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Esityksen pohjana toimii keväällä 2020 poikkeusaikana nettikyselynä kerätty tutkimusaineisto

Vastaajia 1105

Uupumusta käsittelevien 
tulosten kohdalla käytetään 
vertailupohjana ennen 
pandemia-aikaa vuonna 2018 
kerättyä vastaavaa reilun 
1700 vanhemman 
kyselyaineistoa.

VoiKu-COVID19 tutkimusaineisto: Taustatiedot 
_____________________________________________________________________ 
   % Ka Kh Vaihteluväli 
_____________________________________________________________________ 
Vastaajan ikä   38.46 6.81 19-60 

Lasten lkm perheessä     2.22 1.40   1-12 

Lasten ikä    

 perheessä alle kouluikäisiä  67.1 
 perheessä koulu-ikäisiä  57.5 

Vastaajan sukupuoli 

 äitejä  88.3 

 isejä  11.7 

Koulutustausta 

 ei ammatillista koulutusta    2.7 

 ammattikoulu / ammatillinen opisto 21.9 

 ammattikorkeakoulu  26.2 

 yliopisto (kandi- tai maisteri)  49.2  

Työ 

 työssä  63.6 

 työttömänä  11.4 

Koettu kotitalouden toimeentulo/tulotaso 

 erinomainen  

 (selvästi keskimääräistä parempi)   7.6 

 keskimääräistä parempi  28.6 

 keskiverto  43.1 

 keskimääräistä heikompi  16.9 

 heikko    3.8 
______________________________________________________________________ 

 

   



 Suurin osa kyselyyn vastanneista vanhemmista (72%) koki poikkeusajan vaikuttaneen positiivisesti 

vanhempi-lapsi-suhteeseen ja vanhemmuuteen (esim. tehnyt yhteisestä ajasta laadukkaampaa, 

lisännyt yhdessä tekemistä, lisännyt yhteishenkeä). 

 Toisaalta lähes 60% vanhemmista koki poikkeusajalla olleen vähintään jonkin verran myös 

negatiivisia vaikutuksia vanhempi-lapsi-suhteeseen (esim. lisännyt riitoja, lisännyt stressiä). 

– 23% vanhemmista koki poikkeusajalla olleen ainoastaan negatiivisia vaikutuksia vanhempi-lapsi 

suhteeseen 

– 35% puolestaan raportoi ainoastaan positiivisia vaikutuksia

 Avoimiin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella vanhemmat jakaantuivat hyvin ja 

huonosti voiviin



 Perheemme näkökulmasta tämä on ollut aikaa ja tilaa hengittää, voida paremmin ja rauhoittua, keskittyä 

oleellisen äärelle ja olla yhdessä.

 Perheen dynamiikka on parantunut ja perheen arvostus lisääntynyt. Muutos on ollut lähes kokonaan 

positiivinen.

 Olemme vihdoin saaneet olla perheenä yhdessä. Lapset ovat nauttineet, aikuiset ovat nauttineet. Aika on 

hidastunut, ei ole enää kokoajan kiire eikä tarvitse miettiä aikatauluja. Olemme vapaat sosiaalisista 

velvoitteista ja saan vihdoin elää arvojeni mukaan, niin kuin haluan. Saan vihdoin keskittyä olennaiseen ja 

olla sellainen äiti, kuin olen halunnut olla vuosia.

 Kaiken kaikkiaan poikkeustila on korostanut vanhemmuuden parhaita puolia, rakkautta lapsiamme ja 

yhteistä vanhemmuuttamme kohtaan sekä ylpeyttä ihanista lapsistamme ja heidän kyvystään sopeutua 

tilanteeseen. Välillä tuntuu, että sydän pakahtuu perheemme tuomasta onnesta ja sen myös lapsille 

päivittäin näytän.



 Minua huolettaa, miten lama-aikaa vastaavan stressaantuneen koti-ilmapiirin tulen siirtäneeksi 

lapsillemme… En tiedä pystymmekö pitämään melko tuoretta kotiamme.

 Pelkään paljon mitä lapselleni tapahtuu jos yksinhuoltajana, kaukana tukiverkoistani sairastuisin, joutuisin 

sairaalaan tai jopa kuolisin. Kuka ottaisi altistuneen lapseni hoitoon silloin.

 Ruuasta pulaa, vaikeuksia selvitä kaikista laskuista, opiskelu jäissä

 Molemmilla vanhemmilla on huoli taloudesta, lomautuksista ja hermot ovat todella kireänä niin toisiimme 

kuin lapsiin. Etenkin erityislapsen haasteet etäkoulussa rasittavat koko perhettä. Tappelemme joka päivä 

ja usein illat päättyvät riitaan ja jonkun/joidenkin itkuun sekä pahaan mieleen.



 Kuormitusta aiheuttivat erityisesti 

– haasteet työn ja perheen yhteensovittamisessa

– lasten etäkoulu 

– tuen puute, yksin jääminen

– parisuhdevaikeudet

– taloudelliset huolet

 Jotkut vanhemmat kokivat, etteivät saaneet apua mistään, vaikka olivat 

romahtamisen partaalla ja pelkäsivät jopa vahingoittavansa lapsiaan. 

 Kuormitusta toivat esiin etenkin vanhemmat, joilla oli erityistä tukea tarvitsevia 

ja/tai pieniä lapsia. 



Työttömyys/lomautus

 Mahdollinen lomautus / irtisanominen ahdistaa, ollaan kireitä ja ärtyneitä perheessä.

 Mieheni lomautettiin ja tulomme romahtivat. Rahatilanne on erittäin stressaava, sillä 

elimme normaalia elämää ennen ja nyt ei saada edes laskuja maksettua. Kelasta ei 

juurikaan ole ollut apua.

 Jään varmaan työttömäksi nykyisen sopimuksen jälkeen, koska akateemisessa 

maailmassa jatkoa saa, jos on näyttöä tuloksista edellisellä pätkällä. Nyt en pysty 

tekemään riittävästi töitä saadakseni tuota näyttöä.



Työn ja perheen yhteensovittaminen: 

 Ongelma on työn, etäkoulujen ja päiväkoti-ikäisen hoidon yhdistäminen. Työni ei hyväksy joustoa 

tuottavuudessa tilanteen vuoksi, vaan mikäli lastenhoito vie työtehoja joudun korvaamaan sen 

työnantajalle. Koska työni on erittäin tärkeä perheemme toimentulon kannalta, eikä minulla ole 

taloudellisesti mahdollista työskennellä vähemmän, joudun tinkimään lasteni hyvinvoinnista työni vuoksi. 

Työelämässä perheellisenä naisena minulta odotetaan jatkuvaa näyttöä, että lapset eivät heikennä 

tuottavuuttani. En koe uupuvani vanhemmuuteen vaan työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen.

 Työn vaatimukset eivät ole laskeneet, vaan jopa päin vastoin. Päivät taaperon  kanssa ovat todella 

intensiivisiä, jonka jälkeen aivot pitäisi vielä saada hyvään työntekovireeseen, jotta tulosta syntyy. 

Normaalia tukiverkostoa (isovanhemmat) emme tietenkään voi tässä tilanteessa hyödyntää. 

 Tämä on tosi raskasta. Normaalisti lapsiperheellisen ihmisen työnteon mahdollistaa se, että joku muu hoitaa 

hänen lapsiaan 8 h päivässä. Nyt kun lapset ovat kotona, ja kahden ihmisen pitää silti tehdä täysi työpäivä, 

nuo 8 tuntia riivitään illoista ja öistä. Omaa lapsetonta vapaa-aikaa tai perheen yhteistä aikaa ei jää 

ollenkaan. Sen verran kun sitä viettää, se on pois työnteosta. Jatkuva stressi siitä, että teen liian vähän töitä. 

Työt eivät ole mitenkään vähentyneet koronatilanteessa, päin vastoin. 



Etäkoulu/opetusvastuu

 Pikkukoululaiset tarvitsevat tukea koulussa aivan eri tavalla, kuin jo vanhemmat opiskelijat. Kotikoulu ei 

todellakaan toteudu ”mainosten” mukaan, että opettaja opettaa. Vanhemmat opettaa.

 Nyt hoidan äidin roolin lisäksi kotona opetuksen täysin (opettaja soittaa 1-2krt viikossa ja kysyy jonkun 

tehtävän vastaukset). Eli olen erityisopettaja ja avustaja, ilman koulutusta kumpaankaan. 

 Etäopetukseen siirtyminen on siirtänyt nuorimman lapsen kohdalla opetusvastuun minulle käytännössä 

täysin. Opettaja ei ole ollut yhteydessä kuin Wilman kautta antamalla tehtäviä.

Avun puute/yksin jääminen 

 Emme pysty saamaan tällä hetkellä mistään apua lastenhoitoon. Olen itse todella väsynyt, koska 

työpäivät samalla lapsia hoitaen tuntuvat kuormittavan kaksinkertaisesti. Ahdistaa, kun ei tiedä kauanko 

tilanne jatkuu tällaisena. 

 Emme ole saaneet apuja mistään.

 Eniten olen pettynyt tämän koronakriisin aikana siihen, miten yksin lapsiperheet on jätetty. Monelta 

lapsiperheeltä on viety kaikki tukiverkot, mikä tilanteeseen nähden on myös ymmärrettävää, mutta 

tilanteen pitkittyessä herättää myös katkeruutta, että ainakaan omassa kaupungissa tai oman päiväkodin 

toimesta tähän epäkohtaan ei ole edes yritetty löytää ratkaisua.



Tuntuu kuin huolehtisin lapsestani/lapsistani 
automaattiohjauksella.

Tunnen olevani aivan lopen uupunut vanhempana.

En pysty enää näyttämään lapselleni/lapsilleni 
kuinka paljon rakastan häntä/heitä.

UUPUMUSOIREET:
* Emotionaalinen ja fyysinen uupumus
* Riittämättömyyden tunteet vanhempana, 
häpeän kokemukset
* Tympääntyminen vanhemman rooliin
* Emotionaalinen etääntyminen  lapsesta/lapsista 
ja perhe-elämästä

Minua hävettää se, millainen vanhempi minusta on tullut.



Uupumusoireiden esiintyminen VAU-seulalla arvioituna. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Päivittäin Kerran tai pari Harvemmin / 

  viikossa ei koskaan 

 _______________________________________ 
 

VAU1: Olen niin väsynyt rooliini vanhempana,    

ettei edes nukkuminen auta. 3,9 16,4 79,7  

   

VAU2: Tunnen olevani aivan lopen uupunut  

vanhempana. 5,7 19,0 75,3  

 

VAU3: Tuntuu kuin huolehtisin lapsestani/lapsistani  

automaattiohjauksella  

(teen vain välttämättömät asiat mutta en enempää). 4,2 26,6 69,2  

  

VAU4: En enää pysty näyttämään lapselleni/lapsilleni,  

kuinka paljon rakastan häntä/heitä. 1,0   6,0 93,0  

 

VAU5: Minusta tuntuu, etten jaksa enempää vanhempana. 3,7 16,0 80,3 

__________________________________________________________________________________________ 

     

 

(%)

Aunola, K., Sorkkila, M., Tolvanen, A., Tassoul, A., Mikolajczak, M., & Roskam, I. (painossa). Development and validation of the Brief Parental Burnout 
Scale (BPBs). Psychological Assessment.
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vauvaperheiden vanhemmista 5,3-
8,4%:lla vakavia uupumusoireita ja 
28,6-34,5%:lla uupumusriski



Uupumus/pahoinvointi

 Olemme aivan uupuneita ja toivomme, ettei tämä ole traumatisoinut koko perhettä ja 

vaikuttanut lopullisesti meidän dynamiikkaan, väleihin ja kaikkeen mahdolliseen. Aika 

lohduton olo. Iso hinta ollut siinä tapauksessa.

 Koronatilanteen tuoma lisätyömäärä meinaa suistaa minut täydelliseen uupumukseen, 

vaikka toistaiseksi olenkin toimintakykyinen.

 Voin tosi huonosti, ja pelkään tekeväni lapsilleni jotain väsymykseni ja jatkuvien 

vaikeuksien takia. Kärsivällisyyteni lähestyy loppua. Tuntuu katkeralta, että perheemme 

tilannetta ei huomioida ja vaikuttaa siltä, että minun odotetaan selviävän

 On uuvuttavaa huolehtia koululaisten opiskelusta ja samaan aikaan pikkulapsista. Olen 

niin uupunut, että nukkuminenkin on huonoa, en joka yö nuku kunnolla.



Vanhemmista n. 4 - 44% raportoi keväällä 2020 Covid19-poikkeusaikana käyttäneensä 

väkivaltaa (henkistä tai fyysistä) tai laiminlyöneensä lapsiaan kuukausittain tai useammin: 

fyysistä väkivaltaa ja laiminlyöntiä raportoi n. 4-12%, verbaalista väkivaltaa (esim. uhkailu,  

nimittely, loukkaaminen) n. 44%.  

Lapsiin kohdistettu kaltoinkohtelu oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

vanhemmuuden uupumukseen (r = .60, p < .001): mitä enemmän vanhemmuuden uupumusta 

vanhempi raportoi, sitä useammin hän myös kaltoin kohteli lastaan/lapsiaan. Yhteyttä 

voidaan pitää paitsi tilastollisesti merkitsevänä myös merkittävänä yhteyden ollessa 

efektikooltaan voimakas. 

Yhteys uupumuksen ja kaltoinkohtelun välillä säilyi koulutustason ja koetun toimeentulon kontrolloinnin jälkeen.



Lapsiin kohdistuva kaltoinkohtelu poikkeusaikana 

__________________________________________________________________________________ 

 
 Ei koskaan Harvemmin Kuukausittain Viikoittain Päivittäin 

  % kuin kerran   %  %  % 

   kuussa 

    %     
Vanhempi      ________________________________________________  

 

sanoo lapselleen/lapsilleen asioita,   21,0 34,6 25,3   17,3  1,7 
joita katuu jälkikäteen (esim. uhkailee,  

loukkaa, käyttää typeriä tai loukkaavia  

lempinimiä jne.) 
 

läimäyttää, läppäisee, ravistaa tai   85,4 10,6 3,3    0,7  0,0 

tukistaa lastaan/lapsiaan 

 
sanoo lapselleen/lapsilleen jättävänsä   82,9 10,6 5,1    1,3  0,1 

hänet/heidät, jos he eivät käyttäydy hyvin 

 
jättää lapsensa hoitamatta silloin, kun    86,5   9,4 3,0    1,1  0,0 

tietää, ettei pitäisi (esim. ruokailusta ja  

puhtaudesta huolehtiminen jne.) 
 

ei auta lastaan silloin kuin tämä todella   63,4 25,1 7,7    3,7  0,0 

tarvitsisi apua (esim. läksyjen teossa,  

päätöksen teossa, riidan ratkaisussa jne.) 
 

ei lohduta lastaan hänen ollessa   68,8 19,4 8,6    2,8  0,4 

peloissaan, surullinen tai suunniltaan 

__________________________________________________________________________________ 
Huom. Lasten kaltoinkohtelua arvioiviin väitteisiin vastattiin 8-portaisella asteikolla, jossa arvot vaihtelivat 

välillä ’ei koskaan’ – ’useita kertoja päivässä’. Taulukossa on yhdistetty eri vastausvaihtoehtoja. Esim. 
vaihtoehto ’Päivittäin’ pitää sisällään sekä vastaukset ’Päivittäin’ että vastaukset ’Useita kertoja päivässä’. 

 



Uupumuksen vaikutuksia lapsi-vanhempi-suhteeseen

 Olen itse hermoraunio, ja huudan lapsilleni. Olen varmasti silloin tosi pelottava, ja pelkään, että he alkavat 

pelätä minua ja tuhoan suhteeni heihin. En ehdi huomioida ketään lapsistani tarpeeksi, ja minusta tuntuu 

siltä, että he kaikki kärsivät.

 Hermot on kireällä, työpäivät pidentyneet, tulee huudettua herkemmin lapsille, oma harrastus jäissä (josta 

saisi voimaa), ei voi käydä lasten kanssa missään, väsyttää, ei ole lastenvahtiapua

 Neuvolassa tehtiin lastensuojeluilmoitus, koska olin todella väsynyt, itkin ja pelkäsin, että käsittelen lapsia 

liian kovakouraisesti esim. jos siirrän toiseen huoneeseen ja huudan niille. Olimme riidelleet kumppanin 

kanssa, olimme todella stressaantuneita, koska etätyön kolme ensimmäistä viikkoa oli todella rankkoja

 Voin tosi huonosti, ja pelkään tekeväni lapsilleni jotain väsymykseni ja jatkuvien vaikeuksien takia. 

Kärsivällisyyteni lähestyy loppua. Tuntuu katkeralta, että perheemme tilannetta ei huomioida ja vaikuttaa 

siltä, että minun odotetaan selviävän



Vanhemmuuden 
uupumus

Vanhemman korkeampi ikä

Lasten nuori ikä (< 10v) 

Lasten erityisen tuen tarpeet

Vanhemman nuorempi ikä

Hyvä taloudellinen tilanne

Resilienssi

Riskitekijät

Suojaavat tekijät

Sorkkila, M., & Aunola, K. (2021). Resilience and parental burnout among Finnish parents during the COVID-19-pandemic: Variable and person-
oriented approaches. The Family Journal, Early online. https://doi.org/10.1177/10664807211027307

• Eniten 
vanhemmuuden 
uupumusta kokivat 
vanhemmat, jotka 
olivat käyttäneet 
sosiaali- ja 
terveyspalveluja, 
mutta kokeneet ne 
poikkeusaikana 
riittämättömiksi  (n. 
10% vanhemmista) 
(Lammi-Taskula, ym., 
2020)

• Palvelut 
riittämättömiksi 
kokeneet vanhemmat 
myös raportoivat 
muita enemmän lasten 
kaltoin kohtelua

Heikko taloudellinen tilanne

Ajankäytössä tapahtuneet suuret 
muutokset

https://doi.org/10.1177/10664807211027307


 Nythän kotiapua saa vasta, kun tunnustautuu mielenterveys- tai päihdeongelmaiseksi. Se on todella 

väärin... Jos yksilö ei jaksa, hänellä ei välttämättä ole jaksamisongelmaa, vaan tilanne voi oikeasti olla 

kohtuuton.

 Olisi mukava jos joltain taholta oltaisiin yhteydessä miten menee vaikka puhelimitse. Opettajat soittavat 

kerran viikossa oppilailleen kuulumispuheluita mutta kukaan tai mikään ulkopuolinen taho (neuvola, 

päiväkoti, työpaikka) ei kysy miten vanhemmilla menee.

 Olen harmitellut päiväkodin huonoa yhteydenpitoa. Olisin toivonut, että sieltä olisi soitettu esim. 

videopuhelu lapselle (joka ikävöi hoitoon) tai vaikka vastattu ehdotukseeni siitä. Itse ollaan soiteltu 

kavereille ja keksitty tekemistä ym. Päiväkodin yhtäkkinen loppuminen ja ihmissuhteiden katkeaminen 

sinne tuntuu lapsen puolesta todella surulliselta ja ikävältä.

 Olemme pyytäneet joka puolelta apua mutta emme ole saaneet. Olemme olleet heikoilla jo ennen koronaa 

mutta nyt korona aikana jo aiemmin olleet tukitoimetkin on peruttu mm tukiperhe. Emme saaneet 

sosiaalipuolelta tukea pariterapiaan. Perhetyöntekijä joutuu perumaan käyntejään. 



Kaisa.aunola@jyu.fi

Vanhemmuuden Voimavara- ja Kuormitustekijät –tutkimushanke (VoiKu):
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimusalueet/perhetutkimus/voiku-tutkimus

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimusalueet/perhetutkimus/voiku-tutkimus
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimusalueet/perhetutkimus/voiku-tutkimus
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