
16.11.2021

1

Raskausajan tehtävät
• Vanhemmuuden kehittyminen
• Mielikuvien, tunteiden ja suhteen kehittyminen odotettavaan 

vauvaan
• Mielikuvat herättävät tunteita vauvaa kohtaan, jotka 

mahdollistavat suhteen rakentumista

Mielikuvat itsestä äitinä, tästä vauvasta omana vauvana ja suhteesta vauvaan 
saavat alkunsa ja kehittyvät raskauden aikana ja valmistavat äitiä ottamaan 
vastaan juuri sen vauvan, joka hänelle syntyy

(Broden 2006)

Niina Kokko 2021
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Etunimi Sukunimi

Kiintymys ennen syntymää
• Toive saada tietoa syntymättömästä lapsesta
• Ilo vuorovaikutuksesta lapsen kanssa sekä 

mielikuvituksessa, että todellisuudessa
• Halu suojella lasta, ottaa lapsen tarpeet huomioon > 

huolehtii omasta terveydestä ja hyvinvoinnista
• Pelot lapsen menettämisestä, normaalista 

kehittymisestä
• Tarve suojella vauvaa ohittaen omat tarpeet

• ( Savonlahti, viittaus  Condon & CorkingdKale)

Niina Kokko 2021

”Elikkä tilanne oli aika paha, 8 vuotta olin käyttänyt 
kovia aineita, amfetamiinia,  heroiinia, subutexia, 
kaikkea mahdollista suonensisäisesti. Vointi oli tosi 
huono ja mahdollisuus pitää lapsi oli joko tai. Et pääsin 
sit tänne hoitoon. Mulla oli B-hepatiitti, C-hepatiitti, 
erittäin huono ravitsemus, pelkkää aineiden käyttöä ja 
hyvin yksipuolinen ravinnon saanti, joten vointi oli 
todella huono. Kaikki tippui, hampaat ja hiukset ja 
elimistö voi todella huonosti.”

(Pikulinsky & Tammivuori 2014)

Entä jos tilanne olisi raskauden alkutaipaleella 
seuraavanlainen..? 
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Kaikki ”tietävät”, että päihteet ovat 
sikiölle vaarallisia, mutta…

Vuosittain arviolta noin 6% 
raskauksia äideillä, joilla on 
päihdeongelma eli noin 3000-3600 
sikiövauvaa on riskissä!
Uusimpien arvioiden mukaan jopa 
14% raskaana olevista äideistä 
jatkaa alkoholin käyttöä saatuaan 
tiedon raskaudesta
Alkoholin eriasteisesti vaurioittamia 
syntyy vuosittain 600-3000.

Niina Kokko 2021

Raskaana oleva äiti…

”Ahdistaa niin paljon etten saa 
henkeä. Pelottaa. Mä en halua enää 
koskaan käyttää mitään. Mä vihaan 
tätä ainetta jota mun on pakko 
käyttää, en halua enää. Koskaan. Ja 
sitten tulee ne vieroitusoireet ja 
tottakai mä häviän taas sen taistelun. 
Nyt istun lattialla yksin ja itken. Vauva 
kääntyy mahassa ja mä itken lisää. 
Miksi mä en pysty lopettamaan? Miten 
meidän käy? Silitän mahan läpi vauvaa 
ja kuiskaan: Anteeksi. Anna mulle
anteeksi.” Niina Kokko 2021
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Päihdeongelmaisen 

äidin odotusaikaista 

kiintymistä vauvaan 

Äidin odotusaikaista kiintymistä vaikeuttavia tekijöitä

Niina Kokko 2021

Se kaikki hyvä, joka kuuluisi vauvalle…
• Päihteet vaikuttavat aivojen 

mielihyväjärjestelmään lisäten dopamiinin tuotantoa 
elimistössä. 

• Kun riippuvuus on kehittynyt, päihteet on 
vallannut mielihyväjärjestelmän, joka normaalisti 
on tarkoitettu vauvalle 

• Vauva tuo luonnollisesti mielihyvää äidille, 
jonka mielihyväjärjestelmä ei ole häiriintynyt päihteidenkäytön 
vuoksi.   

• Vauva tarvitsee tilaa äidin mielessä ja tässä tilanteessa 
äiti tarvitsee apua raivatakseen tilaa omassa mielessään. 

Niina Kokko 2021
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Etunimi Sukunimi

Miten traumat vaikuttavat 
päihdeongelmaisen vanhemmuuteen?
• Päihdeongelmaisilla paljon traumoja taustoissaan

• Mitä varhaisempi trauma, sitä vakavammat seuraukset

• Päihteiden käyttö saattaa olla keino ratkaista ja hoitaa traumaa

• Mitä vanhemmalle tapahtuu, kun päihde viedään pois?

• Käsittelemätön/tunnistamaton trauma ylläpitää päihdeongelmaa

• ”mulla oli hyvä lapsuus” 

• Vanhemman trauma lapsen näkökulmasta? Ylisukupolvisuus, kuka 
auttaa katkaisemaan ketjun?

Niina Kokko 2021

Etunimi Sukunimi

Korjaava tila

• Traumaattisia kokemuksia omaava ihminen on erityisen 
haavoittuvainen

>> Latistava, nujertava, uhkaava, mitätöivä ilmapiiri vähentää 
mahdollisuuksia korjaaville kokemuksille.

(päihdeongelmaisten ’tottuminen’ huonoon ja tylyyn kohteluun 
muualla)

>> Tunnetasolla tapahtuva ymmärtäminen ja rohkaisu luovat 
korjaavan tilan, joka antaa mahdollisuuden kohdata oma 
erehtyväisyytensä ja oppia virheistään ja kasvaa ihmisenä.

Niina Kokko 2021

9

10



16.11.2021

6

Äidin reflektiivinen 
kyky
 

Mentalisaatiokyvyllä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä vanhemman kykyä ajatella ja 
pohtia vauvaa omana, 
erillisenä persoonana.  

Kyky ymmärtää toisen käyttäytymistä, sen 
takana olevia tunteita, käyttäytymisen 
tarkoituksenmukaisuutta 

Oleellista on vanhemman kiinnostus pohtia 
niin omaa kuin vauvan mieltä ja 
kokemusta.

Niina Kokko 2021

Etunimi Sukunimi

Niina Kokko 2021

Kuvakaappaus STT:n uutisesta 23.9.2016
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Etunimi Sukunimi

Reflektiivinen työote
• Mentalisaatiokyky on avainasemassa päihdeongelmaisen äidin kuntouttamisessa. 

• Oleellista on vanhemman kiinnostus pohtia niin omaa kuin vauvan mieltä ja 
kokemusta. 

• Äiti tarvitsee apua raivatakseen vauvalle tilaa omassa mielessään  -> Reflektiivinen-
työote

• Työskentelemällä äitiyden ja vanhemmuuden sekä päihdeongelman kanssa yhtä aikaa:
• Voidaan saavuttaa tilanne, jossa äiti pysähtyy miettimään vauvan kokemusta ensin
• Oman toimintansa vaikutusta siihen 
• Muuttaa käyttäytymistään vauvan kannalta parhaaksi. 

• Tavoitteena, että vauvan etu menee päihteen edelle

Niina Kokko 2021

Etunimi Sukunimi

Valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä
Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallinen hoitojärjestelmä päihdeongelmaisille 
odottaville äideille ja vauvaperheille, joka on vaativaa sosiaalipalvelua

• Helsingissä (Oulunkylän ensikoti ja avopalvelu Pesä)
• Espoossa (Ensikoti Helmiina ja avopalveluyksikkö Esmiina)
• Turussa (Ensikoti Pinja ja avopalveluyksikkö Olivia)
• Kuopiossa (Ensikoti Pihla ja avopalveluyksikkö Amalia)
• Kokkola (Ensikoti Iida ja avopalveluyksikkö Liina)
• Rovaniemi (Ensikoti Talvikki ja avopalveluyksikkö Tuulia)
• Jyväskylä (avopalveluyksikkö Aino)
• Oulussa (Ensikoti Orvokki)
• Lahdessa (avopalveluyksikkö Jannika)
• Kouvolassa (avopalveluyksikkö Nuppu)

+ Hoitojärjestelmän koordinaatio - ja kehittämiskeskus

Niina Kokko 2021
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Pidä kiinni –hoitojärjestelmän 
tavoitteet
• Sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen 

tukemalla äidin päihteettömyyttä raskausaikana

• Vanhempien päihteettömyyden tukeminen vauvan 
syntymän jälkeen

• Toimivan vuorovaikutuksen syntyminen äidin ja 
vauvan välille

• Vauvan terve kehitys

• Arkielämän taitojen hallinta niin, että vanhempi 
selviytyy päivittäisestä elämästä lapsensa kanssa

• Päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamisen 
tukemisen ja hoitoon ohjaamisen kehittäminen 
sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Niina Kokko 2021

Etunimi Sukunimi

Pidä kiinni –kuntoutuksen kokonaisuus

• Kuntoutusmalli, jossa yhdistetään varhaisen vuorovaikutuksen ja vauvaperheen arjen 
tukeminen sekä päihdekuntoutus = vauvalähtöinen päihdekuntoutus. 

• Kuntoutuksen kokonaisuuden muodostavat  ensikotikuntoutus ja avopalvelukuntoutus. 
Avopalveluissa tehdään myös etsivän ja matalan kynnyksen työtä.  

• Tutkimusten mukaan tuloksia tuottaa tiivis hoitomalli  edellyttäen, että kuntoutusjakso on 
riittävän pitkä. 

• Kuntoutusjakson alkaminen mahdollisimman varhain odotusaikana tärkeää varsinkin 
lapsen kannalta  

• Ensikotikuntoutus vähintään 6kk ja sen jälkeen avopalvelujakso, joka kuukausien –
vuosien pituinen (ad.3v)

Niina Kokko 2021
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Etunimi Sukunimi

Vauvalähtöinen päihdekuntoutus: vauvalle 
mahdollisuus terveeseen kehitykseen

• Raskaus ja vanhemmuus motivaation lähteenä 
päihdekuntoutuksessa

• Vanhemmuuden vahvistamisen ja varhaisen vuorovaikutussuhteen 
tukemisen on lapsen näkökulmasta tärkeää alkaa jo raskausaikana

• Vauvan terve kehitys ja hyvinvointi koko yhteisön tärkein päämäärä
• Vauvan näkökulma tuo uutta näkökulmaa elämään –vastuullisuus 

kasvaa omasta toiminnasta
• Päihteettömän vauvaperhearjen ja vanhemmuuden harjoittelu
• Arki ja ilo vauvasta ja onnistumisen kokemukset kannustavat –

”kaapataan mielihyväradat takaisin vauvalle”

Niina Kokko 2021

Miksi hoitaa sekä päihdeongelmaa että vuorovaikutussuhdetta yhtä aikaa?

• Vanhemman päihteettömänä pysyminen tai toipuminen 
riippuvuudesta  ei yksinään takaa riittävää 
vanhemmuutta

• Vaikea päihdeongelma on kietoutunut vanhemmuuden 
ja varhaisen vuorovaikutussuhteen ongelmiin. Sen 
irrottaminen vauvaperheen arjesta ja vauvan 
tarvitsevuudesta ei useinkaan onnistu

• Turvallinen kiintymyssuhde määrittelee pitkälti sen, 
miten lapsi tulee hallitsemaan omia tunteitaan, 
rakentamaan olemistaan ja toimimistaan omissa 
ihmissuhteissaan, läpi elämän. Vauvan kannalta 
hoitaminen äärimmäisen tärkeää

Niina Kokko 2021
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Etunimi Sukunimi

Vanhemman ja lapsen välisen suhteen merkitys
• Elämän ensimmäisten vuosien pitkäkestoisilla ihmissuhteilla, niissä 

olevilla ilmiöillä ja sen laadulla, on pitkäkestoinen merkitys lapsen 
kehitykseen.

• Ei mielipidekysymys vaan tieteellisesti tunnustettu fakta

• https://www.youtube.com/watch?v=LXFO7ocnTuA (Salo 2016)

Niina Kokko 2021

Etunimi Sukunimi

Vuorovaikutussuhteen tukeminen
• Työntekijän pitää vauvan kokemusta mielessään ja nostaa 

sitä aktiivisesti esille
• Vauva on syy hoidolle ja kuntoutukselle
• Työntekijä kuulostelee  äidin kykyä ajatella ja kuvitella 

vauvaa
• Tarvitaan sensitiivisyyttä, ei pakottamista, vanhemman 

kanssa työskentelyssä, jotta vanhempi kykenee vähitellen 
olemaan sensitiivinen suhteessa vauvaan

• Luottamus itseensä äitinä ja että pärjää emotionaalisesti 
vauvansa hoivaamisessa 

• huomioita äidin käyttäytymisestä ja kannustusta: Huomaan, 
että pidät kättä vatsasi päällä, taidat ajatella vauvaa….

Niina Kokko 2021
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Lapsen kannalta

AIVOJEN KEHITYS

- Voivat jäädä kehittymättä iänmukaisesti, jollei 
ole oikeita kehitysolosuhteita

- Positiiviset katseet ovat sosiaalisten –
tunteella ymmärtävien – aivojen kasvun 
tärkeimmät tekijät

• Hakemaan turvaa ja lohdutusta

• Hyödyntämään tukea

• Valloittamaan maailmaa: ympäristön luova tutkiminen, leikkiminen, 
keskittyminen, oppiminen

• Luomaan läheisiä ja turvallisia ihmissuhteita aikuisuudessa

• Olemaan sensitiivinen vanhempi omille lapsilleen tulevaisuudessa -> 
hyvä siirtyy ja ylisukupolvinen pahoinvointi katkeaa

Turvallisia hoivakokemuksia saanut 
lapsi kykenee:

Niina Kokko 2021
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• Lapsi ei tarvitse täydellistä vanhempaa

• Kyllin hyvä, lapsen tervettä kehitystä tukeva erehtyvä vanhempi on 
paras mahdollinen

• Kyllin hyvä tarkoittaa, että vanhempi havaitsee virheitään ja 
erehdyksiään, ja pyrkii korjaamaan niitä

• Korjaamisen kokemus on elintärkeä lapselle

• Tärkeämpää kuin ”tietäminen” on asettua ihmettelemään ”mitä 
lapseni yrittää minulle kertoa”

Mitä lapsi tarvitsee?

Niina Kokko 2021

Mitä korona toi tullessaan, pysyykö 
vauva työntekijöiden mielessä?

• Osa lapsiperheiden palveluista väheni  tai tapaamisia 
hoidettiin etänä

• Kuntien taloudet kiristyivät ->pääsevätkö perheet hoitoon 
ja jos pääsevät, milloin ja millaiseen?

• Raskaana olevat ja pienten lasten vanhemmat jäivät 
enemmän yksin -> ymmärrys ongelmasta lapsen 
näkökulmasta häviää? Puhe vanhemman motivaatiosta 
nostaa päätään

• Ongelmat jäävät piiloon, ”päihdeongelmaisia odottavia 
äitejä ei ole”

- >Kuka näkee päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja 
pienten lasten vanhempien lasten hädän? Mitä kaikkea jää 
piiloon? Niina Kokko 2021Kuva Marika Tervahartiala
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Lopuksi

• Odotus- ja vauva-aika on erityinen mahdollisuus 
kuntoutua vaikeastakin päihdeongelmasta 

-> Lapsen kannalta tämä tarkoittaa elämää 
vanhempien kanssa, jotka pystyvät turvaamaan 
hänen terveen kehityksen

• Vauvalle ensimmäinen ikävuosi on aina KORVAAMATON

• Ensimmäisen elinvuoden aikana saavutettu hyvä 
varhainen vuorovaikutus suojaa ja luo pohjan ihmisen 
koko myöhemmälle kehitykselle 

• Lähtötilanteesta ei voi ennustaa, kuka vanhempi tulee 
kuntoutumaan

Niina Kokko 2021

Etunimi Sukunimi

KIITOS!

Niina Kokko 2021

https://www.youtube.com/watc h?v=3Gk0UN6jeoM
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