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”EIHÄN TÄSTÄ VOI ÄÄNEEN PUHUA” äitiyden ja väkivaltaisuuden 

tulkintoja kehysanalyysin keinoin 

Tutkimuksessa käsitellään internetin keskustelupalstoilla kirjoittaneiden äitien 

puheenvuoroja lapsiinsa kohdistamasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta sekä muiden 

lukijoiden kesken heränneistä ajatuksista heidän puheenvuoroja tulkiten ja eri merkityksien 

etsimistä äitien väkivaltaisuudesta. Tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka äitien 

väkivaltaisuuteen suhtaudutaan yhteiskunnassamme ja kuinka siitä puhutaan ilmiönä. 

Tärkeänä punaisena lankana tutkimuksessani on äitiyden tuoma turvallisuuden ja suojan 

antajan rooli, joka vahvasti liitetään yhteiskunnassamme hyvään äitiyteen ja sen 

rikkoutumiseen väkivaltaisen teon seurauksena. Tutkimus hipoo myös häilyvää rajaa 

kasvatuksellisen ja niin sanotun ”tahallisen” väkivaltaisen teon välillä.  

Tutkimusaineistoni muodostuu yhteensä 415 internetin eri perhekeskeisille 

keskustelupalstoille kirjoitetusta puheenvuorosta, joista äitien omia oli yhteensä 105 

kappaletta ja muiden keskustelijoiden 310 kappaletta. Aineiston analyysimenetelmänä olen 

käyttänyt kehysanalyysiä, jonka avulla tutkin millaisista näkökulmista äidit ja toiset lukijat 

merkityksellistävät lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kehysanalyysin myötä aineistosta 

löytyi yhteensä kaksitoista eri tapaa kehystää äitien väkivaltaisuutta, joista kuusi kehystää 

äitien omia tulkintoja ja kuusi muiden lukijoiden tulkintoja. Kehykset äitien 

väkivaltaisuuteen liittyen ovat oikeuttava, ymmärtävä, tuomitseva, väkivaltaa vähättelevä, 

avuntarpeen sekä itsensä syyllistämisen kehys. Toisten lukijoiden käyttämät, äitien 

väkivallan käyttöä jäsentävät kehykset ovat oikeuttava, ymmärtävä, tuomitseva, väkivaltaa 

vähättelevä, auttava sekä syyllistävä kehys.  

Keinottomuus selviytyä arjesta lasten kanssa ilman jonkin asteista väkivallan käyttöä oli 

yhteistä lähes kaikkien äitien kokemuksille. Suurin osa äitien väkivallasta oli aineistossa 

pääasiassa lievää mutta osa kirjoituksista oli hyvinkin raadollista kuvausta äidin 

väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Äidille itselleen väkivaltaiset teot aiheuttivat voimakkaita 

syyllisyyden ja häpeän tunteita sekä vaikeuttivat nähdä itsensä hyvänä äitinä ja ylipäätään 

oikeutettuna apuun. Useat aineistoni äidit kaipasivat apua ja tukea väkivaltaisuuteensa 

mutta yhteiskuntamme palvelujärjestelmässä on tutkitusti edelleen huomattavia puutteita 

sen tunnistamiseen ja riittävään puuttumiseen.  

Tutkimukseni tärkein anti yhteiskunnallisesti on yhä enemmän tuoda esiin äitiyden 

pimeäksi miellettyä puolta sekä tuottaa erityisesti lasten kanssa työskenteleville 

ammattilaisille tietoa äitien mahdollisesti läpikäymistä ajatuksista ja tunteista omaan 

väkivaltaisuuteen liittyen ennen kuin apua edes uskalletaan hakea tai ylipäätään ottaa 

vastaan. 



Avainsanat: lapsiin kohdistuva väkivalta, lasten kaltoinkohtelu, äitiys, kehysanalyysi, 

avun hakeminen 
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1 JOHDANTO  

”Hirvittävintä oli lapsen jähmettyminen. Olin karjunut hänelle, ja hänen itkunsa loppui 

kuin seinään. Lapsi vetäytyi kuoreensa eikä uskaltanut enää näyttää mielipahaansa minulle. 

Oli kauheaa huomata olevansa äiti, jota oma lapsi pelkää.  Kerran nukuttaessani vauvaa 

vaunuihin itku ei loppunut millään. Menetin hermoni ja rytkytin vaunuja vimmalla. 

Havahduin, kun lapsen itku yltyi yltymistään. Tajusin ylittäneeni väkivallan rajan ja 

lopetin kauhistuneena. Toisella kerralla lapsi pissasi lattialle ja levitti sotkua ympäriinsä. 

Siivotessa nuhtelin lasta, ja hän alkoi itkeä. Kun itku voimistui, läimäisin lasta pyyhkeellä 

päähän. Lapsen silmiin nousi hätä. Pelästyin tekoani, purskahdin itkuun, nappasin lapsen 

syliin ja pyysin anteeksi. Raivo laantui, mutta syyllisyys ja häpeä jäivät. En pystynyt 

kertomaan tapahtuneesta edes miehelleni. Raivopäiset teot eivät silti loppuneet. Mielessäni 

tein läimäytystä kauheampia asioita, pahimmillaan halusin heittää lapsen seinään. Haudoin 

myös väkivaltaisia ajatuksia, joissa vahingoitin itseäni.  

Pelkäsin ja tunsin muuttuneeni itselleni vieraaksi. En ymmärtänyt, mistä niin vahva raivo 

kumpusi ja miten se saattoi kohdistua omaan lapseeni. Oloni kävi yhä synkemmäksi ja ilo 

katosi. Ulkona oli kevät ja päivät pitenivät, mutta minä ahdistuin. Asuimme suuressa 

omakotitalossa kaupungin laidalla. Asunto oli mieheni suvun talo ja monen unelmakoti. 

Minua talo ahdisti. Vietin paljon aikaa kotona kaksin lapsen kanssa. Kun olisin voinut 

levätä, siivosin isoa taloa. Mieheni oli yrittäjä ja teki pitkiä päiviä. Jos olisin osannut 

pyytää, olisin varmasti saanut apua äidiltäni, anopilta tai sisaruksiltani. Olen perfektionisti 

ja halusin suoriutua kaikesta itse. Tunsin avun pyytämisen kielivän siitä, että olen 

epäonnistunut äitinä.  

Kohtaukset olivat kerta kerralta voimakkaampia, ja niitä tuli ehkä kerran viikossa. Tajusin, 

että tarvitsen apua. En vain tiennyt, mistä sitä saisin. Naisten väkivalta ja omia lapsiaan 

kohtaan tuntema raivo ovat yhä tabuja. Keskustelupalstoilla väkivaltaiset naiset saavat 

usein mielipuolen leiman. Löysin netistä Maria Akatemian sivuston, joka auttaa naisia 

eroon väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Soitin heidän päivystävään puhelimeensa ja sain 

ajan heti psykologille. Jo puhuminen helpotti. Minulle luvattiin apua.” (Kodinkuvalehti 

2017. Maarit, 33, kävi käsiksi tyttäreensä. Sanni Saarinen. Julkaistu 24.10.2017 

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/henkilokohtaista/maarit-33-kavi-kasiksi-

tyttareensa-oli-kauheaa-huomata-olevansa-aiti) Viitattu 22.9.2018. 

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/henkilokohtaista/maarit-33-kavi-kasiksi-tyttareensa-oli-kauheaa-huomata-olevansa-aiti
https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/henkilokohtaista/maarit-33-kavi-kasiksi-tyttareensa-oli-kauheaa-huomata-olevansa-aiti
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Tämä osittainen kuvaus erään äidin elämästä on todellinen mutta nimi ja yksityiskohdat on 

anonymiteetin suojaamiseksi muutettu sen julkaisussa. Olen ottanut tarinasta muutamia 

tutkimukseeni sopivia otteita, joten tarinaa ei ole kokonaisuudessaan tähän kuvattu. Tämän 

kaltainen tilanne on Suomessa kuitenkin hyvin yleinen, josta ei kuitenkaan puhuta 

vieläkään tarpeeksi ääneen ja julkisesti. Halusin ottaa tämän otteen johdatteluksi 

tutkimukseeni, joka tiivistetysti kuvaa koko tutkimukseni aihepiiriä erittäin hyvin. Lapsiin 

kohdistuva väkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma, ja suurin osa meistä kohtaa 

ilmiön sanomalehtien sekä muun median uutisia seuratessamme ja myös itse 

henkilökohtaisesti työskennellessäni lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Lapsiin 

kohdistuva väkivalta voi pahimmassa tapauksessa jopa johtaa lapsen kuolemaan, joten on 

kyse hyvin vakavasta ilmiöstä. 

Omassa tutkimuksessani ei kuolemaan johtavaa väkivaltaa tai kaltoin kohtelua lasten ole 

onneksi tarvinnut kokea mutta toivoisin, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi millään tavoin 

pelätä omia vanhempiaan tai joutua olemaan peloissaan omassa kodissaan. Tutkimukseni 

tarkoituksena on tuottaa tietoa äitien avun hakemisen prosesseista internetin 

keskustelupalstojen puheenvuorojen pohjalta, jotta kaltoin kohteluun olisi mahdollista 

puuttua jo ennen kuin tilanne pääsee kehittymään liian vaikeaksi. Miten tukea ja apua 

voitaisiin osoittaa äidille oikeaan aikaan, ettei sellainen tilanne pääsisi edes syntymään, 

jossa väkivalta on enää äidin ainoa keino kasvattaa? Ammattilaiset sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalalla ovat tässä erittäin tärkeässä roolissa havaitsemaan näitä riskitekijöitä 

kohdatessaan perheitä ja äitejä.  

Vanhempien, erityisesti äitien käyttämä väkivalta omaa lastaan kohtaan on kiinnostanut 

minua jo pitkään tutkimusaiheena ja halusin nyt sen ottaa tarkasteluun pro gradu työssäni.  

Lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimus on lisääntynyt, tokikin sitä on aiemmin tutkittu 

mutta erityisesti vain aikuisen näkökulmasta, silloin kun he itse ovat joutuneet lapsena 

kokemaan väkivaltaa. (Eronen 2007, 17- 19.) Inkeri Eskosen (2005) tutkimus kuitenkin on 

tällä hetkellä yksi niistä harvinaisista kotimaisista tutkimuksista, joissa on tutkittu 

perheväkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten omia kokemuksia (Eronen 2007, 19). 

Tämäkin tutkimus kuitenkin liittyy koko perheessä koettuun väkivaltaan, eikä pelkästään 

lapsiin kohdistuvana.  Useissa tutkimuksissa isät on kuvattu perheväkivallan tekijöiksi, 

jolloin väkivalta on kohdistunut kumppania tai/sekä lasta kohtaan. Siksi juuri halusin 

lähteä tutkimaan äitien käyttämää väkivaltaa, jota on vähemmän tutkittu. Suomessa ison 

osan väkivallasta kuitenkin muodostaa lapsiin kohdistuva väkivalta, jonka olen omassa 
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tutkimuksessani rajannut äitiyden ja sen näkökulman sekä keskustelupalstojen muiden 

keskustelijoiden puheenvuorojen tarkasteluun. Perheväkivallan käsitteen olen jättänyt 

tutkimuksessani tietoisesti vähemmälle huomiolle, koska se on pelkästään jo käsitteenä 

niin laaja, että tutkimukseni rajauksen kannalta se on järkevää jättää pois. Lapsiin 

kohdistuva väkivalta kuuluu kuitenkin osana myös perheväkivallan käsitteen alle 

esimerkiksi perheen aikuisten välisen väkivallan todistamisen muodossa, joka erittäin 

huolestuttavana ja vakavana huolenaiheena myös yhteiskunnassamme valitettavasti 

vallitsee.  

Aivan ensimmäinen pro gradun tutkimusaiheeni luonnostelma oli, miten 

lähisuhdeväkivaltaan saa apua asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna. Tämä aihe olisi 

käsittänyt kaikkiin läheisiin suhteisiin liittyvän väkivallan ja ydinajatuksena siinä oli 

nimenomaan avun saamisen kartoittaminen tulkitsemalla asiakkaiden vastauksia. Aloitin 

tutkimukseni keräämällä aineistoa kirjoituspyyntöjen avulla mutta useista foorumeista 

huolimatta sain vain kaksi vastausta, joten aihetta oli jollain tavalla muokattava ja näin 

ollen päädyin rajaamaan väkivaltateemaisen aiheeni äitiyden pimeäksi miellettyyn 

puoleen. Yksi tärkeimmistä tutkimukseni tavoitteista on nimenomaan avun saamisen 

kynnyksen madaltaminen äitien väkivaltaisuuteen ja sitä tietoa pyrin tutkimuksellani 

tuomaan myös ammattilaisten keskuuteen.  

Asiasta pitäisi pystyä huomattavasti avoimemmin keskustelemaan ja kehittämään erilaisia 

toimintamalleja ilmiön ehkäisemiseksi. Varmasti lähes jokaisella äidillä, niin kuin isälläkin 

on mielikuvia ja pelkoja lapsensa vahingoittamisesta. Jotkut äidit ovat niin voimiensa 

äärirajoilla, ettei itsehillintä enää toimi esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsen kiukku tai 

uhma purkautuu. Neuvoloissa usein kysytään äideiltä, ovatko he kokeneet 

lähisuhdeväkivaltaa, mutta harvemmin puheeksi otetaan äitien omat keinot kiukun ja 

raivon hillitsemiseksi. Äidin omat jaksamisen tunteet saatetaan myös helposti sivuuttaa 

keskityttäessä lapsen kasvuun ja kehitykseen ja jos ulospäin kaikki vaikuttaa normaalilta, 

ei työntekijä välttämättä ota äidin jaksamista puheeksi. Eikä myöskään äidillä ole 

välttämättä riittävää rohkeutta ottaa itse asiaa puheeksi pelätessään tullakseen sivuutetuksi 

huolensa kanssa sekä pelon lasten menettämisestä hallitessa äidin mieltä.  

Äitien väkivaltaisuus omia lapsiaan kohtaan vaikuttikin aihetta miettiessä hyvin kielletyltä 

aiheelta ja haastavalta tutkimukselta toteuttaa, mutta samalla kiehtovalta valinnalta ilmiön 

vakavuuden ja sen tabumaisen luonteen vuoksi. Lisäksi haastetta toi sen pohtiminen, että 
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minkälaista uutta tietoa tällä tutkimuksella saisin aikaan. Äitien väkivaltaisuudesta on 

kuitenkin jo muutamia pro gradu- tutkielmia sekä väitöskirjojakin Suomessa tehty. Päätin 

kuitenkin lähteä ilmiötä tutkimaan avoimin mielin sillä ajatuksella, mitä aineistosta 

paljastuu. Tutkimuksessani aineisto on kerätty internetin eri perhekeskeisiltä 

keskustelupalstoilta, joissa äidit itse ovat aloittaneet keskusteluketjun väkivaltaisesta 

käyttäytymisestään omaa lastaan kohtaan. Tulkitsen sekä äitien että muiden 

keskustelijoiden puheenvuoroja kehysanalyysia hyödyntäen, kuinka lapsiin kohdistuva 

väkivalta ilmiönä yhteiskunnassamme ilmenee ja miten eri tavoin äitien väkivaltaisuutta on 

ulkopuolisin silmin että äidin omasta näkökulmasta mahdollista tulkita. Tutkimukseni yksi 

tärkeimmistä tavoitteista on saada lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten 

tietoisuuteen sitä näkökulmaa, kuinka tunnistaa ajoissa äitien avunpyyntö jo asiakassuhteen 

alkumetreillä, ennen kuin avun hakeminen ja saaminen saattavat olla jo liian myöhäistä 

sekä sen ymmärryksen lisääminen, etteivät äidit asiasta oikeasti uskalla puhua ääneen, 

vaikka ehkä haluaisivatkin. Avun hakeminen väkivaltaisuuteen erityisesti äitinä ja naisena 

on hyvin vaikeaa ja häpeällistä yhteiskunnassamme vallitsevan vahvan käsityksen 

ihanneäitiyden mallista johtuen.  

Kun aloitin pro gradu- tutkielman suunnittelua, olin päättänyt, että tulen käyttämään siinä 

laadullista tutkimusmenetelmää. Tämän ajatuksen tiedostaminen helpotti myös 

tutkimuskysymykseni määrittelyä sekä tutkimusaineistoni keruutapaa. Aloitan tämän 

tutkimukseni määrittelemällä ensin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsitteinä esittelemällä 

siitä saatavilla olevaa taustatietoa ja pohtimalla samalla myös ammattilaisten näkökulmaa 

sekä moniammatillisen yhteistyön merkitystä lasten väkivallan tunnistamisessa ja siihen 

puuttumisessa. Kolmannessa luvussa kuvaan millainen rooli äitiydellä on suhteessa 

väkivaltaisuuteen ja pohdin tässä luvussa myös äitiydelle asetettuja odotuksia ja ihanteita 

yhteiskunnassamme. Neljännessä luvussa kerron tutkimusmenetelmävalinnastani, aineiston 

keruusta ja analyysistä sekä pohdin tutkimuksen teon eettisiä kysymyksiä, erityisesti 

internetaineistoa käytettäessä. Lopulliset tutkimustulokset esittelen viidennessä luvussa ja 

kuudennesta ja seitsemännestä luvusta löytyvät johtopäätökset sekä pohdinta tutkimukseni 

pääkohdista. 
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2 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA JA KALTOINKOHTELU 

2.1 Lapsen kaltoinkohtelun ja väkivallan määrittelyä 

Lapsiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu voidaan määritellä maailman 

terveysjärjestön WHO:n mukaisesti niin, että siihen sisältyy niin fyysisen kuin henkisen 

erilaiset väkivallan muodot, josta aiheutuu joko välittömästi tai myöhemmin haittaa 

lapselle. Seksuaalinen hyväksikäyttö luetaan myös lapseen kohdistuvaksi erittäin 

vakavaksi väkivallan muodoksi mutta itse olen jättänyt sen tietoisesti tutkimuksestani 

kokonaan pois, keskittyen pelkästään äitien käyttämään muunlaiseen väkivaltaan. 

(Söderholm & Kivitie - Kallio 2012, 16.) 

Lasten kokeman väkivallan ja kaltoinkohtelun eri muotoja on tutkittu ja pyritty 

määrittelemään useasta näkökulmasta, mutta siltikään kovin yhteneväistä näkemystä niistä 

ei oikein edelleen ole saatu muodostettua. 

Lapsiin kohdistuva kaltoinkohtelu on erityisen monisäikeistä ja sen vaiheita on 

haasteellista huomata. Usein ne kietoutuvat myös toisiinsa hyvin tiiviisti. Kaltoinkohtelun 

tasot voivat vaihdella erilaisissa tilanteissa ja se voi olla lähes mitä tahansa lapsiin tai 

heidän elämän olosuhteisiin liittyvää väkivaltaista käyttäytymistä, kohtelemista tai hoivan 

ja huolenpidon puutetta.  (Inkilä & Helminen & Kuosmanen & Paavilainen 2016, 63.) 

 

Suomen lainsäädännössä on otettu huomioon lapsen ihmisarvo ja ihmisoikeudet erityisen 

hyvin mutta siitäkin huolimatta haasteena on niiden toteutuminen käytännössä. 

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa on lueteltu, 

että lapsilla tulee olla samat oikeudet saada suojelua väkivallalta, pahoinpitelyltä, 

hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä kuin aikuisilla. Sopimuksen lisäksi Suomen 

lainsäädäntö velvoittaa kaikkia perheiden kanssa työskenteleviä puuttumaan silloin, kun 

havaitaan lapsen hyvinvoinnin vaarantuvan mutta myös yksityishenkilöiden vastuuta 

lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on laissa nykyisin painotettu. (Inkilä ym. 2016, 62- 

75.) 

Tyypillisesti lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muodoiksi voidaan laskea esimerkiksi 

luunapin antaminen, nipistäminen, läimäytys, lyöminen, töniminen, repiminen, 

tukistaminen, piiskaaminen ja muut vastaavanlaiset fyysistä kipua aiheuttavat teot. 

Psyykkisellä kaltoinkohtelulla voidaan tarkoittaa esimerkiksi vanhemman torjuvaa 

käytöstä, huomiotta jättämistä, uhkailua, solvaamista, pilkkaamista, pelottelua, nimittelyä, 
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nöyryyttämistä tai jopa eristämistä. Psyykkinen kaltoinkohtelu vaikuttaa syvemmin ja 

pysyvämmin lapsen kehitykseen kuin mitkään muut kaltoinkohtelun muodoista. 

Kuritusväkivalta on useimmiten fyysistä väkivaltaa, jolloin aikuinen tietoisesti haluaa 

aiheuttaa kipua tai epämukavaa oloa rangaistakseen tai säädelläkseen lapsen käytöstä 

toivotunlaiseksi. Väkivalta kuritusmuotona voi olla harkittu tapa kasvattaa tai se voi myös 

johtua aikuisen väsymisestä tai vanhemmalla voi olla joko mielenterveyden ja/tai 

päihteiden kanssa ongelmia, jolloin aikuinen ei välttämättä itse pysty hallitsemaan omaa 

käyttäytymistään. (STM 2010:7, 35.)  

Kuritusväkivalta on kuitenkin ollut muutama vuosikymmen sitten vielä iso osa 

yhteiskuntamme normaalia kasvatuskulttuuria. Kuritusväkivalta on sellainen tapa, joka 

helposti käsittelemättömänä periytyy sukupolvelta toiselle. Kuitenkin edelleen on myös 

useita maita, joissa lainsäädäntö ei kiellä lainkaan lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. 

Suomessa tavallisesti väkivaltaisuus lasta kohtaan kuvautuu lapseen kiinni käymisenä tai 

tönimisenä, johon kertoo turvautuneen suhteellisen suuri osa äideistä. Myös luunapin 

antaminen ja tukistaminen olivat äitien useimmiten käyttämiä väkivallan muotoja. 

Vakavimmat fyysisen väkivallan muodot ovat olleet läimäisyt ja lyönnit äitien kertomana. 

Fyysisen kurittamisen hyväksyttävyys on herättänyt yhteiskunnallista keskustelua jo 1970- 

luvulta lähtien. Sen jälkeen huomiota on yhä enemmän kiinnitetty fyysisen kurituksen 

psykologisiin sekä fyysisiin haittoihin lapsen ollessa väkivallan kohteena. Ne jotka ovat 

olleet kurittamisen puolella, ovat vedonneet siihen, kuinka nopea ja tehokas tapa se on 

saada lapsi tottelemaan. Tällainen keskustelu perustuikin enemmän kurittamisen 

tarkoitusperiin eikä lapsen ihmisoikeuksiin. (STM 2010:7, 29- 30.)  

Viimeisen 30 vuoden aikana kuritusväkivallan käyttöä koskevat mielipiteet ovat kuitenkin 

muuttuneet lapsen kehityksen kannalta positiivisempaan suuntaan. Esimerkiksi 

Lastensuojelun Keskusliiton teettämän tutkimuksen (Sariola, 2012) perusteella väkivaltaa 

kasvatuskeinona piti hyväksyttävänä ainoastaan reilu kymmen prosenttia suomalaisista, 

kun 1980- luvulla yli puolet väestöstämme piti kurittamista hyväksyttynä. 

Lapsiuhritutkimukseen (Fagerlund & Peltola & Kääriäinen & Ellonen & Sariola 2013) 

osallistui vuonna 2013 yli 11 000 kuudesluokkalaisista sekä yläkouluikäisistä 

suomalaisista lapsista. Tutkimukseen osallistuneet lapset ja nuoret kertoivat kohtaavansa 

vähemmän väkivaltaa samanikäisten välillä, kuin myös vanhempiensa taholta sekä 

näkevänsä tai kokevansa vähemmän väkivaltaa omassa kodissaan. Tutkimus osoitti sen, 

että lasten kokema väkivalta ylipäänsä oli vähentynyt suhteessa edellisiin vuosiin. 
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Kuitenkin erityisesti lievempiä väkivallan muotoja käytetään edelleen osana kasvatusta. 

Aiempien tutkimusten tulokset muun muassa ovat osoittaneet, että äidit ja isät turvautuvat 

yhä edelleen sellaisiin tekoihin, jotka luetaan kuritusväkivallaksi. Kuitenkin lasten 

psyykkisten ja emotionaalisten tarpeiden laiminlyönti on uusimpien tutkimusten 

perusteella yhtä yleistä kuin lasten fyysinen pahoinpitely. Henkinen väkivalta on usein 

myös pitempikestoista sekä sitä on vaikeampi tunnistaa. (Nousiainen & Petrelius & 

Yliruka 2016, 93.)  

Lapsille saattaa muodostua erilaisia ongelmia, jotka esiintyvät koulussa esimerkiksi 

käytöshäiriöinä tai muunlaisina oireina, mikäli perheen vanhemmat eivät pysty syystä tai 

toisesta huomioimaan lapsen yksilöllisiä tarpeita. Myös alle kouluikäiset reagoivat ja 

oireilevat kokemaansa väkivaltaan monin eri tavoin muun muassa päiväkodissa. 

Vanhempien omat kokemukset väkivallasta sekä stressaava elämäntyyli lisäävät 

huomattavasti riskiä käyttää lasta kohtaan vakavaakin väkivaltaa. Tämä viittaa usein juuri 

ylisukupolvisuuteen perheiden kohdalla. Pienten lasten kokeman väkivallan määrää on 

vaikea tutkia, kuin mitä esimerkiksi kouluikäisten ja nuorten, sen vuoksi, että he eivät ole 

niin sanotusti välttämättä perheineen avun piirissä. (Nousiainen ym. 2016, 93.)  

Lapsen kaltoinkohtelu ei kuitenkaan ole verrannollinen uhrin iän eikä perheen sosiaalisen 

aseman kanssa ja sitä voi tapahtua millaisessa perheessä tahansa. Suurin osa lapsiin 

kohdistuvasta väkivallasta tapahtuu kotona ja useimmiten tekijä on lapselle hyvin läheinen 

aikuinen. Aiemmissa tutkimuksissa on noussut ilmi, että suurimmassa riskiryhmässä ovat 

alle kaksivuotiaat, jotka uhkaavat joutua vakavan pahoinpitelyn uhriksi. Suurimpana syynä 

tähän on, että he ovat vielä täysin riippuvaisia vanhemmistaan eivätkä osaa hakea apua 

itse. (Koskinen, & Alapulli & Pietilä 2012, 185.) Useimmiten väkivaltaa käyttävä henkilö 

käyttää väkivallan eri muotoja yhtä aikaa ja ne ovat usein myös kietoutuneet tiukasti 

toisiinsa. Psyykkistä laiminlyöntiä on lähes aina mukana kaikenlaisessa kaltoinkohtelussa 

sen kohdistuessa lapseen. Tunnetuimpina riskitekijöinä lapsen kaltoinkohtelulle on pidetty 

päihteiden käyttöä tai parisuhdeväkivaltaa sekä muita ristiriitoja perheessä. Väkivaltaisen 

käyttäytymisen taustalla voi usein myös olla masennusta tai muita mielenterveyteen 

liittyviä seikkoja. (Söderholm ym. 2012, 16- 17.) Lasten kotona näkemä ja kokema 

vanhempien välinen minkä asteinen väkivalta tahansa, lasketaan väkivallaksi myös lapsia 

kohtaan ja tutkimusten mukaan tytöt näkevät sitä useammin kuin pojat. (Keiski 2018, 20). 
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Keiskin tutkimuksen (2018) mukaan ylisukupolvinen väkivallan käyttö perheessä 

tarkoittaa sitä, että väkivaltainen käyttäytymismalli siirtyy sukupolvesta toiseen. 

Lapsuudessa saatetaan helposti oppia, että väkivallan keinoin on mahdollista purkaa 

stressiä ja turhautumista ja aikuisena tätä käyttäytymistä on siten helppo jatkaa, kun muuta 

tapaa ei ole opittu. Äitien väkivaltaisen käytöksen on todettu olevan vahvemmin ja 

selkeämmin kytköksissä lapsuuden kaltoinkohtelun kokemuksiin äitien kohdalla kuin mitä 

isien kohdalla. Naiset, jotka ovat myös omissa parisuhteissaan käyttäneet väkivaltaa, ovat 

kuvanneet kokemuksia omien äitiensä kylmyydestä ja laiminlyönnistä, joka heidän 

aikuisuudessaan on myöhemmin vaikuttanut vaikeuksiin läheisyydessä aiheuttaen sitä 

kautta parisuhteessa jännitteitä ja ristiriitoja. (Keiski 2018, 25- 27.) 

 

2.2 Lapsen laiminlyönti 

Lapsen laiminlyönti on kaltoinkohtelun muodoista yleisintä fyysisen väkivallan rinnalla 

mutta yhtä aikaa se on myös vaarallisinta pienten lasten ja erityisesti vauvojen kohdalla. 

Laiminlyönnin tutkimus on vielä hyvin vähäistä eivätkä esimerkiksi ammattihenkilöt pysty 

sen mahdollisuutta aina tarpeeksi havaitsemaan. Yleisesti laiminlyönti tarkoittaa, ettei 

lapsen perustarpeista huolehdita riittävässä määrin kuten esimerkiksi rakkaudesta, hoivasta, 

hoidosta, kunnioituksesta ja hyväksynnästä, nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, ikätasoisten 

virikkeiden turvaamisesta, turvasta ja suojelusta, terveydenhuollosta tai koulutuksesta. 

Laiminlyönti voi olla aikuiselta joko tahatonta tai tahallista lasta kohtaan. Henttosen 

tutkimuksessa (2009, 13) norjalainen sosiaalitieteilijä Kari Killén toteaa laiminlyönnin 

keskeisimpien elementtien vanhemmilla olevan voimakkaan negatiivinen sekä 

epäolennainen käsitys lapsen tarpeista, aikuisen vaikeus suhtautua lämpimän 

vuorovaikutuksen turvin lapseen ja/tai sellainen käyttäytyminen tai elämäntyyli, jolloin 

lapsen pitää jatkuvasti pelätä tai huolehtia vanhemman tai itsensä puolesta. Lapsen itsensä 

on tavallisesti vaikea kertoa omista kokemuksistaan niiden oikeilla sanoilla, eikä lapsen 

oireilua ole välttämättä helppo huomata tai sitä ei osata tulkita oikein edes ammattilaisten 

taholta. (Söderholm & Politi 2012, 77- 79.) 

Laiminlyönnilläkin on eri muotoja, kuten myös fyysisellä kaltoinkohtelulla, joista 

yleisimmät ovat fyysinen ja emotionaalinen kaltoinkohtelu. Fyysisellä kaltoinkohtelulla 

voidaan tarkoittaa muun muassa vanhemman vastaamattomuutta lapsen fyysisiin 

perustarpeisiin, esimerkiksi ravinnon turvaamiseen, terveyteen, hygienian hoitamiseen, 
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asumisolosuhteisiin sekä vaatetukseen ja suojeluun. Jos vanhempi tai huoltaja ei valvo 

lastaan oikealla tavalla, se voi asettaa lapsen toistuvasti riskiin joutua erilaisiin 

vaaratilanteisiin. Esimerkkinä vaarallisista tilanteista voivat olla vaikkapa 

lääkemyrkytykset ja putoamiset, jolloin lapsi saattaa joutua jopa hengenvaaraan. 

Laiminlyövä vanhempi saattaa jättää lapsensa sellaisiin olosuhteisiin ilman turvallisen 

aikuisen tukea, neuvontaa ja ohjausta, jossa lapsen on mahdotonta selviytyä omien 

tietojensa, taitojensa tai kokemuksensa avulla. Esimerkiksi vanhempi saattaa vaikka 

päihtymyksen vuoksi jättää lapsen johonkin taikka voi muutoin luoda lapselle 

turvattomuuden tunnetta jättämällä hänet usein muiden vieraiden aikuisten hoidettavaksi. 

(Henttonen 2009, 14.) 

 

Emotionaalinen laiminlyönti on kaltoinkohtelussa yleensä aina jollain tavalla mukana ja on 

sen muodoista vaikeimmin tunnistettava ja salakavalin. Sen esiintyessä yksin, on sen 

havaitseminen ja osoittaminen usein todella vaikeaa ja sekin voi fyysisen laiminlyönnin 

tapaan olla joko tahallista tai tahatonta. Raja tahallisen ja tahattoman väkivallan välille on 

siis erittäin vaikea vetää ja jopa ammattilaisten on emotionaalista väkivaltaa erittäin 

haastavaa havaita. Emotionaalinen laiminlyönti voi olla esimerkiksi toistuvaa torjuntaa, 

sanallista loukkaamista, pelottelua tai jopa eristämistä sosiaalisista suhteista. 

Emotionaalinen laiminlyönti on vanhemman läsnä olemattomuutta, lapsen torjumista, 

eristämistä tai epäjohdonmukaista vanhemmuutta, kuten liian hankalia vaateita ja 

odotuksia lapselle ymmärrettäväksi. (Keiski 2018, 23.) Jatkuva emotionaalinen 

kaltoinkohtelu saa lapsen tuntemaan itsensä arvottomaksi ja sellaiseksi lapseksi, joka ei ole 

toivottu eikä rakastettu (Söderholm & Politi 2012, 80- 81). 

 

Nilsson (2011, 21) on tutkinut lapseen kohdistuvaa emotionaalista kaltoinkohtelua ja on 

tutkimuksessaan todennut että, sen vaikutukset lapsen tunne-elämään ovat hyvin 

voimakkaat. Lapseen vaikuttavat myös esimerkiksi vanhempien jatkuvasti toistuvat riidat 

kotona, runsas päihteiden väärinkäyttö, epälooginen ja väkivaltainen käyttäytyminen sekä 

erittäin vakavasti lasta vaurioittava seksuaalinen hyväksikäyttö. Emotionaalisella 

laiminlyönnillä on merkitys lapsen käsitykseen itsestään ja se murentaa myös lapsen 

itseluottamusta, emotionaalista kypsyyttä ja se voi myös turmella lapsen tunne-elämää 

väliaikaisesti tai jopa lopullisesti. Lapselle syntyy positiivinen käsitys itsestään, jos lapsella 

on tunne, että hän kuuluu osana perheeseen ja saa kokea rakkauden ja hellyyden 
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osoituksia. Emotionaalinen laiminlyönti voidaan havaita lapsen erilaisen käytöksen 

perusteella esimerkiksi lapsen masentuneisuus ja vaikeus noudattaa annettuja sääntöjä 

koulussa ovat merkittäviä tekijöitä, joista osittain voidaan päätellä lapsen voivan henkisesti 

pahoin. Vanhemman kaltoinkohtelevaan käytökseen useimmiten löytyy syy vanhemman 

omasta lapsuudesta. Vanhemmalla voi olla negatiivisia kokemuksia, jotka myöhemmin 

vaikuttavat oman lapsisuhteen luomiseen kielteisesti. Vanhemman käytökseen voi 

vaikuttaa suuresti myös hänen ympäristö, missä hän elää.  

Emotionaalisen laiminlyönnin seurauksia on tutkittu vähäisesti, mutta jonkin verran on 

näyttöä niistä saatu. Emotionaalinen kaltoinkohtelu useimmiten aiheuttaa arvottomuuden, 

rakkaudettomuuden tai ei toivottuna olemisen tunteita sekä tarvetta miellyttää muita, jotta 

voi kokea itsensä arvostetuksi. Alttius häpeän tunteille ja rajallinen tietoisuus omasta 

minästä ovat emotionaalisen kaltoinkohtelun tunnetuimpia seurauksia. Häpeän tunne voi 

olla myös piiloutumista kipua tai tuskaa tuottavalta asialta. Häpeän tunnetta voi piilottaa 

esimerkiksi hakemalla muilta ihmisiltä hyväksyntää tai välttämällä häpeän tunteen esille 

tulemista pyrkimällä eristäytymään toisten ihmisten seurasta osittain tai jopa kokonaan. 

Nämä johtavat usein hylätyksi tulemisen ja yksinäisyyden vahvoihin kokemuksiin. (Keiski 

2018, 23.) 

 

Nilsson (2011) tuon tutkimuksessaan esiin Eriksonin ja Egelandin (1996) teettämän 

tutkimuksen emotionaalisesti laiminlyödyistä lapsista. Tutkimuksen tuloksista on käynyt 

ilmi, että emotionaalisesti laiminlyötyjen lasten käytös kouluiässä on ollut syrjään 

vetäytyneempää ja heillä on ilmaantunut normaalia enemmän tarkkavaisuushäiriöitä. 

Lisäksi lasten kognitiivinen tieto on ollut puutteellisempaa verrattuna normaalitasoon. 

Lapsia, joita on laiminlyöty ja heidän kanssaan keskustellessaan on tärkeää ottaa myös 

vanhemmat työskentelyyn mukaan ja huomioida myös heidän mielialansa, jolla on vahva 

vaikutus myös lapsen mielialaan. Vanhempi on saattanut itse kohdata väkivaltaa tai 

emotionaalista laiminlyöntiä, jonka seurauksena käyttää samaa käyttäytymismallia oman 

lapsen kohdalla. Kylmätunteisuus ja lasta kohtaan torjuva käytös ei näy ulospäin, eikä siten 

välittömästi vaaranna lapsen emotionaalista hyvinvointia. Sen vuoksi on erittäin vaikea 

tunnistaa emotionaalisen laiminlyönnin seurauksia ja vaikutuksia. Emotionaalinen 

laiminlyönti on hyvin haasteellinen suhteessa auttajien kykyyn ja valmiuksiin puuttua tai 

edes tunnistaa lapseen kohdistuvaa emotionaalista kaltoinkohtelua. (Nilsson 2011, 22 

mukaan Hurtig 2003, 106- 107.) 
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2.3 Lapsen fyysinen kaltoinkohtelu 

Fyysinen kaltoinkohtelu tarkoittaa sellaista väkivaltaa, jonka tarkoituksena on vahingoittaa 

lapsen terveyttä tai aiheuttaa lapselle kipua. Fyysistä kaltoinkohtelua voi esiintyä 

esimerkiksi lyömisen, kuristamisen, hiuksista repimisen, potkimisen, ravistelun, 

polttamisen muodoissa ja myös lapsen huumaaminen luetaan fyysiseen väkivaltaan. 

Fyysisen kaltoinkohtelun mahdollisuus tulisi aina pitää mielessä, jos lapsen vammat 

näkyvät epätavallisissa paikoissa tai ovat epänormaalin muotoisia, ja erityisesti silloin, kun 

mustelmat tai ruhjeet ovat ristiriidassa vanhempien kertoman tapahtuman kulkuun 

(Henttonen 2009, 15).  

Kemiallinen pahoinpitely luetaan myös fyysiseksi kaltoinkohteluksi, jolla tarkoitetaan sitä, 

että lapselle annetaan huumaavia lääkeaineita tai alkoholia. Vanhempi saattaa yrittää 

rauhoittaa itkevää vauvaa esimerkiksi tällä keinolla.  Fyysistä väkivaltaa on myös 

kuritusväkivalta, jossa aikuisen tarkoituksena on lapsen rankaiseminen sekä lapsen 

käyttäytymisen sääteleminen aiheuttaen väkivaltaisella kosketuksella kipua tai 

epämukavaa oloa. Varsinaista fyysistä vammaa kuristusväkivallasta ei yleensä tule. 

Kuritusväkivaltaa on muun muassa läpsiminen, töniminen, tukistaminen ja repiminen. 

Tutkimusten mukaan fyysinen väkivalta aiheuttaa lapselle fyysisten seurausten lisäksi 

masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, eristäytyneisyyttä, ylisuorittamista ja 

miellyttämisenhalua, vaikeuksia ilmaista tunteitaan sekä myös aggressiivista käytöstä 

muita kohtaan. Lapsen fyysiseksi laiminlyönniksi voidaan laskea lisäksi myös 

ravitsemuksen, puhtauden ja turvallisuuden laiminlyönti. (Tupola & Kivitie- Kallio & 

Söderholm 2012, 100, 106.) 

Tyypillisesti fyysisen kaltoinkohtelun aiheuttamat vammat ovat mustelmia ja muita 

ruhjeita. Mustelmia voi aiheuttaa muun muassa esineellä lyömisellä, piiskaamisella, 

puristamisella, nipistämisellä, puremalla, kiinnipitämisellä tai sitomalla. Lapsille tulee 

mustelmia kuitenkin myös luonnollisesti ja ne on helppo tunnistaa lapsen liikunnallisen 

kehitysvaiheen mukana. Luonnolliset mustelmat syntyvät lapselle hänen liikkuessa 

normaalisti kyynärvarsiin, otsaan, polviin ja sääriin. Pienten lasten mustelmat, jotka eivät 

vielä liiku, ovat aina epäilyn aihe väkivaltaisuuden tai kaltoinkohtelun kohteeksi 

altistumisesta. Myös lapsen velttous, erilaiset kohtaukset, oksentelu, uneliaisuus ja 

hengityspysähdykset ovat mahdollisia merkkejä kaltoinkohtelusta.  Lapsen erilaiset 

pelkotilat ja somaattiset oireet, kuten erilaiset kehon kivut, masennus ja 
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käyttäytymisongelmat saattavat myös kertoa kaltoinkohtelun kohteeksi joutumisesta. 

(Tupola ym. 2012, 100- 101.) 

 

2.4 Lapsen henkinen kaltoinkohtelu 

Henkistä kaltoinkohtelua esiintyy fyysisestä kaltoinkohtelusta poiketen todennäköisemmin 

kaikissa yhteiskuntaluokissa samalla tavalla, eivätkä henkistä väkivaltaa kohdanneet lapset 

läheskään kaikki ole edes lastensuojelun piirissä. Juuri sen vuoksi henkinen eli toisin 

sanoen emotionaalinen kaltoinkohtelu on kaikista kaltoinkohtelun muodoista haasteellisin 

tunnistaa ja se voi olla niin huomaamatonta, että joskus sen todentaminen voi olla jopa 

mahdotonta. Vanhempi voi käyttää henkistä väkivaltaa lastaan kohtaan esimerkiksi 

olematta tietoisesti tai tahattomasti emotionaalisesti läsnä tai jos hänen suhtautuminen 

lapseen on jatkuvasti negatiivisesti värittynyt, vuorovaikutus lapsen kanssa on 

epäjohdonmukaista tai epäasiallista suhteessa lapsen ikään. Vanhempi ei myöskään 

välttämättä kykene tunnistamaan lapsen yksilöllisiä tarpeita ja voi samalla olla myös 

kyvytön tukemaan sekä turvaamaan lapsen sosiaalisia tarpeita. Seurauksena 

tämänkaltaisesta suhteesta vanhempaan saattaa olla, ettei lapsi osaa tai edes halua jakaa 

minkäänlaisia tunteitaan toisten ihmisten kanssa. Lapsen saattaa olla myös vaikeaa hakea 

lohdutusta tai ottaa empatiaa vastaan toisilta. (Söderholm & Politi 2012, 80- 81.) 

Henttosen (2009) tutkimuksessa Paavilainen & Pösö (2013, 14) määrittelevät henkisen 

kaltoinkohtelun muun muassa vanhemman taholta pelotteluksi, vähättelemiseksi, muiden 

silmissä naurunalaiseksi tekemiseksi, tunnekylmyydeksi ja lapsen tarpeisiin 

vastaamattomuudeksi. Henttonen (2009) myös viittaa tutkimuksessaan Holmbergin 

tekemään tutkimukseen (2000,11), jonka mukaan henkisellä kaltoinkohtelulla voidaan 

tarkoittaa lapsen mielen loukkaamista esimerkiksi nimittelemällä, haukkumalla, 

kiristämällä, uhkailemalla, huutamalla tai suhtautumalla lapseen ivallisesti. Väkivallalla 

uhkailu, pelottelu, lapsen eristäminen sekä perheväkivallalle altistaminen on myös 

luettavissa henkisen väkivallan alle. Useimmiten lasta henkisesti kaltoin kohteleva 

vanhempi on kohtuuton ja vaativa sekä käyttää väkivaltaa tehosteena omille 

vaatimuksilleen. (Henttonen 2009, 15.) 

Sinkkosen (2004, 76) mukaan henkinen kaltoinkohtelu on malli aikuisen käyttäytymiselle, 

jolloin lapsesta vastuussa oleva vanhempi antaa toistuvasti sellaista viestiä lapselle, että 
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tämä ei kelpaa eikä hän ole rakkauden ja huomion arvoinen. Usein henkisesti 

kaltoinkohtelevat vanhemmat vaativat kohtuuttomia ja tehostavat näitä vaatimuksiaan 

samalla uhkailemalla myös jopa fyysisellä väkivallalla. Lapsen henkistä kehitystä 

vaurioittaa erityisesti se, jos hänen tunnetarpeisiin reagoidaan välinpitämättömästi tai lapsi 

jää kokonaan vaille turvallisuuden ja lohdutuksen kokemuksia. Useiden tutkimusten 

mukaan henkinen kaltoinkohtelu voidaan rinnastaa vakavuudeltaan samalle tasolle kuin 

fyysinen väkivalta. Fyysisen väkivallan jäljet näkyvät heti, mutta henkinen väkivalta jättää 

arvet sitäkin pidemmäksi aikaa.  

 

2.5 Vanhempien lapsiinsa kohdistama väkivalta 

Väkivaltaa käyttävillä vanhemmilla on erilaisia kiintymyssuhdetyylejä, joiden on osoitettu 

eri tutkimusten mukaan vaihtelevan turvallisesta pelokkaaseen sekä itseriittoiseen. 

Esimerkiksi itseriittoinen kiintymyssuhdetyyli vanhemmilla voi aiheuttaa sen, että he 

voivat kokea lapsen käytöksen kontrolloivaksi. Aikuinen saattaa jopa uhata lapsen 

hylkäämisellä oman kontrollin ylläpitämiseksi. Itseriittoisen kiintymyssuhdetyylin omaavat 

vanhemmat ovat myös ilmaisseet, etteivät nauti vanhemmuudesta ja kuvanneet 

vanhemmuutta stressaavaksi asiaksi. (Keiski 2018, 27.) 

Kuirin (2014, 14) mukaan Kaitue & Noponen & Slåen (2007, 23 -25) tuo omassa 

tutkimuksessaan esiin Unicefin tutkimuksen nimeltään Behind Closed Doors; The Impact 

of Domestic Violence on Children (2006), jossa on todettu, että yli 60 000 suomalaislasta 

kokee perheessään jatkuvasti jonkinasteista väkivaltaa. Vuodessa Suomessa on arviolta 

viitisenkymmentä vakavampaa lasten väkivaltatapausta ja noin 300 lasta viedään 

väkivallan takia sairaalaan hoidettavaksi. Vanhemman aiheuttaman väkivallan seurauksena 

lapsia kuolee vuosittain noin 10–15 (Kallio & Tupola 2004, 88- 89). Poliisille tulee joka 

vuosi keskimäärin 3000 tutkintapyyntöä alle 15-vuotiaaseen lapseen kohdistuvasta 

väkivallasta. Tilastot eivät kuitenkaan kerro väkivaltaisista teoista koko totuutta, sen 

vuoksi, että merkittävä osa väkivallasta on niin sanotusti piiloväkivaltaa, joka ei tule 

välttämättä lainkaan näkyväksi viranomaisille. (Hentilä & Ellonen & Paavilainen & 

Kääriäinen & Koivula 2010, 262, mukaan Humppi 2008 ja Kääriäinen 2007.) 

Poliisille ilmoitetaan erittäin vähän pieniin lapsiin kohdistuneista väkivallanteoista. Tähän 

on jo tutkimuksen alussa syyksi todettu pienten lasten avuttomuus, jotka eivät vielä itse 
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osaa hakea minkäänlaista apua ja näin myös vanhemmat pystyvät väkivaltaisuuden 

helpommin pitämään salassa. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä herkemmin lapsen 

omaa vanhempaa epäillään teosta. Alle 6-vuotiailla lapsilla jopa yli puolella 

väkivaltatapauksista fyysistä väkivaltaa on käyttänyt lapsen oma vanhempi. Vuonna 2008 

tehdyn uhritutkimuksen (Ellonen ym. 2008) mukaan lapsiin kohdistuva lievä fyysinen 

väkivalta on kuitenkin vähentynyt huomattavasti ja väkivallan tekijäksi kuvautuu yhtä 

lailla äiti kuin isäkin. Siitä huolimatta poliisille ilmoituksia tulee kuitenkin paljon 

useammin tapauksia, joissa väkivallan tekijänä on äidin sijasta isä. Äidin lapseen 

kohdistama väkivalta jää helpommin ilmoittamatta, jos kyseessä on yli 5-vuotias lapsi. 

Äitien väkivallan tekojen kohdistuminen tästä nuorempiin lapsiin on todennäköisempää, 

sillä äidit viettävät useimmiten pienempien lasten kanssa enemmän aikaa kotona kahden 

kuin lastensa kanssa, jotka ovat jo koulussa. Pienempiin lapsiin kohdistuva väkivalta 

tapahtuu kodin sisällä, mikä taas hankaloittaa erityisesti äidin mutta yhtä lailla isän 

väkivaltaisuuden esiin tulemista. (Humppi 2008, 35- 36.) 

Lattu (2016) tuo tutkimuksessaan esiin eri syitä vanhempien kohdistamien väkivaltaisten 

tekojen ilmoittamatta jättämiselle, joita on löydettävissä erilaisista käsityksistä, jonka 

avulla väkivallan eri muodot ovat helpommin tunnistettavissa. Fyysinen väkivalta on 

perinteisesti ollut miesten keino, ja joissain tapauksissa miesten käyttämää väkivaltaa on 

pidetty jopa hyväksyttävänä ja sitä on jopa ihannoitu. Naisten tekemä väkivalta sen sijaan 

poikkeaa mielikuvasta, johon väkivalta liittyy vahvasti miehisenä. Erityisesti äideillä, jotka 

kohdistavat lapsiinsa väkivaltaa, herättää sellainen vallitseva käsitys vahvoja syyllisyyden 

ja häpeän sekä myös epäonnistumisen tunteita. (Lattu 2016, 182- 188). 

Humpin tutkimuksessa (2008) käy ilmi, että erot isien ja äitien käyttämän väkivallan 

ilmoittamisessa herättävät myös kysymyksiä siitä kuinka lieviä tai vakavia väkivaltaiset 

teot ovat olleet. Uhritutkimuksen (Ellonen ym. 2008) mukaan niin äidin kuin isän 

käyttämän väkivallan käyttämisen tavoissa ei ole merkittäviä eroja. Silti esimerkiksi 

äideillä törkeä pahoinpitely ja tapon yritys nimikkeinä ovat tavallisempia kuin isillä. 

Lievemmän väkivallan suhde törkeämpään väkivaltaan on kuitenkin yhtäläinen 

kummankin vanhemman osalta. (Humppi 2008, 37- 38.) 

Lasten kuolemat on ollut viime aikoina mediassa paljon esillä, vaikka lasten kuoleman 

tuottaminen on edelleen kuitenkin harvinaista verrattuna muihin väkivaltarikoksiin. Äitien 

tekemiin lapsensurmiin liittyvät, mitä itse muistan julkisuudessa olleen, ovat Kouvolassa 
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vuonna 2011 tapahtuneet kahden lapsen surmat, jossa äiti tukehdutti viiden kuukauden 

ikäisen sekä kolmevuotiaan lapsensa kostoksi lasten isälle huoltajuuskiistassa sekä Oulussa 

vuonna 2015 selvinnyt tapaus viiden vastasyntyneen vauvan kuolemasta, jotka olivat 

syntyneet parin vuoden välein vuosina 2005- 2013. Äiti oli jättänyt vauvat synnytyksen 

jälkeen vaille hoivaa ja lämpöä, johon lapset olivat menehtyneet, jonka jälkeen äiti oli 

säilyttänyt näitä vielä pakastimessa usean vuoden ajan. Onneksemme lasten surmaaminen 

on kuitenkin suhteellisen harvinaista Suomessa mutta yksikin on liikaa, joten toivon, että 

tutkimukseni herättäisi alan asiantuntijoita pohtimaan entistä enemmän ennaltaehkäiseviä 

toimenpiteitä puuttua lapseen kohdistuvaan väkivaltaan. 

 

2.6 Lapsen kaltoinkohtelu ammattilaisten näkökulmasta 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat useimmiten ensimmäisiä henkilöitä, jotka 

kohtaavat väkivaltaa kohdanneen lapsen ja tämän vanhemmat. Julkista keskustelua on 

aikaisemmin käyty paljon aiheesta, ja erityisesti siitä, kuinka hyvin ammattilaiset 

tunnistavat pahoinpitelystä aiheutuneet vammat pahoinpitelystä tai kaltoinkohtelusta 

johtuviksi. Huonoimmassa vaihtoehdossa lapsen vammat saatetaan hoitaa vanhemmilta 

mitään kysymättä ja lapsi lähetetään vanhempien kanssa takaisin kotiin. Raja lasten 

kasvatuksen ja kuristusväkivallan välillä on ollut häilyvä myös jopa lastensuojelun 

ammattilaisten näkökulmasta ja on sitä edelleen (Ruohonen 2006, 10, mukaan Paavilainen 

& Pösö 2003, 234). 

Viranomaisten toimintaa ohjaa laki, esimerkiksi lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki 

sosiaali- ja terveydenhuollossa (Lindqvist 2005, 8). Lait asettavat muun muassa 

lastensuojelulle erityisen vastuullisen tehtävän toimia lasten kaltoinkohtelun 

ennaltaehkäisijänä ja sosiaalityöntekijän odotetaan myös kaltoinkohteluun vahvasti 

puuttuvan. Lastensuojelulaki velvoittaa reagoimaan tilanteissa, joissa epäillään tai jos 

työntekijä itse havaitsee lapsen kokevan väkivaltaa. Viranomaisella on velvollisuus 

ilmoittaa teosta ja hänen on myös vastaanotettava ja käsiteltävä asiasta tehty 

lastensuojeluilmoitus vanhempien sekä lapsen kanssa lapsen ikätasoa vastaavalla tavalla. 

Lastensuojelun asiakkaina olevilla lapsilla on oma asioista vastaava sosiaalityöntekijä, 

jonka työhön kuuluu arvioida jatkuvasti, että lapsen etu toteutuu kaikissa lastensuojelun eri 

prosesseissa. (Kuiri 2014, 17- 18, mukaan Räty 2007, 53.) 
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Lastensuojelulakia on uudistettu vuonna 2008, joka on tuonut selvästi yhä enemmän 

uudenlaisia tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Laki on korostanut myös 

moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä sekä kuntien velvollisuutta toimia lasten ja 

perheiden osallistamiseksi. Vuonna 2014 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki toi lisää uusia 

velvoitteita ammattilaisille lasten ja heidän perheiden terveen kasvun ja kehityksen 

tukemiseksi. Niin lastensuojelulain kuin sosiaalihuoltolainkin mukaisesti kaikissa vaiheissa 

on aina ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. (Nousiainen & Peterelius & Yliruka 

2016, 96.)  

Kuirin (2014) tutkimuksessaan toteaa, että lastensuojelun työskentelyssä avohuollon 

tukitoimet ovat aina ensisijaisia ja vapaaehtoisia mietittäessä perheen tuen tarpeita. 

Avohuollon tukitoimia ei kuitenkaan voida kokeilla lapsen etua tai turvallisuutta 

vaarantaen. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu ryhtyä tarpeellisiin toimiin välittömästi, 

mikäli lapsi joutuu perheessä vaaratilanteeseen vanhemman väkivaltaisen käyttäytymisen 

vuoksi. (Räty 2007, 227.) Jos perhe on asiakkuudessa lastensuojelussa, saattaa lapsen 

elämään puuttua oman vastaavan sosiaalityöntekijän lisäksi myös muut viranomaiset. Eri 

ammattilaisten kohtaamisten keskellä suhde vallan jakaantumisen kanssa voi olla 

epätasaista ja valta on myös aina jollakin tavalla läsnä yhteistyön toteutumisessa ja sen 

kanssa vuorovaikutuksessa. Ammattilaiset yleensä perustelevat omaa rooliansa oman 

alansa asiantuntijuudella, ammattinsa puolesta joko lailla ja/tai työkokemuksella. Usein voi 

käydä siten, että valta lapsen ja perheen asioissa jää sille toimijalle, jolle on rakentunut 

vahvin rooli yhteistyön aikana ja siten kyseinen taho herkästi ohjaa myös lapsen edun 

toteutumisen näkökulmaa. (Kuiri 2014, 17- 18.) 

Kuiri (2014) tuo työssään esiin myös lastensuojelun asiakkaina olevien perheiden tilannetta 

suhteessa vanhempien käyttämään väkivaltaan ammattilaisten näkökulmasta. Perheen 

asioista vastaavan työntekijän ei aina ole helppoa muodostaa lastensuojelun 

asiakasperheistä tarkkaa kokonaiskuvaa. Vanhemman käyttämä väkivalta saattaa 

näyttäytyä vain yhtenä pienenä osana perheessä olevista muista ongelmista (Eskonen 2005, 

23).  Suurin osa lastensuojelun asiakasperheistä on sellaisia, joilla ongelmat ovat hyvin 

moninaisia, eikä tiettyjä ongelmia ole välttämättä helppoa erottaa toisistaan (Pösö 1995, 

37–39). Lastensuojelun sosiaalityö on ehdottomasti näköalapaikka perheiden ongelmiin ja 

siten samalla myös tärkeä kanava yhteiskuntamme palvelujärjestelmän toimivuuteen 

(Bardy & Känkäinen 2005, 178, mukaan Bardy & Salmi & Heino 2001, 89 - 90). 

Lastensuojelutyössä joutuu tekemään runsaasti eettistä pohdintaa ja asettamaan 
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kysymyksiä oikeasta ja väärästä suhteessa lapsen edun, vanhempien oikeuksien ja vastuun 

kuin myös työntekijöille kuuluvien velvollisuuksien välillä (Kuiri 2014, 17- 18, mukaan 

Laakso 2012, 25). 

Hentilä ym. (2010), mukaan muun muassa Paavilainen & Pösö (2003, 55) sekä Ellonen 

(2010) ovat tuoneet tutkimuksissaan esiin, että eri viranomaiset toivovat lisää koulutusta ja 

erilaisia työkaluja lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen tueksi, kuin myös 

selkeämpää ja tiiviimpää yhteistyön toteutumista moniammatillisesti. Suomessa perhettä 

pidetään erityisen yksityisenä ja tiiviinä yksikkönä, jossa yksityisyyden tuoma 

itsemääräämisoikeus määrittää pitkälti perheen valintoja. Tästä syystä perheen ulkopuoliset 

tahot jopa välttelevät puuttumasta perheen asioihin. Vanhempien kohtelu ja kasvatus omia 

lapsia kohtaan on ikään kuin perheen oma yksityisasia ja siihen puuttuminen ulkoapäin ei 

ole hyväksyttyä (Taskinen 1999, 211). Lapseen kohdistuvaan väkivaltaan puuttumisen 

vaikeuteen tuovat haasteita myös erilaiset käsitykset väkivallasta ja kaltoinkohtelusta. 

Käsityksiin vaikuttavat sekä kulttuuriset erot (Forsberg 2005, 75), että ihmisten oma 

moraalinen ajattelu, siitä mikä on oikein tai mikä väärin (Hentilä ym. 2010, 262). 

Lisäksi Hentilä ym. (2010) kuvaa tutkimuksessaan kahdenlaista väkivaltaa joka perheessä 

lapseen kohdistuu, joita ovat epäsuora sekä suora väkivalta. Tutkimuksissa usein erotellaan 

sellainen väkivalta, joka ei suoraan kohdistu lapseen sellaisesta väkivallasta, joka suoraan 

kohdistetaan lapseen. Epäsuorasti lapseen kohdistuva väkivalta kuvaa sellaisia tilanteita, 

jossa lapsi näkee tai kuulee esimerkiksi toiseen vanhempaan kohdistuvaa väkivaltaa 

joutumatta itse kuitenkaan väkivallan kohteeksi. Lapsia käytetään usein myös 

parisuhdeväkivallassa koston välineenä, jolloin puolisoa saatetaan uhata jopa väkivallalla 

lasta kohtaan. Perheessä tapahtuva parisuhdeväkivalta kasvattaa riskiä myös lapsiin 

kohdistuvalle väkivallalle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsen kokemalla aikuisten 

välisellä väkivallalla voi yhtä paljon haittaa lapsen kehitykselle kuin sellaisella 

väkivallalla, jolloin lapsi joutuu vanhemman väkivallan kohteeksi. (Hentilä ym. 2010, 260- 

263.)  

 

2.7 Lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisen keinot ja siihen puuttumisen esteet 

Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja puuttuminen vaativat moniammatillista 

lähestymistapaa, jonka keskiössä on lähes aina lastensuojelu. Työskentelyssä tulisi aina 
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huomioida lapsen etu, ennaltaehkäisevä puuttuminen sekä yhteisen vastuun ottaminen 

lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan. Kaltoinkohdellut lapset joutuvat kärsimään suuresti, 

mikäli ilmiöön ei ajoissa päästä puuttumaan tai jos yhteiskuntamme palvelujärjestelmässä 

on niin isoja aukkoja, ettei sen vuoksi ongelmaan ole mahdollista edes tarttua.  Erittäin 

tärkeää on ammattilaisten yhteistyö sekä heidän valmiudet kohdata ja tunnistaa lasten 

kaltoinkohtelua. Ongelman tiedostettu mutta myös tiedostamaton kieltäminen on hyvin 

yleistä perheissä, mutta asian kieltäminen tai silmien sulkeminen väkivallan 

mahdollisuudelta on toisinaan tyypillistä myös lasten kanssa työskenteleviltä 

ammattilaisilta. Joskus emotionaalinen laiminlyönti ja väkivalta saattaa kestää läpi 

lapsuuden mutta silti se voi jäädä ammattilaisilta huomaamatta, vaikka perhe olisi tiukasti 

palveluissa kiinni. Suoraan puhuminen aiheesta on yhä edelleen vaikeaa alan 

ammattilaisille, johon olisi hyvä kehittää uudenlaisia ja erilaisia lähestymistapoja. 

(Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 18 – 19.) 

Hilliahon (2010) tutkimuksessa äitien kokemukset kuvautuivat hyvin samankaltaisiksi kuin 

omassani. Avun hakemisen ja avun saamisen ongelmat olivat myös aineistoni äitien 

kirjoituksissa keskeisessä roolissa, silloin kun väkivalta on ollut toistuvaa ja pitkäkestoista. 

Yhteiskunnassamme ehkä vieläkin helposti ajatellaan siten, että äitien pitäisi pystyä 

hallitsemaan vihan tunteitaan ja väkivaltaisuuttaan sellaisessa vaativassa tilanteessa, jossa 

lapsi esimerkiksi kiukuttelullaan turhauttaa. Tämänkaltainen ajatus saattaa olla 

yhteiskunnallisen yleisen äitiyden ihanteen, mutta se ei ole kovin realistinen kuva 

nykypäivän äitiydestä. Äiti, jonka ei koskaan uskoisi tekevän lapselleen mitään, saattaa 

uupuneena sortua kyseenalaisiin keinoihin ilman oikea-aikaista apua ja tukea. Avun 

pyytäminen oli myös lähes kaikilla minun aineistoni äideillä mielessä mutta kynnys sen 

pyytämiseen on monella hyvin korkealla huolimatta siitä, että tilanne ja aiheesta 

puhuminen on vuosikymmenten aikana huomattavasti muuttunut avoimemmaksi. 

Featherstonen (1999, 51) mukaan vanhemman käyttämän väkivallan riski kasvaa suuresti, 

mikäli ammattilaiset keskittyvät ainoastaan lapsen tarpeisiin unohtamalla äitien omat 

tarpeet. Sen vuoksi on erittäin tärkeää huomioida äitien väsähtäminen jo varhaisessa 

vaiheessa ja pyrkiä tarjoamaan yksilöllistä tukea lapsiperheen arkeen. (Hilliaho 2010, 81.)  

Äidin tarpeet eivät aina kuitenkaan ole välttämättä lapsen tarpeiden kanssa samanlaisia, 

mutta ne ovat silti olemassa. Alan ammattilaisilta vaaditaan herkkyyttä ja hienotunteisuutta 

huomata koko perheen tuen tarpeet oikea-aikaisesti yhtä aikaa käyttäen suoraa puhetta 

ottaa asiat esiin rohkeasti mutta kuitenkin samanaikaisesti vanhemmuutta ja äitiyttä tukien. 
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Myös oman tutkimukseni mukaan väkivaltaa käyttäneiden äitien on ollut haasteellista 

hakea apua lapsiinsa kohdistamaan väkivaltaan. Apua on vaikea sekä hakea että saada, 

joka johtuu suurelta osin siitä, että omaa väkivaltaisuutta ei ole helppo ottaa puheeksi. 

Kohdatuksi ja autetuksi tuleminen ei ole palvelujärjestelmässämme itsestään selvää, 

siitäkään huolimatta vaikka äiti uskaltaisi siitä itse suoraan puhua. (Hilliaho 2010, 81.)  

Hilliaho (2010) tuo myös tutkimuksessaan esiin ammattilaisen vaikeuden kohdata 

väkivaltaa käyttävä vanhempi. Lievän väkivallan tuomitseminen saattaa tuntua 

työntekijästä turhalta edes ottaa esille, erityisesti jos työntekijä on itsekin sellaista 

käyttänyt omassa kasvatuksessaan ja siten työntekijä tavallaan oikeuttaa teon joissakin 

tilanteissa. Väkivaltaa käyttäneet äidit kokevat auttajatahot usein kielteisiksi myös sen 

vuoksi, että väkivaltaisen äidin ja lapsen kohtaaminen on usein erittäin vaikeaa. Sellaisen 

asiakassuhteen luominen, jossa äiti kokee olonsa luottavaiseksi ja turvalliseksi puhua, käy 

entistä vaikeammaksi, mitä vakavammasta sekä pitkäkestoisemmasta äidin väkivaltaisesta 

käyttäytymisestä on ollut kyse. Jos äiti sanoo tuntevansa vihaa tai katkeruutta omaa lastaan 

kohtaan, se saattaa herättää työntekijässä torjuntaa äitiä kohtaan, joka taas vaikeuttaa avun 

antamista. (Hilliaho 2010, 81, mukaan Törrönen 2009c, 150- 151 sekä Linqvist 2006, 177).  

Äiti usein myös pelkää todellisuuden paljastumisen myötä menettävänsä lapsensa ja 

samalla koko äitiytensä. Kaikki äidit kuitenkin tarvitsevat sitä, että työntekijällä on 

tarvittavat valmiudet kohtaamiseen sekä on riittävän rohkea tukemaan äitiä tekoineen ja 

olemaan läsnä ja kuunnella, mitä äidillä on puhuttavaa. Äidille, joka rohkaistuu apua 

hakemaan, tulisi jäädä tunne sellaisen avun saamisesta, jolloin äiti ei jää tilanteeseen yksin. 

Kuulluksi tulemisen kokemus ja aidosti kohdatuksi tuleminen ovat avainasemassa 

väkivaltaa käyttävän äidin kohtaamisessa. Tällaisesta kohtaamisesta äidin on mahdollista 

voimaantua jopa niin, että jatkossa uskaltaa hakea apua itselleen ja lapselleen. Apua 

saatetaan uskaltautua hakemaan kerran mutta jos ensimmäinen kerta epäonnistuu syystä tai 

toisesta, toista kertaa ei välttämättä tule ollenkaan. (Hilliaho 2010, 82.)  

Tästä syystä ilmiön ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa entistä enemmän. Inkilä ym. (2016) 

toteaa tutkimuksessaan, että internetin keskustelupalstoilta äidit voivat löytää vertaistukea, 

jotka usein ymmärtävät, lohduttavat, auttavat sekä tukevat samanlaisessa tilanteessa. Se 

saattaa auttaa äitejä jopa lopettamaan tai ainakin vähentämään väkivaltaista käytöstään, 

kun saa jakaa kokemuksiaan muiden kanssa. Toisaalta taas keskustelupalstalle 

kirjoittaessaan äiti voi kokea myös ikäviä tunteita, kuten syyllisyyden ja häpeän tunteita 
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sekä huonon äidin mainetta. Jotkut keskustelijat saattavat tuomita äidin koko minuuden 

täysin hänen tekonsa vuoksi, lisätehosteena karu kielenkäyttö. Äitien lapsiin kohdistuvasta 

väkivallasta on haasteellista puhua ja ottaa sitä esille, mutta mahdotonta se ei kuitenkaan 

ole. Tärkeintä auttamistyössä on muistaa, että kohtaamisessa ei asetu äidin yläpuolelle, 

vaan pyrkii kohtelemaan äitiä omana itsenään eikä sen kautta mitä hän on tehnyt. 

Jokaisessa tilanteessa on tärkeää huolehtia lapsen edun toteutumisesta, jotta lapsi saa 

riittävää suojelua ja turvaa. Moniammatillisessa yhteistyössä tärkeää on myös huomioida 

muiden ammattilaisten tieto, osaaminen ja näkemys kokonaistilanteesta ja sen 

hyödyntäminen, jotta lapset ja äidit saisivat riittävän avun ja tuen. Moniammatillisella 

yhteistyöllä on mahdollista myös välttää päällekkäistä työtä sekä myös ehkäistä lasten ja 

äitien väliinputoamista palveluiden piiristä. Sen onnistuminen vaatii kuitenkin hyvää 

suunnitelmallisuutta sekä tiivistä vuoropuhelua ammattilaisten välillä. (Inkilä ym. 2016, 

64, mukaan Lazenbatt-Cree 2009 sekä STM 2014.) 

Silloin, kun työntekijä puuttuu lapsen kaltoinkohteluun, ottaa hän kantaa hyvin arkaan 

perheen yksityiseen asiaan. Ammattilaiset työskentelevät lasten, perheiden sekä 

yhteiskunnan suhteiden välimaastossa, toisaalta kunnioittaen perheen omaa vastuunkantoa 

sekä yksityisyyttä mutta samanaikaisesti tehden intervention perheeseen puuttumalla 

perheen asioihin. Lasten suojeleminen äidiltä ja samalla äidille avun ja tuen tarjoaminen 

eivät aina ole helpoin mahdollinen yhtälö, jolloin saattaa syntyä rajujakin ristiriitatilanteita. 

Puuttuminen tuo ammattilaisille haasteita äidin tuen tarpeiden sekä oikeuksien ja lasten 

tuen tarpeiden ja oikeuksien välille. Ammattilaisilla saattaa olla myös pelko siitä, että 

puuttumisella saatetaan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä lapselle ja koko perheelle. 

Pelon taustalla saattaa olla esimerkiksi väkivallan paheneminen tai lisääntyminen, sen 

tultua viranomaisten tietoisuuteen. (Inkilä ym. 2016, 65, mukaan Bardy 2009 sekä THL 

2015.) 

 

Väkivallan ottaminen puheeksi on jo yksi askel puuttumiseen sekä yksi mahdollisuus 

ennaltaehkäistä sen jatkumista (Inkilä ym. 2016, 65). Sisäasiainministeriön (2012) perhe- 

ja lapsensurmien selvityksessä on noussut esiin, ettei moniammatillista yhteistyötä tehdä 

riittävästi, eivätkä työntekijät ole aina tietoisia toistensa toiminnasta tai käytänteistä, mikä 

taas vaikeuttaa perheiden avunsaantia huomattavan paljon. 

Aiemmissa tutkimuksissa esimerkiksi (Ellonen 2010 ja Kuorilehto 2014) on muun muassa 

käynyt ilmi, että ammattilaisten erilaiset kulttuurit työyhteisöissä, erilaiset koulutustaustat, 
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erilaiset toimintatavat ja roolit tekevät eri ammattilaisten välisestä yhteistyöstä liian 

haasteellista. Yhteistyön toteutumisessa on todettu suuria eroja myös eri kuntien välillä. 

Lasten kokema väkivalta äidin taholta aiheena ja sen sensitiivisyys, siihen liittyvät 

ristiriitaiset ja voimakkaat tunteet, työntekijöiden tuen puute ja selkeiden yhtenäisten 

ohjeiden puuttuminen tuovat selvästi haasteita lasten kaltoinkohteluun tunnistamiseen ja 

puuttumiseen. (Inkilä ym. 2016, 66.) 

 

Ellosen & Pösön & Peltosen (2015, 74) kyselytutkimuksen mukaan on todettu että jos 

ammattilaisilla olisi selkeät ja yhteisesti sovitut toimintaohjeet sekä linjaukset lapsiin 

kohdistuvan väkivallan ilmitulosta tai asian käsittelystä sen tullessa esiin, olisi palveluiden 

aloittamisella suurempi todennäköisyys kuin silloin, kun yhteisesti sovittujen 

menettelytapojen uupuessa ratkaisu jäisi vain yhden työntekijän oman harkinnan varaan. 

Mikäli väkivallasta ei ole selkeää todistetta, kuten vaikkapa vanhempien tarina lapsessa 

havaituille jäljille on epärelevantti tai lapsen oma kertomus aiheuttaa ristiriitaa suhteessa 

vanhemman kertomaan, nousee kynnys ilmoituksen tekemiseen toiselle viranomaiselle 

korkeaksi. Tällaista toimintaa kutsutaan epäröiväksi asiantuntijareagoinniksi.  

 

Kynnys lapseen kohdistuneesta väkivallasta rajautuu epäröivässä asiantuntijareagoinnissa 

vain toisille viranomaisille ilmoittamisessa. Tätä perustellaan usein sillä, että lapsi saattaisi 

asettua vaaraan ilmoittamisen johdosta. Useissa tutkimuksissa on näyttöä siitä, että 

väkivaltaan liittyvä palvelujärjestelmä Suomessa on hyvin sattumanvaraista. Suurin osa 

palveluista on esimerkiksi järjestöjen palveluita (Honkatukia 2011), ilman julkisen vallan 

palvelu- ja tukiverkostoa. Turvakotien resurssin riittämättömyyttä sekä lastensuojelun isoja 

ongelmia, kuten työvoimapulaa ja osaamisen jakautumista epätasaisesti eri kunnissa 

(Toimiva lastensuojelu 2013), on tuotu myös esiin monissa tutkimuksissa. Lisäksi 

ammattilaisten välisen joustavan tiedonkulun ongelmia on raportoitu vakavien 

väkivaltatilanteiden yhteydessä, esimerkiksi surullisessa Erikan tapauksessa. (Humppi & 

Ellonen 2010). Tästä syystä voidaan olettaa, että lapsia suojelevat yhteiskuntamme palvelut 

ovat sattumanvaraisia sekä lapsen että väkivaltaisesti käyttäytyvän äidinkin näkökulmasta. 

(Ellonen ym. 2015, 74.) 
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3 ÄITIEN KÄYTTÄMÄ VÄKIVALTA LASTA KOHTAAN 

3.1 Äitiys ja väkivaltaisuus  

Hiltunen (2016) on tutkimuksessaan pohtinut äitiyden merkitystä, jonka hän kuvailee 

sellaisena roolina joka sisältää paljon vastuuta, ja johon on vaikea täysin valmistautua 

etukäteen. Äitiys määrittelee huomattavan paljon naisten asemaa yhteiskunnassa tälläkin 

hetkellä. Edelleen vahvasti uskotaan siihen, että lapset pitää hoitaa yleisesti hyväksytyllä 

tavalla ja ajatus on juurtunut tiukasti suomalaisten asenteisiin. (Nätkin 2001; Sevón 2009.) 

Äitiyteen liittyvät käsitykset ovat hyvin läheisesti yhteydessä siihen ajatteluun, miten 

äitiyttä voidaan tulkita. Äidin tärkeimmäksi tehtäväksi on kautta aikojen ajateltu lasten ja 

kodin hoito sekä lämpimän vuorovaikutussuhteen luominen lapseen. (Vuori 2003, 39–40.) 

Äitiys vaatii kovaa työtä ja se on usein myös hyvin yksinäistä, sillä usein äidin vastuulle 

jää lasten psyykkiseen hyvinvoinnin ja onnellisen lapsuuden turvaaminen.. Äitiyteen liittyy 

paljon myös ristiriitaisuuksia, joita vanhempi saattaa kokea ja niitä helposti syntyy 

entisestään yhteiskunnan äideille asettamista korkeista odotuksista ja vaatimuksista. 

(Hiltunen 2016, 265.)  

Päinvastoin äitiys ja väkivaltaisuus yhdessä ovat asioita, jonka taakse on vaikea nähdä ja 

josta on vielä vaikeampi puhua. Äitien odotetaan olevan päävastuussa lasten turvallisuuden 

tunteesta sekä fyysisestä että psyykkisestä hyvinvoinnista. Lapset myös itse odottavat äidin 

suojelevan ja täyttävän heidän yksilölliset tarpeensa. Yhteiskunnassamme on aina vallinnut 

ajatus pullantuoksuisesta, kaiken jaksavasta äidistä, joka ei suutu mistään. Siitä huolimatta 

puolet lapsiin kohdistuvasta väkivallasta on äitien tekemää ja mitä pienemmästä lapsesta 

on kyse, sitä useammin äiti kohdistaa väkivaltaa lapseen. Äitien kohdistama väkivalta on 

lapselle traumaattisempaa kuin isän käyttämä, koska lähes aina äiti on lapselle ensisijainen 

kiintymyksen kohde. Tähän lapsi turvautuu, kun pelkää, kiukuttelee tai on surullinen. Isät 

eivät aina edes tiedä äidin kohdistaneen lapseen väkivaltaa eikä lapsi itsekään välttämättä 

uskalla kertoa kokemastaan väkivallasta. Osa väkivaltaisista äideistä voi kokea lyömisen 

myös oikeutetuksi ja normaaliin kasvatukseen kuuluvaksi. Kuitenkin enemmistö äideistä, 

jotka väkivaltaa ovat käyttäneet, katuvat tekojaan jälkeenpäin. Äideillä ei ole kuitenkaan 

välttämättä sellaista läheistä ihmistä, jolle asiasta voisi puhua. Väkivaltainen käytös lasta 

kohtaan on äidille todella iso häpeän aihe ja se aiheuttaa myös pelkoja lapsen 

menettämisestä. (Kuiri 2014, 16, mukaan Keränen 2009, 44- 45.)  
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Emmi Lattu pohtii tutkimuksessaan (2016) sitä, kuinka nainen antaa erilaisia merkityksiä 

lapseen kohdistuvalle väkivaltaiselle teolle. Tutkimuksessa väkivaltaisuus määritellään 

vastakohdaksi naiseudelle ja erityisesti äitiydelle. Väkivalta on nykyäänkin yhä edelleen 

tiukasti liitetty maskuliinisuuteen ja miesten käytökseen. Tutkimusaihe on arkaluontoinen 

ja äitien käyttämää väkivaltaa on vaikea hyväksyä ja josta on erityisen vaikea myös puhua. 

Äitien väkivaltaisuuteen ei välttämättä löydy oikeita sanoja eikä siitä edes haluta puhua. 

Väkivaltaa lasta kohtaan pidetään pahana ja se rikkoo monia meidän oletuksia ja 

odotuksia, mitä äitiyteen yleisesti liitetään. Vastakohtana väkivaltaa käyttäville äideille 

voidaan pitää toisin sanoen kunnollisia äitejä, jotka eivät koskaan käytä minkäänasteista 

väkivaltaa kasvatuksessaan. Tällainen vastakkainasettelu kuitenkin vain lisää naisten 

häpeän ja syyllisyyden tunteita väkivaltaisuudesta eikä ainakaan auta jos uskaltautuu apua 

hakemaan. Oman aineistoni äideistä huokuu myös vaikeus puhua asiasta ja ottaa sitä 

julkiseen keskusteluun. Toisaalta taas internetin keskustelupalstat madaltavat kynnystä 

käydä omia ajatuksiaan ja tunteitaan aiheen ympärillä läpi.  Äitien väkivaltaisuus on sen 

sensitiivisyyden vuoksi myös myyttinen ja tabumainen puheenaihe. (Lattu 2016, 55- 56.) 

Eeva Jokisen (1996) mukaan äitiys on yksi tiukimpia sosiaalisia rooleja ja helposti 

yhteiskunnassamme äitien odotetaan olevan tietynlaiseen muottiin asetettuja. Satu Katvala 

(2001) puolestaan on tutkinut äitiyteen liittyviä erilaisia uskomuksia ja hänen tutkimukset 

ovat osoittaneet, että hyvä äiti on voimakas, täydellinen ja moneen pystyvä. Tutkimuksen 

mukaan äiti on koko perheen kannalta hyvin keskeisessä roolissa ja perheen onni on 

suurimmaksi osaksi äidistä kiinni. Täydellinen äitimyytti, jossa äiti rakastaa, hoitaa ja 

uhrautuu lapsen ja perheen vuoksi, on täysin vastakohta masentuneelle, väsyneelle, 

itsekkäälle tai ankaralle äidille. (Lattu 2016, 116.)  

 

Roszika Parkerin (1997) mukaan äitien omalle kokemukselle yhteistä on ristiriitaisuus, 

jolla hän tarkoittaa vihan ja rakkauden samanaikaisia tunteita lasta kohtaan. Tunteiden 

konfliktisuus on vaikeaa tunnistaa ja se vaikeuttaa äidin suhdetta lapseen ja saattaa 

vääristää äidin tunteita ja siten estää jopa ymmärtämästä lastaan. Suomalaisessa äitiydessä 

on kuitenkin tapahtunut muutoksia verrattuna entiseen, mutta se ei tarkoita, että jo aiemmin 

mainitut ihanteet olisivat täysin hävinneet, vaan ne istuvat yhä tiukasti yhteiskunnassamme 

ja ajattelutavassamme. Viime vuosikymmeninä äitiyden luonnollisuutta sekä helppoutta on 

uskallettu kyseenalaistaa, mutta useiden tutkimusten mukaan edelleen äidit kokevat, että 

jos tuntemukset ovat päinvastaisia, tarkoittaa se sitä, että on huono äiti. Äitiyteen ei ole 
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aiempaan verrattuna liitetty väkivaltaista käyttäytymistä, jolloin fyysistä väkivaltaa 

käyttäneet naiset ovat omasta mielestään rikkoneet roolinsa naisena sekä äitinä, jos ovat 

käyttäytyneet väkivaltaisesti parisuhteessa tai lapsia kohtaan (Keiski 2018, 22.) Ehkä 

paremminkin ammattilaisten asenteessa suhtautua asiaan on tapahtunut parannusta ja 

uudenlaisia ennaltaehkäiseviä työskentelytapoja on kehitetty. 

 

Veijalainen toi (2010, 61) tutkimuksessaan esiin Raisa Cacciatoren (2008, 58- 60) 

kokemukset siitä, jonka mukaan äidit usein salaavat omat tunteensa siitä, että eivät kykene 

vastaamaan niihin arjen vaikeuksiin, joita äitiys aina tuo mukanaan. Tällainen tunne luo 

vahvaa syyllisyyttä äidille. Äidille ympäristön tuki on erittäin tärkeä, mutta avun 

hakeminen ja sen ottaminen vastaan voi olla siitä huolimatta vaikeaa. Samankaltainen 

ymmärrys vertaistuesta on tuki ymmärrykselle sekä käytännön ohjeille. Äiti ei saisi jäädä 

yksin ja mahdollisuus keskusteluapuun olisi erittäin tärkeää. Myös äidin oman ajan 

tarpeiden huomaaminen sekä tutustuminen toisiin vanhempiin ja tieto siitä, että apua on 

mahdollista saada, voivat auttaa äitiä kohti vahvempaa vanhemmuutta.  

Kärkkäisen (2013) mukaan Äidin väkivaltaisuus on sellainen ongelma, jota on vaikea 

myöntää edes itselleen, erityisesti silloin kun väkivaltaisuus kohdistuu omaan lapseen. Äiti 

saattaa kokea ahdistuneisuutta ja jäävänsä ongelman kanssa yksin, sillä avun hakemisen 

kynnys on edelleen liian korkea. Äidit kokevat suurta syyllisyyttä ja häpeää lapseensa 

kohdistuvasta väkivallasta ja osa äideistä tunnistaa myös tekojensa seuraukset. Äiti tietää 

aiheuttaneensa lapselle kipua mahdollisesti sekä henkisesti että fyysisesti ja tämän lisäksi 

sellaisia muistoja, joilla voi olla iso merkitys lapsen kehitykseen ja myöhempään elämään. 

Syyllisyys ja ongelman häpeäminen ei kuitenkaan auta väkivaltaisuuden pois kitkemisessä. 

Jotkut äideistä saattavat pohtia, miksi siitä huolimatta pystyy jatkamaan lapsensa kaltoin 

kohtelua. Pinnan palaessa on helppo turvautua väkivaltaan, vaikka aiemmin on saatettu 

luvata että niin ei enää koskaan tapahtuisi. Tällaiseen kierteeseen joudutaan siksi, koska 

väkivallan käytöstä vaietaan. Pelko seurauksista on liian suuri, joita ongelman 

myöntäminen ja avun hakeminen voi aiheuttaa. Sen myöntäminen äidille itselleen on iso 

kynnys, joten vaatii todella rohkeutta myöntää se muille ja hakea sekä vastaanottaa siihen 

apua. (Kärkkäinen 2013, 19.) 

Kuiri (2014) toteaa tutkimuksessaan, että väkivaltaa käyttäviä äitejä ja erityisesti heidän 

avun hakemista on tutkittu Suomessa suhteellisen vähän. Uusimpien tutkimusten mukaan 

väkivaltaiset äidit eivät ole olleet tyytyväisiä heille tarjottuun apuun, koska heidän 
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kokemuksensa on sen kaltaisia, että ovat tulleet vähätellyiksi ja jopa kokeneensa oikeutusta 

väkivallalle viranomaisen kohdatessa heidät. (Keskinen 2005, 17–19.) Väkivaltaa 

kohtaavissa tahoissa, esimerkiksi turvakodeissa on ollut vuosikymmenten ajan mitä 

erilaisempia tapoja väkivaltaisen äitien kohtaamiseen (Keskinen 2005, 14–16). Keskisen 

(2005) mukaan Suomessa pitäisi tutkia väkivaltaa enemmän viranomaisten sekä auttajien 

käytäntöjen kautta ja työntekijät kaipaavat lisää koulutusta ja välineitä väkivaltaisten äitien 

kohtaamiseen. (Kuiri 2014, 19- 20.)  

Apua väkivaltaiseen käyttäytymiseensä naiset ovat voineet hakea jo vuodesta 2003 asti 

Maria Akatemiasta. Maria Akatemiassa on tarjolla ennaltaehkäisevää 

väkivaltatyöskentelyä. Maria Akatemiassa on tutkittu myös naisen väkivaltaisuutta omana 

erityisenä piirteenään sekä myös pyritty kehittämään naisille kohdennettua hoitomuotoa. 

Vuosina 2004- 2008 on Ensi- ja turvakotien liitto on toteuttanut väkivaltaisille naisille 

suunnatun Vaiettu naiseus – tutkimusprojektin. Turvakotien arjessa kohdattiin äitejä, jotka 

käyttivät erilaisia väkivallan muotoja omia lapsiaan kohtaan. On kestänyt pitkään, että 

myös naisen käyttämä väkivalta on selvästi nimetty väkivallaksi. Tutkimusprojektissa on 

nähty, että naisilla väkivaltaisen käyttäytymiseen vaikuttaa usein isot muutokset elämässä, 

kuten vaikkapa oman lapsen syntymä. Väkivalta voi olla naisille myös yksi tapa piiloutua 

haastavilta tunteilta. (Törrönen 2009d, 101, Törrönen 2009a, 10–11; Törrönen 2009b, 15.) 

(Kuiri 2014, 19- 20.) 

 

3.2 Äitien väkivallan käyttö – hiljaisesti hyväksytty vai tuomittu? 

Äitiyttä kuvataan usein salaperäisenä ja jopa myyttisenäkin ilmiönä ja oletetaan, että äidiltä 

on mahdollista saada aina tilanteesta riippumatta hoivaa ja hellyyttä. Eeva Kilpi kuvaa 

1960-luvulla äitiyttä seuraavanlaisesti: Äitiys on yhtä aikaa ajattelutapa, joka antaa isälle 

mahdollisuuden olla persoona ja oikeuden ihmisenä olemiseen, luo se äideille 

kohtuuttomat vaatimukset tekemällä äitiydestä myyttistä ja marttyyrimaista. Täydellinen 

äitiys on mahdollista saavuttaa vain työtä paiskimalla, valvomisella sekä itkemisellä, josta 

palkinto on lasten kiitollisuus. Tällainen vallitseva ajattelutapa luo äideille alemmuuden ja 

huonouden tunteita, jolloin vaatimukset ovat liian suuria. Lapsessa se aiheuttaa taas 

sidonnaisuutta äitiin, huonoimmassa tapauksessa jopa ristiriidan liiallisen sidonnaisuuden 

ja luonnollisen irtautumispyrkimyksen välillä. Yhtä lailla äidissä kuin lapsessa se asettaa 
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syyllisyydentunteita, jolloin äiti ei voi kokea olevansa riittävän hyvä äiti, eikä lapsi 

vastaavasti riittävän hyvä lapsi. (Törrönen 2009, 18- 19.)  

Eeva Jokinen (1996) puolestaan on kolmenkymmenen vuoden aikana tutkinut äitien 

kirjoittamia päiväkirjoja, jolloin äitien väsymys nousi puheenaiheeksi yleiseen 

keskusteluun. Äidin väsymys esiintyi päiväkirjoissa usein toisen aikuisen tuen puutteena 

sekä yksin olemisena. Äidin väsymys on kautta aikojen tunnistettu eri tavoin ja se on 

mahdollisesti ollut myös jäsentymätön määritelmä naisten erilaisille sanottamattomille 

tunteille. Vaikka väsymys on äideille todellinen tunne, toimii se usein myös ilmaisuna 

muille aremmille ja intiimimmiksi koetuille oireille, joista ei niin haluta puhua 

kenellekään. (Törrönen 2009, 23.) 

Jokisen (1996, 39 -42) mukaan väsyminen äideillä liittyy usein yksinäisyyteen ja 

useimmiten äidit ovat väsyneitä kotona lasten kanssa ollessaan. Jokinen toivoisi, että 

äideillä olisi oikeus olla myös heikkoja ja väsyneitä ja yhtäaikaisesti hyviä ja rakastavia 

äitejä. Äitien yksinäisyyden suurimpana syynä ovat aikuisseuran sekä oman ajan puutteet. 

1990-luvulla on alettu tunnistaa paremmin esimerkiksi äidin synnytyksen jälkeistä 

masennusta, johon sairastuu vuosittain noin 10- 15 prosenttia naisista. Nykyisin äitiyden 

onnellisuuden ja ilon rinnalla tunnistetaan helpommin myös äitiyden asettamat ristiriitaiset 

tunteet ja niiden aiheuttama väsymys ja masennus. Siitä huolimatta myös 2000-luvun 

yhteiskunnassamme äidin raivo, viha ja väkivalta ovat vaikeita tunnistaa ja tunnustaa. 

(Törrönen 2009, 20- 21.)  

Se miksi naisen väkivaltaa on vaikea tunnustaa, voi johtua siitä, että naisen vastuulla 

ajatellaan olevan edelleen paljon avuttomuutta niin kotona kuin työelämässä. Esimerkiksi 

ajatus siitä, että läheisistämme joku olisi avuttomana väkivaltaisesti käyttäytyvän naisen 

käsissä, on ajatus, jota ei voi hyväksyä. Ammattilaisten taholta on tuotu usein huolta esiin 

siitä, että puhuminen naisen väkivallasta on naisen syyllistämistä. Naisen kuitenkin pitäisi 

olla yhtä vastuussa samanlaisista teoistaan kuin mieskin. Etenkään lapsiin kohdistuvana 

väkivallasta ei voida keskustella edes itsensä puolustamisesta. Siihen ei vain löydy sanoja 

puolustukseksi. (Törrönen 2009, 24- 25.) 

Äidin katkeruus syntyy herkästi, kun äiti pettyy omien toiveiden ja odotusten ristiriitaisessa 

kentässä. Useimmiten äidin lapsiinsa kohdistama väkivalta johtuu siitä, että lapsi 

käyttäytyy vastoin äidin toiveita. Nyky-yhteiskunnassamme on kautta aikojen vallinnut 

ajatus, että naisten odotetaan hallitsevan omat tunteensa ja naisilta odotetaan 
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sovittelevampaa käyttäytymistä kun taas miehisyyteen on liitetty hyväksytymmin 

aggressiivinen käytös. Naisen keino ilmaista raivon avulla voimakkaita tunteitaan nousee 

herkästi pintaan, kun muut keinot on jo käytetty eikä äidillä ole tilanteessa enää muita 

vaihtoehtoja. Erilaiset negatiiviset tunteet saattavat purkautua joskus tahallaan ja joskus 

myös tahattomasti yleensä läheisiin ihmissuhteisiin. Äidit käyttävät väkivaltaa useimmiten 

kotona piilossa muulta maailmalta, jolloin uhriksi joutuu lapsi, joka ei vielä pysty kunnolla 

itseään puolustamaan. (Kärkkäinen 2013, 7-9.)  

 

3.3 Riskitekijät äitien väkivaltaisuuteen  

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaisuutta on jo tutkittu eri keinoin ja tutkimuksissa on noussut 

esiin useista eri riskitekijöitä. Muun muassa Hentilän ym. (2010) tutkimuksessa esiin 

ponnahti vanhemmuuteen liittyvä stressi ja lapsen tottelemattomuus. Lapsiin väkivaltaa 

kohdistaneet äidit ovat usein olleet myös yksinhuoltajia. Useat lapsiin kohdistuvaa 

väkivaltaa käyttävät naiset ovat myös itse joutuneet parisuhdeväkivallan uhreiksi. Useat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsena kaltoinkohdellut äidit ovat alttiimpia käyttämään 

väkivaltaa myös omiin lapsiinsa, esimerkiksi (Notko 2000; Huhtalo & Kuhanen & Pyykkö 

2003). Lisäksi, mikäli vanhempi on kokenut itse lapsena väkivaltaa yhdistettynä 

väkivaltaiseen parisuhteeseen, on osoitettu sillä olevan suuri yhteys siihen, että vanhemmat 

ovat alttiimpia rankaisemaan ja autoritäärisempiä kuin sellaiset äidit tai isät, jotka eivät ole 

joutuneet kokemaan minkäänlaista väkivaltaa. Tällaiset vanhemmat ovat myös 

haluttomampia sallimaan lapsen itsemääräämisoikeutta, sekä ovat tyytymättömämpiä 

lapsen käytökseen ja yleisesti ottaen vihaisempia kuin muut vanhemmat. (Hentilä ym. 

2010, 263.) 

 

Lisäksi äitien riskiä kaltoinkohdella lapsiaan lisää huono kiintymyssuhde omiin 

vanhempiin, erityisesti äitiin. Äitien lapsiin kohdistaman henkisen väkivallan tiedetään 

olevan myös yksi fyysisen väkivallan riskitekijöistä. Työttömyys, alhainen koulutus sekä 

äidin nuori ikä ovat myös naisten väkivaltaisen käytöksen riskitekijöitä. Näiden lisäksi 

huumeiden ja alkoholin liikakäyttö ja mielenterveyden ongelmat, esimerkiksi masennus 

lisäävät äidin riskiä väkivaltaan. Usein myös väkivaltaisesti käyttäytyvien naisten 

persoonallisuudessa on lähisuhdeväkivaltaan liittyvin tutkimuksin osoitettu epäsosiaalisia, 
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epävakaita tai riippuvaisia piirteitä sekä heidän käyttäytymisessä epäkypsyyttä ja 

itsetunnon ongelmia. (Keiski, 2018, 24.) 

 

On tutkittu enemmän sellaisia tekijöitä muun muassa (Ellonen ym. 2015), jotka altistavat 

lapsen väkivaltaisille kokemuksille tai vanhemmat ylipäänsä väkivaltaiseen käytökseen 

lapsiaan kohtaan. Sellaiset riskitekijät ovat usein lähtöisin koko perheestä, vanhemmasta 

itsestään tai jollakin tavalla liittyy lapsen tiettyyn ominaisuuteen. Esimerkiksi lapsen 

fyysisen, psyykkisen tai kehityksellisen viiveen on todettu aiheuttavan suuremman riskin 

kohdata väkivaltaista käytöstä. Jos lapsessa on sellaisia piirteitä, jotka vanhemmat kokevat 

omasta mielestään ärsyttäviksi, on se myös vakava riski joutua kokemaan väkivaltaa 

vanhemman taholta. Koko perheeseen liittyvistä riskitekijöistä lähinnä kansainvälisissä 

tutkimuksissa on löydetty näyttöä runsaasti esimerkiksi perheen taloutta tai sosiaalista 

statusta kuvaavien piirteiden suhdetta verrattuna kokemuksiin väkivallasta.  

Useampilapsiset perheet, perheen matala tulotaso sekä vanhempien työttömyys ovat 

merkittäviä riskitekijöitä lapseen kohdistuvalle väkivallalle. (Hentilä ym. 2010, 263.) 

Suomalaisessa tutkimuksessa taas tulokset ovat olleet erilaisia muun muassa (Hentilä ym. 

2010; Ellonen ym. 2015) tutkimukset sen tuovat esiin. Esimerkiksi vanhempien työttömyys 

tai perheen taloudelliset vaikeudet eivät olisikaan enää niin suuri riskitekijä lapsiin 

kohdistuvaan väkivaltaan, kuin mitä on ollut vielä muutama vuosikymmen sitten (Sariola 

1990). Erilaiset kriisit perheen elämässä sekä perheväkivalta lisäävät runsaasti riskiä 

käyttää väkivaltaa myös lapsia kohtaan. Myös äidin korkea stressitaso saattaa saada äidin 

käyttäytymään myös väkivaltaisesti lasta kohtaan. (Hentilä ym. 2010, 263.) 

Alttius väkivaltaan turvautumiseen kohdistaen sen lapseen liittyy vanhempien 

stressinsietokykyyn sekä vaikeuteen kestää turhautumista ja osaltaan myös psyykkiseltä 

tasoltaan epävakaaseen persoonallisuuteen sekä taipumukseen kiihtyä nopeasti uhkaavissa 

tilanteissa sekä myös vaikeuteen rauhoittua jälkeenpäin. Elämä lasten kanssa tuo runsaasti 

eteen sellaisia tilanteita, joissa tarvitaan korkeaa kykyä sietää turhautumista ja ahdistusta. 

Eläminen väkivallan keskellä aiheuttaa itse kullekin jatkuvan fyysisen sekä henkisen tilan, 

mihin liittyy uupumus ja herkästi ärtyvyys.. (Oranen 2004, 133–134.) 

Lapseen itseensä liittyviä riskitekijöitä ovat komplikaatiot raskauden ja synnytyksen 

aikana, kuten ennenaikaisena syntyminen, pienipainoisuus sekä vammaisuus. Myös lapsen 

uhmakkuus tai tottelemattomuus, käyttäytymisongelmat sekä itkuisuus ja mitä 
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pienemmästä lapsesta on kyse, sitä herkemmin riski väkivaltaiseen käytökseen 

vanhemmalla kasvaa. (Hentilä ym. 2010, 263.) Edellä mainituista riskitekijöistä merkittävä 

osa on sellaisia, jotka jossain vaiheessa elämää tulevat suurimman osan vanhemmista 

eteen. Vanhemmuudessa eteen tuleviin haasteisiin on monta erilaista tapaa suhtautua, 

mutta tärkeä kysymys on edelleen, onko vanhempi hakenut tai onko hänelle tarjottu 

ammatillista apua. (Ellonen ym. 2015, 73- 74.) 

Hentilän ym. (2010) tutkimuksessa, kuten myös omassani tuli esiin, että lapsen 

kiukkutilanteet aiheuttivat eniten vanhemman turhautumista. Kiukuttelu saattoi liittyä 

esimerkiksi, väsymykseen, kotiintulo- tai kotoa lähtemisen tilanteisiin, yleiseen kiireeseen 

sekä nukkumaan menon aikaan. Lapsen ikään liittyvä uhma tai vanhempien vastustaminen 

saattoi aiheuttaa lievää väkivaltaisuutta lasta kohtaan. Äidit kuvasivat tilanteita usein 

lapsen raivon, äidin turhautuneisuuden ja väsymyksen sekä lapsen voimakkaan oman 

tahdon läpiviennin taistelukenttänä.  Lapsi saattaa kokea tilanteet uhkaaviksi, vaikka äidillä 

olisi tarkoituksena tilanteessa ollut välttää lapsen vaaraan joutuminen. Tällaisessa 

tilanteessakin äidit saattavat turvautua ehkä jopa kohtuuttomiin voimakeinoihin tai 

sanoihin joskus ilman tahtomattaan. (Hentilä ym. 2010, 270- 271.) 

Lapsilla kaltoinkohtelu ja väkivalta voi esiintyä turvattomana olona, joka voi oireilla 

monin eri tavoin. Lapsen oireet ja ongelmat ovat mahdollista tunnistaa ajoissa, jos 

työntekijöillä on tuntemus lapsen normaalin kehityksen vaiheista sekä heillä on riittävät 

valmiudet tunnistaa riskitekijät kaltoinkohtelulle ja väkivallalle. Tärkeää on kuitenkin 

muistaa, että mikään yksittäinen riskitekijä ei aina välttämättä ole merkki 

kaltoinkohtelusta, vaan lasten ja koko perheen tilannetta tulee tarkastella yksilöllisesti. 

Sellainen työntekijä, joka tuntee vastuunsa sekä tunnustaa ilmiön yhteiskunnallisella 

tasolla, on yksi ilmiön parhaimmista ennaltaehkäisijöistä ja näin pystyy tunnistamaan 

kaltoinkohtelun merkit ja myös puuttua siihen ajoissa. (Inkilä ym. 2016, 64.)  
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4 TUTKIMUKSELLISET VALINNAT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus  

Tässä neljännessä luvussa kerron tutkimukseni toteuttamisesta ja niistä valinnoista, joita 

olen tutkimusprosessin aikana tehnyt sekä kuvailen aineistonkeruun vaiheita. Lisäksi 

pohdin tutkimukseeni liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda 

äitien omaa sekä toisten ihmisten näkökulmaa esiin lapsiin kohdistuvan väkivallan 

tulkinnoista ja vertailla niitä keskenään. Tutkimukseni metodologisiin valintoihin ja 

ratkaisuihin on vaikuttanut oma kiinnostukseni aiheen arkaluontoisuudesta sekä 

puhumattomuus ilmiöstä julkisessa keskustelussa. Olen katsonut parhaakseni päästä 

toivottuun lopputulokseen käyttämällä laadullista tutkimusasetelmaa sekä kehystämällä 

aineiston osiin eli käyttämällä analyysimenetelmänä kehysanalyysiä. 

Siihen nähden, että äitien lapseen kohdistama väkivalta on niin laajasti yleistä, on se hyvin 

vähän esiin nostettu ilmiö, eikä suomalaista tutkimusta aiheesta ole runsaasti suhteessa sen 

yleisyyteen. Tutkimusta ilmiöstä ehdottomasti tarvitaan lisää ja nimenomaan tutkimusta 

avunhakemisen ja saamisen prosesseista. Sen vuoksi lähdin itse aihetta tutkimaan, jotta 

olisi mahdollista saada enemmän välineitä puuttua ja vaikuttaa omassa työssänikin 

kyseiseen ilmiöön. Lisäksi toivon, että ilmiötä tutkimalla saataisiin vinkkejä väkivallan 

tunnistamiseen sekä puuttumiseen jo varhaisessa vaiheessa asiakassuhteessa ja 

ymmärrettäisiin myös niitä tunteita mitä äitien väkivaltaisuus ilmiönä aiheuttaa. 

Tutkimuskysymykseni kuuluukin seuraavasti: millaisia merkityksiä äidit itse sekä toiset 

internetin keskustelupalstan lukijat väkivallalle äitien käyttämänä lapsiin kohdistuvana 

antaa? Minkälaisia tunteita ilmiö herättää äideissä sekä kanssaihmisissä? Tutkimukseni 

tarkoituksena on saada ilmiötä edelleen lähemmäksi ammattilaisten ja viranomaisten 

työkenttää, jotta asiaa olisi helpompi jakaa ja ymmärtää. 

Aiheesta on tehty kuitenkin aiemmin jonkin verran tutkimuksia ja toivon, että oma 

tutkimukseni antaa vastauksia juuri siihen millaisia tulkintoja äitien väkivaltaisuudelle 

annetaan ja millaisena ilmiönä se pääsääntöisesti ymmärretään yhteiskunnassamme. 

Toivon sen antavan lisää ymmärrystä ilmiötä kohtaan. Tarkoituksena on löytää myös 

aineistosta väkivaltaisuuteen liittyviä äitien läpikäymiä tunteita, jotka eivät välttämättä aina 

tule ammattilaisten tietoisuuteen ja jonka vuoksi mahdollisesti avun hakeminen ja jopa 

saaminen estyy. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, kuinka paljon ympäristön 
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mielipiteillä on väkivaltaisesti käyttäytyville äideille merkitystä ja onko sillä vaikutusta 

siihen, lisääntyykö ammattilaisten ymmärrys sen myötä.  

 

4.2 Internetin keskustelupalstakirjoitukset aineistona 

Tutkimusaineistoni muodostuu äitien kirjoituksista (joista tässä tutkimuksessa käytän 

termiä puheenvuoro), ja jotka käsittelevät äitien käyttämää väkivaltaa lapsiin. Aineiston 

kerääminen internetin keskustelupalstoilta oli aiheen arkaluontoisuuden vuoksi minulle 

itsestään selvää sen jälkeen, kun olin aluksi pyytänyt kirjoituspyynnöllä kirjoituksia 

alkuperäisen aiheeni aineistonkeruuvaiheessa. Vastauksia sain takaisin vain kaksi, joista 

toista olen käyttänyt myös tässä tutkimuksessani, joka sattui koskemaan äidin käyttämää 

väkivaltaa lastaan kohtaan ja oli hyvin koskettava ja avoin äidin lapseensa kohdistuvasta 

kaltoinkohtelusta. Koko ajatus nykyisestä tutkimusaiheesta nytkähti oikeastaan siitä 

lopullisesti liikkeelle.  

Aloin keräämään tutkimusaineistoa etsimällä internetistä eri hakusanoilla äitien 

väkivaltaisuudesta. Materiaalia löytyikin runsaasti ja jotta erottuisin aiemmista 

tutkimuksista, halusin keskittyä hieman uudempaan aineistoon, joka sijoittuu vuosille 

2009- 2015. Peilaan omaa tutkimustani osittain myös Hilliahon (2010) tutkimukseen, joka 

on tutkinut myös internetin keskustelupalstoja äitien omasta näkökulmasta 

väkivaltaisuuteensa ja kuinka äidit itse oikeuttavat ja ymmärtävät omaa väkivaltaisuuttaan. 

Hilliahon käyttämä aineisto tutkimuksessaan oli vuosilta 2002 -2009. Toisena erona 

Hilliahon tutkimukseen verrattuna omaani on kaksijakoinen analyysi eli kuvaan myös 

lukijoiden antamia merkityksiä väkivallalle enkä keskity yksinomaan äitien merkitysten 

antamiseen. Yksi suurimmista haasteita aineiston keräämisessä internetissä oli sen 

rajaamisen vaikeus sekä ”oikeanlaisen” tiedon löytäminen omaa tutkimustani ajatellen 

keskustelupalstojen viidakosta.  

Lukiessani internetin eri keskustelupalstoja aloin vähitellen pilkkomaan kommentteja 

äitien sekä keskustelijoiden näkökulmiin. Lähtökohtanani oli ensin löytää erilaisia 

kehyksiä äitien väkivallalle aineistosta. Aluksi niitä löytyi viisi; oikeuttavan, ymmärtävän, 

tuomitsevan, syyllisyyden ja avun tarpeen kehykset. Lopulta aineistosta nousi esiin myös 

väkivaltaa vähättelevä kehys, jonka halusin esitellä omana kehyksenään. Samat kehykset 

etsin myös kanssakeskustelijoille, jotta ne olisivat myös vertailukelpoisia keskenään. Näin 
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löytyi sekä äitien että keskustelijoiden kommenteille molemmille yhteensä kuusi kehystä. 

Käytin eri kehyksille eri värikoodeja sekä erilaisia merkkejä, joilla ne erotin toisistaan sekä 

lopuksi laskin kaikki kehykset määrällisesti omiin lokeroihin (s.69- 70). Näin pystyin 

erottamaan, kuinka paljon kutakin kehystä aineistosta nousee ja vertailemaan niitä 

helpommin toisiinsa. Laadullinen tutkimus näkyy tutkimuksessani erityisesti siinä, että 

kehysanalyysin ensimmäisessä vaiheessa eri kehysten nimeäminen oli koko tutkimuksen 

perusta, jonka varaan pystyin rakentamaan eri tulkintoja ilmiöstä.  

Yksi tärkeimmistä työtä ohjaavistani kysymyksistä onkin ollut se, kuinka äidit itse mutta 

myös miten muut ihmiset tulkitsevat äitien väkivaltaisuutta ilmiönä. Aineiston kannalta 

keskiössä ovat siis kaksi erilaista väkivaltaa käsittelevää kohderyhmää ja myös niiden 

vertaileminen keskenään. Toki niin ikään keskustelijoissa kuin äitien omissa 

keskustelunaloituksissa voi olla roolit myös toisinpäin, on vaikea tietää millainen rooli 

tosiasiallisesti kirjoittajan takana on. Äiti itse voi olla väkivallan käyttäjä ja sekä 

kommentoija toisen äidin väkivaltaisen äidin keskustelunaloitukseen ja keskustelija 

vastaavasti voi itsekin olla käyttänyt omaa lastansa kohtaan väkivaltaa ja aloittanut ehkä 

jollain toisaalla foorumilla oman keskustelun. Mutta omassa tutkimuksessani keskityin 

vain siihen, että jaoin karkeasti äitien aloitukset sekä keskustelijoiden puheenvuorot omiin 

kehyksiinsä.  

Terminä tutkimuksessa käytän sekä äitien lapseensa kohdistamaa kaltoinkohtelua tai 

väkivaltaisuutta, jotka sisältävät aineistoni äitien kertomia erilaisia niin fyysisen kuin 

henkisen väkivallan muotoja. Näistä olen kertonut jo tarkemmin luvussa kaksi. Aineistoni 

sisältää paljon kuvausta myös äitien hellyyden ja hoivan osoituksista lapsiaan kohtaan ja 

erityisesti äitien voimakasta toivetta päästä eroon väkivaltaisista ajatuksista tai 

käyttäytymisestä. Tuon tämän esiin sen vuoksi, ettei äitejä leimattaisi liian helposti 

pelkästään väkivaltaa käyttäviksi ihmisiksi tutkimukseni perusteella.  

Kansainvälistä tutkimusta aiheesta ja ilmiöstä löytyy runsaasti. Termistöstä väkivaltaa 

käyttävälle äidille on käytetty kansainvälisessä tutkimuksessa muun muassa seuraavaa ”a 

violent mother”, ”the violence of mothers” ja ”child abuse” lapseen kohdistuvalle 

väkivallalle. Muun muassa näitä termejä olen hakusanana tietoa etsiessäni käyttänyt. 

Suomenkielistä hakusanastoa käytössäni oli muuan muassa ”lyön lastani”, ”kun äiti lyö” 

”väkivaltainen äiti” sekä ”äidin lapsiinsa kohdistuva väkivalta”. Myös esimerkiksi 

”kasvatusväkivallan” termillä sekä ”äidillä meni hermot lapseen” löytyi useita erilaisia 
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keskusteluja. Aineistoa aiheeseen liittyen internetissä on erittäin runsaasti, joista päädyin 

valitsemaan mahdollisimman uutta materiaalia, jotta voisin myös siten erottua edes 

jotenkin tutkimuksellani aiemmasta samankaltaisesta tutkimuksesta. Internetissä 

julkaistujen tekstien tai siellä käytävien keskustelujen luonteesta voi tutkijoilla olla erilaisia 

käsityksiä, koska on hankalaa havainnoida ja huomioida tietoa ihmisten 

persoonallisuudesta tai henkilöllisyydestä. Internet voidaan siitä huolimatta nähdä 

sellaisena ympäristönä, jossa ihan oikeat ihmiset toimivat, esittävät omia ajatuksiaan sekä 

tuovat esiin omia tunteitaan. Tutkijan oma näkökulma määrittää sen, minkälaisia eettisiä 

kysymyksiä tutkimuksen toteuttamiseen liittyy ja miten ne on mahdollista ratkaista. (Kuula 

2011, 170- 171.) 

 

4.3 Kehysanalyysi aineiston analyysimenetelmänä 

Goffman (1986) on kehittänyt kehysanalyysin tutkimuksen tueksi, jolla on mahdollista 

tutkia esimerkiksi arkielämää ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kehyksen käsitteellä Goffman 

tarkoittaa tulkintakehystä, jonka avulla on mahdollista havainnoida, tunnistaa sekä nimetä 

asioita ja tapahtumia. Kehyksillä on mahdollista antaa merkityksiä erilaisille asioille, 

tilanteille sekä toiminnalle. Kehysten dynaamisuus on tälle analyysitavalle ominaista ja 

kehykset voivat asettua vierekkäin, päällekkäin tai sisäkkäin ja kehyksiä voidaan myös 

yhdistellä toisiinsa. Kehysten dynaamisuuden avulla on helppoa tehdä tilanteiden 

tulkintaan muutoksia. Esimerkiksi jokin samankaltainen toiminta voi näyttää hyvin 

erilaiselta eri kehyksestä tulkittuna. Kehysanalyysi voi mahdollistaa myös erilaisten 

tulkintakehysten yhtäaikaisen tarkastelun, mikä on oman tutkimukseni nimenomainen 

tarkoitus. (Ronkainen & Ropponen 2012, 11.) 

Ronkainen ym. (2012) tuovat työssään esiin Goffmanin kehysanalyyttisen teorian 

hyödynnettävyyttä tutkimuksissa monin eri tavoin, mikä on ilmennyt erilaisina 

sovelluksina tutkimusten eri vaiheiden yhteydessä. Suomessa kehysanalyyttista tutkimusta 

on tehty 1990-luvulta lähtien esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden käsitysten 

tutkimisessa sekä työnkuvien erittelemisessä. Virkki & Husso & Notko & Laitila & Holma 

& Mäntysaari (2011) ovat tutkineet lähisuhdeväkivallan erilaisia kehyksiä 

erikoissairaanhoidossa. Sosiaalialalla kehysanalyysia on käytetty myös vanginvartijoiden 

puheen tutkimiseksi (Peräkylä 1986) sekä lastensuojelutyöntekijöiden tulkintojen 

tutkimiseksi (Anis 2008) maahanmuuttotyössä. (Ronkainen ym. 2012, 11.) 
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Niin kuin Virkki ym. (2011) tutkimuksessaan on osoittanut että kehysanalyysi soveltuu 

erinomaisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden tulkintojen ja toiminnan välisten 

suhteiden tarkasteluun mutta myös ihmistutkimukseen, on se osoittanut myös parhaaksi 

vaihtoehdoksi omaan tutkimukseeni äitien väkivaltaisuuden merkitysten tulkintaan. 

Kehysanalyysi on kuitenkin tulkinnanvaraista, jolloin se antaa tutkijalle mahdollisuuden 

moniulotteiseen lähestymistapaan tutkia eri ilmiötä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 

tutkijan on määriteltävä omat ratkaisunsa sen suhteen, miten haluaa kehysanalyysia omassa 

tutkimuksessaan hyödyntää. Omat menetelmälliset ratkaisuni ovat olleet verrannollisen 

tulkinnan mahdollisuus sekä kanssakeskustelijoiden, että äitien omien puheenvuorojen 

perusteella. Lisäksi oman tutkimukseni kehykset antavat erilaisia merkityksiä samalle 

ilmiölle eri näkökulmista. Oma konkreettinen käsitys kehysanalyysista lähestymistapana 

on antanut ymmärrystä tutkimukseni tekemiseen näihin aiempiin tutkimuksiin 

tutustuessani. En kuitenkaan ole halunnut pelkästään tukeutua Goffmanin tai aikaisempien 

tutkimusten kehysanalyysin käsitteisiin, vaan olen pyrkinyt soveltamaan 

kehysanalyysimenetelmää suhteessa tutkimuskysymyksiini sekä omaan analyysin tapaani.  

 

4.4 Tutkimuksen eettisyyden pohdintaa 

 Tutkimuksen eettisyyden pohtiminen on hyvin tärkeä osa tieteellistä tutkimusta. Eettisellä 

ajattelulla tarkoitetaan tutkijan kykyä pohtia sitä, mikä on tutkimuksen teossa oikein ja 

mikä väärin. (Kuula 2011, 21.) Tutkimuksen tekemisessä tutkijaa ohjaavat tietynlaiset 

eettiset normit, joiden tehtävänä on ohjata tutkimusta ja tuoda esiin tutkijan omia arvoja 

tutkimuksen tekemisessä. Omassa tutkimuksessani eettinen ajattelu tarkoittaa esimerkiksi 

sitä, millä tavalla tutkimusaineistoa käsittelen ja millä tavoin tutkijana perustelen tekemäni 

valinnat sekä tutkimustulokset. Tutkimuksessani tarkastelen sensitiivistä aihetta, josta 

puhuminen kasvotusten voi olla vaikeaa ja asiakkaan näkökulmasta jopa mahdotonta. 

Äidille lapsiin kohdistuva kaltoinkohtelu voi olla niin häpeällinen asia, että ainoa väylä 

kertoa aiheesta on internetin keskustelupalsta, josta äiti saattaa olettaa löytyvän 

ymmärrystä ja tukea samankaltaisessa tilanteessa olevilta toisilta äideiltä tai muilta palstan 

keskustelijoilta. Koska tutkimani aihe on hyvin arkaluontoinen, on eettisyyttä pohdittava 

hyvinkin tarkkaan, kuin vähän neutraalimmasta aiheesta. Kuula (2011, 136) painottaa 

teoksessaan, että arkaluontoisten aiheiden tutkiminen on kuitenkin yhteiskunnallisesti 
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erittäin tärkeä asia. Tutkimuksella voidaan saada esiin merkittävää tietoa 

yhteiskunnallisesti tärkeistä ilmiöistä.  

Tutkimukseni aineisto on kerätty internetin eri perhekeskeisiltä keskustelupalstoilta. Osa 

keskustelupalstoista vaatii rekisteröitymisen ja palstalla käytetään omavalintaista 

nimimerkkiä. Osalle keskustelupalstoista voi kirjoittaa viestejä ilman, että sinne tarvitsee 

rekisteröityä. Minun itseni ei tarvinnut kirjautua millekään keskustelupalstalle enkä 

käyttänyt tutkimuksessani kirjoittajien nimimerkkejä. Olen päätynyt käyttämään 

tutkimuksessani suoria sitaatteja puheenvuoroista mutta muokannut niitä siten, jotta 

mikään yksityiskohta ei voi kirjoittajan anonymiteettiä paljastaa, kuitenkin niin, että 

asiasisältö pysyy samana. Keskustelupalstoja on kenen tahansa mahdollista lukea internetin 

kautta, joten on erityisen tärkeää suojata kirjoittajan yksityisyys tämänkaltaisessa 

tutkimuksessa. Aihe saattaa herättää osassa lukijoita hyvinkin voimakkaita ja ristiriitaisia 

tunteita. (Kuula 2011, 185.)  

Tutkimusaineistona käytettäessä yksittäisten ihmisten internetissä julkaisemia tietoja, 

onkin syytä suojata heidän anonymiteettinsa kaikin mahdollisin keinoin, erityisesti näin 

sensitiivisen ja herkän aihealueen tutkimuksessa. Omassa aineistossani olen tarkoituksella 

jättänyt puheenvuoroista nimimerkit pois sekä muokannut niitä mahdollisimman 

tunnistamattomiksi, niiden asiasisältöä kuitenkaan muuttamatta. Esimerkiksi lasten iät ja 

vanhemman yksilöidyt sairaudet olen muuttanut sellaisen muotoon, ettei niistä ole 

mahdollista päätellä, kenen tekstistä on kyse. Murteet olen myös kääntänyt kirjakieleksi, 

jotta tunnistettavuus senkin myötä pienenee mahdollisimman pieneksi. Nimettömyys 

verkkoympäristössä voi tuntua turvalliselta vaihtoehdolta, mutta se myös mahdollistaa 

sellaisia asioita, jotka ovat yhdelle positiivisia ja toiselle taas luoda negatiivisia 

vaikutuksia. Anonyymisuus voi kuitenkin madaltaa kynnystä osallistua arkaluontoisiin 

keskusteluihin, joista ei välttämättä ulkomaailmassa uskaltaisi keskustella ollenkaan. 

(Kuula 2011, 185.)  

Tästä on juuri kyse myös omassa tutkimuksessani. Päädyin myös olemaan julkaisematta 

keskustelupalstojen nimiä, joista olen aineistoni kerännyt, jotta tunnistettavuus senkin 

vuoksi pienenisi. Aiheesta keskustelu on kuitenkin keskittynyt lähinnä muutamaan yleisesti 

tunnettuun foorumiin. Olen kuitenkin kysynyt kyseessä olevien keskustelupalstojen 

yhteyshenkilöltä luvan käyttää keskusteluja tutkimuksessani viitaten tässä kohden 
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tietosuojalakiin. (Finlex Tietosuojalaki 2018. Julkaistu 5.12.2018 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050) Viitattu 24.2.2019     

Tutkijan on lisäksi tapauskohtaisesti arvioitava tutkimuksessaan käyttämän sivuston 

materiaali lukijoiden näkökulmasta, koska on olemassa erilaisia keskustelupalstoja, joissa 

toisissa aiheet ovat hyvin arkaluontoisia ja osallistujilleen mahdollisesti myös erittäin 

henkilökohtaisia asioita. Tästä syystä nimimerkillisten keskustelujen tutkimiseen on 

haastavaa antaa yksiselitteisiä tutkimuseettisiä ohjeita. (Kuula 2011, 186.) Itse en ottanut 

tutkimukseeni mukaan kirjoittajien nimimerkkejä lainkaan, koska sen avulla olisi liian 

helppoa etsiä ja tunnistaa alkuperäinen kirjoittaja. 
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5. TULOKSET 

Kerron tässä luvussa tutkimuksessani löytyneet tärkeimmät tulokset. Kehyksiä äitien 

väkivaltaisuudesta löytyi siis yhteensä kaksitoista, kuusi äitien omista puheevuoroista sekä 

kuusi lukijoiden puheenvuoroista. Äitien väkivaltaisuuden tulkintojen kehykset nimesin 

oikeuttavaksi, ymmärtäväksi, tuomitsevaksi, väkivaltaa vähätteleväksi, avun tarpeen sekä 

itsensä syyllistäväksi kehykseksi. Lukijoiden tulkintojen kehykset on nimetty samoin, jotta 

ne olisivat keskenään vertailukelpoisia ja se mahdollistaisi tulkitsemaan ilmiötä 

monipuolisemmin mutta yhtäaikaisesti samantyylisestä kehyksestä. Ainoastaan kaksi 

viimeisintä kehystä on nimetty lukijoiden lähtökohdista auttavaksi kehykseksi sekä 

syyllistäväksi kehykseksi.  

Kaikille kehyksille yhteistä oli äitien kokema vahva syyllisyys lapseen kohdistuvasta 

väkivallasta, oli se sitten äidin avuntarpeen kehyksen näkökulmasta tai lukijan 

tuomitsevasta ja entisestään syyllistävästä näkökulmasta katsottuna. Äidin kohdistama 

väkivaltaisuus lapseen on ilmiönä edelleen paheksuttu ja myyttinen puheenaihe, joka 

herättää runsaasti erilaisia mielipiteitä ja tunteita.  Kuvaan erilaisilla sitaateilla otteita, joita 

aineistostani nousi esiin ja tuon näin esiin tutkimukseni keskeisimmät tulokset. Olen 

lisännyt jokaisen otteen jälkeen oman kommenttini, jonka tarkoituksena on tuoda esiin 

tiivistäen tärkeimmät havainnot jokaisesta kehyksestä erikseen. Olen muokannut suorat 

sitaatit anonymiteetin säilyttämiseksi aiheen sensitiivisyyden vuoksi. En halunnut ottaa 

riskiä, että kirjoittajan henkilöllisyys paljastuisi, koska äitien väkivaltaisuus on kaikesta 

päätellen hyvin voimakkaitakin tunteita herättävä ajatus. Aineistosta huokui esiin, että mitä 

pienemmästä lapsesta on kyse, sitä herkemmin se herätti kiivasta keskustelua. Väkivallan 

ei tarvinnut olla edes rajuakaan, vaan lievimmätkin väkivallan muodot nostivat vilkasta 

keskustelua aiheen ympärille.  

 

5.1 Äitien puheenvuorot 

 

5.1.2 Oikeuttava kehys 

Oikeuttavassa kehyksessä väkivalta ei aina ole väärin, vaan äitien mielestä oikeutettua 

joissakin tilanteissa. Ylisukupolvisuus väkivallan kontekstissa näyttäytyi aineistossa 
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merkittävänä osana, jolla väkivallan käyttöä oikeutettiin. Myös se, että väkivaltaiset teot 

asetettiin erilaiseen asemaan, esimerkiksi pientä läimäisyä ei pidetty niin vakavana tekona 

kuin vaikkapa rajua huutamista. Väkivalta kasvatusmallina sekä erityisesti väsyminen 

pikkulapsiaikaan toimi myös oikeutuksena äitien puheenvuoroissa.  

 

”En ole halunnut olla väkivaltainen lastani kohtaan vaan antaa selkään opetukseksi niin 

kuin minulle on lapsena annettu. Ihan kunnollinen minusta on kuitenkin tullut.” 

Ylisukupolvisuuden merkitys näkyi omassa aineistossani suuressa osassa äitien 

keskustelunavauksissa. Sen avulla oikeutettiin monissa tilanteissa väkivallan käyttöä. Äiti 

on omassa lapsuudessaan kasvatettu enemmän tai vähemmän väkivallan alla. Äiti oikeutti 

oman tekonsa siten, että kokee olevansa kurinalainen kansalainen ja jatkaa samaa 

kasvatuskeinomallia oman perheensä kohdalla.  

 

”En ollut ajatellut, että apua olisi syytä hakea, vai pitäisikö? Minusta tuntuu, että sekin 

apu tarvitaan muuhun.” 

Aineistossa oli myös äitejä, jotka oikeuttivat väkivaltaisia tekojaan sillä, että kokivat 

tekojen olevan sen verran vähäpätöisiä, että Suomessa varmasti löytyy ”pahempiakin” 

perheitä.  Äiti ajatteli siis, että yhteiskunnan palvelujärjestelmän avun voisi mieluummin 

kohdistaa niihin perheisiin, eikä juuri heidän perheeseen, koska äiti kokee teon olleen ehkä 

yksittäinen ja mitätön perheen kokonaistoimivuuden kannalta. 

 

”Olen hermostunut ennenkin ja yleensä vain huutanut, en edes läpsinyt kuin pari kertaa, 

silloin kun lapsi on itse ensin läpsinyt minua. Näin ajattelin näyttää, että se ei tunnu 

kivalta (tiedän, ettei se ole oikein).” 

Muutama aineistoni äiti tuntui ajattelevan siten, että jos lapsi on tehnyt ensin jotakin 

tuhmaa esimerkiksi käyttäytynyt huonosti tai väkivaltaisesti, hän antaa kasvatusmallin sekä 

kokemuksen lapselle toimimalla itse samoin, jonka tarkoituksena on osoittaa lapselle, ettei 

väkivaltainen kosketus tunnu hyvältä. Tällaista toimintaa voisi verrata erityyppiseen 
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kasvatusväkivaltaan, kuin se millä pyritään saamaan lapsi käyttäytymään vanhemman 

toivomalla tavalla.  

 

”Minun pitää oppia tunnistamaan sellaiset tilanteet, joissa väkivaltainen käytös valtaa 

mielen ja pyrkiä ainakin nukkumaan enemmän, koska tiedän, että väsyneenä tämä paha 

nousee esille.” 

Aineiston äidit usein tunnistivat oman väsymyksensä ja siitä aiheutuvan altistumisen 

väkivaltaiselle käytökselle. Sen varjolla moni äiti oikeuttikin väkivaltaiset tekonsa. Se on 

ikään kuin yleisesti hyväksytty oikeutus mikäli raja väkivallan käytössä äidillä on ylittynyt.  

 

5.1.3 Ymmärtävä kehys  

Äiti ymmärtää olosuhteita ja tilanteita, jossa väkivaltaa käyttää mutta ei hyväksy itse tekoa. 

Usein äiti ymmärsi väkivaltaa omista olosuhteista käsin ja sillä tavallaan hyväksyi 

väkivaltaisen käytöksensä, avun saaminen oli lähes jokaisen äidin mielessä mutta sen 

hakeminen oli osin jopa mahdotonta, kun ei ollut tietoa, mistä sitä olisi saanut tai mistä sitä 

olisi uskaltanut hakea. Myös esimerkiksi väsymys, oma impulsiivinen luonne sekä 

haastava arki useamman lapsen kanssa näkyi ymmärtävässä kehyksessä, jolla äiti 

väkivaltaista käytöstään pystyi paremmin ymmärtämään ja selittämään.  

 

”Yksinhuoltajan arkea oli se, että huusin lähes päivittäin, jolloin lapset olivat pieniä. 

Voimat oli vähissä, eikä ollut ketään, jolta olisi saanut lastenhoitoapua. Rahat olivat 

vähissä ja välillä ruoka oli pelkkää kaurapuuroa, useita viikkoja. Silloin apu olisi ollut 

tarpeen, mutten tiennyt mistä sitä olisi saanut.” 

Äidin omat olosuhteet kasvattaa lasta ovat voineet olla niin kehnot, että se ajaa 

epätoivoisiin tekoihin ja aineistosta kävi ilmi myös se, ettei apua aina edes osattu hakea tai 

tiedetty, mistä sitä voisi saada. Tukiverkosto saattoi olla hyvin vähäinen tai sitä ei ollut 

lainkaan.  
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”Väsyneenä olen satuttanut kahta lastani eli käyttänyt väkivaltaa ja pahoinpidellyt heitä. 

Ensimmäisen kerran silloin, kun esikoisella oli uhma ja pienempi oli vauva. Väsytti, sekä 

eräs sairaus laukaisivat nämä tunteet. Olin toivoton, avuton ja neuvoton.  

Myös lapsen vaativuus saattoi aiheuttaa äidille epätoivon ja keinottomuuden tunteita. 

Tietyssä iässä lapsi voi haastaa vanhempaa eri tavalla ja mitä useampi pieni lapsi on 

kasvatettavana, sitä väsyneemmäksi aineiston äidit itsensä tunsivat. Joissakin aineiston 

äitien puheenvuoroissa yhtenä haasteena väsymyksen lisäksi näyttäytyi myös äidin oma 

heikko fyysinen ja/tai psyykkinen kunto, joka asetti omat haasteensa lasten tasapainoiselle 

ja turvalliselle kasvulle ja kehitykselle.  

 

”Minäkin olen väkivaltainen äiti. Jotenkin olen kuitenkin selvinnyt tähän asti, välillä on 

mennyt ihan hyvin ja välillä todella huonosti.” 

Aineiston äidit kertoivat avun hakemisen ja saamisen vaikeudesta omaan lapseen 

kohdistuvaan väkivaltaisuuteen. Tilanne oli usein jatkunut jo pitkään ennen kuin äiti 

uskalsi hakea apua.  Jotkut äidit kertoivat olevansa myös luonteeltaan impulsiivisia tai 

heillä oli vaikeuksia hallita omia aggressiivisia tunteitaan. Erilaiset stressaavat tilanteet 

lasten kanssa tai muissa olosuhteissa myös nostivat väkivaltaisia tunteita pintaan. 

 

5.1.4 Tuomitseva kehys 

Äiti tuomitsee väkivaltaisen tekonsa vääräksi, olivatpa olosuhteet mitkä tahansa. Äiti ei 

ollut koskaan aiemmin kuvitellut toimivansa lapsensa kanssa väkivaltaisesti ja ei voi 

hyväksyä tekemäänsä vääryyttä. Anteeksiantamisen vaikeus asian suhteen itselleen näkyi 

äidin tuomitsevassa kehyksessä. Ääritilanteessa äiti jopa mietti lapsen pois antamista, 

koska ei halunnut elää tekonsa kanssa.  
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”Aiemmin ei ole käynyt mielessäkään, että löisin lasta. Tiedän sen olevan väärin mutta nyt 

käsi vain nousi ja löi, vaikka en sitä halunnut tehdä. ” 

Ne äidit, jotka tuomitsivat väkivaltaisen tekonsa, kokivat kertomustensa perusteella sanoin 

kuvaamatonta häpeää ja syyllisyyttä sekä jopa itseinhoa. He olivat tehneet jotakin sellaista, 

mitä ei voisi enää pyyhkiä pois eikä mikään voisi sitä lapselle enää hyvittää.  

 

”En ymmärrä mikä minuun meni mutta vihaan itseäni ja olisin valmis antamaan lapsen 

pois, etten enää satuttaisi häntä.” 

Aineistossa pari äitiä piti parempana vaihtoehtona sitä, että luovuttaisi lapsen kokonaan 

toiseen perheeseen, jossa häntä rakastettaisiin sellaisena kuin hän on eikä väkivaltaista 

tilannetta pääsisi enää koskaan tapahtumaan. Nämä äidit olivat käyttäytyneet 

väkivaltaisesti lasta kohtaan ensimmäistä kertaa.  

 

”Sitä häpeän, itseinhon ja surkeuden määrää ei voi sanoin kuvata. Sen teon jälkeen en ole 

lyönyt enkä lyö. Apua en koskaan hakenut, vaikka jälkikäteen olen ajatellut, että edelleen 

olisi hyvä käydä puhumassa asiasta, jotta ehkä joskus pystyisi antamaan itselle anteeksi. ” 

Vaikka äiti tuomitsee tekonsa eikä toimisi ensimmäisen kerran jälkeen siten enää koskaan, 

se jää painamaan mieleen vielä usean vuoden jälkeenkin. Tästä käy ilmi, kuinka tärkeää 

tilanteeseen olisi puuttua heti tapahtuman jälkeen ja kuinka tärkeää äidille on päästä 

purkamaan tapahtunutta ulkopuolisen tahon kanssa. Siitä huolimatta syyllisyys voi olla 

niin raskas, että siitä ei pääse koskaan irti.  

 

5.1.5 Väkivaltaa vähättelevä kehys 

Äiti vähättelee, suhteellistaa sekä mitätöi väkivallan käytön. Äiti helposti saattoi vähätellä 

väkivaltaista tekoaan omalla luonteenpiirteellään ja myös olosuhteilla. Väkivaltaa 

vähättelevä kehys on hyvin läheinen ymmärtävän kehyksen kanssa. Mutta myös sen 

hyväksyminen näkyi tässä kehyksessä, että äidin omat vanhemmat ovat käyttäneet 

väkivaltaa äidin omassa lapsuudessa, jonka vuoksi väkivalta oli myös äidin mielestä 

hyväksyttävämpää vaikka olisikin toivonut itse pystyvänsä toimimaan eri tavoin omien 
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lasten kanssa. Viimeisessä sitaatissa näkyy hyvin äidin vähättelevä asenne 

väkivaltaisuuttaan kohtaan, äiti ei pidä huutamista eikä retuuttamista niin pahana asiana ja 

odottaa tilanteen helpottavan kodin olosuhteiden muututtua. Äiti ei tässä tapauksessa ota 

omasta käytöksestään vastuuta. Se näkyy muutenkin tässä kehyksessä jonkinlaisena 

vastuunpakoiluna omista teoistaan, jotka on ehkä helpompi piilottaa olosuhteiden taakse. 

 

”Mieheni tietää äkkipikaisuuteni, joskus häntäkin olen lyönyt. Rahatilanne pistää hermot 

tiukalle. Lapsen kiukkuilut stressaa nyt aika paljon meitä molempia ja mies vaatii aikuisten 

omaa lomaa lapsesta.”  

Äiti on ehkä tottunut käytökseensä, pitää äkkipikaisuutta ominaispiirteenään. Sen 

seurauksena saattaa pitää väkivaltaisuutta jopa hyväksyttävänä. Etsii syytä jostakin muusta 

kuin itsestään. Äiti suhteellistaa väkivallan käytön tilanteeseen, jossa he vanhempina 

kaipaisivat enemmän omaa aikaa. 

 

”Minun vanhemmat olivat hyviä kasvattajia kurittaessaan. Minun tehtäväni olisi ollut 

muuttaa asiat omien lasten suhteen ja itse muuttua, mutta en pystynyt. Olen kasvanut ja 

lapsetkin ovat jo isompia. Ei niillä näytä traumoja olevan, iloisia, sosiaalisia lapsia ovat.” 

Aineistossa kävi joidenkin äitien puheenvuoroissa selkeästi ilmi sellainen aikuisuuden 

väkivaltakäyttäytyminen, jonka on useiden tutkimusten perusteellakin osoitettu olevan 

voimakkaasti yhteydessä lapsuudessa koettuun oman vanhemman kaltoinkohteluun, jota 

silloin kutsuttiin kasvatukseksi tai kuritukseksi.  

 

 

”Enimmäkseen väkivaltaisuuteni on ollut huutamista kurkku suorana, ja saatan retuuttaa 

omaan huoneeseen. Joskus siirrän käsivarsista puristaen lapsen paikasta toiseen. Pahinta 

on kuitenkin henkinen väkivalta. Tilanne varmasti helpottaa, kun saadaan talo valmiiksi.” 

Äiti ei pidä käyttämäänsä väkivaltaa vakavana, eikä varmasti näin ollen ymmärrä sitä, että 

väkivalta saattaa ajan myötä pahentua, ellei siihen hae apua. Äiti odottaa ajan tekevän 

tehtävänsä ja olosuhteiden parantumisen myötä myös pystyvän paremmin hillitsemään 

omia tunteitaan ja käytöstään. 
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5.1.6 Avun tarpeen kehys 

Äiti tunnistaa ongelman ja pyytää apua ja neuvoja sen ratkaisemiseen. Puheenvuoroissa 

näkyi selvästi avuttomuus ja turhautuneisuus itseensä ja siihen, kun ei tiedetty mihin olla 

yhteydessä väkivaltaisen teon jälkeen. Syyllisyys ja toivottomuus paistoivat äitien 

puheenvuoroista esiin. Auttajien kannalta tässä olisi oiva kehys tarkastella tätä tarkemmin, 

erityisesti puheeksi ottamisen kannalta peilaten sitä äitien tunteisiin ja tuntemuksiin 

akuutissa tilanteessa. Miten äiti tulisi turvallisesti kohdatuksi jos uskaltaa hakea apua. 

Kehyksessä näkyi myös se, että äiti pohtii mihin kaikkeen hän pystyy jos ajatuksen 

tasollakin pystyy lasta vahingoittamaan.  

 

”Olen tässä nyt itkenyt ja miettinyt mitä tehdä ja mistä hakea apua? Yritän ainakin ottaa 

opikseni tästä, vaikka en ymmärrä miksi tein näin. Mitähän minun kannattaisi tehdä?” 

Aineistossa äidit hakivat vertaistukea internetin keskustelupalstoilta väkivaltaiseen 

käytökseensä. Välillä tuntui, kuin äiti olisi kaivannut jonkinlaista ”synninpäästöä” 

kanssakeskustelijoilta. Äiti haluaa ensin kysyä neuvoa, kuinka toiset äidit vastaavassa 

tilanteessa ovat toimineet. Sen jälkeen voi ehkä olla helpompi lähteä hakemaan apua. 

Taustalla voi kuitenkin olla pelko jopa lapsen menettämisestä teon tullessa julki virallisissa 

auttajatahoissa.  

 

”Minulla on kamala olo, kun löin lastani kovaa! Mutta mitä minun nyt pitäisi tehdä? 

Haenko apua? En tietenkään enää koskaan tee näin!” 

Äidin omat tunteet olivat käsinkosketeltavia, se syyllisyyden ja häpeän määrä, mitä he 

kokivat. Äidit vilpittömästi toivoivat apua tilanteeseensa.  

 

”Kuinka voimakas pimeä puoleni on ja mihin kaikkeen se kykenee? Mitä jos. Mitä jos 

jonain päivänä oikeasti teen jotain vielä kamalampaa? Millä voidaan puhaltaa se musta 

pilvi pois, ettei lasten koskaan tarvitse nähdä tai kokea sellaista?” 
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Jotkut äideistä ei vielä ollut ylittänyt kriittistä rajaansa, mutta tunnistivat itsessään sen 

toisen puolen, joka voisi pahimmillaan satuttaa omaa lasta. Äiti on liikkeellä avuntarpeen 

kanssa jo hyvissä ajoin.  

 

5.1.7. Itsensä syyllistämisen kehys 

Äitiin itseensä kohdistuvat syytökset väkivallantekijänä. Tämä on kehyksistä 

ammattilaisten näkökulmasta merkittävin kehys. Syyllisyys näkyy kaikissa kehyksissä 

jollain tavalla. Äiti syyllistää herkästi itsensä ja kaipaisi siihen vertaistukea, mutta 

keskustelupalstalla usein saa myös runsaasti negatiivista palautetta, joka taas vastaavasti 

ruokkii lisää äidin syyllisyyttä ja masentuneisuutta asian suhteen. Tukiverkostojen puute 

on omiaan lisäämään tätä syyllisyyden tuskaa ja se, että tietoa ilmiöstä ei äidillä välttämättä 

ole ja hän saattaa kokea olevansa ainoa maailmassa, joka on toiminut väärin. 

Ennaltaehkäisyn tärkeys puuttua väkivaltaisuuteen korostuu tässä kehyksessä. 

 

”Lapseni suojaavat käsillään päätän ja menevät peiton alle piiloon. Lapset huutavat äiti 

ei, älä satuta. Useamman kerran olen repinyt hiuksista niin, että lapsi lentää mukana. Olo 

on jälkeenpäin kamala. Miksi suutuin? Ei siihen ole syytä.  

Suurimmasta osasta äitien puheenvuoroista huokui selvästi äidin tuomitseva asenne sekä 

syyllisyys omaa väkivaltaisuuttaan kohtaan. Äiti ei itsekään osaa selittää käytöstään ja 

hakee selitystä teoilleen muiden keskustelijoiden puheenvuoroista. 

 

”Pitänyt harsoa suussa, jotta itkun ääni hiljenisi, nenästä kuitenkin happea saaden aina. 

Ikinä en ole ajatellutkaan häntä tukehduttavani. Syöttänyt häntä väkisin. Olen ehtinyt jo 

miettiä antaa hänet johonkin parempaan perheeseen, ajatuksen synnyttyä luopunut siitä 

heti. Sen jälkeen olen halunnut itselleni apua yli kaiken. Mutta eihän tällaisesta voi ääneen 

puhua.” 

Oman tutkimukseni aineistossa tämä oli ehkä rajuinta väkivaltaa, mitä äidit itse kuvasivat 

lapselleen tehneensä. Tässäkin avun saaminen on äidille tärkeää mutta kun asiaa on niin 
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vaikea ottaa edes puheeksi. Sen vuoksi itsesyytökset ovat myös niin kovia, kun asiasta ei 

ole täydellistä lupaa puhua.  

 

”Mietin usein kuolemaa ja sitä voisiko siinä olla ratkaisu? Olen sitä mieltä, että lapseni 

eivät ole enää onnellisia kanssani ja heidän olisi parempi olla jossain muualla. Olen niin 

väsynyt, eikä minulla ole minua enää. Masennusta tämä voi olla mutta minut on jätetty 

täysin yksin hakemastani avusta huolimatta.”  

Aineistossani on yksi äidin puheenvuoro, jossa hän kokee elämäntilanteensa niin 

haastavaksi, että hän on puheenvuorossaan miettinyt omaa kuolemaansa tilanteen ollessa 

niin epätoivoinen. Äiti kokee olevansa täysin hukassa myös omalta itseltään, eikä koe näin 

ollen olevansa hyvä äiti omille lapsilleen. Hän ei ole saanut väkivaltaisuuttaan asioihin 

vaikka on kuinka yrittänyt. Häpeä ja syyllisyys painavat äidin mieltä niin paljon, että hän ei 

näe tilanteessa ulospääsyä muutoin kuin, vaihtoehtona joko lasten sijoittamisen toiseen 

perheeseen tai oman kuolemansa. Kuolemaa vaihtoehtona hän on harkinnut koska näkee 

sen parhaana vaihtoehtona lasten ja itsensä kannalta. Äiti ajattelee lasten voivan paremmin 

ilman väkivaltaista äitiä ja samalla hän pääsisi itse häpeän ja syyllisyyden tunteista. Äiti on 

kirjoituksen perusteella hakenut apua tilanteeseensa mutta jäänyt ilman tukea. Onko äitiä 

ymmärretty tai kohdattu oikein ja onko äiti kertonut todellisia tunteitaan auttajatahoissa? 

 

5.2 Muiden keskustelijoiden puheenvuorojen kehysanalyysin tulokset 

 

5.2.1 Oikeuttava kehys 

Keskustelijat eivät pidä väkivaltaa aina vääränä, vaan joissakin tilanteissa oikeutettuna. 

Muut keskustelijat oikeuttavat väkivallan tietyissä olosuhteissa ja pitävät sitä hyväksyttynä 

tapana osana kasvatuskulttuuria. Ylisukupolvisuuden merkitys näkyy myös oikeuttavassa 

kehyksessä muiden keskustelijoiden kannalta, kuten se näkyi myös äitien omissa 

puheenvuoroissaan.  
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”Suurin osa äideistä käyttää jonkinlaista fyysistä väkivaltaa lapsia kohtaan: tukistaa, 

läpsii ja lyö. Suurin osa äideistä pitää tätä myös ihan hyväksyttynä.” 

Osa äideistä piti lapsen kurittamista väkivalloin täysin oikeutettuna ja oletus oli se, että 

jokaisessa perheessä toimitaan niin. Ajattelen tällaisen ajattelutavan taustalla olevan 

vanhemman oman kasvatusmallin periytyminen. Tällainen puheenvuoro saattaa saada 

tukea etsivän äidin ajattelemaan, että ehkä ei olekaan toiminut niin väärin kuin oli alun 

perin ajatellut tai väkivaltainen käytös ei ole niin tuomittua. 

 

”Luunapin ja tukkapöllyn voi joskus antaa. Kuten minäkin sain pienenä.” 

Tässäkin puheenvuorossa korostuu kotoa saatu kasvatusmalli. Keskustelija ajattelee pienen 

näpäytyksen, kuten luunapin tai tukkapöllyn katkaisevan lapsen uhmakkaan tai muutoin 

epätoivotun käyttäytymisen ja samalla lapsi oppii käyttäytymään vanhemman toivomalla 

tavalla. Ajatuksen taustalla on opettaminen jo pienestä lähtien tavoille.  

 

”Yleensä hillitsen tunteeni hyvin, mutta joskus väsyneenä ja nälkäisenä menetän hermot. 

Silloin voin huutaa ja lyödä.” 

Kanssakeskustelijan puheenvuorossa korostuu tilanteen aiheuttama paine, jolloin 

itsekontrolli pettää ja ei enää pysty hallitsemaan omia tunteitaan. Vanhempi laittaa nälän ja 

väsymyksen piikkiin sen, että väkivaltaisuus on silloin oikeutettua mutta ”normaalissa 

olosuhteissa” on paremmin mahdollista toimia lasta kohtaan kunnioittavalla tavalla.  

 

 5.2.2 Ymmärtävä kehys 

Keskustelija ymmärtää väkivallan teon olosuhteita ja tilanteita, mutta ei hyväksy itse tekoa. 

Keskustelijat ajattelevat yksittäisen väkivaltaisen teon olevan myös äitiyteen kasvamista, 

ikään kuin yrityksen ja erehdyksen kautta voittoon. Puheenvuoroissa näkyi selkeästi 

ymmärrys äidin tuntemuksia kohtaan jos teko on ollut suhteellisen lievä ja kertaluonteinen. 

Mitä raaemmasta väkivallasta oli kyse, tekoa ei ymmärretty edes olosuhteen eikä tietyn 

tilanteen puitteissa.  
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”Ole itsellesi armollinen ja ajattele äitiyden olevan kasvamista. Ole ylpeä siitä, että tunnet 

syyllisyyttä ja pahaa oloa teoistasi. Kertoo siitä, ettet varmasti asiaa toista.” 

Suuri osa aineiston kanssakeskustelijoista antoi kannustavia ja ymmärtäviä puheenvuoroja 

ja pyrkivät sen avulla siihen, ettei tapahtuma toistuisi enää. He vetosivat äitiyden 

keskeneräisyyteen, jossa ei välttämättä koskaan tule valmiiksi ja myös siihen, että ihminen 

on erehtyväinen ja pitää osata ottaa opiksi tehdyistä virheistään.  

 

”Ei tuosta nyt lastensuojeluilmoitusta tarvitse lähteä tekemään, riittää varmasti, että tekosi 

on sinua havahduttanut. Opi siitä, ole aiheesta pahoillasi ja häpeissäsi, mene äläkä tee 

enää syntiä.”  

Keskustelija saattaa myös tietää, millainen asioiden selvittely lastensuojeluilmoituksen 

tekemisestä saattaa aiheutua ja pyrkii ohjaamaan sen tekemättä jättämiseen. 

Puheenvuorossaan tuomitsee äidin teon kuitenkin mutta esittää sen ymmärryksen ja 

lempeyden kautta. 

 

”Kirjoittaja ei varmaan ikinä enää toista tätä, selvästi hyvä äiti kun katuu. Kuulkaa on 

niitäkin jotka toistuvasti pahoinpitelevät lastaan. Minä en hyväksy väkivaltaa missään 

muodossa mutta ei tuo nyt mikään maailmanloppu ole.” 

Tässä puheenvuorossa keskustelija puolustaa äitiä, vaikka ei itsekään väkivaltaa hyväksy. 

Keskustelija ajattelee, että katumuksen kautta virhe voidaan hyvittää ja yksittäisenä tekona 

antaa perspektiiviä myös muille keskustelijoille, että se tuskin tekee äidistä ihmisenä sen 

huonompaa vaikka on erehtynyt toimimaan tilanteessa väärin. Eikä lapsi tällaista 

tapahtumaa välttämättä muista myöhemmin, jos tilanne osataan käsitellä ja käydä läpi 

kotona lapsen kanssa oikein.  
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5.2.3 Tuomitseva kehys 

Keskustelija tuomitsee teon vääräksi, olivatpa olosuhteet mitkä hyvänsä. Keskustelijoiden 

puheenvuoroista huokui syvä tuomitsevuus minkä tahansa asteista väkivaltaa kohtaan ja 

moni oli sitä mieltä, että väkivaltaa käyttävältä äidiltä tulisi ottaa lapsi tai lapset kokonaan 

pois. Puheenvuoroista näkyi selvästi, että tarkoituksena keskustelijalla on myös 

kommentillaan syyllistää ja satuttaa äitiä tekemästään teosta oli se yksittäinen tai usein 

toistuva väkivaltaisuus.  

 

”Ajatus siitä, että kävisin täysin meidän huolenpitoon luottaviin pieniin ihmisiin käsiksi. 

Oksettava ajatuskin. ” 

Tämä puheenvuoro kattaa laajasti tuomitsevat mielipiteet omassa aineistossani. 

Keskustelija ei voi hyväksyä lapseen kohdistuvaa väkivaltaa missään muodossa eikä 

minkäänlaisissa olosuhteissa.  

 

”Pelko väkivallasta ei ole tapa kasvattaa. Pelko voi tehdä lapsesta tottelevaisen, mutta 

samanaikaisesti sisältä hauraan.” 

Puheenvuorossa viitataan lapsen mieleen jos joutuu kohtaamaan väkivaltaa vanhemman 

taholta. Pelko on se tunne, josta keskustelija varoittaa äitiä. Keskustelija tuomitsee teon ja 

puolustaa lapsen omia oikeuksia elää tasapainoista ja turvallista lapsuutta.  

 

”Lapsen nöyryyttäminen uhkailemalla julkisilla paikoilla lyömisellä, ei sellaisella saada 

vanhemman arvostusta ja kunnioitusta. Tuollaisilta pitäisi ottaa lapset pois.” 

Tässä korostuu vihan tunne lapsen epäoikeudenmukaista kohtelua kohtaan. Keskustelija 

ajattelee ”pitäisi ottaa lapset kokonaan pois”-ratkaisulla tilanteen parantuvan. Hän 

ajattelee, että lapsia ei pitäisi olla sellaisilla vanhemmilla, jotka eivät osaa keskustelemalla 

eikä ohjaamalla opastaa lasta toimimaan toivotulla tavalla.  
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5.2.4 Väkivaltaa vähättelevä kehys 

Keskustelija vähättelee, suhteellistaa sekä mitätöi väkivaltaisen teon. Tässäkin kehyksessä 

korostui väkivaltaisuuden ylisukupolvisuus, joka voidaan lukea väkivaltaa vähättelevän 

kehyksen sisään, siitä syystä, ettei kurittamista enää pidetä yleisesti hyväksyttynä mutta 

siitä huolimatta keskustelija hyväksyttää väkivaltaisuuden sillä. Aineistosta kävi myös 

ilmi, että keskustelijoiden näkökulmasta usein henkistä väkivaltaa pidettiin pahempana 

kuin lievää fyysistä väkivaltaa.  

 

”Minua tukistettiin lapsena ja oli tehokas kasvatuskeino eikä jääny traumoja.” 

Tässä keskustelija kertoo omista kokemuksistaan, mitä itse on kokenut lapsena ja näin 

ollen vähättelee sen aiheuttamia seurauksia. Silti hän jatkaa itse vanhempana oman 

lapsensa tukistamista kasvatuskeinonaan, joka luetaan lapsen kaltoinkohteluksi, jota 

selvästikään keskustelija ei kuitenkaan pidä sellaisena.  

 

”En usko, että läppäisy jättää kauheita arpia, pahempihan voi olla, vaikka äidin 

huutaminen. Miksi nyt yksi läppäisy, mikä ei edes satu, olisi nyt niin iso juttu.” 

Keskustelija ajattelee pienen läppäisyn eli fyysisen väkivallan olevan pienempi paha, kuin 

lapselle huutaminen. Henkisestä väkivallasta ei jää lapseen näkyviä jälkiä, jonka vuoksi 

tekoa on helpompi vähätellä tai jopa mitätöidä teko kokonaan. Sen voi helposti piilottaa 

tekemättömäksi, joka jää vain vanhemman ja lapsen välille.  

 

”Eläinmaailmassa emo myös suojelee poikasiaan, nuolee ja osoittaa sitä kiintymystään 

mutta myös kurittaa omalla tavallaan. Kasvatus on tasapainossa. Jos ihminen vahingossa 

sattuu koskemaan lapseensa muussa kuin päähän taputtelu tarkoituksessa, lasketaan 

tällainen vanhempi on täysin epäonnistuneeksi ja hirveäksi ihmiseksi!” 

Tämä puheenvuoro sopisi sekä oikeutuksen että vähättelevän kehyksen sisään. 

Keskustelijan mielestä vähäinen väkivalta on oikeutettua kasvatuksellisessa mielessä, 

mikäli samanaikaisesti osoittaa lapselle myös kiintymystään ja hellyyttä.  
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5.2.5 Auttava kehys 

Keskustelija ohjaa äitiä ongelman tunnistamiseen, sen ratkaisemiseen ja muutokseen. 

Keskustelija neuvoo äitiä olemaan yhteydessä auttavaan tahoon mutta tietyin edellytyksin 

peläten ehkä juuri lastensuojelua ja lasten mahdollista menettämistä. Tässä kehyksessä 

näkyi selkeimmin epätietoisuus lastensuojelua kohtaan ja tiedon puute lastensuojelun 

mahdollisuuksista auttaa äitejä heidän väkivaltaisuutensa kanssa. Myös äidin oma 

jaksaminen näkyi keskustelijoiden puheenvuoroissa, josta he kantoivat huolta. 

Keskustelutuen piiriin ohjaaminen oli useimmiten neuvona auttavassa kehyksessä.  

 

”Miten äidillä on muuten asiat kotona? Tai elämässä yleensä?” 

Keskustelija aloittaa kysymällä äidin oman jaksamisen taustoista ja millainen merkitys sillä 

on äidin lyhentyneeseen pinnaan, joka aiheuttaa jopa väkivaltaisia tekoja. Hän pyrkii näin 

ohjaamaan äitiä hakemaan itsellensä apua ja tukea arkeen, jotta äiti jaksaisi sietää 

paremmin lapsen kiukuttelua.  

 

”Neuvolaan myös voit soittaa mutta harkitse sanojasi todella tarkkaan, sillä tekevät 

nykyään herkästi lastensuojeluilmoituksia ja saatat joutua suotta sellaiseen kierteeseen, 

josta et niin vain enää pääsekään irti, jos ei ole varaa kunnon juristiin.” 

Tässä puheenvuorossa toistuu sama avunhakemisen ohjaus äidille mutta samalla varoittaen 

puhumasta liikaa, ettei siitä aiheutuisi lisää ongelmia. Puheenvuorossa on mahdollisesti 

kyseessä sellainen keskustelija, jolla on vastaavanlaisesta tilanteesta joko omakohtaista 

kokemusta tai hän on seurannut sivusta jonkin läheisen epäonnistunutta avunsaantia 

viranomaistaholta.  

 

”Armahda itsesi. Juttele tosiaan jonkun ulkopuolisen kanssa vielä. Itsekin olen käynyt 

todella pitkän prosessin kasvaakseni ulos oman lapsuudenkotini väkivaltaisesta 

kasvatuksesta.” 

Tässä palataan siihen, että asia olisi hyvä käsitellä ammattilaisen kanssa, eikä vain 

sivuuttaa asiaa ja jättää sitä pelkästään oman mielen päälle. Keskustelijalla itsellään on 
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kokemusta väkivaltaisesta kasvatusmallista, ja tämän kokemuksen avulla hän antaa 

kannustavaa palautetta siitä, kuinka tärkeää asiasta puhuminen on. Puheenvuorosta huokuu 

myös ajatus, että vaikka teko olisi ensimmäinen ja viimeinen, olisi hyvä hakeutua avun 

piiriin heti.  

 

5.2.6 Syyllistävä kehys 

Keskustelija kohdistaa syyllistämistä äidin tekoon sekä koko hänen olemukseensa. 

Keskustelijoiden puheenvuorot olivat hyvin usein ivallisestikin sävytettyjä kommentteja, 

jotka syyllistivät äitiä koko hänen olemuksen kautta. Syyllistävä puhe leimasi helposti 

äidin täysin epäonnistuneeksi ihmisenä sekä erityisesti äitinä. Äitiä syyllistettiin myös 

lapsen kokemuksen kautta useassakin puheenvuorossa.  

 

”Lasta aliarvioidaan näissä kirjoituksissa ja ymmärretään sen sijaan äitiä. Lapsihan tässä 

kärsii, joten raja toisen satuttamiseen oli jo ylitetty. Nyt lensi nyrkki, mitä seuraavaksi?” 

Tässä puheenvuorossa keskustelija syyllistää äitiä lapsen kokemuksen kautta. Hän jopa 

hivenen ivalliseen sävyyn pohtii sitä, miksi äidin tunteita ymmärretään mutta ei lapsen. 

Myös pelko siitä näkyy, minkälaiseen tekoon äiti pystyy seuraavaksi, kun ensimmäinen 

fyysisen väkivallan raja on ylitetty. Puheenvuorossa ei kuitenkaan millään tavoin 

kannusteta tai ohjata hakemaan apua. Tarkoitusperä on siis ehdottoman syyllistävä.  

 

”Syystäkin varmaan kamala olo! Mä oikeasti luulen, että tuo jättää jonkinmoisen 

henkisenkin jäljen lapseesi.” 

Keskustelija varmasti tietää teon sattuvan äitiä valtavasti, koska on uskaltanut avata niin 

arkaluontoisesta asiasta keskusteluketjun. Tämä keskustelija käyttää tilaisuutta hyväkseen 

ja käyttää syyllistämiskorttinsa juuri sen vuoksi. Pohjimmiltaan tavoitteena voi olla myös 

saada äiti oikeasti pohtimaan tekoaan ja sitä, kuinka väärin lapseen kohdistuva väkivalta 

on.  
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”Ennemmin vaikka huuda suoraa huutoa niin kauan että ääni lähtee, kuin että lyöt. 

Pystytkö hillitsemään raivosi työelämässä vai lyötkö työkavereitakin? Vai tuleeko sitä 

oltua vieraskorea aikuisten seurassa, omaa lasta voi kodin suojissa lyödä, mutta vieraisilla 

pitää vaan yrittää hillitä itseään?” 

Puheenvuorossa on syyllistämistä ja kyseenalaistamista äidin omaa käytöstä kohtaan 

ylipäänsä. Keskustelija kysyy millä tavoin äidin tunteiden hallinta näyttäytyy niin kotona 

kuin muunlaisissa tilanteissa esimerkiksi miten äiti käyttäytyy töissä. Keskustelija varmasti 

tietää, että on eri asia hillitä itsensä lapsen kanssa kotona, kuin töissä työkavereiden kanssa. 

Tarkoituksena puheenvuorollaan keskustelija voi pyrkiä myös äidin naurunalaiseksi 

tekemistä.  

Omassa tutkimuksessani väkivaltaa tuomitsevia puheenvuoroja sekä apua pyytäviä 

puheenvuoroja aineistossa oli yhtä paljon. Pohdin myös sitä voiko olla niin, että jos äiti 

ensin itse ”tuomitsee” väkivaltaisen tekonsa, hän olettaa saavansa helpommin apua ja tukea 

siihen? Ikään kuin ottamalla marttyyrin viitan ensin harteilleen, ennen teon myöntämistä 

ehkä edes itselleen. Äitien omaa väkivaltaista käytöstä ymmärtäviä puheenvuoroja sekä 

väkivaltaa vähätteleviä puheenvuoroja oli aineistossa kaikkein vähiten. Itsensä 

syyllistäminen tai itsensä armahtaminen näkyy erityisesti oikeuttavassa kehyksessä, jossa 

äiti etsii oikeutusta väkivaltaiselle käytökselleen esimerkiksi suojellakseen pienempää 

vauvaa, väsymyksestä, sairaudesta, yksinäisyydestä mutta myös rivien välistä lukien 

täydellisyyteen pyrkivästä toimintavasta ja suorittamisen pakosta.  

Oikeutusta väkivaltaiselle käytökselle äidit etsivät muun muassa myös omasta 

lapsuudestaan, jossa kuritusväkivaltaa on käytetty sekä sillä, että äiti itse ei koe esimerkiksi 

läpsimisen tai tukkapöllyn olevan väkivaltaa ja näin oikeuttaa tekonsa. Äiti saattaa 

kuvitella, että on varmasti perheitä, jossa käytetään huomattavasti vakavampaa väkivaltaa. 

Syitä teolle yritetään löytää mutta asian tunnustaminen kaikessa sen alastomuudessaan on 

edelleen erittäin vaikeaa. Ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sen vaikeampaa se on.  

Äitien puheenvuoroissa korostuneet väkivallan oikeuttava sekä itsensä syyllistämisen 

kehys on sinänsä mielenkiintoinen tutkimustulos, koska kehykset ovat jollain tapaa 

kuitenkin myös ristiriidassa keskenään. Syyllistävätkö äidit itse itseään, jonka jälkeen 

etsitään selityksiä ja pyritään oikeuttamaan tekoa. Vai ehkä niinkin, että ensin selitellään ja 

oikeutetaan, mutta päädytään lopulta tuomitsemaan. Vai onko se pelkoa kiinni jäämisestä, 

äitiyden roolin murtumisesta, pelkoa epäonnistumisesta äitinä ja kasvattajana. Aineistossa 
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nousee vahvasti esiin äitien oma syyllistäminen tapahtuneesta ja siihen kietoutuneena on 

tuomitseva asenne väkivaltaa kohtaan. Osa aineiston äideistä pyrkii myös oikeuttamaan 

tekoaan esimerkiksi pienemmän lapsen suojelemisen varjolla. Tässä tutkimuksessa tulee 

vahvasti esiin äitiyden ristiriitaiset tunteet ja ambivalenssi oikeuttavan, tuomitsevan ja 

syyllistävän kehyksen välillä.  

Keskustelijoiden puheenvuoroissa korostui ylivoimaisesti tuomitseva kehys. Suurin osa 

keskustelijoista ei hyväksynyt lapseen kohdistuvaa väkivaltaa lainkaan. Ja 

huomionarvoista on myös se, että keskustelijoiden mielestä henkinen väkivalta oli usein 

pahempaa kuin lievä fyysinen väkivalta. Äitien puheenvuorossa taas korostui yksittäiset tai 

muutamalla myös pidempään jatkunut lievempiasteinen väkivaltaisuus, josta olivat eniten 

huolissaan. Äiti itse ei huutamista niinkään mieltänyt vakavaksi väkivallaksi. 

Mielenkiintoista oli myös huomata, että toisena suurimpana kehyksenä oli väkivallan 

ymmärtävä kehys tässä aineistossa tuomitsevan kehyksen rinnalla. Lähestulkoon samoilla 

viivoilla on auttava kehys, joka on kuitenkin hyvin loogista ymmärtävän kehyksen rinnalla. 

Kolmena viimeisenä kehyksenä analyysissa oli syyllistävä kehys, väkivaltaa vähättelevä 

kehys sekä oikeuttava kehys tässä järjestyksessä. Tuloksista voi päätellä, että yleisesti 

väkivalta tuomitaan laajasti mutta vertaistuellista tukea ja kannustusta sekä ymmärrystä 

teoille äidit saavat kanssakeskustelijoilta kuitenkin myös runsaasti. Tähän päätelmään 

pohjautuen voisi ajatella, että väkivaltaisesta käytöksestä voisi siten olla helpompi puhua. 

Mutta mikä tekee palvelujärjestelmästä edelleen niin kankean, ettei apua kuitenkaan 

uskalleta aktiivisesti hakea? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
  

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Emmi Lattu on väitöskirjassaan (2016, 46- 54) löytänyt erilaisia merkityksiä ja tapoja 

selittää väkivaltaa, ja myös omasta aineistosta juuri väkivallan oikeuttavan kehyksen 

merkitys korostui. Oikeuttavan kehyksen näkökulmasta väkivaltaisuutta pyritään tekemään 

hyväksyttävämmäksi niin itselle kuin muillekin. Vastuunottamisen käsite on tärkeä 

oikeuttavan kehyksen rinnalla. Yleisesti äitien tekemää väkivaltaa pidetään moraalisesti 

vääränä sekä myös rikoksenalaisena toimintana. Joissakin kulttuureissa väkivalta tosin on 

täysin sallittua, eikä sille näin ollen ole edes tarpeellista etsiä selityksiä tai hakea 

oikeutusta. Aineistoni äidit ovat toimineet useimmiten tietoisesti ja sillä hetkellä teko on 

tuntunut heille ainoana vaihtoehtona mutta samaan aikaan keskusteluissa omaa 

väkivaltaisuutta häivytetään, oikeutetaan sekä selitetään pois jollakin syyllä.  

Osa aineiston äideistä on kuitenkin toiminut myös tilanteessa impulsiivisesti tilannetta sen 

enempää harkitsematta mutta silti pyrkii oikeuttamaan tekoaan sekä häivyttämään ehkä 

syyllisyyden tunteita pois. Tämä aiheuttaa suuren ristiriidan vastuunoton sekä väkivallan 

oikeuttamisen käsitteiden välille. Oikeuttamista voitaisiin näin ollen ehkä verrata 

väkivaltaisen tekonsa puolustamiseen ja vastuun kieltämiseen. Väkivaltaisuuteen 

taipuvaiset ihmiset helposti pyrkivät oikeuttamaan tai puolustamaan tekoaan ja siten 

pyrkivät rakentamaan itsestään muiden silmissä moraalisesti oikein toimiva ihminen (Lattu 

2016, 46- 54.) Aineiston äitien sekä lukijoiden puheenvuoroissa näkyi selkeästi 

oikeuttamisen kehyksessä, että väkivalta hyväksyttiin lasten rankaisemisen muotona, 

jolloin lapsi oli tehnyt jotain väärää. Kasvatus/-kuritusväkivaltaa on aineistossa kuvattu 

opettamisena sekä myös vanhempien eräänlaisena velvollisuutenakin, ettei ”lapsista 

kasvaisi toisen luokan kansalaisia”.  

Tutkimukseni tulokset antavat lisää tietoa äitien sekä muiden internetin keskustelupalstojen 

lukijoiden tulkinnoista äitien väkivaltaisuudesta erilaisten kehysten avuin. Omassa 

aineistossani kuvaukset äitien väkivaltaisesta käytöksestä lapsiaan kohtaan pitävät sisällään 

muuan muassa tukistamista, läpsimistä, lyömistä sekä riuhtomista mutta myös henkistä 

väkivaltaa kuten huutamista ja lapsen alistamista. Näiden väkivallan muotojen lisäksi 

aineistossa nousi esiin myös viitteitä siitä, että äiti olisi ajatellut tappaa itsensä sekä 

ajatuksen tasolla miettinyt, että olisi parempi jos lapsia ei olisi ollenkaan. Väkivallan raa´in 

kärki ei omassa tutkimuksessanikaan näy kuten myös (Hautanen 2010) tutkimuksessaan 
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toteaa, ja äitien väkivallasta kerrotaankin aineistossa usein seuranneen lapsille vain 

mustelmia mutta ei sen vakavampia fyysisiä vammoja (Hautanen 2010, 83). 

Aineistossani olevien äitien sekä myös lukijoiden kirjoitukset toivat esiin selkeästi kaksi 

eri tapaa käsitellä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, joista toinen on äitien väsyminen 

pikkulapsiaikaan sekä toinen tapa on nähdä väkivalta yhtenä keinona kasvatuksessa. Moni 

vanhempi ei edes välttämättä tiedä, mikä kaikki on kuritusväkivaltaa. Entisaikojen 

hyväksytty tapa kasvattaa kurittamalla istuu edelleen tiukassa ainakin vanhemman 

sukupolven ajatuksissa. Väsymyksen on puheenvuoroissa kuvattu johtuvan joko yleisesti 

vaikeasta elämäntilanteesta, yksinäisyydestä sekä vastuun raskaudesta tai lapsen 

vaikeahoitoisuudesta tai itkuherkkyydestä. Joissakin puheenvuoroissa väsymys oli päässyt 

jo kasvamaan pitkälle masennuksesi, vihaksi joko itseään tai/sekä lapsiaan kohtaan, joka 

purkautui lopulta raivona. Väsymyksellä usein myös selitetään ja haetaan hyväksyntää 

väkivallan tekoihin. (Lattu 2016, 121.)  

Omaan tutkimukseenikin nojaten useimmiten riskitekijänä on ilmennyt äidin oma 

uupuminen lastenhoitotaakan sekä perheestä huolehtimisen alle. Aineistossani osa oli 

yksinhuoltajia mutta suuri osa myös ydinperheitä, jossa yleisimmin isä oli ansiotyössä ja 

äiti lasten kanssa kotona eikä lähiverkostoa ollut saatavilla tai ne olivat kaukana. 

Tutkimukseni aineistosta välittyi selvästi äitien väsyminen erityisesti pikkulapsiaikaan, 

jolloin lapsen kiukutellessa omat keinot loppuvat ja turvaudutaan voimakeinoihin 

saadakseen lapsi tottelemaan. Huomionarvoista on myös, että aineistossani suurin osa 

äitien käyttämästä väkivallasta on kohdistunut alle 5-vuotiaisiin lapsiin.  

Esimerkiksi kouluikäisiä lapsia tai siitä vanhempia ei mainittu kertaakaan, mikä viittaa 

myös vahvasti siihen, että äidit ovat kuormittuneimpia silloin, kun lapset ovat iän puolesta 

riippuvaisimmillaan vanhemmista. Myös esikoista kohtaan käytetty väkivalta nousi esiin 

aineistosta jonkin verran perheessä, jossa useampi lapsi. Usein tässä taustalla oli ollut myös 

tietynlainen suojeluvaisto pienempää lastan kohtaan. Ajattelen, että esikoiseen kohdistuva 

väkivalta voi johtua myös vanhemman keinottomuudesta ensimmäisen lapsen ollessa 

kyseessä.  Aineiston äidit olivat suurin osa ihan tavallisia perheenäitejä, jotka elivät joko 

parisuhteessa ydinperheessä tai yksinhuoltajaäitejä. Yhdistävä tekijä kaikille äideille oli 

kuitenkin se, että kukaan heistä ei käynyt ansiotyössä.  

Puheenvuorojen kuvauksista oli pääteltävissä, että kaikki väkivalta tapahtui kotona ja 

sellainen käsitys kaikista puheenvuoroista tulee, ettei paikalla ole tapahtumahetkellä ollut 
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muita kuin lapsi tai lapset sekä äiti. Päihteillä ei yksikään aineistoni äideistä oikeuttanut 

lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mikä taas saattaisi esimerkiksi miehen tekemänä olla yksi 

merkittävimmistä syistä käyttäytyä väkivaltaisesti. Masennus taas oli yksi aineiston äitien 

esiin nouseva piirre, joka edesauttoi väkivaltaan turvautumista vaikeassa tilanteessa. Usein 

äidin uupumisen taustalla voi olla myös masennusta tai muita mielenterveyteen liittyviä 

seikkoja. (Söderholm ym. 2012, 16- 17.)  

Puheenvuoroista käy ilmi, etteivät äidit välttämättä ole minkään tuen tai avun piirissä, 

koska he nimenomaan pyytävät apua ja neuvoja toimintaansa ja miten saisivat 

väkivaltaisen käytöksensä loppumaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Puheenvuoroissa 

tulee selkeästi esiin myös pelko viranomaisia kohtaan sekä lasten menettämisestä 

huostaanoton seurauksena. Useimmat äidit kokevat kuitenkin selvästi toimivansa vastoin 

ihanteita ja normeja, eikä yksikään äiti suhtautunut täysin välinpitämättömästi lapsiin 

kohdistuvaan väkivaltaan tai että se olisi jotenkin täysin hyväksyttävää. Avun piirin 

ulkopuolella olevia äitejä on varmasti vaikeinta tavoittaa ja saada heille rohkeutta 

puhumaan väkivaltaisuudesta.  

Lastensuojelun tuella autetut perheet saattavat saada helpommin apua myös 

väkivaltaisuuteen, tai ainakin se saatetaan huomata helpommin. Mutta sekään ei ole 

valitettavasti itsestään selvää, koska joskus väkivaltaisesti käyttäytyvää äitiä on vaikea 

tunnistaa päältä päin, eikä se ole mitenkään itsestään selvää että apua otettaisiin vastaan, 

vaikka sitä tarjottaisiin. Neuvolan terveydenhoitaja sekä kouluterveydenhuolto ovat 

avainasemassa ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Jonkinlainen vanhemmille suunnattu avoin 

chat esimerkiksi omaan lähineuvolaan tiettynä aikana voisi myös madaltaa kynnystä 

siihen, että äidit rohkaistuisivat puhumaan entistä rohkeammin väkivaltaisuudestaan ja 

annettaisiin lupa puhua. Tai voisivat puhua jo silloin, kun väkivaltaiset ajatukset valtaavat 

mielen. Se voisi tehdä koko ilmiöstä hyväksyttävämpää. Tämä toki vaatii myös 

työntekijältä valmiuksia ja edellytyksiä sekä kehitysmyönteisyyttä uusia menetelmiä 

kohtaan, jotta voisi tarjota äidille oikea-aikaista tukea.  

Toinen ääripää väkivallalla kasvattamiseen voi olla myös välinpitämättömyys lasta 

kohtaan. Lapsi saa käytännössä tehdä mitä vain ilman rajoja ja jopa ilman rakkautta. 

Tällaista toimintatapaa voidaan kutsua myös emotionaaliseksi kaltoinkohteluksi josta 

tutkimuksen alussa on tarkemmin kerrottu. Tämä ilmiö on nykypäivän yhteiskunnassamme 

ikävä ilmiö, joka valitettavasti on lisääntynyt huomattavasti. Tähän taas on monia syitä, 
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miksi tällaista tapahtuu. Esimerkiksi vanhemmat voivat olla paljon töissä, eivät ole 

henkisesti läsnä kotona ollessaan, ei ehkä uskalleta asettaa rajoja senkään vuoksi, koska 

pyritään hyvittämään lapselle menetettyä aikaa. Kotona olevat vanhemmat taas voivat olla 

niin masentuneita itse sekä voi olla päihteiden käyttöä, etteivät omat voimat enää riitä 

huolehtimaan riittävällä tavalla lapsesta, jolloin lapsi joutuu ikään kuin oman onnensa 

nojaan ja huolehtimaan itse itsestään. 

Hentilän ym. (2010) tutkimuksen mukaan lapsen oma aggressiivisuus tai kiukuttelu oli 

myös usein vanhemman väkivaltaisuuden taustalla, kuten se näkyi myös omassa 

tutkimuksessanikin. Toisin taas kun tottelemattomuuden kohdalla, lapsen aggressiivisuutta 

kuvailtiin myös oman tutkimukseni puheenvuoroissa sellaisena tekijänä, joka aiheutti 

välittömästi reaktion rankaista lasta. Hentilän ym. (2010) tutkimuksessa se myös ilmeni 

esimerkiksi siten, kuin myös omassa tutkimuksessani, että vanhemmat kuvasivat 

halunneen näyttää lapselleen, miltä väkivaltainen käytös tuntuu eli olivat toimineet samoin 

lasta kohtaan, kuin lapsi oli ensin toiminut vanhempaa kohtaan. Vanhemman 

väkivaltaisuus oli useimmiten lapselle huutamista ja kiroamista, mutta tällaista käytöstä 

esiintyi lisäksi myös siirryttäessä astetta vakavampaan väkivaltaan. Tukistamisen ja muun 

tämän asteisen väkivallan osalta se oli lähes yhtä yleinen syy kuin lapsen 

tottelemattomuus. Kyseisessä tutkimuksessa tuli myös esiin, että mitä haastavampaa lapsen 

käytös oli, sen rajumpaa oli vanhemman väkivaltaisuus. Tämä näkyi selkeästi myös 

omassa tutkimuksessani. (Hentilä ym. 2010, 269.) 

Emmi Lattu (2016, 130) tutkimuksessaan kertoo aineistonsa äitien puhuvan sen puolesta, 

että väkivalta on jotakin sen kaltaista, jota pitää kontrolloida mutta samanaikaisesti sitä on 

mahdotonta kontrolloida. Väkivallan tekoa on helppo puolustaa impulsiivisella 

käytöksellään ns. sokealla hetkellä tehtynä tekona, esimerkiksi sanomalla etten ”ehtinyt 

edes ajatella, kun löin”. Lapsiin hermostuminen ja väsyneenä ärsyyntyminen tuotti Latun 

aineiston äideille kauhukuvia lasten enemmästä vahingoittamisesta ja jopa tappamisesta. 

Aineistossa äitien tarinoissa näkyi pelko ja huoli väkivallan mahdollisesta 

vakavoitumisesta sekä kontrollin täydellisestä pettämisestä. Tämän saman ilmiön 

huomasin myös oman aineistoni äitien puheenvuoroista, jossa äidin kontrolli pettää ja 

väkivalta tuntuu hallitsemattomalta.  

Omassa tutkimuksessani väkivallan pidempiaikaiset seuraukset olivat usean äidin 

huolenaiheena. Äidit pelkäsivät, että olivat aiheuttaneet teoillaan lapselle pysyviä traumoja 
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tai että lapsi oppisi samanlaisen käyttäytymismallin omaan elämäänsä. Huoli ja rakkaus 

lasta kohtaan kuitenkin saivat äidin pohtimaan tekoaan ja mahdollisesti hakemaan apua. 

Väkivallanteko omaan lapseen kohdistuvana saattoi olla äidille myös se viimeinen pisara, 

joka herätti hänet omaan toimintaansa. Myös sillä kuinka rajua sekä usein toistuvaa 

väkivaltaisuus on ollut, on saattanut olla merkittävä raja, jolloin äiti on lähtenyt hakemaan 

apua omalle toiminnalleen. Äitien avun hakemisen mahdollisuudet ovat olleet kapeat, 

koska pelko kasvojen, äitiyden sekä lasten menettämisestä on ollut niin suuri.  

Muita syitä avun hakemattomuuteen voi olla esimerkiksi, että äiti on käyttänyt väkivaltaa 

yksittäisiä kertoja ja pitkän aikavälin kuluessa, jolloin siitä ei ole äidin mielessä 

muodostunut vielä ongelmaa. Erityisesti pelko lastensuojeluilmoituksesta ja sitä kautta 

lapsen huostaanotosta saa äidin helposti pysyttelemään hiljaa koko ongelmasta. Toisaalta 

osa äideistä pohti lapsen vapaaehtoista sijoittamisesta ”parempaan” perheeseen, kun ei itse 

osaa olla normaali äiti. Lastensuojelun väliintulo on pelottava asia, vaikka toisaalta apua 

kuitenkin kaivataan kipeästi. (Lattu 2016, 198.) Uskon myös, etteivät kaikki äidit 

edelleenkään edes tiedä mistä apua on mahdollista hakea ja saada. Internetin 

keskustelupalstalla on mahdollista avautua ongelmasta anonyymisti ja siten se on 

turvallinen vaihtoehto purkaa omia tuntemuksiaan. Tätä keinoa äidit ilmiselvästi 

käyttävätkin runsaasti. 

Ellonen ym. (2015) muistuttaa omassa tutkimuksessaan tärkeydestä tunnistaa äitiyteen 

liittyvä ristiriitaisuus, joka voi sisältää niin huolehtivia kuin vihamielisiä tunteita omaa 

lasta kohtaan. Tällainen ambivalenttisuus tulisi tunnistaa myös yhteiskuntamme 

palvelujärjestelmässä. Se on erityisen haastavaa, koska se tarkoittaa tasapainottelua äidin 

sekä lasten tarpeiden ja oikeuksien välillä. Tärkeänä tavoitteena voidaan pitää 

väkivaltatyön toimintakäytäntöjen vahvistamista sekä kehittämistä. Pelkkä riittävä 

tiedonkulku auttajien välillä ei ole tarpeeksi, vaan äidit tarvitsevat kyllin vakkoja 

palveluita, joiden turvin äitien on mahdollista saada keinoja turvalliseen kasvatukseen ja 

jotta he pystyvät tarjoamaan lapsille heidän oikeanlaista kehitystä tukevan 

kasvuympäristön. Yhtä lailla on kuitenkin huomioitava, että kaikkea äitien lapsiinsa 

kohdistamaa väkivaltaa ei ole mahdollista saada täysin näkyväksi. Tällainen on ominaista 

väkivallan tutkimiselle. Sen vuoksi myös palveluiden kehittämisen yhteydessä tulee 

muistaa hiljainen väkivalta, ja pitää kehittää erilaisia työkaluja myös sen tavoitettavuuden 

parantamiseksi ja tunnistamiseksi. Siksi juuri tarvitaankin jatkuvaa tunnustelua ja 
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avoimuutta erilaisille väkivallan tavoille sekä herkkyyttä kohdata ammattilaisten kuin 

myös äitien, isien ja lasten tarpeet ja oikeudet. (Ellonen ym. 2015, 78.)  

Omassa äitiydessään ja elämässään epäonnistumisia kokeneet naiset kokevat helposti 

itseensä kohdistuvia, moralisoivia sekä syrjiviä asenteita, jotka usein ovat myös esteenä 

äidin ja ammattilaisten välillä. Tällaisessa tilanteessa avunsaanti voi olla hyvin vaikeaa. 

Tärkeintä ammattiauttajien työssä olisi oppia kuuntelemaan äitien puhetta väsymyksestä 

tarkemmalla korvalla, pystyäkseen erottamaan sellaiset tilanteet, joissa äidillä on jo 

todellinen hätä. (Hiltunen 2016, 265, mukaan Törrönen 2009, 23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
  

7 POHDINTA 

Sensitiivisen aiheen vuoksi en halunnut tutkimukseni aineistoa lähteä keräämään muutoin 

kuin internetin anonyymien keskustelupalstojen kautta, vaikka mielenkiintoista olisi ollut 

haastatella ihmisten aitoja henkilökohtaisia mielipiteitä aiheesta ja esimerkiksi vertailla 

niitä keskustelupalstojen mielipiteisiin. Keskusteluissa kävi selkeästi ilmi esimerkiksi 

lastensuojeluun ilmoittamisen pelko, kanssakeskustelijat mieluummin kehottivat ottamaan 

yhteyttä neuvolaan tai lääkäriin. Mikä saa ajattelemaan, että esimerkiksi neuvolassa äitien 

väkivalta helpommin sivuutetaan, kuten monissa tutkimuksissa on tullut esiin. Edellä 

mainitut kommentit olla ottamatta yhteyttä lastensuojeluun, tulivat useimmiten 

kommentoijan taholta, eikä äidin. Pohdin myös sitä, että mikä saa äidin kirjoittamaan 

asiasta nettipalstalle – onko se tietämättömyys miten toimia väkivaltaisuuden jälkeen, 

keino syyllisyyden tunteiden lievittämiseksi, keinottomuus lapsen kanssa, vertaistuen 

puute, yleensäkin avun ja tuen puute arjessa, joskus jopa huomion hakemista itselleen 

ylitse pääsemättömältä tuntuvassa tilanteessa? Mikä tekee ammattiavun hakemisesta oman 

lapsensa ja itsenä vuoksi niin hyvin vaikeaksi? Tarvitaanko siihen ensin muiden 

hyväksyntää, jotta uskaltaa hakea apua? Onko nettikeskustelun avaaminen nimettömänä 

tapahtuneen jälkeen ensimmäinen turvallinen askel avun hakemiseen? 

Lasten kokemaan väkivaltaan puuttuminen tai sen ennaltaehkäisy vaatii vankkaa tukea 

perheeseen. Leikki-ikäisen lapsen kanssa eläminen antaa paljon, mutta on usein myös 

hyvin vaativa ajanjakso elämässä. Tukea kannustetaan etsimään usein perheen sosiaalisista 

verkostoista. Kaiken kaikkiaan lapsiin kohdistuva väkivalta on vaikeasti määriteltävä 

ilmiö, jonka vuoksi myös avun tarjoaminen siihen on hankalaa. (Hentilä ym. 2010, 272.)  

Erilaiset asenteet ja tunteet väkivaltaa kohtaan muodostavat erilaisia haasteita 

väkivaltakäsitteen täydelliselle ymmärtämiselle. Se nousee omassa tutkimuksessani 

selvästi esiin. Hentilän ym. (2010) tutkimuksessa jotkut äidit kuvasivat hyvin moninaisesti 

väkivaltaan päätyneitä kohtauksia ja taas toiset äidit kertoivat niistä vain hyvin 

vähäsanaisesti, kuten myös omat aineistoni äidit. Tällainen ero puhua äitien 

väkivaltaisuudesta voi kuvata äidin omaa ajatusta ja tulkintaa väkivallasta. Muutos 

väkivaltaan liittyvien asenteiden ja mielipiteiden, kuin myös matalampi mahdollisuus 

puuttua äitien käyttämään väkivaltaan tarvitsevat rohkeutta käydä avointa julkista 

keskustelua ilmiöstä. Tällainen muutos koko yhteiskuntamme jäsenissä edellyttää lisää 

tutkimustietoa äitien käyttämästä väkivallasta. Lasten ja heidän vanhempien 
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kokonaisvaltainen kohtaaminen voi olla merkittävä keino, jonka avulla on mahdollista 

pysäyttää ylisukupolvisuuden negatiivinen kehä väkivallalle ja näin ehkäistä pitkäaikaisia 

seurauksia. Nykypäivän haasteena ovat myös maahanmuuttajaperheet, joissa lasten 

kasvatustyylit voivat olla suuressakin ristiriidassa suomalaisen yhteiskunnan normien 

kanssa. (Hentilä 2010, 273.) 

Ammattilaisten kotikäyntien lisääminen olisi tärkeää perheen ja lasten hyvinvoinnin 

tukemiseksi sekä kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja jopa pysäyttämiseksi. Sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisilla on sekä velvollisuus että oikeus puuttua lasten kohtaamaan 

väkivaltaisuuteen ja sellaisiin olosuhteisiin, jotka vaarantavat lasten kasvua ja kehitystä.. 

Lukuisten tutkimusten valossa on käynyt esiin, että moniammatillinen yhteistyö ei lasten 

kohtaamassa väkivallassa toimi kuitenkaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Nousiainen 

ym. 2016, 87.) 

Eri tutkimuksissa, esimerkiksi Hentilä ym. (2010) on näyttäytynyt lasten kokeman 

väkivallan väheneminen mutta toisaalta esimerkiksi lastensuojelutyössä on 

lastensuojeluilmoitusten ja asiakkaiden määrä lisääntynyt runsaasti. (Inkilä ym. 2016, 63.)  

Olisi erityisen tärkeää kehittää uusia toimintatapoja ja menetelmiä sekä erityisesti parantaa 

moniammatillista yhteistyötä lapseen kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja oikea-

aikaisen avun saamiseksi. Tällä hetkellä yhdellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on 

liian suuri asiakasmäärä pystyäkseen huomaamaan ja puuttumaan perheiden moninaisiin 

ongelmiin. Sosiaalityöntekijän resurssit oman työn ohella ovat myös mitättömät, vaikka 

halua kaltoinkohtelun parempaan ennaltaehkäisyyn varmasti työntekijöiltä löytyisi.  

Lukiessani äitien puheenvuoroja pohdin sitä, uskotaanko yhteiskunnassamme todella niin 

tiukasti edelleen sellaiseen äitimyyttiin, jossa äitien odotetaan jaksavan, hoivaavan sekä 

siitä huolimatta antaen huolenpitoa oli äidin oma elämäntilanne miten kuormittava tahansa 

vai olemmeko menneet ajattelussa kuinka paljon eteenpäin? Viittaan tällä Aino Hilliahon 

pro gradu tutkimukseen (2010), jossa myös hän tutki vuosien 2002 ja 2009 väliseltä ajalta 

nettikirjoituksia äitien väkivaltaisuudesta. Oman tutkimukseni äidit kokivat, samoin kuin 

Hilliaho (2010) tutkimuksessaan toteaa, ettei äidille jää muita keinoja, kuin yrittää 

selviytyä arjesta ja sopeutua haasteiden ja väsymyksen ristiaallokossa. Työntekijöiden 

kotikäyntien merkitys korostuu tämän tuloksen valossa ja voisi antaa rohkeutta äidille 

puhua vaikeasta asiasta omassa turvallisessa ympäristössään. Voisiko se madaltaa kynnystä 

avun saamiseen jos työntekijät jalkautuisivat nykyistä enemmän perheisiin? 
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Äidin väkivaltaisuuteen avun oikea-aikainen kohdentaminen vaatii meidän kaikkien 

rohkeutta puhua asiasta. Edes lapsi ei välttämättä uskalla puhua kokemastaan väkivallasta, 

eikä liioin isä välttämättä kehtaa kertoa kenellekään, että perheen äiti on väkivaltainen 

mikäli asiasta edes tietää. Se lisää entisestään äidin syyllisyyttä ja painolastia asian 

suhteen. Tutkimusta lapsiin kohdistuvasta tutkimuksesta on syytä lisätä entistä 

henkilökohtaisemmalle tasolle, esimerkiksi lasten oma haastattelu sekä äitien haastattelu 

aiheesta. Olisi mielenkiintoista tietää esimerkiksi, kuinka avunsaaminen äidin 

väkivaltaisuuteen on kehittynyt muutaman vuosikymmenen aikana. Jälkeenpäin minulle 

tulikin idea lähteä tutkimaan aihetta siitä näkökulmasta, että minkälaista avunsaanti on 

ollut vaikkapa 1940-luvulta tähän päivään verrattuna ja miten suhtautuminen äitien 

väkivaltaisuuteen on muuttunut. Vertailututkimus tästä olisi hyvin mielenkiintoinen.  

Toivon oman tutkimukseni olevan ponnahduslauta asiantuntijoiden keskuudessa äitien 

väkivaltaisuuden ennaltaehkäisevään kehittämistyöhön ja tuovan lisää rohkeutta sekä 

varmuutta väkivaltaisuuden tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. 
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Liite 1. 

Äitien käyttämät, heidän omaa väkivallan käyttöään koskevat kommentit (yhteensä 

105 kpl) 

 

Oikeuttava kehys (32 kpl) 

 

Väkivalta ei aina ole väärin, 

vaan oikeutettua joissakin 

tilanteissa 

”Kyllähän sitä oli pakko 

pitää kuria vaikka 

väkivallalla, kun muu ei 

auttanut.” 

 

Ymmärtävä kehys (5 kpl) 

 

Ymmärtää olosuhteita ja 

tilanteita, mutta ei hyväksy 

itse tekoa 

”Olin niin väsynyt, että löin, 

vaikka niin ei saisikaan 

tehdä.” 

 

Tuomitseva kehys (20 kpl) 

 

Tuomitsee teon vääräksi, 

olivatpa olosuhteet mitkä 

tahansa 

”Tein väärin, sillä väkivalta 

on aina väärin ja 

vahingoittaa lapsia, eikä 

väsymys saa olla mikään 

tekosyy.” 

 

Väkivaltaa vähättelevä 

kehys 

(2kpl) 

 

Väkivaltaa vähätellään, 

suhteellistetaan ja 

mitätöidään 

”Ei se niin hirveää ollut.”  

”On minuakin piiskattu, 

eikä siitä ole traumoja 

jäänyt.” 

 

Avuntarpeen kehys 

(20kpl) 

 

Ongelman tunnistaminen 

sekä sen ratkaisemiseen 

avun ja neuvojen 

tarvitseminen 

”Miten voisin olla lyömättä 

lapsia, mikä auttaisi 

jaksamaan paremmin?” 

 

Itsensä syyllistämisen 

kehys 

(26kpl) 

 

Äitiin itseensä kohdistuvat 

syytökset väkivallantekijänä 

”Tein väärin ja siksi olen 

huono äiti ja epäonnistunut 

vanhempi.” 
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Liite 2.  

Keskustelijoiden käyttämät, toisten äitien väkivallan käyttöä koskevat kommentit 

(yhteensä 310 kpl) 

 

Oikeuttava kehys (25kpl) 

 

Väkivalta ei aina ole väärin, 

vaan oikeutettua joissakin 

tilanteissa 

”On oikeutettua kurittaa 

lasta, jos muut keinot eivät 

auta.” 

 

Ymmärtävä kehys (63kpl) 

 

Ymmärtää olosuhteita ja 

tilanteita, mutta ei hyväksy 

itse tekoa 

”On ihan inhimillistä 

erehtyä, ja ehkä opit tästä 

että et enää ajaudu 

samanlaisen tilanteeseen.” 

 

Tuomitseva kehys (99kpl) 

 

Tuomitsee teon vääräksi, 

olivatpa olosuhteet mitkä 

hyvänsä 

”Tuollainen on aina väärin 

ja se vahingoittaa lasta, 

turha selitellä 

väsymyksellä.” 

 

Väkivaltaa vähättelevä 

kehys 

(32kpl) 

 

Väkivaltaa vähätellään, 

suhteellistetaan ja 

mitätöidään 

”Ei tuo nyt niin kamalaa 

ole.” 

”On minuakin piiskattu, ja 

kunnon kansalainen on 

tullut.” 

 

Auttava kehys (60kpl) 

 

Ongelman tunnistamiseen, 

sen ratkaisemiseen ja 

muutokseen ohjaava kehys 

”Kannattaisiko ottaa yhteyttä 

vaikka perheneuvolaan?” 

 

Syyllistävä kehys (31kpl) 

 

Toiseen, tämän tekoihin ja 

koko olemukseen 

kohdistuva syyllistäminen 

”On syytäkin potea 

syyllisyyttä, olet huono äiti 

ja lapset pitäisi ottaa sinulta 

pois.” 

 

 

 

 


