Väkivaltailmiö
vauvaperheessä
Jaana Wikgren
Varhaisen vuorovaikutuksen
psykoterapeutti, vastaava perhetyön
ohjaaja

Kanta-Hämeen perhetyö ry

Väkivallan monet muodot
Fyysinen
Henkinen
Seksuaalinen
Taloudellinen
Kaltoinkohtelu
Laiminlyönti
Raskaus- tai vauva-aikaa
ei huomioida erikseen!

Kulttuurinen
Uskontoon liittyvä
Vainoaminen
Kiusaaminen koulussa tai
varhaiskasvatuksessa
Sukupuolittunut väkivalta
(THL)

Vauvan ja vauva-ajan erityisyys
- miksi aiheesta on tärkeä
puhua?
Raskausaika – vaikutukset kohdussa kehittyvään vauvaan (Finnbrain)
Vauvan kehittyvät aivot ovat erityisen herkät.
Vauvalla ei ole vielä riittävästi keinoja säädellä itseään ja tunteitaan.
Vauva ei osaa puhua, kertoa kokemuksestaan.
Vauva kasvaa perheen tapoihin ja kulttuuriin – niistä tulee normi.
Kiintymyssuhde hoivaajiin on vasta muodostumassa – turvallinen,
turvaton?
• Kokemukset tallentuvat vauvan kehon muistiin.
•
•
•
•
•
•

Vauvan kokemalla väkivallalla on pitkäaikaiset, usein koko elämän
mittaiset seuraukset!
Silti raskaus- ja vauva-aika usein ohitetaan ”ei-niin-tärkeänä”.
Vanhemmuus on vauva-aikana herkimmillään, silloin on hyvä aika auttaa!

Mitä varhain koetusta
väkivallasta voi seurata
myöhemmin elämässä?
• Kaltoinkohtelun aiheuttama stressi aiheuttaa muutoksia lapsen
hermo-, verenkierto-, ja immuuni- ja metaboliseen järjestelmään.
• Se vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen: 2-tyypin diabetes,
sepelvaltimotauti, persoonallisuushäiriöt, verenpainetauti ovat
yleisempiä
• Se vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin, oppiminen vaikeutuu.
• Käyttäytymisen häiriöt ovat yleisempiä.
• Ahdistus ja masennus, pelkotilat, paniikkihäiriöt ovat tavallisempia:
Kiintymyssuhteissa tapahtuvaa kompleksista traumatisoitumista on
vaikeaa hoitaa myöhemmin elämässä, koska sanoja kokemuksille ei
ole.
• Riski päihteiden käyttöön ja itsemurhiin kasvaa.
• Kyky toimia vanhempana voi vaikeutua, kun ei itse ole tullut
riittävästi hoivatuksi.

Vauvaan kohdistuva väkivalta, laiminlyönti,
kaltoinkohtelu, pahoinpitely,
kasvatuksellinen väkivalta – vaikea aihe!
Vauvan kaltoinkohtelua on vaikeaa ja ahdistavaa kohdata. Joskus siltä
on helpompaa sulkea silmänsä.
Vanhemmuuteen liittyviä puutteita on niitäkin vaikea kohdata tai
ymmärtää. Toisinaan voi tuntua helpommalta sysätä perhe jonkun
toisen vastuulle.
Edelleenkin moni ajattelee, että ”vauva on niin pieni, ettei vielä
ymmärrä tai muista” esimerkiksi kuulemaansa tai näkemäänsä
väkivaltaa.
Vauvojen kaltoinkohtelua ei edelleenkään usein tunnisteta.
80% lapsen kaltoinkohtelusta tekijänä on oma vanhempi tai huoltaja.
Arvioidaan, että kaikista alle 2-vuotiaista noin 3% on ravisteltu ainakin
kerran. (2700 alle 2-vuotiasta…)
Raskausaikana lähisuhdeväkivaltaa kokee 2-4% äideistä (900-1800
äitiä…)

Mitä kaikkea vauvaan kohdistuva
väkivalta voi vauvan
näkökulmasta olla?
Vauva jää
emotionaalisesti
yksin

Vauvan perushoito
laiminlyödään

Vauva elää
turvattomassa
ympäristössä

Vauvalle puhutaan
rumasti tai
uhkaavasti

Vauva ei saa
yhteisen ilon tai
rakkauden
kokemuksia

Vauvaa kohdellaan
tunkeilevasti

Vauva altistuu
päihteille tai
lääkkeille

Vauvaa käsitellään
kovakouraisesti,
lyödään tai
ravistellaan

Vauvalla on
liikaa/liian vähän tai
vääränlaisia
virikkeitä

Vauvan tarpeet
jäävät täyttymättä
• Vauva ei saa sitä, mitä hän tarvitsee
• Maailma näyttäytyy vauvalle
arvaamattomana
• Vauvalla on turvaton olo
• Vauva stressaantuu liikaa, ja usein
• Vauva ei saa riittävästi ilon ja
rakkauden osoituksia

Vauvan oireilu näkyy arjessa
Vauvassa laiminlyönti, kaltoinkohtelu tai väkivallan
kokemukset voivat näkyä:
• Itkuisuutena, apeutena, ilottomuutena, katseen
välttelynä, jännittyneisyytenä tai velttoutena.
• Vauva voi nukkua epätavallisen paljon tai heräillä
usein.
• Vauvan syömiseen voi liittyä vaikeuksia.
• Vauva ei ehkä mukaudu syliin tai tyytyy
epämukaviin asentoihin.
• Motoriset taidot voivat olla ikätasosta jäljessä

“There is no such thing as a
baby. There is a baby and
someone.”
Donald W. Winnicott

Ei ole siis olemassa vauvaa
yksin. Missä on vauva, siellä
on toinen ihminen. On siis
tarkasteltava sekä vauvaa
että vanhempaa!
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Ihmisen poikanen on
poikkeuksellinen
Elossa selviämisen näkökulmasta ihminen on
syntyessään avuton ja kehittymätön.
Kohtuaikana vauvan on kehitettävä niitä taitoja,
joilla voi selvitä uudessa ympäristössä ja ottaa
yhteyttä toiseen ihmiseen.
Vastasyntyneelle on tärkeää, että on olemassa
ihminen, joka huolehtii
Aikuisen hoivan ja säätelyn avulla vauva selviytyy
ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden tulvasta ja voi
jatkaa kasvua ja kehitystä .

Vanhemman omat vaikeat
kokemukset vaikuttavat
vanhemmuuteen
Vanhemman aiemmat vaikeat kokemukset vaikuttavat
myös vanhemmuuteen ja vuorovaikutukseen.
Siihen, miten perheessä
katsotaan, kosketaan, puhutaan,
liikutaan tai tulkitaan toisen ihmisen eleitä ja ilmeitä.
Äidin tai isän voi olla vaikea esimerkiksi ymmärtää
vauvan uni-, nälkä- tai kylläisyysviestejä. Hän saattaa
myös tulkita ne väärin.
Vanhemman on ehkä vaikea säädellä omia tai vauvan
tunteita.

Vanhemmuus ja
kaltoinkohtelu
Vanhemmuudessa vauvan kaltoinkohtelu on tekemistä tai tekemättä
jättämistä.
Se voi olla esimerkiksi kohtaamattomuutta, epävakautta,
ennakoimattomuutta, tunnekylmyyttä, väsymystä, ilottomuutta,
ymmärtämättömyyttä, taidottomuutta, kypsymättömyyttä, sairautta
tai liiallista stressaantuneisuutta.
Mitä enemmän stressiä vanhemmat kokevat, sitä suurempi on riski,
että heillä on vaikeuksia
-

keskittymisessä
muistamisessa
päätöksen teossa
tunteiden ja käyttäytymisen hallinnassa
stressinhallinnassa
rentoutumisessa & rauhoittumisessa

Miten voimme auttaa?
Oikeanlaista apua, ajoissa ja riittävän
pitkään!
• Vauvan kaltoinkohtelu on osattava tunnistaa!
• Vauvaa ja vanhempaa on hyvä auttaa yhdessä.
• On oltava myös ymmärrystä siitä, miten traumatisoitunut
lapsi tai vanhempi voi käyttäytyä tai kokea asioita.
• Perhettä kohtaavilla työntekijöillä/tahoilla täytyy olla
tietoa kaltoinkohtelusta ja psyykkisten traumojen
vaikutuksista.
• Ymmärrys: Perheiden auttaminen on monimutkainen,
vaiheittainen prosessi, joka vaatii aikaa ja yleensä monta
auttavaa tahoa.
• Vauvan hyvinvointi ja etu on pidettävä mielessä
• Perheen hyvä kohtaaminen, vaikka tilanne on vaikea:
läsnäolo, kiireettömyys, empatia.
• Ei ole yhtä ainoaa oikeaa keinoa auttaa, vaan kunkin
perheen kanssa on löydettävä heille oikea keino.

