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Jatkuva tai  
voimakas  
stressi  
on haitaksi Perheille: 

 
• tietoa raskaudesta, vauvan  
 kehityksestä ja stressin vaikutuksista 

• tapoja tunnistaa ja säädellä  
 stressireaktioita raskaus- ja vauva-aikana  

• keinoja toimia kuormittavissa tilanteissa 

• työkaluja perheen talouden hoitoon  

• tukea kuormittaviin tilanteisiin pienryhmistä. 

VauvAtyön Ammattilaiselle:  
 
 - tietoa stressistä ja sen vaikutuksista  
 vauvan terveyteen ja kehitykseen  

- työtapoja perheiden tukemiseen   

- tietoa vauvaperheköyhyydestä  
 kehityksellisenä riskitekijänä 

- välineitä perheen taloudesta ja sen  
 vaikutuksista puhumiseen 

- alueellista yhteistyötä.  

Raskaus ja vanhemmaksi tulo ovat yksi suurim-
mista muutoksista elämän aikana. Stressi kuuluu 
elämään ja on normaali tapa reagoida muutoksiin 
tai yllättäviin tilanteisiin. Pitkään jatkuva, toistuva 
tai erityisen voimakas stressi on haitallista. Silloin 
se alkaa vaikuttaa vanhemman ja kehittyvän vau-
van terveyteen ja hyvinvointiin.  

Stressiä voivat aiheuttaa yksittäiset asiat tai niiden 
kasautuminen. Raskausaikana tai vauvaperhees-
sä huolta voivat aiheuttaa esimerkiksi muutokset 
kehossa tai mielessä, aiemmat ikävät kokemukset 
raskaudesta ja synnytyksestä, tukena olevien ih-
misten puute tai elämäntilanne. Raha-asioihin liit-
tyvät huolet ovat yksi perheitä eniten kuormittavis-
ta tekijöistä.   

Vanhemman  
hyvinvointi suojaa  
vauvaa 
Jos vanhempi on pitkään stressaantunut ja väsy-
nyt, kyky hallita omia tunteita ja toimintaa heiken-
tyy. Samoin jos vanhempi on itse lapsena jäänyt 
vaille aikuisen turvaa ja apua stressaavissa tilan-
teissa, hänen voi olla haastavaa toimia vauvan tu-
kena, kun vauva on rauhaton tai hädissään. 

Kyvyssä hallita omia tunteita ja käyttäytymistä on 
kyse itsesäätelystä. Se on tarpeen, kun vanhempi 
suunnittelee arkea ja ratkaisee perheen ongelmia. 

Sitä tarvitaan erityisesti vauvan viestien ja tarpei-
den havaitsemisessa ja niihin vastaamisessa. Vau-
va tarvitsee vanhempaa turvakseen stressaavissa 
tilanteissa. Silloin vanhemman pitää pystyä sääte-
lemään omia tunteitaan ja toimiaan. 

Kyky tunnistaa ja käsitellä stressireaktioita kehossa 
ja mielessä helpottaa vaikeuksista selviämistä. It-
sesäätelytaitojen vahvistuminen lisää voimavaroja 
ja on avuksi muutoksissa.

Stressistä säätelyyn -hankkeessa

Arki vauvan kanssa 
voi haastaa. Keinot 
hallita omia tunteita 
ja käyttäytymistä 
ovat tarpeen.  

Se vaikuttaa 
parisuhteeseen ja 
arkeen, kun stressaa 
syntyvän lapsen 
terveyttä ja raha-asioita. 
Olen ärtyneempi ja 
asiat eivät suju.

Perheen köyhyys voi olla riski 

vauvan kehitykselle.

itsesäätelytaitoja on 

mahdollista harjoitella.  



 

Ensi- ja turvakotien liitto ry, Lapin ensi- ja turvakoti ry, 
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry ja Kuopion ensikotiyhdistys ry  
toteuttavat hankkeen yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 
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#vauvaperheköyhyys 
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