)
Riskialtis: äidillä ei ole tunteita vauvaa kohtaan
Huolestuttava: äidin omasta taustasta nousee varhainen objekti, jonka äiti näkee
vauvassa, oma tarvitsevuus lähtee liikkeelle, tapahtuu ”attachment”, esim. ns.
symbioottinen äiti.
2. Emotionaalinen käytössäolo aktivoituu ”oikeinpäin”
Toimiva: äiti kokee olevansa vauvan tarpeiden käytössä
Riskialtis: vauvan tarpeiden suhteen käytössäolo heikkoa
Huolestuttava: vauva tyydyttääkin äidin tarpeita, ”olisin hyvin masentunut ilman
vauvaa”, ”vauva antaa minulle paljon ja on uusi ystäväni”.
3. Kyky käsitellä vauvaan liittyviä hämmentäviä mielikuvia
Toimiva: erilaisia mielikuvia voi tarkastella ja ymmärtää, olla kiinnostunut
Riskialtis: osa mielikuvista on uhkaavia ja pelottavia, mutta niitä pystytään
puhumaan mielikuvina, silti ne voivat haitata vauvan hoitoa
Huolestuttava: ajatukset ja mielikuvat nähdään lapsen ominaisuuksina, lapseen
projisoitu puolia itsestä tai muuta ”vierasta”, vauvalla on ilkeä katse”, lasta
kohdellaan mielikuvien mukaisesti.
4. Kyky käsitellä vauvaan liittyviä kielteisiä tunteita
Toimiva: erilaisia kielteisiä tunteita voi tarkastella ja ymmärtää, koska vauvanhoito
on raskasta
Riskialtis: vihamielisiä tunteita on paljon liikkeellä, ne koetaan uhkaavina ja
pelottavina, mutta niistä voi puhua, tunne ja teko ovat kaksi eri asiaa, ”pelkään
vahingoittavani vauvaa, mutta en tee sitä”
Huolestuttava: tunteita, etenkään vihamielisiä ei tiedosteta tunteina niin, että niitä
voisi käsitellä, vaan ne tulevat näkyviin vauvaan kohdistuvina tekoina, kuten
pahoinpitelynä, lukkojen taa sulkemisena, huonona hoitona tai paradoksaalisesti
ylihuolehtivuutena jne.
5. Kyky jaettuun emotionaalisuuteen vauvan kanssa
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Toimiva: kyky luoda ja osallistua vauvan tunnetiloihin, me-kokemus
Riskialtis: rohkaistuna saa tuntumaa ”meillä on mukavaa” kokemukseen
Huolestuttava: ei mitään kykyä jakaa lapsen iloa, surua, hankalaa oloa
6. Kyky suojata vauvaa omilta vaikeilta tunteilta (masennus, ahdistus)
Toimiva: suojaamiskeinoja löytynyt
Riskialtis: tuen avulla suojaamiskeinoja löytyy
Huolestuttava: vauva joutunut jakamaan aikuisen tunteita, on ahdistunut ja
masentunut.
D VUOROVAIKUTUKSELLINEN VANHEMMUUS
1. Kyky ääntelyvuorovaikutukseen, dialogiin vauvan kanssa
Toimiva: kyky äännellä vauvalle niin, että vauva antaa myös ääntelyresponssin
Riskialtis: välillä ääntelyvuorovaikutusta, kun hyvä hetki tai päivä
Huolestuttava: ei lainkaan ääntelyä vauvalle, vauva ei myöskään anna responssia
äidille
2. Kyky katsekontaktiin vauvan kanssa
Toimiva: vauva katsoo äitiä pitkään silmiin esim. ruokintatilanteissa. äiti suosii
myös oikeita asentoja
Riskialtis: vauvan katsekontakti kestää vain lyhyen aikaa, äiti ei ruoki vauvaa niin,
että se suosisi katsekontaktia
Huolestuttava: äidillä ja vauvalla ei katsekontaktia, nostettaessa kasvotusten vauva
välttelee katsekontaktia äidin kanssa
3. Vauvan ja äidin välillä toimii kontaktihymy
Toimiva: vauva hymyilee äidille nähdessään äidin kasvot
Riskialtis: vauva hymyilee, mutta ei äidin kasvoille, esineille, tai muuten vaan
Huolestuttava: vauva ei hymyile lainkaan, sellaista ei nähty
4. Kyky puhella vauvalle
Toimiva: äiti puhelee vauvalle, pitää häntä persoonana, vauva kuulee puhetta
Riskialtis: rohkaistaessa äiti pystyy hieman puhelemaan vauvalleen, opettelemaan
tämän taidon
Huolestuttava: äiti on täysin mykkä kontaktissaan vauvaan.
5. Kyky kahden mielen ja tahdon neuvotteluihin
Toimiva: äiti ymmärtää, että vauvalla alkaa olla oma tahto, osaa tulkita signaaleja,
mitä sinä haluat ja mitä minä haluan”
Riskialtis: äiti käsittää, että vauvalla voi olla oma tahto ja mieli, mutta vaikeus
tulkita signaaleja
Huolestuttava: äiti ei kohtele vauvaa sellaisena, jolla on oma mieli ja oma tahto,
vaan hoito täysin mekaanista, lapsi esineellistyy
6. Vauvan ja äidin välinen fyysinen läheisyys ja tapa hoitaa vauvaa oikein
säädelty (konkreettisella tasolla ja äidin sisäisessä maailmassa)
Toimiva: äiti osaa tarjota syliä vauvan tarpeiden mukaisesti, niin että katsekontakti
myös mahdollistuu ja kantaa lasta kuin ”erillistä persoonaa”
Riskialtis: fyysistä läheisyyttä niukasti ja kaavamaisesti (esim. äiti ei pitele lasta
käsillä, vauvan katse poiskäännetty)
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Huolestuttava: ei lainkaan fyysistä läheisyyttä, vauvaa pidellään niin, ettei
katsekontakti mahdollistu, tai pidellään kuin ”esinettä”, ”puupalaa” tai sitten kuin
osaa omasta itsestään, jatkuva fyysinen läheisyys ja sylissä pitäminen.
7. Keskinäinen vuorovaikutuksellinen adaptaatio tapahtuu ”oikeinpäin”
Toimiva: äiti adaptoituu vauvan rytmeihin ja tarpeisiin
Riskialtis: äidillä suuria vaikeuksia adaptoitua vauvan tarpeisiin
Huolestuttava: vauva adaptoituu äidin rytmeihin ja mielialoihin (esim. vauva saa
ruokaa silloin, kun äiti jaksaa antaa), vauva voi myös toiminnallisilla oireilla
adaptoitua äidin ahdistuneisuuteen.
E. VANHEMMUUDEN RIITTÄVYYS
1. Onko vanhemmuuden riittävyydessä äidin kokemana ja vauvan kannalta
arvioituna ristiriitaa?
Toimiva: äiti kokee vanhemmuuden helppona/vaativana ja se näyttäytyy
samanlaisena vauvan näkökulmasta, ei ristiriitaa (esim. äiti voi kokea
vanhemmuuden vaativana, mutta vauva saa oikeanlaisen hoidon)
Riskialtis: lievä ristiriita, esim. vauvalle selvästi stressaava tilanne, jota äiti pitää
hyvänä ja helppona
Huolestuttava: täydellinen ristiriita, vanhemmuus on äidille täysin riittävää, ei
koettuja ongelmia (esim. äiti, joka ei ole vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa, mutta
ei tiedosta itse olevansa se tarvitseva vauva).
2. Toteutuuko minimitason vanhemmuus? (= lapsen kehitysedellytykset turvataan)
Toimiva: toteutuu
Riskialtis: asia epäselvä, tarvitaan lisäselvityksiä
Huolestuttava: lasta ei voi jättää äidin hoitoon

F. VANHEMMUUDEN TUKEMINEN JA SEURANTA
1. Vauvan fyysisen kehityksen eteneminen
2. Vauvan psyykkisen kehityksen eteneminen
3. Miten hyvin äiti pystyy sisäistämään annetut neuvot ja työntekijän näyttämän
vanhemmuuden mallin?
4. Millainen tukimalli on sopiva
- äidin ohjanta ja neuvonta
- äitiys korvataan osin toisella aikuisella
- äitiys korvataan lähes kokonaan toisella aikuisella

12.1.5. Riskiennuste synnytysosastolla
Seuraavan listan, joka voidaan käydä läpi jo 24 tunnin kuluessa synnytyksestä, on
todettu ennustavan lapsen tulevaa kaltoinkohtelua 75 % tarkkuudella (Reder &
Lucey 1995):
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-vanhempi on välinpitämätön, kärsimätön tai yliahdistunut suhteessa lapseen
-historiassa on perheväkivaltaa
-sosioekonomisia ongelmia, esim. työttömyys, asunnottomuus
-ennenaikainen synnytys, alhainen syntymäpaino
-vanhempaa on hyväksikäytetty tai hyljeksitty lapsena
-läsnä on miesystävä, joka ei ole lapsen isä
-yksinhuoltaja tai eronnut äiti
-äiti alle 21-vuotias
-alkoholinkäytön, huumeiden tai mielisairauden historiaa
-vauva ja äiti erillään yli 24 tuntia synnytyksen jälkeen
-lapsi on fyysisesti tai mentaalisesti vammainen
-edellisestä synnytyksestä on alle 18 kuukautta
-lasta ei lainkaan imetetä

12.1.6. Bentovimin ennuste perheen romahtamisen arvioinnissa
Edellä mainittiin, miten Bentovim (1986) kiinnitti huomiota perheen rajoihin,
kommunikaatioon, tunneilmastoon ja liittoutumiin.
Perhettä tutkittaessa heille annetaan yhteisiä tehtäviä, esim. lasten rajoittaminen,
leikkiminen, piirtäminen tai perheen sukupuun tekeminen yhdessä. Niiden kautta
nähdään, onnistuuko perheessä yhteistyö vai ovatko vanhemmat kyvyttömiä
estämään huonoa vuorovaikutuskierrettä. Vanhempia pyydetään myös
keskustelemaan keskenään siitä, miksi heidät on lähetetty arvioitavaksi ja mitä he
siitä hyötyvät, tai heitä pyydetään selittämään lapselle, miksi hänet on otettu
huostaan.
Näitä seikkoja tarkastelemalla Bentovim tekee hyvän, epävarman tai toivottoman
ennusteen perheelle. Hyvässä ennusteessa vanhemmat ottavat vastuun
laiminlyönneistä tai pahoinpitelystä, pystyvät asettamaan lapsen tarpeet etusijalle ja
tekemään yhteistyötä ammattiauttajien kanssa. Perheessä nähdään mahdollisuudet
riittävän turvallisten kiintymyssuhteiden työstämiseen. Epävarmassa ennusteessa
vanhemmat eivät yhtä selvästi ota vastuuta ja lapset ovat turvattomassa tilanteessa.
Toivottomassa ennusteessa vanhemmat kieltävät täysin vastuunsa, pysyvistä ja
pitkäaikaisista puutteista huolimatta, ulkopuolista apua ei hyväksytä.
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12.1.7. ”Tikkataulu”

Tikkataulussa 10 arvio tarkoittaa erittäin hyvää, toimivaa vanhemmuuden osatekijää,
0 huonointa tasoa ja 5 rajaa, joka edellytetään riittävästi toimivassa
vanhemmuudessa. Tikkataulua voidaan käyttää joko työntekijöiden kesken tai
yhdessä vanhempien kanssa.
Yksi tapa ajatella tikkataulua on myös ajatella sen numeroita liikennevalon tapaan.
Hyvä vanhemmuus, jolloin voi olla huoleton, on vihreä valo, numeroina 7 – 10,
keltainen alue on huolestuttava, jolloin tarvitaan joitakin avohuollon tukitoimia, jotta
estetään tilanteen luisumista punaiselle. Keltainen alue voisi olla numerot 5 – 6 ja
punainen alue, jossa on pakko tehdä huostaanotto tai konkreettinen puuttuminen
tilanteeseen, numeroina 0 – 4.
Kuvassa esitetyn tikkataulun eri lohkot on nimetty lastensuojelutyöntekijöiden
(Sjöholm ja Sjöberg) mukaan. Sisältöjen määrittelyssä tulisi välttää
päällekkäisyyttä. Tikkataulun lohkojen sisällöstä voidaan sopia muullakin tavalla,
yksi tapa on sijoittaa tikkatauluun Emden vuorovaikutuksellisen vanhemmuuden
osa-alueet (s.26).
Tikkataulun hyödyllisyys lastensuojelutyöskentelyssä on siinä, että sen avulla sekä
työntekijät että perhe hahmottavat paremmin kokonaistilannetta. Lisäksi arviointi
pakottaa osapuolet keskustelemaan keskenään siitä, mihin itsekukin rajan vetäisi, eli
he joutuvat perustelemaan antamansa pisteet. Muuttujat ilmaisevat sekä ongelmia
että voimavaroja. Näin tikkataulua voidaan käyttää myös muutoksen arvioimiseen,
seurattaessa, onko tukitoimenpiteillä ollut suotuisaa vaikutusta vanhemmuuden
ongelmien lievenemisessä.
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13. ARVIOIMISPROSESSI
Arviointiprosessi sisältää erilaista tiedonkeruuta perheestä ja perheen selitysten
etsimistä. Lisäksi pitää arvioida yhteistyösuhdetta. Sen jälkeen tehdään arvio
perheen kyvystä muutokseen. Muutoksella ei tarkoiteta niinkään muutosta
vanhemmissa, vaan vanhemman ja lapsen suhteessa. Kun arviosta seuraa terapiaa,
tulee sen vaikutukset taas aikanaan arvioida. Lisäksi täytyy tehdä omaa valmistelua
mahdollista oikeusprosessia varten.
Rederin työryhmä, joka on toiminut Lontoossa, on erikoistunut vanhemmuuden
arviointiin. Se noudattaa seuraavanlaista työtapaa.
Huostaanottotapauksissa työryhmän arvioijilla on aluksi sosiaalityöntekijän
tapaaminen, jossa käydään läpi perheen historiaa ja tukisuunnitelmaa. Hahmotetaan
seuraavanlainen lista:
- sukupuu
- perheen historia
- ongelmien kuvaus
- ammatti-ihmisten puuttuminen tilanteeseen
- interventiot ja niiden tulokset
Pyydetään kaikki mahdolliset dokumentit, (myös lapsen tarhasta tai koulusta) ja jos
on tietoaukkoja, kutsutaan koolle verkostokokous. Huolissaan oleva on mukana
alkuneuvottelussa. Tapaamiset suunnitellaan kaikkien asiaan liittyvien aikuisten
kanssa ja kaikkien lasten kanssa erikseen ja erilaisissa kokoonpanoissa. Yleensä
tarvitaan viidestä kymmeneen istuntoa. Haastattelut eivät ole strukturoituja, mutta ne
liikkuvat yllä olevissa teemoissa, kuitenkin kysellään suoremmin kuin
terapiatilanteessa, joskus konfrontoidaan vahvastikin. Vanhemmille voi olla tarpeen
korostaa, että heidän osallistumisensa on osa tehtävää arviota. Seksuaalista
hyväksikäyttöä epäiltäessä kysellään melko suoraan myös vanhempien
seksuaalisesta historiasta. Omat vastatunteet ovat tärkeitä, mutta tutkimusta ei saa
sekoittaa terapiaan. Tutkimusten perusteella tehdään arvio
yhteistyömahdollisuuksista, perheen kyvystä muutokseen ja lapsen käytöksestä,
suunnitellaan terapiainterventioita ja valmistellaan mahdollista oikeusprosessia.

13.1. Huostaanoton kriteerit Rederin mukaan
Lastensuojelulaki asettaa tietyt kriteerit huostaanotolle. Ne ovat kuitenkin väljät
mietittäessä, mitä lapsen kehityksen vaarantuminen käytännössä tarkoittaa.
Vanhemman ja lapsen suhteen korjaaminen ja kuntouttaminen on Rederin mukaan
kontraindisoitu, kun:
Vanhempi kieltää, että lapsen kaltoin kohtelua on tapahtunut, ei ota vastuuta omasta
käytöksestään ja syyttää muita, esim. lastensuojelutyöntekijöitä.
Vanhempi ei tiedosta lapsen puutteelliseen hoivaan liittyviä ongelmia.
Vanhempi ei tiedosta lapsen tarpeita.
Vanhemmalta puuttuu laajasti empatia lasta kohtaan.
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Lapsen merkitys vanhemmalle määrää jatkuvasti vanhemman ja lapsen suhdetta.
Vanhempi ei halua käyttää terapeuttista apua tai tehdä yhteistyötä ammatti-ihmisten
kanssa.
Kaltoin kohtelu on ollut pitkäaikaista tai vakavaa ja se on sisältänyt psykologista,
henkistä väkivaltaa tai laiminlyöntiä, sadistista fyysistä väkivaltaa tai seksuaalista
hyväksikäyttöä.
Vanhempien keskinäiseen suhteeseen liittyy vakavaa ristiriitaa, riippuvuutta tai
jatkuvaa huumaavien aineiden käyttöä.
Lapsi on kietoutunut vanhemman psykoottisiin harhakuvitelmiin.
Huomioitavia asioita ovat myös:
- Lapsen vakavat vammat, kehitysviivästymät, kiintymyssuhteen häiriöt
- Vanhemman psyykkinen häiriö, jossa huono prognoosi
- Vanhemman epärealistiset odotukset lasta kohtaan
- Vanhemman huono impulssikontrolli
- Alkoholinkäytön kieltäminen, aikaisempia lapsen kannalta arveluttavia
käytöstapoja
- Sukupolvien ketjussa jatkunut lasten kaltoin kohtelu tai sosiaalinen eristäytyminen
- Resurssien puute tarjota perheelle apua
LISTAAN ON SUHTAUDUTTAVA KRIITTISESTI JA AINA PUNNITTAVA
AINUTKERTAISIA TAPAUKSIA JA SEKÄ POSITIIVISIA, ETTÄ NEGATIIVISIA
ASIOITA SAMANAIKAISESTI (Reder & Lucey 1995)
Kun perheen kanssa on tehty yhteistyötä, voi seuraavan listan kysymyksiin
kirjautuvia myönteisiä vastauksia pitää merkkinä siitä, että positiivisia muutoksia on
tapahtunut ja prognoosi on paranemassa:
Yksi lapsen kannalta vastuullinen aikuinen,
perheen struktuurin selkiytyminen
yhteistyösuhteen syntyminen
perheen halu jatkaa yhteistyötä
vanhempien kyky ennakoida vaikeuksia
kiinnostus lapseen, eläytyen lapsen maailmaan
määrätietoisuutta rajojen asettamispyrkimyksissä
kyky pitää kiinni sopimuksista
kyky nähdä lapsi muuttuvana
tila lapselle (kodissa, elämässä, aikuisen mielessä)
Kun perhe on saanut psykologista vanhempien ja lapsen suhteeseen kohdistuvaa
tukea tai terapiaa, voidaan sen tuloksina nähdä mm. seuraavia asioita:
Kiintymyssuhteen syntyminen näkyy kommenteissa ”yhtäkkiä huomasin, että
rakastuin vauvaani ja voisin tehdä mitä tahansa sen puolesta”.
Lapsi näyttää yleisesti ottaen rentoutuneemmalta.
Tilanteet ratkeavat, esim. syömis- tai nukkumisongelma poistuu.
Tulee ymmärrystä ongelmien syntyyn ja tilaa uudelle ymmärtämiselle.
Erityisesti äiti pystyy tekemään sovinnon ainakin mielen tasolla oman
ongelmallisen vanhempansa kanssa.
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14. PUUTTEELLISEN VANHEMMUUDEN KORJAAMISTA JA
KORVAAMISTA
14.1. Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin
Sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä avohuollon tukitoimiin viipymättä, jos kasvuolot
vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi
tai nuori käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään (Lastensuojelulaki
34§).
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä
kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja –mahdollisuuksia.
Avohuollon tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja
vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien
henkilöiden kanssa.
Avohuollon turvin lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen tarjotaan riittävän
aikaisessa vaiheessa sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat perheen selviytymistä
itsenäisesti.
-

Kun lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu riittämättömästä toimeentulosta,
puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai mainitut seikat ovat
oleellisena esteenä lapsen tai perheen kuntoutumiselle, on kunnan viivytyksettä
järjestettävä riittävä taloudellinen tukeminen sekä korjattava asumisoloihin
liittyvä puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Asunnon puute ei ole
huostaanoton peruste.
Riittävä taloudellinen tukeminen ei ole sidottu toimeentulotukinormeihin eikä
asumisen järjestämistä koskeviin yleisiin ohjeisiin, vaan sitova velvoite on
täytettävä viivytyksettä ja tuen on oltava riittävä puutteen poistamiseksi.

-

Lastensuojelun tukitoimena on järjestettävä riittävät terapiapalvelut.
Sosiaalityöntekijä ohjaa asiakkaan ensisijaisesti perheneuvolaan. Myös lasten- ja
nuortenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmiä hyödynnetään.

-

Tukihenkilön tai –perheen järjestäminen tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja
lapsiperheille. Vapaaehtoistyöntekijät tukevat tavallisen ihmisen taidoin
tuettavina olevien kehitystä ja selviytymistä.

-

Lastensuojelun tukitoimena voidaan joko lapselle tai koko perheelle myöntää
lomia.
Sosiaalityön perhetyö on perheille suunnattua ammatillista, suunnitelmallista,
tavoitteellista ja moniammatillista lastensuojelutyötä. Työn tavoitteena on saada
perheelle paremmat edellytykset selviytyä itsenäisesti ja hyötyä yhteiskunnan
tavanomaisten palvelujen käytöstä.
Lasten päivähoito on lastensuojelun keskeinen yhteistyökumppani, joka tukee

-

-

Vanhemmuuden arviointi 2002

86
perheitä selviämään lastensa hoidosta ja kasvatuksesta mahdollisimman hyvin.
Tämä tuki pystytään tarjoamaan varhaisessa vaiheessa.
-

Läheisneuvonpito on yksi tapa etsiä ratkaisuja lasten ja nuorten kriisitilanteissa.
Neuvonpidossa lapsen oma perhe ja perheelle läheiset ihmiset kokoontuvat
keskustelemaan ja suunnittelemaan lapsen tai nuoren kasvun turvaamista osana
perheen tavallista arkea. Neuvonpidossa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten lapselle turvataan riittävä huolenpito ja tuki? Mistä asioista läheiset
vastaavat? Mihin tarvitaan viranomaisten apua ja tukea? Läheisneuvonpidolla
saadaan perheen ja läheisten voimavarat käyttöön sekä yhdistetään perheen ja
sosiaalityöntekijän ponnisteluita. Samalla saadaan esiin kaikki saatavissa oleva
tuki.

-

Lapselle voidaan järjestää avohuollon tukitoimena perhehoitoa tai laitoshoitoa
yhdessä hänen vanhempansa kanssa.

14.2. Asiakassuunnitelma
Lastensuojelulain 30. §:n mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle
on tehtävä asiakassuunnitelma, jollei asiakkuus pääty lastensuojelutarpeen
selvityksen jälkeen tai kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus.
Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava, ellei siihen ole ilmeistä estettä,
yhteistyössä lapsen ja huoltajan sekä tarvittaessa lapsen muun laillisen edustajan,
vanhemman, muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan taikka lapselle
läheisen henkilön sekä lapsen huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa.
Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan,
lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen
tarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet
pyritään toteuttamaan.
Asiakassuunnitelmaan on kirjattava myös asianomaisten eriävät näkemykset tuen
tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoimien järjestämisestä.
Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran
vuodessa.
Huostaanotettua lasta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan lisäksi sijaishuollon
tarkoitus ja tavoitteet, erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle, hänen
vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville
henkilöille.
Lisäksi suunnitelmaan kirjataan, miten toteutetaan lapsen yhteydenpito ja
yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden hänelle läheisten henkilöiden kanssa ja
miten samalla otetaan lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen
jälleenyhdistämisestä.
Huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi
erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana.
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Suunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuten päihde- ja mielenterveyshuollon kanssa.
Jälkihuollossa olevaa lasta tai nuorta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan
jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle
tai nuorelle sekä hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille hänen hoidostaan ja
kasvatuksestaan vastaaville henkilöille.
Asiakassuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa erillisellä hoito- ja
kasvatussuunnitelmalla.

14.3. Lapsesta luopuminen
Vanhemmalle lapsesta luopuminen on tuskallinen ja raastava asia. Vaikka
vanhemmalla on jo pitkään jatkunut lapsen turvallisuutta uhkaava käyttäytyminen,
voi hän taistella kaikin keinoin lapsesta luopumisen välttämiseksi.
Lapsesta luopuminen aiheuttaa vanhemmalle häpeän tunnetta, loukkaantumista,
syyllisyyttä ja täydellisen epäonnistumisen kokemista. Näiden tunteiden
kohtaaminen on työntekijällekin vaikeaa, jopa pelottavaa ja heille tulee epätietoisuus
siitä, miten vanhempaa voi auttaa. Lapsi on turvassa, mutta… Vanhemman
tukeminen, silloin kun se on mahdollista, on sekä lapsen että vanhemman kannalta
tärkeää. Tukeminen tarkoittaa vanhemman kiukun kohtaamista ja vanhemman
projektioiden lieventämistä, niin, että vanhempi voisi olla valmis kohtaamaan
sijaisvanhemmat ja ylläpitää kontaktia lapseen. Vanhemman tukeminen on tärkeää
myös siksi, ettei hän hankkiudu raskaaksi heti uudestaan oppimatta mitään
kokemuksistaan.
Lapsesta luopuminen ei ole yhtäkkinen tapahtuma. Tapahtumille löytyy aina
historia, nykytila sekä tulevaisuus. Työskentelyprosessi voi saada vanhemman
itsensä näkemään parhaaksi ratkaisuksi lapsesta luopumisen. Tämä on tavoite eikä
poista sitä tosiasiaa, että monilla vanhemmilla lapsesta luopumisen hyväksyminen
kestää vuosia. On myös niitä vanhempia, jotka eivät pidä tehtyä ratkaisua oikeana tai
välttämättömänä, tai niitä, joille on sittenkin helpompaa, että viranomaiset päättivät
asian.
Lapsesta luopuminenkin voi olla hyvää vanhemmuutta, kun vanhempi realistisesti
näkee, ettei hänellä ole edellytyksiä lapsesta huolehtimiseen ja toivoo lapselleen
parempaa tulevaisuutta.
Taistelu lapsen takaisin saamiseksi voi olla myös hyvää vanhemmuutta, jos
vanhempi yrittää saada asiansa kuntoon ja on motivoitunut muutokseen. Se voi
onnistua ja lapsi voidaan kotiuttaa. Lapsesta tuntuu ilmeisesti paremmalta, jos
vanhempi on taistellut hänestä, kuin se, että vanhempi olisi ollut välinpitämätön.
Taistelu voi kuitenkin olla taistelua vain vanhemman oikeuksista. Jos vanhempi ei
osaa hoitaa vanhemman velvollisuuksia, ajautuu tilanne helposti samaan pisteeseen
kuin aikaisemmin. Edestakainen pompottelu kodin ja sijaisperheen välillä voi olla
lapselle hyvin haitallista. Toisaalta lapsi voi alkaa tuntea vastuuta vanhemmistaan ja
tulee levottomaksi, jollei hän ole valvomassa näiden tekemisiä. (Kähkönen 1993).
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Reder (1995) on nähnyt erilaisia vaiheita lasten sijoituksiin liittyvässä ajattelussa.
Ensin ajateltiin, että sijoitetaan lapsi laitoksesta sijaisperheeseen aina kun
mahdollista. Seuraavassa vaiheessa uskottiin kuntouttamiseen - tämä johti siihen,
että useiden epäonnistuneiden kuntoutusyritysten jälkeen lapset lopulta sijoitettiin
heidän kärsittyään pitkäaikaista deprivaatiota, hylkäämistä tai kaltoinkohtelua.
Adoption suhteen tilanne on muuttunut – kun hyväksytään yksinhuoltajuus ja
ehkäisy on tehokkaampaa, jää paljon vähemmän lapsia tarjolle adoptiota haluaville
perheille. Adoptioperheet joutuvat odottamaan vuosia ja he ovat tarkan tutkimuksen
kohteena. Uudet asenteet perhettä, perheen oikeuksia ja kiintymyssuhteita kohtaan
ovat uudelleen lisänneet avoimien sijoitusten yleistymistä. Lainsäädäntö on myös
muuttumassa. Tämä edellyttää resurssointia niin lasten, sijaisperheiden kuin
biologisten perheiden tukemiseen ja auttamiseen.

14.4. Sijoitettujen lasten näkökulma
Vauva, tai pieni lapsi, joka odottaa lastenkodissa sijaisperhettä, on kokenut traumoja
sekä lähtöperheessä olemisesta että siitä eroon joutumisesta. Lastenkodissa voidaan
joutua monella tasolla korjaamaan vauvan tilannetta. Lastenkodissa yritetään
mahdollisuuksien mukaan antaa vauvalle sama, tuttu hoitaja ja hellää huolenpitoa.
Tämä työ voi herättää ristiriitoja, kun hoitaja alkaa kiintyä hoitovauvaansa, mutta
tietää, että suhde päättyy uuden perheen astuessa kuvaan. Lapsen kannalta on
kuitenkin tärkeä kokemus, jos joku välittää hänestä aidosti. Molemmat voivat alkaa
tehdä etukäteen surutyötä tulevasta erosta. Lastenkodilla on tärkeä tehtävä vauvan
edellytysten parantamisessa sijoitusta varten.
Ranskalainen lasten psykoanalyytikko Eliachef (1994) on kirjoittanut kirjan
vauvojen trauman hoitamisesta. Hän kehitti konsultaatiomallin, jossa on mukana
vauvan oma hoitaja ja konsultaation antaja. Tilanteessa käydään läpi vauvan tilanne
ja vauvalle kerrotaan seikkaperäisesti, mitä tapahtui, kuka häntä hoitaa ja mitä tulee
tapahtumaan, juridisia seikkoja myöten. Kokeilussa huomattiin, että vauvat
tavoittivat jotakin olennaista tästä selvityksestä ja saivat tilaisuuden purkaa suruaan
tai pelkojaan siitä, mitä heille tapahtuu. Jotkut vauvat, jotka sairastivat pahoja
somaattisia vaivoja, alkoivat parantua, vaikka pelkkä hellä hoito ei ollut auttanut.
Espoon Mäntyrinteessäkin otettiin käytännöksi vauvoille puhuminen, kun havaittiin
samanlaisia korjaavia kokemuksia.
Mitä pienempi vauva, sitä helpommin sijoitus yleensä onnistuu. Vähän isomman
lapsen kanssa sijaisperheelle voi tulla vaikeita yllätyksiä. Lapsi ei olekaan se hoivaa
tarvitseva ja vastaanottava suloinen olento, vaan hän pystyy herättämään
sijaisvanhemmissa epäonnistumisen tunteita, kiukkua ja raivoa. Voi tuntua, ettei
lapsi piittaa tai anna arvoa sille rakkaudelle, mitä sijaisvanhemmat yrittävät antaa
eikä toisaalta piittaa kurista tai rajoista. Tämä käyttäytyminen tulee
ymmärrettäväksi, kun tajuaa, että lapsi on täynnä häpeää, ääretöntä raivoa, pysyvää
pelkoa tai ahdistusta, yksinäisyyttä, epätoivoa tai masennusta. Lapsen kokemus
aikuisista sisältää pelkästään traumoja. Tällainen käyttäytyminen on lapsen
suojautumista pettymyksiltä ja koettelua – et kuitenkaan pidä minusta, tai – pidätkö
minusta sittenkin, vaikka käyttäydyn oikein huonosti.
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Sijaisperheessä on vaarana toistua sama kuvio, mikä tapahtui alkuperäisessä
perheessä: lapsen hylkääminen tai pahoinpitely.
Silloin sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea ja apua. Hughes (1997) on kirjoittanut
kirjan, jossa selvitellään tähän tarkoitukseen kehiteltyjä terapeuttisia menetelmiä.
Sijaisvanhempia voi myös auttaa tieto tällaisen käytöksen mahdollisuudesta ja siitä,
että kannattaa olla kärsivällinen ja samalla johdonmukainen sääntöjen suhteen.
Heidän on tajuttava, että uusi suhde on mahdollisuuksien tila, jossa paha eletään
uudestaan. Kun lapsi on oppinut luottamaan vanhempien hyväksymiseen, tilanne
rauhoittuu. Terapiassa lisäksi tulkitaan koko ajan tapahtuvia asioita ja tunteita ja
selitetään, millä tavalla uuden suhteen kokemukset eroavat entisistä pahoista
kokemuksista (Hughes 1997, Schaffer 1990).

14.5. Ehkäisevän työn kehittämismalleja meiltä ja muualta
Helsingissä on kehitetty ”liikkuvia tiimejä”. Tarvittaisiin myös työryhmiä, jotka
pystyisivät joustavasti liikkumaan eri organisaatioiden välillä. Niillä voitaisiin
tavoittaa väliinputoajaperheet, jotka saavat huonosti apua byrokraattisessa ja
monella tapaa vaativassa auttamissysteemissä.
Espoon mielenterveyskeskuksessa (Nyk. Jorvin psykiatria) on kokeiltu
kotikäyntityötä psykoottisille äideille ja heidän vauvoilleen. Hoitosuhteen kesto
saattoi olla vuosia. Aktiivisuus kontaktiin jäi melko paljon työntekijöiden varaan.
Tärkeää työn jaksamiseen oli yhteinen työnohjaus. (Ks myös liite 3)
Vauvaperhetyötä on Espoossa kehitetty Vaku-yksikössä vuosina 96-98 ja sen
jälkeen erityisesti Leppävaarassa. Hoidon painopisteenä on kiintymyksen
elvyttäminen ja vanhempi-lapsisuhteen korjaaminen. Vanhempi voi sen rinnalla
saada omaa terapiaa. Hoitoon on tullut kaikenlaisia vauvaperheitä, esim
masentuneita tai pelokkaita äitejä, joilla oli vaikeuksia kiintymyssuhteen
muodostamisen kanssa. Myös vauvan erityisvaikeudet saattoivat vaikeuttaa hyvän
alun muodostumista. (Mäkelä 1996, 1999 ja 2000). Pitemmällä tähtäimellä
rakennetaan kattavammin hoitoresursseja eri alueille. Pikkulapsipsykiatriaa
rakennetaan Suomessa monilla paikkakunnilla resurssien suuntaamisella ja uusilla
työryhmillä sekä koulutuksella ja työnohjauksella.
Silloin, kun äiti on liian sairas psyykkisesti, tarvitaan myös vauvan terapiaa ja on
työskenneltävä jonkun muun läheisen kanssa, joka korvaa äitiyttä ja voi toimia
primaarina tai osittaisena kiintymyksen kohteena lapselle. Lastenpsykiatriassa
kehitetään koulutusta ja työskentelytapoja tähän, esim. Theraplay-menetelmän
avulla. Tavoitteena on saada lastenpsykiatriaan myös pikkulapsia vanhempineen.
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Perhekahvilat, Äimä ry:n (Äidit irti synnytysmasennuksesta) äitien
keskusteluryhmät, äiti-lapsikerhot, imetystukiryhmät ja erilaiset neuvolan ryhmät
ovat tukimuotoja, joissa voi saada monenlaista tukea vanhemmuudelle.
Kriisityön / debriefingin käyttö vanhemmille on mahdollista äkillisissä
onnettomuuksissa, kuolemantapauksissa ym., jolloin kootaan omaisverkosto
selvittelemään tapahtumien kulkua kolmen päivän sisällä tapahtuneesta. Samalla he
voivat käsitellä omia reaktioitaan, kokemuksiaan ja tunteitaan Tässä työssä on otettu
mukaan myös pikkulapset ja vauvat ja koettu se hyödylliseksi.
”Vavu-projektissa” koulutetaan koko Suomen tasolla terveydenhoitajat tunnistamaan
ja tukemaan varhaista vuorovaikutusta sekä ohjaamaan hoitoon tarvittaessa.
Ns. Leksandin mallissa, jota viritellään Espoon Kilossa, tuetaan vanhempien ryhmiä,
jotka käynnistyvät lapsen odotusvaiheessa, jatkamaan vanhemmuuden verkostoa
aina lapsen kouluikään saakka.
Aikainen Apu lapselle on Soukan päiväkodissa toteutettu kokeiluprojekti, jossa
päiväkotiin tulevalle lapselle järjestettiin omahoitaja ja kullakin työntekijällä oli
hoidossaan neljän lapsen ryhmä, joiden vanhempiin hän tutustui hyvin jo ennen
päiväkotiin tuloa. Lapsi tutustui päiväkotiin omahoitajan ja vanhemman avulla.
Jatkossa lapsen kiintymyssuhteita ja turvaperustaa hoidettiin erityisesti yhteisillä
keskusteluilla päivittäin sekä päivän aikana niin, että omahoitaja puhui lapselle
vanhemmasta ja illalla vanhempi omahoitajasta. Päiväkodin työntekijät kokivat työn
muuttuneen paljon entistä mielekkäämmäksi.
Lastensuojelun käyttöön on saatu perhetyöntekijöitä, jotka voivat mennä auttamaan
tehostetun perhetyön tarpeessa olevia perheitä kotiin. Myös psykiatrian
kotipoliklinikka suuntaa avun perheisiin kotikäynneillä. ”Apua kotiin”- malleja on
esitelty myös liitteessä 6.
Lastensuojelulla ja Ensikodilla on myös perhekoteja, joihin vanhempi voi mennä
lapsen kanssa päivähoitoa saamaan ja harjoittelemaan yhdessä arkipäivää ja
kasvatustilanteita.
Perhekoti Huvitus toimii Yläneellä paikkana, johon voi lähettää perheen arviointitai hoitojaksolle saamaan uusia voimavaroja.
Ensikoti ja päihdeäitien ensikoti voivat antaa kodin tilapäisesti tai pitempiaikaisesti
äidille ja vauvalle, joilla on eriasteisia ongelmia. Paikkoja on myös Espoon käyttöön.
Läheisneuvonpito on sosiaalityön menetelmä, jota on maailmalla paljon käytetty
lastensuojelussa ja nuorisohuollossa. Läheisneuvonpito on lähtöisin Uudesta
Seelannista, jossa työmuoto perustuu lakiin. Suomessa lainsäädäntö ei tunne
läheisneuvonpitoa, mutta se ei myöskään estä läheisneuvonpidon käyttöä.
Päinvastoin, läheisneuvonpidon avulla voidaan hyvin toteuttaa lastensuojelulain
keskeisiä tavoitteita ja periaatteita sekä tarjota niiden toteutumiselle toimiva
menettelytapa ja neuvottelurakenne. Tavoitteena on nostaa lapsi keskiöön sekä etsiä,
vahvistaa ja yhdistää lapselle läheisten ihmisten voimavaroja lapsen tilanteen
ratkaisemiseksi. Tarkoitus on tukea läheisverkostoa löytämään ratkaisu lapsen
tilanteeseen. Samalla yritetään koota ja organisoida kaikki käytettävissä oleva tuki ja

Vanhemmuuden arviointi 2002

91
palvelut lapsen parhaaksi sekä vähentää viranomaisten tarvetta puuttua lapsen,
nuoren tai perheen asioihin.
Duvnäshemmet on ollut paikka Tukholman lähistöllä, johon huostaanoton rajalla
olevat vauvat ja pienet lapset vanhempineen menevät asumaan vuodeksi. Asumiseen
liittyy monentasoista terapiaa, äidin ja lapsen yhteispelin työskentelyä, äitien ryhmä,
perhekeskusteluja, yhteisöterapiaa, johon liittyy yhteisien juhlien järjestämistä ym.
Newpin on Lontoolainen malli, joka auttaa lastensa kanssa vaikeuksissa olevia
perheitä ja yksinhuoltajia verkostoitumaan. Newpinillä on taloja eri
kaupunginosissa, joihin kuuluu ”avoin olohuone”, johon voi pistäytyä milloin vain
juttelemaan ja tutustumaan, lastenhuone, jossa on lastenhoitaja ja
ryhmäkokoontumiset, joissa vetäjinä toimivat entiset ryhmän jäsenet, joita on lisäksi
koulutettu ammattimaisin voimin. Ryhmässä mietitään omaa vanhemmuutta omien
lapsuudenkokemusten pohjalta ja keinoja saada aikaan muutoksia. Apua saaneet
vanhemmat voivat alkaa myös tukivanhemmiksi uusille tulokkaille ja he voivat
tehdä kotikäynnin ja saatella uuden tulijan lapsineen Newpiniin, jos kynnys tuntuu
korkealta.

15. KOKOAVIA AJATUKSIA
15.1. Ongelma- ja resurssikeskeisyys
Terapiamaailma on muuttunut melkoisesti viime vuosikymmenellä.
Psykoanalyyttinen näkemys on ollut perinteisesti Suomessa vahva, mutta kohdannut
myös kritiikkiä. Nykyisin on jo päästy eteenpäin kiistelystä, mikä on oikea tai paras
terapiamuoto. Valinnan varaakin on, erilaisia viitekehyksiä on kymmenittäin ja
kaikilla on oma paikkansa.
Lastensuojelussa on nostettu esiin voimavarasuuntautunutta ajattelua, mitä voi
perustella esimerkiksi Tom Arnkilin lausahduksella: “Ongelmia ei voi tukea, mutta
voimavaroja voi”. Toisaalta ratkaisuja ei voi olla ilman ongelmia. Oleellinen
kysymys onkin siinä, mikä on sopiva ongelma ratkaistavaksi (kaikkia ei yleensä
päästä ratkaisemaan) ja onko se suhteessa tilanteen vakavuuteen. Jos löydetään
ratkaisu johonkin parisuhteen tai perhe-elämän kysymykseen, onko se ratkaisu
riittämättömään vanhemmuuteen tai lapsen heitteillejättöön?
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15.2. Mukaan meneminen ja toisin toimiminen
Arnkilin työryhmä (1993) on kehitellyt tutkivan tuen menetelmää, joka sopii hyvin
lastensuojeluperheiden kanssa työskentelemiseen. Mukaan meneminen ongelmiin
voi johtaa vain työntekijän ahdistumiseen ja kokonaan toisin toimiminen voi etäistää
työntekijän ja asiakkaan. Jos tarjoaa asiakkaalle lisää samaa, mitä on jo tehty, ehkä
tuloksetta, lisääntyy turhautuminen ja jos toimenpiteet ovat yllättäviä ja outoja,
kokee asiakas viranomaisen liian uhkaavana. On siis hyvä etsiä tapaa, joka olisi
”sopivasti toisin”. Sen löytämistä voi edesauttaa kysymyksillä: mikä tässä on
olennaista? ja varsinkin kysymyksellä: mikä tässä herättää uteliaisuuttani? Sen
jälkeen voi kysyä: mitä nyt kannattaisi tehdä ja kenen? ja mikä olisi erityisen hyvä
liike, joka olisi tueksi (siis sopivasti toisin) ja toisi olennaista palautetta? Sen
jälkeen voidaan ennakoida: mitä voi tapahtua, jos tehdään ehdottamasi liike?
Kuka/ketkä reagoivat ja miten? Mitä tapahtuu, jos ei tehdä mitään? Prosessin
tarkoitus on tehdä siitä myös työntekijälle mielekäs, kun oma uteliaisuus tulee
tietoisuuteen. Kysymykset herättävät myös reunaehtoja ja vaihtoehtoja. Yksi
ohjenuora on: ”Jos sinulla ei ole kuin yksi vaihtoehto, älä tee sitä”. Miettimisen
jälkeen voi tulla kuitenkin siihen tulokseen, että haluaa tehdä näin, jolloin se on jo
valinta. Vaihtoehtoja valaisee esimerkkiperhe, jolta kysyttiin, mitä tapahtuu, jos ei
tehdä mitään. Yksi perheenjäsen vastasi, että perheessä tapahtuu murha. Toinen
vastasi, että kun viranomaiset poistuvat kuvioista, perheen elämä päinvastoin
rauhoittuu. Näin päästiin keskustelemaan ristiriidasta ja ratkaisemaan sitä (Arnkil
1995, 51 ja 63).

15.3. Terapeuttinen ei-terapia ja ei-terapeuttinen terapia
Lastensuojelussa asetetaan joskus suuria toiveita terapialle ja huokaistaan
helpotuksesta, kun saadaan lapsi tai perhe ohjattua terapiaan. Kuitenkin voi käydä
niin, ettei terapia tuotakaan toivottua tulosta, motivaatio lopahtaa nopeasti tai se
ongelma, johon terapiaa toivottiin ei seuraakaan asiakkaan mukana terapiaan. Näin
käy useimmiten tilanteissa, joissa työntekijä näkee tilanteen huolestuttavana, mutta
asiakas ei. Vanhempi ehkä haluaa puhua vain omista asioistaan, mutta lapsen huono
tilanne jatkuu. Killen (1993) puhuu ei-terapeuttisesta terapiasta. Silloin terapeutinkin
lähtökohta on mahdollisimman huono. Toisaalta lähettämiskäytäntö ei riittävästi
toimi, eli ongelmaa ei edes saada sanottua ääneen yhteisessä tapaamisessa, jos se
lukee ylimalkaisesti lähetteessä.
Toisaalta joskus yksikin tapaaminen, verkostokokous tai lastensuojelullinen
kriisipalaveri voi koskettaa ydinasioita ja toimia käänteentekevästi ja silmiä
avaavasti. Killen puhuu terapeuttisesta ei-terapiasta. Näitä interventioita ei siis
kannata pitää vähempiarvoisina.
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15.4. Hyvä huostaanotto?
Hyvää huostaanottoa on tuskin olemassa, koska se on aina rankka ja raastava
prosessi vanhemmille, lapsille ja myös työntekijöille. Lopputuloksen kannalta hyvä
huostaanotto voisi merkitä, että lapsi saa kaksi perhettä, joissa hänestä välitetään ja
kaikilla osapuolilla on vielä viranomaisista se tunne, että heistä on välitetty ja apua
on saatavissa. Tämä prosessi on kuitenkin edellyttänyt ahdistuksen sietämistä,
aggressioiden vastaanottamista, häpeän kohtaamista, sinnikkyyttä ja
pitkäjänteisyyttä, neuvotteluja, eri osapuolien kunnioittamista ja kykyä toimia niin,
että erimielisyyksistä huolimatta tärkein yhteinen tavoite löytyy: lapsen hyvän
elämän turvaaminen.

15.5. Lapsi, joka hylätään toistuvasti
Huonoista huostaanotoista on lukuisia esimerkkejä. Lapsi, joka on hylätty ensin
lähtöperheessään ja sitten sijaisperheessä, jota voi seurata laitoskierre ja lopulta
vankila, ei ole saanut kokea sitä, että hän olisi kenellekään se erityinen, josta
välitetään. Pelkkä toimenpiteet eivät riitä, vaan psyykkistä työtä on tehtävä monella
tasolla. Sijaisperheitä ei aina ole saatavilla ja monista syistä puuttuminen perheen
tilanteeseen voi viivästyä liian pitkään, mikä vähentää sijoituksen onnistumisen
mahdollisuutta.
Miten voitaisiin estää lapsen hylkääminen hoito-organisaatioissa? Kysymys jää itse
kunkin mietittäväksi.

15.6. Eettisiä kysymyksiä
Arviointi herättää monia eettisiä kysymyksiä. Standardeja siihen, mikä on perhe,
mitä on hyvä vanhemmuus ja milloin se lakkaa olemasta riittävän hyvää, ei ole, vaan
ne vaihtelevat ajasta, kulttuurista, perheestä ja arvioijasta toiseen. Arvioijien
velvollisuus on tutkailla jatkuvasti omaa arvomaailmaansa ja uskomuksiaan, jotka
voivat värittää arviointeja. Monet ammatti-ihmiset vierastavat vanhemmuuden
arviointia ja oikeusprosessiin mukaan lähteminen vaikeuttaa asiaa lisää.
Arviointi merkitsee myös melkoista vallankäyttöä perheeseen nähden, joka vaikuttaa
vanhempien käyttäytymiseen, samoin kuin tarkkailun kohteena oleminen ylipäätään.
Kysymys: Miten asia on kotona erilailla? on relevantti.
Voidaan kysyä, miten paljon yhteiskunta saa puuttua ihmisten yksityiselämään.
Puuttumisen etiikka on tärkeää. Hyväksyntä valtion toiminnalle lasten
suojelemiseksi heijastaa yhteiskunnan halua pitää huolta lasten hyvinvoinnista.
Huono vanhemmuus aikaansaa lapsessa tuhoisaa sopeutumista, joka seuraa häntä
muihin suhteisiin elämässä. Vanhemmuuden arvioinnin ydin on hyvän
vanhemmuuden lisäämisessä. Hyvä vanhemmuus tuottaa lapselle
sopeutumiskokemuksia, jotka kehittävät kompetenssia, estävät ongelmia ja
varustavat häntä hyvin tulevaisuuteen.
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Varhainen ongelmiin puuttuminen on raskasta, mutta samalla kiitollista työtä. Kun
näkee puuttuvan rakkauden syntymisen vanhemman ja lapsen välille, ymmärryksen,
anteeksiannon, kiintymyksen muodostumisen, tajuaa, että se on luonnollista ja
toivottua. Siihen pitäisi olla sekä vanhemmalla että lapsella oikeus. Jotain on
haavoittuvassa vaiheessa tai jo sukupolvien ketjussa tullut esteeksi sille, mitä
luonnostaan olisi pitänyt tapahtua. Yhteisillä ponnistuksilla voidaan kuitenkin
poistaa noita esteitä. Toisaalta, kun nähdään, ettei tilanne tule korjaantumaan ja lapsi
on vuorostaan tuhoutumassa, pitää biologista vanhemmuutta korvaamaan rakentaa
toimivampaa psykologista vanhemmuutta.
Winnicott on sanonut, ettei ole olemassa vauvaa tai pientä lasta erillisenä. On lapsi
ja lapselle tärkeät, läheiset hoivaajat, jotka kannattelevat lapsen sisäistä
kokemusmaailmaa ja ovat lapsen turvan ja kiintymisen kannalta välttämättömiä.
Kun opimme suojaamaan ja mahdollistamaan näitä tärkeimpiä suhteita, opimme
suojelemaan pientä lasta syvemmässä merkityksessä.
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LIITTEET:
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LIITE 1: Projektin tavoitteet.

VANHEMMUUDEN ARVIOINNIN KEHITTÄMISPROJEKTI

Projektin perustamisen lähtökohdat
-

Nykykäytäntö vanhemmuuden arvioinnissa on liian hajanainen

-

Vanhemmuuden arvioinnin keinot ovat riittämättömiä

Parempien arvointikriterien ja toimintamallien rakentaminen vanhemmuuden
arvioinnin kehittämiseksi moniammatillisesti seuraavissa tilanteissa:
-

Työkäytäntöjen tarkastelut vanhemmuuden arvioinnissa

-

Lastensuojelun huostaanottokäytäntö, ensisijaisesti vauvojen ja pienten lasten
perheet

-

Perheet, joissa vanhemmilla on vakavaa psyykkistä sairastamista tai
itsetuhokäyttäytymistä

-

Huolto- ja tapaamislausunnot

-

Vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen sukupolvien ketjussa

Projekti aloitettiin syksyllä 1995 ja projekti päättyy vuonna 1997
-

Projektiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa

Projektin jäsenet vuosina 1995-1997:
Sinikka Mäkelä, psykologi, Jorvin sairaala
Anna-Liisa Linnala, sosiaalityöntekijä, Jorvin sairaala
Mervi Sjöberg, perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä, Yty
Chris Sjöholm, johtava sosiaalityöntekijä, Matinkylä-Olari
Monica qvickman-Paltscik, johtava sosiaalityöntekijä, Tapiola
Aino Ruotsalainen, terveydenhoitaja, Tapiola
Maritta Samuelsson, sosiaalipalvelujen suunnittelija, Espoon sosiaali- ja
terveystoimen hallinto- ja kehittämispäällikkö
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LIITE 2: Projektin koulutuspäivät
ESPOON KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
KOULUTUS
AIHE:

VANHEMMUUDEN ARVIOINTI
Miten arvioimme, tuemme ja korvaamme vanhemmuutta riskitilanteessa
olevien pienten lasten perheissä

AIKA:

TORSTAINA 5.9.1996 KLO 8.30 – 16.00

PAIKKA: SAARNILAAKSON KOULUN AUDITORIO
Hösmärintie 1, 02760 Espoo
(sisäänkäynti A, 2 krs. kävelyluiskan päässä)
KOHDERYHMÄ: Sosiaalityön, vastaanottotoiminnan, kotihoidon,
terveydenhoidon, sijaishuolon ja päivähoidon työntekijät sekä erityisesti
moniammatilliset työryhmät

OHJELMA:
Klo
8.30
8.45

9.0

Aamukahvi
Päivän avaus Sinikka Mäkelä ja Maritta Samuelsson
Vanhemmuuden arvioinnin projekti
”Hyvä – paha vanhempi, mitä tapahtuu lapselle?
Mitä keinoja riittävän vanhemmuuden arviointiin?
Psykologi Tapio Tiusanen, Hyvösen lastenkoti

Tauko
10.30

Vanhemmuus romahdusvaarassa – työntekijän tunteet ja arviointi
sijoitusprosessissa (pienten lasten perheiden näkökulma)
Psykoanalyytikko Marja Schulman

12.0

Lounas

13.0

Tuki, kontrolli ja hyvä huostaanotto
Yhteiskuntatieteen tohtori Tom Arnkil

14.30

Kahvitauko

14.50

Työskentelyä konkreettisiin tavoitteisiin vanhemmuuden arvioinnin
kehittämisessä

15.30

Jatkotavoitteet, keskustelua

16.0

Tilaisuuden päätös
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ESPOON KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

27.11.1996

Aihe:

VANHEMMUUDEN ARVIOINNIN JATKOKOULUTUS

Aika:

Torstaina 28.11.1996 klo 8.45 – 16.00

Paikka:

Kolmirannan kurssikeskus, auditorio os. Kolmirannantie 31, 02820 Espoo
puh. 09 863 8021

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset työryhmät

OHJELMA:
Klo
8.05 Bussi no 87 lähtee Kolmirantaa Espoon asemalta
8.45 Päivän avaus
Maritta Samuelsson
8.50 Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden arviointi
Psykologi Sinikka Mäkelä, Jorvin vauvaperheyksikkö
Tauko
10.15 Mukaan meneminen ja toisin toimiminen
Yhteiskuntatieteiden tohtori Tom Arnkil
Lounas
12.30 Työskentely jatkuu..
Tom Arnkil
14.00 Kahvi
14.30 Työskentely jatkuu..
Tom Arnkil
Loppukeskustelu
16.00 Päivä päättyy
Tervetuloa
Vanhemmuuden arviointiryhmän puolesta
Maritta Samuelsson puh. 869 3303
Sosiaalipalvelujen suunnittelija
TYÖSEMINAARI
Aihe:
Vanhemmuuden arviointi sosiaalityön ja sijaishuollon yhteistyössä
Aika:
Torstaina 13.3.1997 klo 9-15
Paikka:
Kolmirannan kurssikeskus, auditorio
Os. Kolmirannantie 31, 02820 Espoo
Kohderyhmä: Sosiaalityöntekijät ja sijaishuollon henkilöstö
Kouluttaja: Psykologi Sinikka Mäkelä
Ohjelma:
Klo
8.05 Bussi no 87 lähtee Kolmirantaan Espoon asemalta
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8.45
9.00
9.10
10.10
10.20
Lounas
12.30
13.15
13.30
14.40
15.0

Tulokahvi
Päivän avaus
Maritta Samuelsson
Vuorovaikutus ja vanhemmuus, mitä työvälineeksi arviointiin?
Psykologi Sinikka Mäkelä
Tauko
Edellinen aihe jatkuu
Työvälineen arviointia suhteessa huostaanottoon ja sen purkamiseen
Työskentelyä ryhmissä
Kahvi
Ryhmätöiden purku
Keskustelua ja päivän yhteenveto
Päivä päättyy

VANHEMMUUDEN ARVIOINNIN PÄÄTÖSSEMINAARI
Aika:
Maanantaina 26.1.1998 klo 8.45 – 15.00
Paikka:
Kolmirannan kurssikeskus, auditorio
Järjestäjä: Vanhemmuuden arvioinnin projektiryhmä
Kohderyhmä: Vanhemmuuden arvioinnin parissa työskentelevät työntekijät,
erityisesti lastensuojeluun liittyvä työ
Ohjelma:
Klo
8.05
8.30
8.40
9.15

11.45
12.45
13.30
14.0
14.45
15.00

Bussi 87 lähtee Kolmirantaan
Tulokahvi
Seminaarin avaus
Sinikka Mäkelä ja Maritta Samuelsson
Huostaanotto ja sen vaihtoehdot
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen
- alkuvanhemmuuden keskeytyminen
- mitä korvaava vanhemmuus voi olla
- onko kiire
Lounas
Vanhemmuuden arvioinnin mahdollisuudet Huvituksen tapaan
Liisa Karjalainen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Kahvi
Tikkataulun käyttö vanhemmuuden arvioinnissa
Johtavat sosiaalityöntekijät Chris Sjöholm ja Mervi Sjöberg
Vanhemmuuden arvioinnin päätöspuheenvuoro
Sinikka Mäkelä ja Maritta Samuelsson
Tilaisuus päättyy
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LIITE 3:
- Espoon mielenterveyskeskuksen (nyk. Jorvin psykiatria) lapsiperheprojekti
80-luvun loppupuolella Espoon mielenterveyskeskuksessa tutkittiin
skitsofreniaperheissä elävien 7-12 vuotiaiden lasten ongelmia. Tutkimuksessa
havaittiin potilailla ja heidän puolisoillaan olevan suuria vaikeuksia toimia hyvinä
vanhempina. Monissa perheissä vanhemmuuden rooli olikin kääntynyt lasten
harteille, niin että lapset huolehtivat potilaan hoidollisista asioista, kuitenkin oman
kehityksensä kustannuksella. Projektissa etsittiin tukimuotoja yhdessä lastensuojelun
kanssa, esim. tukihenkilöitä, harrastusmäärärahoja tai kodinhoitoapua. Psykiatrian
tukimuodoista toimi parhaiten kotikäynteinä tehty perhetyö. Vanhempien kanssa
mietittiin, miten he voisivat sairaudestaan huolimatta toimia paremmin vanhempina
ja lapsen psyykkiselle kasvulle pyrittiin samaan enemmän tilaa. Projektin myötä
havaittiin, että työssä tarvitaan uusia ajattelun välineitä, joihin perinteinen potilasta
hoitava näkökulma ei riittävästi antanut aineksia (Mäkelä 1997).
Skitsofreniaprojektin kokemusten jatkona Jorvin aikuispsykiatriassa alkoi 90-luvun
alussa kokeilutoiminta, jossa vaikeista psyykkisistä ongelmista kärsiviä äitejä ja
heidän vauvojaan tavattiin kotikäynneillä vanhemmuutta tukien. Tämän työn kautta
alkoi hahmottua varhaisen perhetilanteen oleellinen merkitys lapsen
vuorovaikutussuhteiden ja peruspersoonallisuuden muovaajana ja varhaisen
puuttumisen mahdollisuus kehitysesteiden poistajana. Toimintaa olisi tarpeen
käynnistää uudelleen ja kehittää nykypäivän tiedoilla entistä toimivammaksi.
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LIITE 4:
- Mieli maasta! -valtakunnallinen depressio-projekti 1994-1998 (Stakes)
Mieli maasta -projektin tavoitteena on ollut kaikkia ikäryhmiä koskien
masentuneisuuden ennaltaehkäisy, nykyistä parempi tunnistaminen, tutkimuksen ja
hoidon kehittäminen sekä masentuneisuutta koskevan tiedon lisääntyminen. Eri
puolilla maata onkin virinnyt kehittämishankkeita, joissa on lisätty väestön ja
ihmissuhdetyöntekijöiden tietämystä masennuksesta ja sen tunnistamisesta.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kehittämishankkeissa on tuotettu
kuntakohtaisia ja alueellisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja
depressiosta kärsivien ihmisten auttamiseksi. Tavoitteena on myös erityisesti ollut
alueellisten ratkaisujen löytyminen lasten ja nuorten depression hoitamiseksi. Tässä
mainittakoon kaksi alaprojektia:
- Perusterveydenhuollon mahdollisuudet todeta ja tukea pienten lasten depressiota
- Lasten ja nuorten depressio Suomessa –tutkimusprojekti
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LIITE 5
- Apua kotiin -malleja
Suomessa on viime vuosina käynnistynyt useita apua kotiin -malleja, kuten Ensi- ja
turvakotiliiton Alvari-toiminta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton
lapsiperheprojektit. Alvari-perhetyön aloittamisvaiheessa yhdessä perheen kanssa
arvioidaan tuen tarve ja määritellään tavoitteet sekä sovitaan yhteistyötavoista.
Määrittelyvaiheessa mukana ovat oleelliset perhettä tukevat tahot, kuten
lastensuojelu tai esim. psykiatrian klinikka. Perhetyön koulutettu Alvari-työpari
aloittaa työn yhteisesti sovituissa rajoissa. Työntekijä/työntekijät saattavat esim. olla
määräpäivinä illansuussa perheessä tukemassa lasten läksyjenlukua tai vaikka
pienten nukkumaanmenoa. Kaikki tehdään yhdessä vanhempien kanssa tavoitteena
vahvistaa vanhempia selviytymään tehtävissään. Alvarityöntekijä ei ole
perheterapeutti, mutta monesti hän voi vanhempien ja lasten rinnalla eläen selkeyttää
perheenjäsenten kanssakäymistä ja lujittaa vanhempia esim. rajojen vetämisessä ja
olla mallina lapsen kuulemisessa. Ulkopuolinen aikuinen perheen kriisitilanteessa
tuo turvallisen rakenteen ja huolehtii lapsen tarpeista silloin, kun vanhemmat eivät
jostain syystä siihen kykene.
Lapsiperheprojektissa työskennellään sekä perhe että yhteisötasolla. Yhteisöllisessä
toiminnassa luodaan perheiden tarpeista käsin tukiverkkoja ja normaalin
kanssakäymisen rakenteita asuinalueelle kuten leikkipuistotoimintaa, perhekahvilaa,
kummimummi-vaaritoimintaa tms. Työntekijät ja alueen asukkaat voivat toimia
saattajina perheelle ulos neljän seinän sisältä. Sosiaalisesti eristyneissä perheissä on
tutkimuksen mukaan suurempi todennäköisyys lapsen laiminlyömiseen tai huonoon
kohteluun. Erityisesti alkoholiongelmaperheessä tai muuten moniongelmaisessa
tilanteessa, jossa vanhempi ja lapsi ovat kotona, voi lapsen ja vanhemman päiväkoti
olla alkuun auttava paikka, jossa arki rakentuu ja vanhempi saa mallia ja voimia
selviytymiseen ja lapsi kriisitilanteessa suojan.
Taloudelliset ja sosiaaliset vaikeudet ovat synnyttäneet useissa varsinkin työtä vailla
olevissa lapsiperheissä kriisitilanteita. Vaikeuksissa olevan perheen kohdalla on
tärkeätä tukea vanhempia selviytymään vanhemmuuden tehtävän hoitamisessa.
Usealla paikkakunnalla, kuten Lahdessa ja Tampereella on aloitettu
päiväkotitoimintaa, johon äiti/isä osallistuvat lapsensa kanssa.
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LIITE 6: Ilmoitusvelvollisuus (Lastensuojelulaki 25 §)
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja
seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai
luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai
terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän
tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa
taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön
palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat
velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat
saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve,
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää
lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin 1 momentissa
tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä
mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.
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LIITE 7: Läheisneuvonpidolla lapsi tarpeineen näkyväksi
Läheisneuvonpitomenetelmän kehittäminen käynnistyi Suomessa vuonna 1997
Stakesin Huostaanotto-projektin osahankkeena. Menetelmän synnyinmaa on Uusi
Seelanti, jossa työmenetelmä kehitettiin 1980-lunun puolivälissä.
Pääkaupunkiseudulta mukaan Stakesin projektiin lähti Helsingin Kaakkoinen
sosiaalikeskus, mutta muitakin alueellisia hankkeita käynnistyi. Esimerkiksi
Espoossa Matinkylä-Olarin sosiaalikeskuksella on Espoon Diakoniasäätiön ja Olarin
seurakunnan kanssa oma alueellinen läheisneuvonpitohankkeensa. Kaakkoisen
sosiaalikeskuksen hanke laajeni ensin Helsingin muille alueille, sitten myös Espoon
ja Vantaan suuntaan. Lopulta vuoden 2002 alusta aloitti toimintansa
Pääkaupunkiseudun koollekutsujapankki, josta em. kaupunkien lastensuojelun
sosiaalityöntekijät voivat palvelua tilata.
Millainen menetelmä läheisneuvonpito on?
Läheisneuvonpito on tiettyä rakennetta noudattava menetelmä, jossa tavoitteena on
aina aikaansaada suunnitelma lapsen parhaaksi. Varsinaisessa
läheisneuvonpitokokouksessa on kolme vaihetta: tiedonanto, läheisten keskinäinen
neuvottelu sekä suunnitelman esittely ja hyväksyminen. Prosessin olennaisia osia
ovat myös neuvonpitoa edeltävä valmistelu ja yleensä sen jälkeen järjestettävä
seurantakokous tai –kokoukset.
Valmisteluvaihe alkaa, kun sosiaalityöntekijät ja perhe ovat tehneet kirjallisen
sopimuksen neuvonpidon järjestämisestä sosiaalityöntekijän keskusteltua asiasta
ensin pankin kanssa. Sopimuksessa sosiaalityöntekijä määrittää lyhyesti
lastensuojelun huolenaiheet ja muut neuvonpitoon kutsuttavat viranomaiset. Kun
perhe on hyväksynyt nämä prosessin lähtökohdiksi, kytketään läheisneuvonpitoa
valmistelemaan kaksi koollekutsujaa. Koollekutsujina toimivat Pääkaupunkiseudun
koollekutsuja-pankin ulkopuoliset koollekutsujat.
Koollekutsujat kartoittavat lasten näkökulmasta läheisverkoston,. sopivat lasten
avustajista ja pyytävät sosiaalityöntekijän ja muiden viranomaisten kirjalliset
yhteenvedot jatkotyöskentelyn pohjaksi. Yhteenvedot käydään perheen kanssa läpi
enne neuvonpitoa. Lapsen avustajan rooli on keskeinen lapsen näkökulman
varmistamiseksi neuvonpidon aikana.
Itse neuvonpidon ensimmäisessä vaiheessa (tiedonanto) viranomaiset kertovat
läheisverkostolle lasta koskevat tietonsa ja huolenaiheensa sekä vastaavat
läheisverkoston kysymyksiin. Kun läheiset ja lasten avustajat ovat valmiita
keskustelemaan ja laatimaan suunnitelmaa, alkaa toinen vaihe, läheisten keskinäinen
neuvonpito, jolloin työntekijät ja koollekutsujat poistuvat paikalta. Yksi
läheisneuvonpidon keskeisistä periaatteista on antaa läheisverkostolle mahdollisuus
puida asioita avoimesti keskenään.
Kun läheisverkoston suunnitelmaehdotus on valmis, kutsutaan koollekutsujat ja
viranomaiset suunnitelman esittelyvaiheeseen. Koollekutsujat kirjaavat
suunnitelman kaikkien nähtäville ja viranomaisten (erityisesti sosiaalityöntekijöiden)
tehtävänä on pyytää siihen tarvittavat tarkennukset. Suunnitelma hyväksytään, kun
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se turvaa lasten edun: hoidon ja huolenpidon. Samalla sovitaan seurannasta,
useimmiten seurantakokouksesta. Olennaista läheisneuvonpidossa on prosessi; itse
neuvonpitoa ei tule ylikorostaa, vaan keskittyä arvioimaan sitä seuraavia prosesseja
seurantakokoukseen.
Pääkaupunkiseudun koollekutsujapankin avulla liikkeelle
Koollekutsujapankin palvelut ovat ainakin kuluvan suoden sosiaalikeskukselle
ilmaisia. Espoon kaupunki on varannut läheisneuvonpitojen järjestämiseen
keskitettyä määrärahaa, joka on vielä toistaiseksi käyttämättä. Pääkaupunkiseudun
koollekutsujapankki antaa tarvittavaa tukea ja neuvontaa. Sosiaalityöntekijä voi
pyytää henkilökuntaa asiakasperheen tapaamiseen tai välittää yhteydenottopyynnön
perheelle. Tärkeää on, että sosiaalityöntekijä sopii asioista pankin kanssa (aikataulut,
huolet jne.) ennen kuin tekee sopimuksen perheen kanssa. Työryhmät voivat myös
pyytää itselleen menetelmään liittyvää koulutusta sekä tapauskohtaista ohjausta.
Tärkeää on säilyttää keskusteluyhteys prosessin aikana, sillä koollekutsujat ja
sosiaalityöntekijät ovat keskenään kollegoja, joiden yhteinen tavoite on saada aikaan
lasten olosuhteet turvaava suunnitelma. Vaikka sosiaalityöntekijöillä onkin
keskeinen rooli läheisneuvonpidon järjestämisessä, voivat muutkin viranomaiset olla
aloitteentekijöinä neuvonpidon koollekutsumiseksi.
Koollekutsujapankissa on päätoiminen projektipäällikkö ja 30 oman toimen ohella
työskentelevää koollekutsujaa,. Koollekutsujat ovat tehtäviinsä koulutettuja
sosiaalialan ammattilaisia, joukossa on mm. sosiaalityöntekijöitä, koulukuraattoreita,
lastensuojelun perhetyöntekijöitä ja lastensuojelulaitosten ohjaajia. Lisätietoja saat
web-sivuiltamme: www.hel.fl/sosy/waris/ln~/ tai ottamalla yhteyttä: Juha-Pekka
Vuorio, toimisto 31061715, GSM 050-5717399, s-posti: juha-pekka.vuorio@hel.fi.
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LIITE 8: Vanhemmuuden roolikartta
Vanhemmuuden roolikartta on työväline ennen kaikkea vanhemmuutta
kuntouttavaan työhön. Sen lisäksi karttaa voidaan käyttää työvälineenä:
-vanhemmuuden ja lastensuojelutoimenpiteiden tarpeiden arviointiin
-työskentelyyn sijoitetun lapsen kanssa – sijoitetun lapsen tilanteen arviointiin
-yleiseen valistukseen vanhemmuudesta
-jokaisessa perheessä virittämään keskustelua vanhempien roolijaosta
Roolikartan käyttöohjeet
1. Ennakkotehtävä
Roolikartta annetaan vanhemmille kotiin. Molempia vanhempia pyydetään arvioimaan omien
rooliensa senhetkisiä kehitysasteita.
2. Roolien kehitysasteiden arviointi
Pääroolien kehitysastetta arvioidaan piirtämällä vapaalla kädellä sen kokoisia ympyröitä, miten
vanhempi kokee roolin kehitysasteen: mitä isompi ympyrä, sitä kehittyneempi rooli. Ympyrän
sijainnilla ilmaistaan, miten tuttu, läheinen tai etäinen rooli on.
Alaroolien kehitysasteet merkitään karttaan plussilla ja miinuksilla seuraavasti:
++ ylikehittynyt rooli
+ sopivasti kehittynyt rooli
- alikehittynyt rooli
-- puuttuva rooli
3. Rooleista käytävän keskustelun eteneminen
Keskustelun aloittaminen
-roolikartan rooleista keskustellaan asiakkaan haluamassa järjestyksessä tai
-häntä pyydetään nimeämään 1-2 roolia, jotka toimivat hyvin tai huonosti
Palautteen antaminen
-vanhemmalle annetaan poritiivista palautetta hyvin toimivista rooleista
-työntekijä toimii peilauspintana
-työntekijä esittää omien näkökulmiensa tueksi konkreettisia esimerkkejä
vanhemman toiminnasta jossain roolissa
Keskittyminen – kehitettävän roolin valinta
-keskustelu fokusoidaan sellaiseen rooliin, jonka merkitys on keskeisin
lapsen hyvinvoinnin kannalta
-roolista keskustellaan perinpohjaisesti ja sitä tarkennetaan esimerkkien avulla
Kehittämistehtävä ja seurannasta sopiminen
-sovitaan kotitehtävästä, jonka avulla vanhempi voi harjoitella roolia, jonka
kehittämiseen halutaan panostaa
-sovitaan, kuinka vanhemman edistymistä arvioidaan jatkossa
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LIITE 9:

Vanhemmuuden arviointi 2002

109
Kirjallisuusluettelo
Ainsworth, M.D.S., Blehar, M., C., Water, E. & Wall, S. (1978) Patterns of
attachment, a psychological study of the Strange Situation. Erlbaum Associates,
Hillsdale, NJ.
Arnkil, Erik & Erikson, Esa (1993b). Tutkiva tuki. Artikkeli Dialogissa 4/1993, s
27-31.
Arnkil, Tom (1995). Mukaan meneminen ja toisin toimiminen. Stakesin tutkimuksia
51.
Arnkil, Tom (1995) Kenelle jää kontrollin Musta Pekka kortti? Stakesin tutkimuksia
63.
Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child
Development 55, 83-96.
Bentovim, Arnon (1986) Romahtavien perheiden arviointi Kirjassa Lapsen etu, toim.
Kaivosoja.
Berg-Broden, Margaretha (1989) Mor och barn i ingenmansland. Almqvist &
Wiksell, Stockholm.
Blos, Peter (1985). Intergenerational separation-individuation treating the motherinfant pair. The Psychoanalytic Study of the child Vol 40.
Bowlby, J. (1982) Attachment and loss. Vol. 1 Attachment. Basic Books, New York.
(Alunperin julkaistu 1969).
Bowlby, J. (1988). A secure base. London. Routledge.
Brazelton, T. Berry (1983). Infants and Mothers. Differences in development. Dell
Publishing, New York.
Brockington, I.F. & Kumar, R.(1988). Motherhood and mental illness. Wright,
London.
Combrinck-Graham, Lee (1989) Children in family contexts –perspectives on
treatment. The Guilford Press, New York.
Crittenden, P. (1985b). Social networks, quality of parenting and child development.
Child Development 56, 1299-1313.
Crittenden, P. & Ainsworth, M.D.S. (1990). Child maltreatment and attachment
theory. In Chichetti, D. & Carlsson, V. (eds.). 1990. Child Maltreatment. Theory and
research on the causes and consequences of child abuse and neglect. Nw York:
Cambridge University Press.
Crittenden, P. (1995c). The preschool assessment of attachment. Coding Manual.
Family Relations Institute, Miami, Florida. Luennot arviointiin liittyvällä kurssilla.

Vanhemmuuden arviointi 2002

110
Eerola, K. (2000). Synnytyksen jälkeinen psykoosi. Duodecim 116: 1469-505.
Eliacheff, Caroline (1994) På kroppen och på skriket, psykoanalys med små barn.
Centraltryckeriet, Borås (Alkuteos: Á corps et á cris, Être psychoanalyste avec les
tout-petits.)
Dundst, Carl, Trivette,Carol & Deal,Angela (1988) Enabling and empowering
families. Brookline Books, Cambridge.
Fraiberg, Selma, Adelson, Edna, Shapiro, V. (1975) Ghosts in the nursery: A
psychoanalytic approach to the problems of impaired infant-mother relationships.
Journal of the American Ecademy of Child Psychiatry, 14, 387-421.
Fraiberg, Selma (1978) Lapsen salaperäinen maailma (Alkuteos: The Magic Years
1959) Otava, Helsinki.
Freud, Sigmund (1920). Three essays on sexuality. Standard Edition 7. Hogarth
Press, London.
Fuhrman, Erna (1999) Auta lasta kasvamaan. (Alkuperäisteos: Helping Young
Children Grow, International Universities Press 1987) Yliopistopaino, Helsinki.
Glaser, Danya (2000). Lasten pahoinpitelyn ja laiminlyönnin vaikutukset aivoihin –
kirjallisuuskatsaus. Kirjassa: Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Toim.
Jari Sinkkonen ja Mirjam Kalland. WSOY, Helsinki,
Goleman, Daniel (1995). Tunneäly. Lahjakkuuden koko kuva. Otava, Helsinki.
Halmesmäki, Erja (2000). Päihteidenkäyttäjän raskaus. Duodecim 116: 1513-19.
Hirvonen, Tuula (1995). Lapsen seksuaalinen riisto. Luentomoniste TYT:n Lasten
ehkäisevän työn koulutuksessa.
Holopainen, Katja (1998) Äitiys on mahdollisuus. Päihdeongelmaisten äitien
kuntoutus Oulunkylän ensikodissa. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 17.
Nykypaino Oy, Helsinki.
Hughes, D.(1997). Facilitating developmental attachment. The road to emotional
recovery and behavioral change in foster and adopted children. Northvale, NJ Jason,
Aronson.
Hwang, P. (1993) Spädbarnets psykologi. Natur och Kultur, Malmö.
Kaare, Birgitta (1999) Riittääkö vanhemmuus. Vanhemmuuden arvioinnista.
Perheterapiakoulutuksen lopputyö.
Kalland, Mirjam & Maliniemi-Piispanen, Sinikka (1999). Vauvan kiikku. Kuvaus
kokeilevasta vauvaperhetyöstä. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Edita,
Helsinki.
Karr-Morse, Robin & Wiley Meredith (1997) Ghosts from the Nursery. Tracing the
Roots of Violence. Atlantic Monthly Press, New York.
Vanhemmuuden arviointi 2002

111

Kauffman, C., Grunebaum, H., Cohler, B. & Gamer, E. (1979). Superkids:
competent children of psychotic mothers. American Journal of Psychiatry 136:11,
November.
Killen, Kari (1993) Svikna barn. Wahlström & Widstrand, Oslo.
Klein, Melanie (1952) Some theorethical conclusions regarding the emotional life of
the infant. Teoksessa: Envy, gratitude and other works (1984) Hogarth Press,
London. (Lähde poistetaan)
Kähkönen, Päivi (1991) Biologisen perheen huomioonottaminen lapsen
huostaanotossa ja sijoituksessa. Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön
julkaisuja 2.
Lieberman, Alicia (1993) The emotional life of a toddler. The Free Press, New
York.
Mahler, Margaret (1968) On human symbiosis and the vicissitudes of individuation.
Infantile psychosis. Int. Universities Press, Inc. New York.
Mäkelä, Jukka & Mäkelä, Anna-Maija (1998) Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys
sairaan ja vammaisen lapsen elämässä. Kirjassa: Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä
elämä, toim. Erja Saarinen.
Mäkelä, Sinikka (1996). Vauvat perheterapiassa. Perheterapia 2, s. 4-21.
Mäkelä, Sinikka (1999) Kun vauvalla ja äidillä on paha olla – vauvaperhetyöstä
tukea varhaiseen vuorovaikutukseen. Kirjassa: Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä
elämä, toim. Erja Saarinen.
Mäkelä, Sinikka (2000). Vauvaperheen terapia. Puurot ja vellit sekaisin.
Perheterapia. Suomen mielenterveysseura.
McDougall, Jean (1989) Theatres of the body. A psychoanalytic approach to
psychosomatic illness. W.W. Norton & Company, New York.
Pajulo, Marjaterttu (2001) Early motherhood at risk: Mothers with substance
dependency. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja sarja D osa 439.
Piontelli, A., A. (1992) From fetus to child. New Libraty of Psychoanalysis, 15 Ed.
E.B. Spillius, Tavistock/Routledge, London.
Punamäki, Raija-Leena (2002)Resilience of children. Luennot psykologien
sosiaalisen vastuun koulutuspäivässä sekä lääkäreiden sosiaalisen vastuun 20vuotisjuhlassa.
Puura, Kaija & Tamminen, Tuula (1997) Kuka lohduttaisi Nyytiä? – lapsuusiän
masennuksen tunnistaminen. Suomen lääkärilehti 11 s. 1281-1286.
Raphael-Leff, Joan (1993) Pregnancy, the inside story. Sheldon Press, London.

Vanhemmuuden arviointi 2002

112
Reder, Peter & Lucey, Clare (1995) Assessment of parenting. Psychiatric and
psychological contributions. Routledge, London.
Sameroff, A. & Emde, R. (1990) Relationship disturbances In early childhood. A
developmental approach. Basic Books, New York.
Schaffer, Rudolf (1990) Making Decisions about Children. Psychological questions
and answers. Blackwell Publishers, Oxford.
Schalin, L.-J. (1991). Perheen ihmissuhteista. Yliopistopaino, Helsinki.
Sinkkonen, Jari & Kalland, Mirjam (toim.) (2001) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden
häiriintyminen. WSOY, Helsinki.
Spitz, Rene (1965) Elämän ensimmäinen vuosi. Gummerus, Jyväskylä.
Stern, Daniel (1985) The Interpersonal world of the infant. Basic Books, New York.
Stern, Daniel (1995). The motherhood constellation. A unified view of parent-infant
psychotherapy. Basic Books. New York.
Tamminen, Tuula (1990)Äitien masennus, imetys ja varhainen vuorovaikutus.
Väitöskirja. Tampereen yliopiston julkaisusarja A Vol 304.
Taskinen, Sirpa (1994) Lapsen seksuaalisen riiston selvittäminen ja hoito.
Seksuaalisen riiston ehkäisyn asiantuntijaryhmän suositukset. Stakes, oppaita 23,
Gummerus, Jyväskylä.
Terr, Lenore (1994) Suden lapset – lukitut muistot. WSOY, Porvoo.
Törrönen, Hannele (1998) Ehjänä perille. Kokemuksia lastensuojelun vauvatyön
kehittämisestä. Nykypaino Oy, Helsinki.
Vartiovaara, Anne, Mäkelä, Sinikka & Pykäläinen Risto (1990). Effects of parental
schizophrenia on children´s mental health. Psychiatria Fennica, Vol. 21: 87-103.
Winnicott, D. W. (1951) Transitional objects and transitional phenomena.
Teoksessa: Collected papaers: Through paediatrics to psycho-analysis. Tavistock,
London.
Winnicott, D.W.(1956) “Primary maternal preoccupation”.
Lähdeviittaus kirjassa: Äidin ja lapsen mysteeri. Winnicottin psykoanalyyttinen
ajattelu. Weilin & Göös, Espoo 1984.
Winnicott, D.W.(1965). The maturational process and the facilitating environment.
International Universities Press, New York.

Vanhemmuuden arviointi 2002

113

Vanhemmuuden arviointi 2002

