
”Kun täytyy koko 
ajan ja aina miettiä 
riittääkö rahat”

– taloudellinen stressi 
vauvaperheessä
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Lisätä vauvaa odottavien ja 
vauvaperheiden voimavaroja tukemalla 
heidän omien selviytymiskeinojen 
rakentamista ja pärjäävyyden kokemusta.

• Vauvapysäkki – ryhmät 

• Odottaville ja vauvaperheet saavat 
Vauvapysäkki – materiaaleista tietoa ja 
vinkkejä omaan arjen ja stressin säätelyn 
tueksi

Vähentää vauvojen ja heidän vanhempiensa 
kokemaa stressiä kehittämällä stressin 
tunnistamista ja säätelykeinoja lisääviä 
työtapoja odotus- ja vauva-ajan työhön.

• Vauvapysäkki – ryhmämalli vanhempien 
stressin säätelyn tueksi

• Tietoa ja välineitä vauvaperheen rahaan 
liittyvän stressin vähentämiseksi

• Alueellinen yhteistyö 



Etunimi Sukunimi

Taloudellinen stressi

“Palkkani on suomalaisten keskituloa parempi, ja juuri ylittää sen
rajan, että kun mieheni jää hoitovapaalle kotiin, saamme pienintä
mahdollista hoitorahaa, emmekä voi saada asumislisää. Tämä
pudottaa taloutemme kokonaistulot todella alas, ilman että
vuokra, autolaina, vauvavakuutus ym.kiinteät kulut tippuisivat…
… En tiedä miten pystyn kustantamaan oman suun terveyteni
puolisoni jäädessä kotiin. Luultavasti en pysty ja hammashuolto
jää tekemättä. Julkisella puolella hampaitani ei huolleta.Tämä
kaikki stressaa, ja stressi näkyy riitelynä, hiuspohjan huonona
kuntona, kodin kaaoksena, väsymyksenä.” 

(vastaaja Vauvapysäkki-kysely) 

Etunimi Sukunimi
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Taloudellinen stressi
• Rahaan liittyvää stressiä koetaan kaikissa tuloluokissa

• Pankkien toteuttamissa taloudellinen hyvinvointi- tutkimuksissa
rahaan liittyvä stressi oli yleistä kaikissa tuloluokissa ja 19% 
koki sen vaikuttaneen huomattavasti toimintakykyyn (Säästöpankki)

• Vauvapysäkki –kyselyssä 48% raportoi talouteen liittyvää
stressiä (N=145)

• Yleisimmin stressi liittyi tulojen pienuuteen ja vanhempainvapaaseen, 
muita yleisiä syitä oli äkillinen menoerä, työttömyys/lomautus, 
asumiskustannukset, menojen ja tulojen epäsuhta

• Kun perustoimeentulo on turvattu, hyvinvointi ei ole niin 
vahvasti yhteydessä talouteen. (Lassander 2020)



Vaikuttaako tiukka taloudellinen tilanne? 
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Talousvaikeudet 
lukuina 
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Statfin 2021, Eap-fin 2021

Maksuhäiriö merkintä on liki 400 000 suomalaisella 

Pienituloisia oli 12,3% väestöstä eli 669 000 henkilöä

Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä on noin 873 000

7,3% kotitalouksista oli vaikeuksia tai suuria vaikeuksia saada 
rahat riittämään menoihin 

Vakavaa aineellista puutetta koki 139 000 henkilöä, joista 43 000 
kuului perheeseen, jossa oli lapsia

Lasten pienituloisuus aste on 11,5 ja pienituloisissa kotitalouksissa 
elää 121 000 lasta 

• Yksinhuoltaja talouksien pienituloisuus aste on 21,1% kun kahden 
vanhemman talouksissa se on 9,9% 

0-17 vuotiasta 2,3% on puutetta ruuasta
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Jatkuva/voimakas stressi

• Säätelytaidot

• Läsnäolo

Tunnekokemukset

• Häpeä

• Turvattomuus

• Arvottomuus, nolous, halveksutuksi
tuleminen

• Syyllisyys

• Toivottomuus

• Viha, katkeruus, 
epäoikeudenmukaisuus

Terveys

• Mielenterveyden häiriöt

• Lisää myös fyysistä sairastavuutta 
esim. astma ja infektiosairaudet 

Aineellinen puute

• Ravinnon laatu ja määrä

• Ei pystytä tekemään tarpeellisia
hankintoja/selviämään yllättävistä
menoeristä

• Ei varaa
puhelimeen/nettiin/tietokoneeseen

• Ei mahdollisuutta 1vkon lomaan kodin
ulkopuolella

Asuminen

• Ahtaus

• Turvallisuus/turvattomuus

• Naapuruston tilanne -Hyvä tulee 
hyvän luokse

• Asunnottomuus

Sosiaaliset suhteet

• Yksinäisyys

• Parisuhteen ristiriidat

Ulkopuolisuus

• Elämäntavasta (esim. pukeutuminen, 
vapaa-ajan viihdykkeet, lomailu)

• Näköalattomuus

Toimintamahdollisuuksien
kaventuminen

• kouluttautuminen, yhteiskunnallinen 
toiminta

• Perhevapaat

• Työ

• harrastukset

• Luottamus 

Digitalisaatio

• lisää ongelmia, kun monet palvelut 
on digitaalisia 

Riippuvuudet

• Sekä riippuvuussairaudet, mutta
myös riippuvuudet toisista ihmisistä
/järjestelmästä

Velkakierre

(Doidge ym. 2017, Yoshikawa etc.2012, Costello ym. 2003, THL 2018, EAP-fin 2021, 2014, 

McEwen, 2017, Laihiala 2020 Toikka&Haanpää 2020, Kaittila 2017,Pela 2021)



Vauvaperhe-
köyhyys

Etunimi Sukunimi
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Köyhyyden vaikutus vanhemmuuteen 
Jatkuva/voimakas stressi

• Säätelytaidot 

• Läsnäolo 

Vanhemmuus

• Voimavarat

• Tyyli 

• Käyttäytyminen 

• Myllerykset ja epäjohdonmukaisuus

• Ajan ja virikkeiden puute mm. lukeminen, lelut

• Riski hoivaniukkuudelle

Perushoivan puutteet, kuten riittävä ravitsemus, lepo & turvallisuus 

Etunimi Sukunimi

12

Doidge ym. 2017, Yoshikawa etc.2012, Costello ym. 2003, THL 2018, 

EAP-fin 2021, 2014, McEwen, 2017, Laihiala 2020 Toikka&Haanpää

2020, Kaittila 2017)



Ei pelkkää niukkuutta

• Arjen terveys
• Mielekäs jaksamista ja selviytymistä tukeva toiminta, 

yhteisöllisyys 
• Päivä kerrallaan eläminen
• Tarkoituksenmukainen sosiaalinen verkosto
• ”yhteen hiileen puhaltaminen” ja perheen sisäistä 

toimivuutta
• läheisverkon tukea
• Arjen sujuminen
• Vanhemmuus voimavarana
• Mahdollisuus vaikuttaa omaan ja perheensä hyvään 

vointiin
• Ruokaa nautinnon lähteenä
• Oikeus olla oma itsensä 

(Vuori,2012)

”Henkiset tai fyysiset 
mahdollisuudet irrottautua 
huolien täyttämästä arjesta 
ovat tärkeitä, jotta vaikeudet 
eivät kasaudu 
mielenterveyden ongelmiksi. 
Jos lomaan ei ole varaa, 
irrottautumista palvelevat 
satunnaiset törsäyspäivät ja 
haaveilu.” (Isola, Roivainen, 
Hiilamo 2020)
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Lapset itsessään tuovat voimavaroja 

“Lapset itsessään tuovat
voimavaroja, ovat ihania ja tykkään
olla kotona hein kanssaa. Esim se, 
kun vauva oppii uusia taitoja ja 4v:llä 
on hauskat jutut, välillä nauramme
4v:n kanssa äitin höperyydelle, kun
vauvan vuoksi nukun katkonaisesti
ja en muista kaikkea jne, pistämme
huumoriksi. Kavereiden näkeminen
lasten kanssa ja yksin, yksin lenkillä
käyminen, puolison kanssa arkinen
juttelu ja pienet hetket kahden
kesken, joita voisi järjestää
enemmänkin”
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Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY

https://wagingnonviolence.org/feature/moment-good-parenting-finally-rewarded/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Kokonaisvaltainen hyvinvointi

• Hyvinvoinnin kokemus on aina yksilöllistä.

• Raskausaikana henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin käsite laajenee oman 
hyvinvoinnin lisäksi myös vauvan 
hyvinvointiin.

• Perheen hyvinvointi määrittyy sen 
eri jäsenten yksilöllisestä hyvinvoinnista, 
josta muodostuu koko perheen yhteinen 
hyvinvointi.

• Hyvinvoinnin eri osa-alueita tarkastelemalla 
voi tulla tietoiseksi tekijöistä, jotka 
vaikuttavat omaan, vauvan ja koko perheen 
hyvinvointiin.

Etunimi Sukunimi
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Fyysinen 
hyvinvointi

Psyykkinen 
hyvinvointi

Sosiaalinen 
hyvinvointi

Kokemus 
omasta ja 
perheen 

hyvinvoinnista

Taloudellinen 
hyvinvointi



Taloudellinen hyvinvointi

• Vauvan syntymä muuttaa perheen taloutta

• Tietoisuus omasta rahatilanteesta

• Ennakoiminen ja suunnitelmallisuus

• Omaan rahankäyttöön liittyvien vahvuuksien 
ja kompastuskivien tunnistaminen

• Raha-asioihin liittyvien arvojen ja  tunteiden 
tunnistaminen ja käsitteleminen sekä niiden 
vaikutukset käytäntöön (esim. 
"lohtushoppailu")

• Oman tulotason mukainen kulutus

• Perheen yhteiset sopimukset –
oikeudenmukaisuus ja avoimuus 

• Velkakierteen katkaisu/välttäminen
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Taloudellinen 
käyttäytyminen

Taloudelliseen päätöksentekoon 
liittyy paljon erilaisia itseä 
palvelevia vinoumia ja 
vääristymiä

Aikomuksen ja toiminnan välillä 
usein kuilu --> Toimintaa 
ohjaavat autopilotit, 
tottumukset ja helppous

Jos tunnelin päässä on vain 
pimeää, on helppo sytyttää 
viimeinen tulitikku!
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Tiedot esim. lapsuudessa saadut mallit tai 
ymmärrys pikavippien hinnasta

Taidot esim. itsesäätelytaito tai oman talouden 
suunnittelu tulojen mukaan

Elämäntilanne (esim.opiskelu tai työttömyys)

Tunteet (turva/turvallisuus, luottamus 
tulevaisuuteen)

Sosiaaliset suhteet (parisuhde, sosiaalinen 
liittyminen)

Ympäristö (fyysinen ympäristö, mutta myös 
asenteet ja kulutusyllykkeet)

Itsensä ilmaisu



Raha-asiat puheeksi?

”En tiedä, mitä sanoa/neuvoa”

”ei kuulu meille/liity tähän asiaan” 

”ne on niin vaikeita ne tilanteet”

”ei kai siinä ole mitään tehtävissä”

”no sellaista se on, itse tuhlataan ja 
sitten ollaan taas pulassa” 

”ei minullakaan ole varaa”

”kyllä nyt sen verran pitää 
osata/ymmärtää” 

”on todella turhauttavaa”
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https://mercutio5905.deviantart.com/art/Obstacles-51244867
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Raha-asiat puheeksi?

• Omat tunteet ja asenteet 
liittyen rahaan

• Kuka saa puhua rahasta 

• Tasavertaisuus – myös meillä voi 
olla ”hyvä” tai huono suhde 
rahaan, maksuvaikeuksia, 
ennakko-oletuksia yms. 

• Raha-asioista puhuminen ei ole 
helppoa ammattilaisillekaan 
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Vinkkejä puheeksiottamiseen

• Omasta rahasuhteesta aloittaminen

• Ymmärrys siitä, miten laaja-alaisesti 
raha vaikuttaa hyvinvointiin 

• Oman osaamisen rajat, oman 
tietämättömyyden voi sanoa ääneen 
ja etsiä yhdessä asiakkaan kanssa 
oikean tahon / luotettavan tiedon 
äärelle. ”jos asiakkaasi sinulle 
kertoo rahahuolistaan, voi olla, 
että olet ensimmäinen, joka 
niistä kuulee.”
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Raha-asiat puheeksi- verkkokurssi, Takuusäätiö virtuaalikahvit 2021. 
Vesisenaho 2021 



Vinkkejä puheeksiottamiseen
• Asiakastilanteessa: 

• Rauhallisuus ja riittävä aika
• Asiakkaan voimakkaidenkin tunteiden 

vastaanottaminen
• Myötätunto (syyllistäminen ei vie eteenpäin)
• Faktoihin perustava neuvonta (sisältää tilanteen 

selvittämisen)
• Kärsivällisyys, asioiden korjaaminen vie aikaa ja 

monimutkaista
• Arkeen sitominen, askel kerrallaan eteneminen 
• Asiakkaan oman toimijuuden vahvistaminen; 

usko, että tästä on mahdollista selvitä
• Selkeät sopimukset: mitä työntekijä tekee, mitä 

asiakas tekee ja mitä tehdään yhdessä
• Asiakas on oman rahankäytön ja tunteidensa 

paras asiantuntija, mutta monilla on puutteita 
rahaan liittyvissä tiedoissa ja taidoissa 

• Yhteistyö

”Voi kumpa silloin, kun kamppailin 
kovimmin, minulle olisi sanottu jotain 
seuraavan kaltaista:

• huomaan, että sinä yrität

• olet varmasti tehnyt parhaasi

• minä autan sinua

• et ole yksin, vaikka siltä nyt 
tuntuisikin

• muillakin on samankaltaisia 
huolia ja niistä on mahdollista selvitä, 
myös sinun

• saat asiat varmasti hoidettua, vaikka 
siihen menisi aikaa”

(Pauliina)
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Raha-asiat puheeksi- verkkokurssi, Takuusäätiö virtuaalikahvit 2021. 
Vesisenaho 2021 





Työvälineitä ja tukea

• Raha-asiat puheeksi 
verkkokoulutus 

• Takuusäätiön sivulla paljon 
materiaalia 

• Martta-liiton sivulla vinkkejä 
perheen arjen suunnitteluun 

• Vauvapysäkki – materiaalit 

Tulossa 9.3 Perhe&Talous
–iltawebinaari perheille!

• Takuusäätiön-chat (voi olla 
yhteydessä asiakkaan kanssa)

• Talousneuvolat (alueellisia) 
ja talousneuvonta

• Kela viranomaisnumero 

• Alueen sosiaalityö 

• Diakoniatyö 
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