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Tiivistelmä 

Lähtökohdat. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin äitien ja isien vanhempana toimimiseen liittyviä 

huolia ja psyykkistä hyvinvointia tilanteessa, jossa lapsella esiintyy kliinisesti merkittävää 

neuropsykiatrista oireilua ja samanaikaisia tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmia. 

Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin perhelähtöisen hoito-ohjelman alkaessa. Hoito-ohjelma on 

tarkoitettu lapsille (5–12-vuotiaat), joille on asetettu neuropsykiatrinen diagnoosi, ja heidän 

perheenjäsenilleen. Poikkileikkausaineistoon perustuvassa kuvailevassa tutkimuksessa 

hyödynnettiin lasten huoltajille suunnattua aloitusvaiheen lomakekyselyä, johon vastasi 198 

perhettä. Kyselyt toteutettiin varsinaisen hoitoprosessin alkaessa ja niihin vastasi 186 äitiä ja 144 

isää. 

Tulokset. Vanhemmuuteen liittyvien huolenaiheiden esiintyvyys oli yleistä 

tutkimusaineistossamme. Osalla äideistä (n. 30 %) ja isistä (n. 55 %) huoli vanhemmuudesta oli 

korkeintaan lievää. Huoltajien esille tuoma merkittävä huoli vanhemmuudesta ei vaihdellut 

esimerkiksi lapsen ICD-10-tautiluokituksen mukaisten diagnoosiryhmien mukaan. Huoltajien 

keskinäiset erot muodostuivat tärkeimmäksi tekijäksi aineistossamme. Äidit ilmaisivat enemmän 

vanhemmuuteen liittyviä huolenaiheita, mielialaoireita, yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta kuin isät. 

Toisaalta voimakkaampi huoli omasta vanhemmuudesta oli yhteydessä äitien ja isien 

mielialaoireiluun, heikompaan koettuun elämänlaatuun, yksinäisyyteen ja ahdistuneisuuteen. 

Päätelmät. Neuropsykiatristen oireiden ja samanaikaisten tunne-elämän ja käyttäytymisen pulmien 

johdosta hoitoon ohjattujen lasten huoltajien kasvatushaasteet ja psyykkinen kuormittuneisuus tulee 

tunnistaa. Huoli omasta vanhemmuudesta on yhteydessä huoltajien heikentyneeseen psyykkiseen 

hyvinvointiin, mikä on tärkeää ottaa huomioon hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Avainsanat: aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, Aspergerin oireyhtymä, vanhemmuus, 

psykologinen stressi, poikkileikkaustutkimus 

 

Abstract 



Parenting related worry and self-expressed psychological wellbeing among parents of children with 

neuropsychiatric disorders 

Background. The present study examines parenting related worry and its association with 

psychological wellbeing in parents enrolled to family intervention. Multi-systemic intervention 

program is designed for children (aged 5–12) with neuropsychiatric disorders and possible 

comorbid disruptive behavior problems, and their family members. 

Methods. We utilized pen-and-paper questionnaires in this correlational and cross-sectional study 

design. Altogether 186 mothers and 144 fathers from 198 families participated in the study. 

Results. Parenting related concerns were relatively common in our study sample. Yet, for some 

parents the concerns were at most mild. Surprisingly, parenting related worry was not related to 

child-related factors (e.g. ICD-10 diagnostic groups). Mothers expressed more parenting stress than 

fathers. Mothers were also more likely to express depressiveness, loneliness and anxiety when 

compared to fathers. Importantly, however, increased parenting related worry was associating with 

depressiveness, decreased quality of life, loneliness and anxiety among mothers and fathers in a 

similar way. 

Conclusions. Children’s neuropsychiatric disorders and possible comorbid disruptive behavior 

problems are associating with the increased parenting related concerns and difficulties. The 

relatively strong association between parenting related worry and decreased parental psychological 

wellbeing should be acknowledged when providing personalized care for children and their 

families.   
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