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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuritusväkivaltaa. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli tuottaa tietoa suomalaisten julkisilla keskustelupalstoilla esiintuomista kuri-

tusväkivallan kokemuksista ja siihen liittyvistä asenteista. Kuritusväkivallan ko-

kemuksia tarkasteltiin lapsuudessa koettujen kuritusväkivallan muotojen sekä 

seurausten kautta.  

Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella hyödyntäen fenomeno-

logista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto koostui 51:stä kommentista, jotka ke-

rättiin julkisilta keskustelupalstoilta kuritusväkivaltaa käsittelevistä keskuste-

luista. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.  

Tukistaminen ja piiskaaminen nousivat yleisimmiksi kommenteissa esiin-

tuoduiksi kuritusväkivallan muodoiksi. Lapsuuden kuritusväkivallan seurauk-

sina kommenteissa nostettiin esille monia negatiivisia asioita kuten fyysisiä ja 

mielenterveydellisiä seurauksia sekä huonoja välejä vanhempiin. Joissain kom-

menteissa tuotiin esille myös lapsuuden kuritusväkivallan positiivisia seurauk-

sia. Kuritusväkivaltaan liittyvä asenne tuotiin esille vain noin 20 prosentissa 

kommentteja. Näistä kommentoijista suurin osa ei hyväksynyt kuritusväkival-

taa.  

Tutkimuksen tulokset ovat suurimmilta osin johdonmukaisia aiempien tut-

kimusten tulosten kanssa. Tieto koetuista kuritusväkivallan muodoista sijoittuu 

kuitenkin menneisyyteen ja tieto seurauksista ja asenteista puolestaan nykypäi-

vään. Varsinkin tieto kuritusväkivallan seurauksista on erityisen tärkeää piirtä-

essämme kuvaa kuritusväkivallan todellisesta luonteesta.  
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1 JOHDANTO

Kuritusväkivalta voi olla käsitteenä useille vieras, mutta moni on kokenut jon-

kinasteista kuritusväkivaltaa lapsuudessaan. Kuritusväkivaltaa on esimerkiksi 

töniminen, tukistaminen, piiskaaminen, läpsiminen ja luunappien antaminen. 

Kuritusväkivalta voi olla muodoltaan myös henkistä. Muun muassa lapsen uh-

kaileminen tai halventaminen pilkkaamalla on henkistä kuritusväkivaltaa. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2010, 35-36.) 

Ellonen (2012, 31) erottaa kuritusväkivallan yhdeksi kaltoinkohtelun muo-

doksi. Kaltoinkohtelua pidetään eräänlaisena yläkäsitteenä, joka lukee sisäänsä 

monenlaista lapsiin kohdistuvaa negatiivista tekemistä sekä tekemättä jättämistä 

(Ellonen 2012, 30). Sosiaali- ja terveysministeriö (2010, 16) määrittelee kuritusvä-

kivallan toiminnaksi, jolla lapsen vanhempi tai muu aikuinen pyrkii rankaise-

maan tai säätelemän lapsen käyttäytymistä aiheuttaen lapselle ruumiillista tai 

henkistä kipua. Kuritusväkivallalla ei pyritä aiheuttamaan lapselle fyysistä vam-

maa (Tupola, Kivitie-Kallio, Kallio & Söderholm 2012, 100) vaan sitä käytetään 

kasvatustarkoituksessa (Ellonen 2012, 31).  

Lapsen suojaaminen itsensä vahingoittamiselta tai esimerkiksi lapsen ra-

joittaminen särkyvien esineiden suojaamiseksi ei ole kuritusväkivaltaa. Myös-

kään uskonnollisiin rituaaleihin liittyvä väkivalta, jota ei oikeuteta kasvatuksella, 

ei ole kuritusväkivaltaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 37.) Hyvärinen 

(2017, 5) erottaa myös kuritusväkivallan lapsen laiminlyönnistä, jossa vanhempi 

ei vastaa esimerkiksi lapsen emotionaalisiin tarpeisiin tai anna lapselle riittävästi 

ravintoa tavoittelematta kuitenkaan lapsen käyttäytymisen säätelyä. Tämän ta-

painen laiminlyönti voi johtua esimerkiksi vanhemman mielenterveysongel-

mista. (Hyvärinen 2017, 5.)  

Kuritusväkivalta valikoitui tämän tutkimuksen aiheeksi, sillä siinä yhdis-

tyy kasvatus ja väkivalta. Nämä ovat kaksi asiaa, joiden ei moraalisesti pitäisi 

liittyä toisiinsa. Vanhempien tehtävänähän on turvata lapselleen tasapainoinen 
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elinympäristö (Ellonen 2012, 25). Kuritusväkivallan pitäminen pinnalla julki-

sessa keskustelussa edesauttaa laajemminkin väkivallan vähenemistä, sillä lap-

suudessaan kuritusväkivaltaa kokenut saattaa aikuisena käyttää väkivaltaa 

muun muassa kumppaniaan tai lapsiaan kohtaan (Hynynen ym. 2015, 99). Kuri-

tusväkivallasta keskusteleminen julkisuudessa voi edesauttaa myös asenteiden 

muutosta. Hyvärinen (2017, 26) tuokin esille sen, että vaikuttamis- ja tiedottamis-

työlle on edelleen tarvetta, jotta ymmärrys jokaisen oikeudesta väkivallattomaan 

lapsuuteen tavoittaisi kaikki suomalaiset. Suomessa on toteutettu joitakin kuri-

tusväkivaltaan liittyviä kampanjoita. Lastensuojelun Keskusliitto tuotti Älä lyö 

lasta -mediakampanjan vuosina 2006 ja 2007 (Sariola 2012, 2) ja Suomen Unicef 

Kuritus ei kasvata -kampanjan vuonna 2011 (Unicef 2011). Vuonna 2011 tulikin 

kuluneeksi 20 vuotta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen voimaantulosta Suo-

messa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 25).  

Aiempaa tutkimusta kuritusväkivallasta on tehty muun muassa siihen liit-

tyvistä asenteista (mm. Sariola 2012, Hyvärinen 2017), sen syistä ja seurauksista 

(Hynynen, Kylmä, Paavilainen & Lepistö 2015; Gershoff 2002) sekä kuritusväki-

vallan kokemuksista (Ellonen 2012). Sariolan (2012, 2) mukaan Suomessa on tut-

kittu kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä kattavammin 

kuin muualla maailmalla.  

Vaikka julkisen keskustelun tärkeys kuritusväkivallan ennaltaehkäisyn 

kannalta tuodaan esille (mm. Sariola 2012, 2), kuritusväkivaltaa ei ole aiemmin 

tutkittu sosiaalisen median julkisilla keskustelupalstoilla esiintuotuna. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena onkin tuottaa tietoa suomalaisten julkisilla keskustelu-

palstoilla esiintuomista kuritusväkivallan kokemuksista ja siihen liittyvistä asen-

teista. Tämä tuo tietoa siitä, miten suomalaiset suhtautuvat kuritusväkivaltaan ja 

tuovat kokemuksiaan sekä asenteitaan esiin julkisissa keskusteluissa.  
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2 KURITUSVÄKIVALTA

2.1 Kuritusväkivalta käsitteenä ja siihen liittyvä lainsää-

däntö  

Kuritusväkivalta on käsitteenä suhteellisen tuore, sillä se lanseerattiin vuosina 

2006 ja 2007 toteutetussa Lastensuojelun Keskusliiton Älä lyö lasta -mediakam-

panjassa (Sariola 2012, 2). Aiemmin kuritusväkivallasta puhuttiin ruumiillisena 

kurituksena ja kyseistä käsitettä käytetään edelleen Suomen lainsäädännössä. 

Ruumiillinen kuritus luo kuitenkin harhaanjohtavan vaikutelman siitä, että olisi 

kyse lapsen kasvatukseen kuuluvasta asiasta. Kuritusväkivalta termillä selkiyte-

tään eroa väkivallan ja kasvatuksen välillä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 

16.) 

Aiemmin historiassa kussakin kulttuurissa ja edelleen nykypäivänäkin jois-

sain kulttuureissa kuritusväkivaltaa pidetään hyväksyttävänä ja sen käytön kat-

sotaan olevan oikeutettua lapsen rankaisemiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 16). Man (2016, 27) tuo esille Straussin (2003, 2010) tulokset siitä, että kuri-

tusväkivalta, joka on laillista Yhdysvalloissa, on siellä monien omaksuma ja hy-

väksymä. Man (2016, 27) korostaa kuitenkin duRivagen ym. tuloksia (2015), joi-

den mukaa monissa Euroopan maissa on kuritusväkivallan kieltävää lainsäädän-

töä. Esimerkiksi Suomen lainsäädäntö on kieltänyt kuritusväkivallan käytön jo 

vuodesta 1984 (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983/361 1 § 3. mo-

mentti). Hyvärinen (2017, 6) tuo kuitenkin esille, että säädettyä kieltoa alettiin 

selkeästi soveltaa oikeuskäytännössä vasta 1990-luvulle tultaessa.  

Myös YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista puuttuu kuritusväkivallan 

käyttöön. Sopimuksen artikla 19 kieltää lapsiin kohdistuvan ruumiillisen ja hen-

kisen väkivallan, laiminlyönnin, välinpitämättömän tai huonon kohtelun, vahin-

goittamisen, pahoinpitelyn ja hyväksikäytön. Tämän lisäksi artikla 37 kieltää lap-

sen rankaisemisen julmalla tai halventavalla tavalla. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2010, 31.) 
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2.2 Kuritusväkivaltaa koskevat asenteet ja syitä kuritusvä-

kivallan käytölle  

Hyvärisen (2017, 7-8) selvitys tarkastelee Lastensuojelun keskusliiton toimeksi 

antaman kyselyn tuloksia liittyen kuritusväkivaltaa koskeviin asenteisiin. Kyse-

lyn tulokset tuovat esille sen, että suurin osa suomalaisista ei hyväksy lapsen 

ruumiillista kuritusta kasvatuskeinona. Tulokset tuovat lisäksi esille sen, että 95 

% vastaajista tietää sen, että Suomen laki ei salli lapsen ruumiillista kurittamista. 

(Hyvärinen 2017, 10.)  

Hyvärinen (2017, 11) vertaa tuloksia myös aiempien vuosien selvityksien 

vastauksiin. Vertaamalla tuloksia huomataan, että kuritusväkivallan hyväk-

syvien osuus on vähentynyt ja tämä kehitys on jatkunut myönteisenä. Hyväk-

syvien asenteiden lasku on tosin ollut hitaampaa 2010-luvulla, jos verrataan 

2000-luvun ensimmäiseen vuosikymmeneen. Kiinnostavaa on se, että asenteet 

ovat muuttuneet kaikilla ikäluokilla, sillä sukupolvien välillä ei ole enää juuri-

kaan eroja kuritusväkivallan hyväksymisessä. Hyvärinen (2017, 11) tuo myös 

esille sen, kuinka kaikissa kyselyissä suurempi osa miehistä kuin naisista pitää 

ruumiillista kuritusta hyväksyttävänä kasvatuskeinona. Miehet myös suhtautu-

vat kurittamiseen myötämielisemmin kuin naiset. Tuloksista ilmeni myös se, että 

yksinasuvat pitävät ruumiillista kurittamista hyväksyttävämpänä kuin lapsiper-

heiden vanhemmat. (Hyvärinen 2017, 11; 14.) Yllättävää on kuitenkin se, että lap-

siin kohdistuvaan väkivaltaan suhtautuminen on erilaista kuin suhtautuminen 

aikuisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Vuonna 2006 tehdyssä vastaavassa kyse-

lyssä kysymykseen parisuhteen ristiriitojen ratkaisusta kohtuullisella väkival-

lalla samaa mieltä olleita oli noin 1 %. Vuonna 2012 kuitenkin joka kymmenes 

vanhempi hyväksyi lasten ruumiillisen kurituksen. (Sariola 2012, 7.)  

Selvityksessä tuotiin esille myös se, ovatko lapsiperheiden vanhemmat 

käyttäneet kasvatuksessa kuritusväkivallan muotoja. Vuoden 2017 tuloksia ver-

rattiin myös vuosien 2007 ja 2012 tuloksiin. Vanhemmat ovat käyttäneet selkeästi 

eniten tukistamista kuritusväkivallan muodoista jokaisena tutkittuna vuonna. 

Vuonna 2007 vanhemmista 50 % oli tukistanut lapsiaan ja vuonna 2017 vastaava 

luku oli 24 %. Kuitenkin sekä tukistaminen että sormille näpäytys, läimäytys ja 
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piiskaaminen ovat vähentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2017. Ainoastaan väki-

vallalla uhkailu on lisääntynyt, jos verrataan vuotta 2012 vuoteen 2017. Yhteen-

vetona reilusti yli kolmannes vanhemmista ilmaisi joskus käyttäneensä lastensa 

kasvatuksessa jotain edellä mainituista kuritusväkivallan muodoista. (Hyväri-

nen 2017, 15-16.)  

Tuloksista ilmeni myös se, että naiset käyttävät miehiä enemmän kuritus-

väkivaltaa, vaikka miehet suhtautuvat kurittamiseen naisia positiivisemmin. 

Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä useissa tutkimuksissa on havaittu naisten 

kohdistavan miehiä enemmän väkivaltaa lapsiin. Hyvärinen (2017, 16) nostaa tu-

loksista esille mielenkiintoisena havaintona sen, että miesten kurittavat käytän-

nöt ovat vähentyneet viime vuosina enemmän kuin naisten. Tämän voi päätellä 

olevan seurausta miesten kasvaneesta vastuusta lasten kasvatuksesta. (Hyväri-

nen 2017, 16.)  

Henkistä kuritusväkivaltaa tarkastellessa havaitaan se, että suomalaisten 

asenteet ovat yhtä kielteiset ruumiillisen kurituksen käyttöä kohtaan kuin ruu-

miillisella kurituksella uhkaamista kohtaan. Tulosten mukaan suomalaisten mie-

lestä lapseen kohdistuva henkinen kuritusvalta, kuten esimerkiksi nälviminen tai 

vähättely, pelottelu hylkäämisellä tai satuttamisella, huutaminen tai mykkä-

koulu, on haitallisempaa kuin fyysinen väkivalta. (Hyvärinen 2017, 18-19.)  

Hyvärisen (2017, 22) selvitys tuo esille lisäksi sen, että vanhemmat, jotka 

hyväksyvät fyysisen kurittamisen, kurittavat lapsiaan todennäköisemmin kuin 

ne vanhemmat, jotka eivät hyväksy fyysistä kurittamista. Todennäköisyys sille, 

että vanhemmat kurittavat lapsiaan, kasvaa myös selvityksen perusteella silloin 

kun vanhemmalla on omia lapsuuden kokemuksia kuritusväkivallasta. 54 % 

vanhemmista, joita oli kuritettu lapsuudessaan, oli myös kurittanut omia lapsi-

aan. Tämän lisäksi yli kaksinkertainen osuus niistä, joita oli kuritettu lapsena, piti 

kuritusväkivaltaa hyväksyttävänä, kun verrattiin niihin, joita ei ollut kuritettu 

lapsena. Tulokset paljastavat kuritusväkivallan ylisukupolvisuuden. Tästä muo-

dostuukin kuritusväkivallan jatkumo, kun lapsuuden kurituskokemukset vai-

kuttavat asenteisiin ja tästä edespäin kuritusväkivallan käyttöön omia lapsia 

kohtaan.  (Hyvärinen 2017, 22-24.) 
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Xing, Wang, Wang ja Wang (2019, 172) tutkivat vastavuoroisia yhteyksiä 

äitien ja isien kuritusväkivallan käytön ja siihen liittyvien asenteiden välillä Kii-

nassa. Heidän tuloksensa mukailevat Hyvärisen aiemmin esittämiä tuloksia eli 

vanhempien kuritusväkivaltaa koskevat asenteet ovat yhteydessä heidän kuri-

tusväkivallan käyttöönsä sekä äideillä että isillä. Tutkimuksessa tuli esille myös 

se, että isien asenne kuritusväkivaltaa kohtaan on myönteisempi, mutta äidit 

käyttävät kuritusväkivaltaa enemmän. Xing ym. (2019, 176) huomasivat myös, 

että kuritusväkivallan käyttö tiettynä vuonna ei ennustanut vanhempien kuri-

tusväkivaltaa koskevia asenteita seuraavana vuonna. (Xing ym. 2019, 176.)  

McKeen ym. (2007, 188) tutkivat muun muassa lapsen sekä vanhemman su-

kupuolen vaikutusta suullisen ja fyysisen kurituksen käyttöön. Heidän tulos-

tensa mukaan poikiin käytetään ankarampaa suullista sekä fyysistä kuritusta 

kuin tyttöihin. Tämän lisäksi isät käyttävät äitejä ankarampaa fyysistä kuritusta 

poikia kohtaan. Ankaran suullisen kurituksen käytön kohdalla äitien ja isien vä-

lillä ei ollut tutkimuksessa eroa. Suullisen kurituksen kohdalla myöskään lasten 

sukupuolten välillä ei ollut eroa. Tulosten mukaan sekä lapsen että vanhemman 

sukupuoli vaikuttaa siis vain fyysisen kurituksen kohdalla. (McKeen ym. 2007, 

193-194.)  

Grogan-Kaylor ym. (2018, 67) tutkivat, mitkä tekijät ennustavat vanhem-

pien kuritusväkivallan käyttöä Ukrainassa. Korkeammat tasot perheen kommu-

nikaatiota sekä ongelmakeskeisiä hallintakeinoja liittyivät matalampiin tasoihin 

useimmissa kuritusväkivallan muodoissa. Äidin korkeampi hengellisyys liittyi 

puolestaan vähempään piiskaamiseen sekä lyömiseen. Äidin korkeampi koulu-

tus ennusti taas vähempää fyysisten rangaistusten käyttöä kuten myös äidin kor-

keampi ikä. Näiden tekijöiden lisäksi osa demografisista ominaisuuksista ennusti 

äitien kuritusväkivallan käyttöä. (Grogan-Kaylor ym. 2018, 69-70.) 

Hynysen, Paavilaisen, Kylmän ja Lepistön (2015, 95) tutkimuksessa selvi-

tettiin nuorten käsityksiä kuritusväkivallan syistä ja seurauksista. Nuorten esille 

tuomat näkemykset kuritusväkivallan syistä jaettiin yhteisöllisiin, kurittajaan 

liittyviin sekä aikuisen vallankäyttö lapseen liittyviin tekijöihin. Yhteisöllisiin te-

kijöihin nuoret mainitsivat yhteiskunnan vaikutuksen, joka näyttäytyi uskonnon 
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ja kulttuurin kautta. Nuoret liittivät perheen sisäiset ongelmat kuten perheen 

henkiset ongelmat sekä huonot perhesuhteet myös yhteisöllisiin tekijöihin. (Hy-

nynen ym. 2015, 96.)  

Kurittajaan liittyvinä tekijöinä nuoret toivat esiin kurittajan menneisyyden 

painolastin kuten kurittajan lapsuuden kuritusväkivallan, kovan ja huonon kas-

vatuksen sekä muita menneisyyden traumoja. Näiden lisäksi mainittiin kuritta-

jan kielteisten tunteiden ja murheiden purkaminen. Nuoret kuvasivat kuritusvä-

kivallan olevan seurausta joko tilanteen kuormittavuudesta tai kurittajan vihan-

hallintaongelmista kuten kärsimättömyydestä, äkkipikaisuudesta tai ilkeästä ja 

väkivaltaisesta luonteesta.  Kielteisinä tunteina mainittiin muun muassa ahdis-

tus, tyytymättömyys, viha, kyllästyminen sekä turhautuneisuus. Kurittajan 

oman elämän murheina esiin tuotiin väsymys, stressi, työ- ja rahahuolet sekä 

mielenterveys- ja ihmissuhdeongelmat. Myös kurittajan päihteiden käyttö mai-

nittiin kurittajaan liittyvinä tekijöinä. Aiemmin mainittujen tekijöiden lisäksi 

nuoret toivat esille myös kurittajan piirteitä, ominaisuuksia ja mieltymyksiä, ku-

ten ajattelemattomuus, tyhmyys ja itsekkyys sekä vääristynyt maailmakuva tai 

arvomaailma. (Hynynen ym. 2015, 96-97.)  

Aikuisen vallankäyttöön lapseen liittyvinä tekijöinä tuotiin esiin lapsen toi-

mintaan puuttuminen ja kuritus keinottomuutena, kasvatuksena tai alistami-

sena. Nuoret toivat esiin näkemyksen, jonka mukaan kurituksella puututaan lap-

sen käytökseen ja tekoihin kuten esimerkiksi huonoihin käytöstapoihin, tottele-

mattomuuteen tai liialliseen tietokoneen käyttöön. Myös lapsen koulunkäyntiin  

sekä päihteiden käyttöön puuttuminen mainittiin aikuisen vallankäyttönä lap-

seen liittyvinä tekijöinä. Lisäksi mainittiin lapsen haastavat ominaisuudet ja nii-

hin puuttuminen. Lapsen haastavina ominaisuuksina tuotiin esiin muun muassa 

vammaisuus, murrosikä, tyhmyys sekä laiskuus.   (Hynynen ym. 2015, 97-98.)  

Sosiaali- ja terveysministeriön Kansallinen lapsiin kohdistuvan väkivallan 

vähentämisen toimintaohjelmassa 2010-2015 (2010, 17) tuotiin esille joitain syitä 

kuritusväkivallan käyttöön kasvatuksessa. Nämä syyt oli jaettu kolmeen osaan, 

joita ovat vanhemman uupumuksen ja väsymyksen aiheuttama itsehillinnän me-
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nettäminen, mielenterveysongelman tai päihteiden väärinkäytön aiheuttama vä-

kivaltainen lapsen käsittely sekä se, että vanhempi ajattelee väkivallan olevan oi-

keutettua ja tämän vuoksi käyttää sitä johdonmukaisesti apuna kasvatuksessa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 17.) Hynysen ym. tutkimuksessa tuotiin esille 

saman tyyppisiä tekijöitä kuritusväkivallan syinä.  

2.3 Suomalaisten kohtaama kuritusväkivalta ja kuritusväki-

vallan seuraukset  

Ellonen (2012, 19) tuo tutkimuksessaan esiin suomalaisten 0-12-vuotiaiden lasten 

kotonaan kohtaamaa kaltoinkohtelua. Tutkimuksen tulokset perustuvat kysely-

tutkimukseen, johon vastasivat lasten vanhemmat. Tulosten mukaan suomalai-

set vanhemmat ovat valistuneita kasvattajia. Suurin osa vastaajista tiesi, että ku-

ritusväkivalta on laissa kiellettyä ja he suhtautuivatkin varsin kielteisesti lasten 

lyömiseen. Vain alle yksi prosentti vastaajista myöntää käyttäneensä kaikkein 

vakavampia väkivallan muotoja, kuten esineellä lyömistä, potkimista tai nyrkillä 

lyömistä, lapseensa. Neljä prosenttia vanhemmista on lyönyt tai läimäissyt las-

taan. Kuitenkin joka viides vanhempi myöntää tukistaneensa lastaan. Jos otetaan 

huomioon kaikki teot, jotka luokitellaan kuritusväkivallaksi, lähes joka toiseen 0-

12-vuotiaaseen suomalaiseen lapseen on kohdistettu kotonaan vuoden aikana 

kuritusväkivaltaa. (Ellonen 2012, 19; 115.)  

Tulosten mukaa kuritusväkivaltaa kohdistettiin eniten 3-6-vuotiaisiin lap-

siin. Tämän lisäksi tulokset nostavat esille sen, että alle 3-vuotiaisiin kohdistetaan 

kuritusväkivaltaa enemmän kuin kouluikäisiin lapsiin. Ellosen (2012, 116) mu-

kaan kuritusväkivallan keskittyminen pieniin lapsiin näyttäytyy suomalaisille 

perheille tyypillisenä ilmiönä. Kuritusväkivalta myös näyttäytyy tutkimuksessa 

sukupolvelta toiselle siirtyvänä perhetason ilmiönä. (Ellonen 2012, 116.) Kuten 

Hyvärisen (2017, 23) selvityksessä ilmeni, myös tämän tutkimuksen tulokset tu-

kivat väitettä, että vanhemmat, jotka ovat omassa lapsuudessaan kokeneet kuri-

tusväkivaltaa, käyttävät sitä omiin lapsiinsa enemmän kuin ne vanhemmat, jotka 
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eivät ole kokeneet lapsuudessaan kuritusväkivaltaa (Ellonen 2012, 116-117). El-

losen (2012, 117) tutkimuksessa nousi myös esiin se, että kuritusväkivaltaa ha-

vaitaan kaikentyyppisissä perheissä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön (2010, 37) toimintaohjelmassa tuotiin esille 

joitain kuritusväkivallan seurauksia. Kurittamisella yritetään saada lapsi käyt-

täytymään tietyllä tavalla, mutta kuritusväkivallalla ei voida saada aikaan pitkä-

aikaista toivotunlaista käyttäytymistä. Kuritusväkivalta vaikuttaa muun muassa 

kielteisesti vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Tämän lisäksi kuritusvä-

kivallalla on lukuisia kielteisiä seurauksia lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen 

ja hyvinvointiin. Kuritusväkivalta lisää muun muassa riskiä psyykkisiin ongel-

miin, aggressiivisuuteen ja epäsosiaaliseen käyttäytymiseen. Tämän lisäksi se voi 

vaurioittaa lapsen käsitystä oikeasta ja väärästä sekä johtaa heikkoon itseluotta-

mukseen. Joidenkin tutkimusten mukaan kuritusväkivalta voi vaikuttaa myös 

lapsen kognitiiviseen ja älylliseen kehitykseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 37-38.)  

Kuritusväkivallan seuraukset voivat vaikuttaa vielä aikuisiälläkin. Se lisää 

esimerkiksi riskiä päihdeongelmiin ja rikolliseen käyttäytymiseen. Lapsi voi 

myös sisäistää mallin väkivallan käyttämisestä ongelmien ja konfliktien ratkaise-

miseen. Tämä voi seurata lasta aikuisiälle asti. Tämän vuoksi on olemassa riski, 

että kuritusväkivaltaa kokenut yksilö ilmaisisi aggressiotaan väkivaltaisesti esi-

merkiksi kumppaniaan tai lapsiaan kohtaan.  (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 

38.)  

Gershoff (2002, 539) tekee artikkelissaan yhteenvetoa meta-analyysilla saa-

tavilla olevasta empiirisestä datasta vanhempien kuritusväkivallan ja lasten 

käyttäytymisen välisistä yhteyksistä. Meta-analyysin tulokset osoittavat, että 

vanhempien kuritusväkivalta liittyy heikentyneeseen moraaliseen sisäistämi-

seen, lisääntyneeseen lapsuuden sekä aikuisuuden aggressioon, kasvaneeseen 

lapsuuden sekä aikuisuuden rikolliseen ja antisosiaaliseen käyttäytymiseen, hei-

kentyneeseen vanhemman ja lapsen suhteen laatuun sekä heikentyneeseen lap-

suuden ja aikuisuuden mielenterveyteen. Tulosten mukaan kuristusväkivalta 

yhdistyy myös kasvaneeseen riskiin joutua fyysisen hyväksikäytön uhriksi sekä 
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kasvaneeseen riskiin hyväksikäyttää omaa lastaan tai puolisoaan. Meta-analyysi 

siis vahvistaa sen, että vanhempien käyttämä kuritusväkivalta ja tietyntyyppinen 

lapsen käyttäytyminen ja kokemukset liittyvät merkittävästi toisiinsa. Meta-ana-

lyysi ei voi kuitenkaan vahvistaa aiheuttaako kuritusväkivalta ehdottomasti tie-

tyntyyppistä lapsen käyttäytymistä. (Gershoff 2002, 539; 544; 551.) 

Meta-analyysin lisäksi Gershoff (2002, 551) esittää prosessi-kontekstimallin, 

joka identifioi lapsessa tapahtuvat prosessit, jotka saattavat muuttaa kuritusvä-

kivallan kokemukset silminnähtäväksi lapsen käyttäytymiseksi. Prosessi-kon-

tekstimalli (kuvio 1) keskittyy siihen, miten ja miksi vanhemman käyttämä kuri-

tusväkivalta voi vaikuttaa lapsiin, mikä vaikutus sillä voi olla sekä milloin ja ke-

nelle kuritusväkivallalla voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus. Mallin 

hypoteesin mukaan kuritusväkivalta vaikuttaa lapsiin pääasiallisesti käynnistä-

mällä ja muotoilemalla sekä tunne- että kognitiivisia prosesseja. Prosessi-kon-

tekstimallin mukaan lapsen välittämä käyttäytyminen ja kokemukset kuritusvä-

kivallan seurauksena ovat meta-analyysin tulosten mukaisia. (Gershoff 2002, 

551.)  
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Kuvio 1. Gershoffin (2002, 552) prosessi-kontekstimalli  

 

 

Hynysen ym. (2015, 98) tutkimuksessa nuoret toivat esiin monenlaisia ku-

ritusväkivallan mahdollisia seurauksia. Nuorten mainitsemat kuritusväkivallan 

seuraukset jaettiin fyysisiin seurauksiin, väkivallan lisääntymiseen, henkiseen 

järkkymiseen, vaikeuksiin toimia toisten kanssa sekä muuttumiseen kurittajan 

toivomaan suuntaan. Fyysisinä seurauksina nuoret mainitsivat fyysisiä vammoja 

ja oireita kuten mustelmat, naarmut sekä murtumat. Nuoret mainitsivat myös 

kuoleman mahdollisena kuritusväkivallan seurauksena. Väkivallan lisääntymi-

senä nuoret toivat esille väkivallan purkautumisena muihin henkisellä ja fyysi-

sellä tasolla, väkivallan kohdistamisen itseen esimerkiksi itsetuhoisina tekoina ja 

ajatuksina sekä väkivallan hyväksymisen ja siihen tottumisen. (Hynynen ym. 

2015, 98-99.) 
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Henkisenä järkkymisenä esiin tuotiin muun muassa lapsen henkinen pa-

hoinvointi ja vahingoittuminen. Nuoret ajattelivat lapsien kokevan kuritusväki-

vallan seurauksena kielteisiä tunteita kuten pelkoa, vihaa, turvattomuutta sekä 

stressiä ja ahdistusta. Nuoret myös ajattelivat lasten kehityksen kärsivän. Henki-

seen järkkymiseen sisällytettiin myös itsetunnon ja -luottamuksen heikkenemi-

nen, rajojen kokeileminen ja riskikäyttäytyminen sekä koulun- ja työssäkäynnin 

ongelmat. Vaikeuksina toimia toisten kanssa nuoret mainitsivat kuritetun epä-

varmuuden sosiaalisissa tilanteissa ja niistä vetäytymisen, kurittajan ja kuritetun 

suhteen hankaloitumisen sekä kurituksen haittavaikutukset perhe-elämään. 

Nuoret toivat esille kuritetun vetäytymistä, arkuutta sekä vihaa ja katkeruutta 

kurittajaa kohtaan. (Hynynen ym. 2015, 99-100.)  

Kurituksen niin sanotusti positiivisina seurauksina nuoret toivat esiin kuri-

tetun muuttumisen kurittajan toivomaan suuntaan. Tässä mainittiin lapsen käy-

töksen paraneminen ja elämässä pärjääminen. Kurituksen seurauksena lapsi 

saattoi rauhoittua ja totella paremmin sekä alkaa kunnioittamaan auktoriteetteja. 

Kurituksen seurauksena mainittiin myös se, että kuritettu oppisi suojelemaan 

turvallisuuttaan ja vahvistuisi kestämään paremmin kipua. Nuoret toivat myös 

esille sen, että kuritus voisi estää lasta käytöshäiriöiltä ja huumeidenkäytöltä. 

(Hynynen ym. 2015, 100.)  

Templen ym. (2018, 234) tutkimuksessa tarkastellaan lapsuuden kuritusvä-

kivallan yhteyttä todennäköisyyteen syyllistyä tulevaisuudessa fyysiseen seu-

rusteluväkivaltaan. Heidän tulostensa mukaan kuritusväkivalta toimii merkittä-

vänä ja vankkana ennustajana seurusteluväkivallan käytölle. Tämän lisäksi su-

kupuoli ja vanhemman koulutus vaikuttavat seurusteluväkivallan käyttöön. 

(Temple ym. 2018, 234-235.) Templen ym. tulokset ovat yhdenmukaisia aiemmin 

esille tuotujen kuritusväkivallan seurausten kanssa liittyen väkivallan käyttämi-

seen konflikteissa ja aggression ilmaisemiseen fyysisesti esimerkiksi kumppania 

kohtaan.  
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2.4 Kuritusväkivallan ennaltaehkäisy  

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan (2010, 18-19) kuritusväkivallan ennalta-

ehkäisyssä ja vähentämisessä tulee ottaa huomioon kolme tärkeää kohderyhmää. 

Koska kuritusväkivaltaa käytetään usein alle kouluikäisiin lapsiin, ovat pienten 

lasten vanhemmat keskeinen kohderyhmä. Toinen keskeinen kohderyhmä on 

erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat. Tämä johtuu siitä, että vammais-

ten ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmat ovat usein uupuneita. Ruotsissa 

tehdyn tutkimuksen mukaan vammaiset lapset kokivat kuritusväkivaltaa kaksi 

kertaa useammin kuin muut lapset. Kolmas tärkeä kohderyhmä on maahan-

muuttajaperheet. Yksi syy tähän on se, että maahanmuuttajat tulevat usein 

maista, joiden lainsäädännössä ei ole kielletty kuritusväkivaltaa. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2010, 18-19.)  

Holdenin, Brownin, Baldwinin ja Caderaon (2014, 904-906) tutkimusten tu-

losten mukaan lyhytkin altistuminen tutkimustuloksille kuritusväkivallan yh-

teyksistä lasten ongelmalliseen käyttäytymiseen voi vähentää positiivisia kuri-

tusväkivaltaan liittyviä asenteita vanhemmilla sekä henkilöillä, jotka eivät ole 

vanhempia. Reichin, Pennerin, Duncanin ja Augerin (2012, 115-116) mukaan kas-

vatuksellisen informaation upottaminen vauvakirjoihin on tehokas ja edullinen 

menetelmä muuttaa uusien äitien kasvatusasenteita. Heidän tutkimuksensa mu-

kaan tämä vaikuttaa erityisesti kuritusväkivallan hyväksyviin asenteisiin varsin-

kin afroamerikkalaisilla äideillä sekä äideillä, joilla on alhainen koulutustaso 

(Reich ym. 2012, 115).  

Sosiaali- ja terveysministeriö esittelee (2010, 20-28) 16 toimenpide-ehdo-

tusta. Nämä liittyvät esimerkiksi kuritusväkivallan ehkäisyyn sekä tiedotukseen 

ja muun muassa vanhempien sekä lasten tukemiseen. Kolme ensimmäistä toi-

menpide-ehdotusta koskee vanhempien uupumuksen ehkäisemistä sekä jaksa-

misen tukemisen vahvistamista palveluissa, kotikasvatuksen tuen organisointia 

matalan kynnyksen periaatteella eri palveluiden yhteyteen ja verkkoon sekä li-

säksi palveluita tukemaan vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien rat-

kaisemista huomioiden lisäksi myös lasten tuen tarve. Toimenpide-ehdotuksissa 
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tuodaan esille myös lasten luottamuksen lisäämistä palveluihin, viranomaisyh-

teistyön parantaminen sekä oikeusjärjestelmän toimintatapojen yhdenmukaista-

minen. Lisäksi toimenpide-ehdotuksissa mainitaan lapsen oikeuksien sisällyttä-

minen lasten kanssa työskentelevien ammattikuntien koulutukseen, kuritusvä-

kivaltaa ehkäisevän työn painopiste neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa, koulun 

rooli ihmisoikeuskasvatuksessa sekä kuritusväkivaltaan liittyvän tiedon jakami-

sessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 21-28.) 

Ulla Korpilahden toimittama Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden 

edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025: Osa 

I (2018, 62) tuo esille viisi kuritusväkivaltaa ehkäisevän työn kannalta keskeistä 

osa-aluetta. Nämä ovat viestintä, lapsen oikeudet, koulutus, vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuki sekä tiedon- ja avunsaannin kanavat (THL 2018, 62). Nämä osa-

alueet ovat jotenkuten yhteneviä Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2010 

esille tuomien 16 toimenpide-ehdotuksen kanssa, joista osa esiteltiin aiemmin. 

Tämä tuokin esille sen, että kuritusväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen 

tarvitaan yhä edelleen toimenpiteitä ja täten myös kuritusväkivallan tutkiminen 

on edelleen ajankohtaista.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoa suomalaisten julkisilla keskustelupals-

toilla esiintuomista kuritusväkivallan kokemuksista ja siihen liittyvistä asenteista 

uudenlaisen aineiston avulla.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaisia kuritusväkivaltaan liittyviä kokemuksia suomalaiset tuovat 

esille julkisilla keskustelufoorumeilla? 

1.1 Millaisia kuritusväkivallan muotoja tutkittavat ovat kokeneet lap-

suudessaan? 

1.2 Millaisia näkemyksiä tutkittavilla on heidän kokemansa kuritusväki-

vallan seurauksista?  

2. Millaisia kuritusväkivaltaa koskevia asenteita suomalaiset tuovat esille 

julkisilla keskustelufoorumilla?  

3.2 Tutkimuskohde ja lähestymistapa  

Tutkimus toteutetaan laadullisella tutkimusotteella hyödyntäen fenomenolo-

gista lähestymistapaa. Hirsjärven, Remesin ja Sajavaaran (2009, 161) mukaan laa-

dullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Käsillä 

olevan tutkimuksen tutkimuskohteena toimivat kommenttien sisällöt eli kerto-

mukset kokemuksista ja asenteista. Tämän vuoksi lähestymistavaksi valikoitui 

fenomenologinen lähestymistapa. Fenomenologinen lähestymistapa tarkastelee 

ihmisen suhdetta omaan elämistodellisuuteensa eli toisin sanoen kokemuksia 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 40). Varsinaisena kohteena toimii inhimillisen koke-

muksen merkitykset (Tuomi & Sarajärvi 2018, 40).  

 



19 
 

3.3 Tutkittavat ja aineiston keruu  

Tutkimusaineisto koostuu 51 julkisilla keskustelupalstoilla julkaistuista 

kommenteista. Kommenttien pituus vaihtelee parista lauseesta pidempiin kirjoi-

tuksiin. Tutkimusaineisto kerättiin julkisilta keskustelupalstoilta kuritusväkival-

taa käsittelevistä kommenttiketjuista. Aineistoa kerättiin keskustelupalstoilta 

hyödyntäen ”kuritusväkivalta” ja ”kuritus” hakusanoja. Aineistoksi valikoitui 

tutkimuksen kannalta informaatiorikkaimmat kommentit eli otos on harkinnan-

varainen satunnaisen sijaan.   

Aineiston valintakriteereinä toimi muun muassa se, että kommentit tuovat 

selkeästi esille niiden kirjoittajien omia lapsuuden kokemuksia kuritusväkival-

lasta tai heidän kuritusväkivaltaa koskevan asenteensa. Kommenttien täytyi siis 

liittyä henkiseen tai ruumiilliseen kuritukseen. Kommenttien kirjoittajien omi-

naisuuksilla ei ollut väliä. Tutkittavien kriteerinä oli täten vain heidän suomen 

kielen taitonsa sekä se, että he kirjoittavat julkisille keskustelupalstoille tavoitel-

lun aineiston vuoksi. Näiden ominaisuuksien lisäksi aineiston valintaan vaikutti 

kommenttien julkaisun ajankohta. Valitut kommentit on julkaistu aikavälillä 

2019-2020. Tämä muodostui kommenttien valintakriteeriksi sen vuoksi, että 

viime vuosina ei ole ilmestynyt julkisia kuritusväkivaltaan liittyviä kampanjoita, 

jotka voisivat vaikuttaa tutkittavien asenteisiin.   

Julkisten keskustelupalstojen kommentit valikoituivat aineistoksi muun 

muassa aiheen sensitiivisyyden vuoksi. Kuritusväkivaltaan liittyvät kokemukset 

ja asenteet voivat herättää ihmisissä monenlaisia komplekseja tunteita ja tämän 

vuoksi aineiston kerääminen kirjoitetussa muodossa oli yksinkertaisesti helpom-

paa kuin haastatteluiden toteuttaminen. Aineiston kerääminen julkisten keskus-

telupalstojen kommentteina myös auttoi säilyttämään tutkittavien anonymitee-

tin. Tämän vuoksi jotkin tutkijat suosivat kyselylomakkeita arkojen tai vaikeiden 

aiheiden tutkimuksessa, sillä anonymiteetin lisäksi tutkittavat jäävät tarkoituk-

sellisesti etäisiksi (Hirsjärvi ym. 2009, 206).  
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3.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysissä hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tämä 

valikoitui analyysimenetelmäksi, sillä se ei tarvitse aiempaa teoriaa kuten teoria-

ohjaava tai teorialähtöinen analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 112). Tämä lisäksi 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi on induktiivista eli se etenee yksittäisestä ylei-

seen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107; 122). Aineistolähtöisessä analyysissa analyy-

siyksiköt eivät ole etukäteen harkittuja tai sovittuja (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108). 

Tutkimusaineistosta pyritäänkin luomaan teoreettinen kokonaisuus (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 108). Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä ja sillä pyritään kuvaa-

maan dokumenttien eli aineiston sisältöä sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

117; 119). Sen tarkoituksena onkin tiivistää ja selkeyttää aineisto kadottamatta 

kuitenkaan sen sisältämää informaatiota (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122). Aineisto-

lähtöinen sisällönanalyysi voidaan esittää kolmivaiheisena prosessina Milesin ja 

Hubermanin (1994) mukaan. Analyysi alkaa aineiston pelkistämisestä ja etenee 

aineiston ryhmittelystä teoreettisten käsitteiden luomiseen. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 122.)  

Aineiston analyysi alkoikin ensimmäisestä vaiheesta eli aineiston pelkistä-

misestä. Aineisto luettiin läpi ja siitä poistettiin kaikki tutkimukselle epäolennai-

nen informaatio. Tämän jälkeen jäljelle jäänyt luettiin läpi etsien tutkimuskysy-

mysten kannalta kaikkein informaatiorikkaimpia ilmaisuja. Informaatiorikkaim-

mat ilmaisut ryhmiteltiin tämän jälkeen samankaltaisuuksien avulla. Samankal-

taiset ilmaisut yhdistettiin alaluokiksi. Alaluokat yhdistettiin edelleen ylä-

luokiksi. Analyysin lopussa yläluokat yhdistettiin yhdeksi yhdistäväksi luo-

kaksi, joka on yhteydessä tutkimuksen tehtävään.  
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4 TULOKSET 

Tutkimuksen tehtävänä oli tuottaa tietoa suomalaisten julkisilla keskustelupals-

toilla esiintuomista kuritusväkivallan kokemuksista ja kuritusväkivaltaa koske-

vista asenteista.  Aineiston analyysin aikana aineisto jakautui kolmeen pääluok-

kaan tutkimuskysymysten mukaisesti. Nämä ovat koetut kuritusväkivallan 

muodot, kuritusväkivallan seuraukset sekä kuritusväkivaltaa koskevat asenteet. 

Näihin yläluokkiin sisältyy alaluokkia. Alaluokat muodostuivat aineistossa 

usein esiintyneiden ilmausten ryhmittelyn perusteella. Samankaltaiset toistu-

vasti mainitut kuritusväkivallan muodot, seuraukset tai asenteet yhdistettiin siis 

omiksi alaluokikseen. Taulukossa 1 on esitelty kyseiset yläluokat sekä niiden ala-

luokat ja näihin sisältyviä pelkistettyjä ilmauksia.  

TAULUKKO 1. Kuritusväkivalta aineistossa                                                  

Yläluokat  Alaluokat                            Pelkistetyt ilmaukset  

Koetut kuritusväki-
vallan muodot 

Tukistaminen 

Piiskaaminen/selkä-
sauna 

Henkinen väkivalta 

Luunapit 

Lyöminen 

Muut 

 

Remmillä lyöminen, vitsasta, koivuniemen her-
raa… 

Vähättely, huutaminen, uhkailu… 

 

Avokämmenellä, nyrkillä… 

Suun pesu saippualla, ravistelu, tavaroilla heit-
tely, nipistäminen, töniminen 

Kuritusväkivallan 
seuraukset 

Fyysiset seuraukset 

Mielenterveys 

Välit vanhempiin 

Luottamuspula 

Konfliktien välttely 

Miellyttämishaluisuus 

Itsetuntoon liittyvät asiat 

Positiiviset seuraukset  

Muut 

Mm. mustelmia 

Masennus, ahdistus 

Ei pidä yhteyttä, välit katkenneet…  

Ei pysty luottamaan, ei luota miehiin 

Pelkää konflikteja, välttää konflikteja 

Yrittää miellyttää kaikkia… 

Kokee olevani huonompi, tyhmempi… 

Oppi meni perille, karaisi 

Miesviha, alistuva, vetäytyvä 

 

 

 

 

 

 



22 
 
 

TAULUKKO 1. Kuritusväkivalta aineistossa                                                  

Yläluokat  Alaluokat                            Pelkistetyt ilmaukset  

 

Kuritusväkivaltaa 
koskevat asenteet 

 

Hyväksyvät asenteet 

Kielteiset asenteet 

 

Saattaisi kurittaa fyysisesti… 

Minun lapsiani ei kuriteta fyysisesti… 

 

4.1 Tutkittavien lapsuudessaan kokemat kuritusväkivallan 

muodot  

Aineistossa tutkittavat toivat esille monia lapsuudessaan kokemia kuritusväki-

vallan muotoja. Selkeästi yleisimpänä koettuna kuritusväkivallan muotona mai-

nittiin tukistaminen.  Analysoiduista 51 kommentista 29:ssä mainittiin tukistami-

nen. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkittavista noin 57% on tukistettu heidän lapsuu-

dessaan. Osa kommentoijista kuvaili tukistamista hiuksista repimisenä, osa tuk-

kapöllynä. Muutamassa kommentissa tukistamisesta puhuttiin lievempänä tai 

”kevyempänä” kurituksena. Eräs kommentoija toi esille myös sen, että häntä oli 

tukistettu taaperoikäisenä ja toista kommentoijaa puolestaan noin 4-8-vuotiaana.  

Toiseksi yleisimpänä lapsuudessa koettuna kuritusväkivallan muotona 

mainittiin piiskaaminen ja selkäsaunat. 26:ssa kommentissa mainittiin piiskaami-

nen tai selkäsauna eli noin 51% tutkittavista oli kokenut näitä kuritusväkivallan 

muotoja. Kommentoijat toivat esille saaneensa muun muassa vitsasta ja rem-

mistä. Myös koivuniemen herra sekä avokämmenellä piiskaaminen mainittiin. 

Yhdessä kommentissa kerrottiin näin: 

Äiti ajoi takaa vyön kanssa ja löi mihin sattui osumaan. Kun olin 4-vuotias hakkasi minua 
voimiensa takaa patukaksi kieritetyllä koivuvitsalla, ei toki ollut lehtiä pehmentämässä. 
(Anonyymi 1) 

15:sta kommentissa mainittiin myös henkinen väkivalta fyysisen kurituksen li-

säksi. Väkivallalla uhkailu, huutaminen ja vähättely tuotiin esille lapsuudessa 

koettuna henkisenä väkivalta. Eräässä kommentissa kerrottiin seuraavanlaisesti: 
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En kelvannut sellaisena kuin olin, olin suuri pettymys ja äiti häpesi mua. Sen sijaan että 
olisi yrittänyt tukea ja hankkia apua, lyttäsi mut täysin. Sain myös kuulla ettei musta oo 
mihinkään, mitään en tehnyt oikein. (Anonyymi 2)  

Toisessa kommentissa kerrottiin samansuuntaisesta vähättelystä:  

Meitä… vähäteltiin ja lannistettiin tyyliin, ettemme tarvitse mitään ja ei meistä ikinä mi-
tään tule. (Anonyymi 3) 

Luunappien saaminen mainittiin 11:sta kommentissa kuten myös lyöminen. 

Kommenteissa kerrottiin sekä avokämmenellä että nyrkillä lyömisestä. Näiden 

lisäksi yksittäisissä kommenteissa tuotiin esiin töniminen, suun pesu saippualla, 

retuuttaminen, nipistäminen sekä tavaroilla heittely. Kurittamisen muotoina 

mainittiin myös ulkona seisottaminen yöpuvuissa kovalla pakkasella, kylmäko-

merossa seisottaminen sekä jääkylmät suihkut.  

 

4.2 Tutkittavien näkemykset kokemansa kuritusväkivallan 

seurauksista 

Tutkittavat toivat esille monia kokemansa kuritusväkivallan seurauksia. Ensinä-

kin välittöminä fyysisinä seurauksina mainittiin mustelmia ja kuhmuja. Näiden 

lisäksi yksi kommentoija kertoi saaneensa lievän aivotärähdyksen kuritusväki-

vallan seurauksena. Kuusi kommentoijaa kertoi lapsuudessa koetun kuritusvä-

kivallan vaikuttaneen heidän mielenterveyteensä. Kommenteissa mainittiin 

muun muassa masennus, ahdistus, syömishäiriö sekä unettomuus.  

Selkeästi eniten lapsuudessa koetun kuritusväkivallan koettiin vaikutta-

neen kommentoijien ja heidän vanhempiensa väleihin. Kymmenen kommentoi-

jaa toi esille, kuinka kuritusväkivalta vaikutti negatiivisesti heidän ja heidän van-

hempiensa väliseen suhteeseen. Heidän lisäkseen muutama kommentoija mai-

nitsi, kuinka heillä on koetusta kuritusväkivallasta huolimatta edelleen hyvät vä-

lit vanhempiinsa. Kommentoijat, joilla kuritusväkivalta oli vaikuttanut negatii-

visesti heidän väleihinsä heidän vanhempiensa kanssa, kertoivat kuinka he 
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muun muassa eivät pitäneet yhteyttä vanhempiinsa, lopettivat asioista kertomi-

sen heille, kokivat omat vanhempansa vieraina eivätkä anna omia lapsiaan hoi-

toon isovanhemmille. Kaksi kommentoijaa nosti esille, etteivät he pidä yhteyttä 

äitiinsä ja kolme kommentoijaa toi puolestaan isänsä esille sinä vanhempana, 

jonka kanssa he eivät ole tekemisissä.  

Kuusi tutkittavaa mainitsi, että heidän lapsuudessaan kokemastaan kuri-

tusväkivallasta seurasi luottamuspula muihin ihmisiin. Eräs kommentoija mai-

nitsi, ettei hän voisi vielä kuvitella luottavansa keneenkään esimerkiksi parisuh-

teen perustamista ajatellen. Toisessa kommentissa mainittiin, ettei kommentoija 

luota yhteenkään mieheen. Viidessä kommentissa mainittiin konfliktien välttely. 

Kaksi kommentoijaa kertoi pelkäävänsä konflikteja ja toiset kaksi kertoivat vält-

tävänsä konflikteja.  

Viisi kommentoijaa mainitsi miellyttämishaluisuuden lapsuuden kuritus-

väkivallan seurauksena. Eräs kommentoija mainitsi yrittävänsä miellyttää muita 

ihmisiä, jotta he eivät suuttuisi mistään. Toinen kommentoija kertoi olevansa 

edelleen liian kiltti. Neljässä kommentissa tuotiin esiin itsetuntoon liittyviä asi-

oita. Eräs tutkittava mainitsi häpeävänsä itseään, toinen kertoi huonosta itsetun-

nostaan ja kolmas kirjoitti kokevansa itsensä huonommaksi, tyhmemmäksi ja ar-

vottomammaksi kuin muut huolimatta hänen menestyksestään opinnoissa ja 

työelämässä.  

Vain kolmessa kommentissa kerrottiin lapsuudessa koetun kuritusväkival-

lan niin sanotuista positiivisista seurauksista. Erään kommentoijan mielestä ku-

ritusväkivalta karaisi ja hänelle tuli sen seurauksena paremmat käytöstavat. Toi-

nen kommentoija kertoi kuritusväkivallan auttaneen hän tajuamaan, että hänen 

tekonsa oli väärin ja hän oppi olemaan toistamatta virhettään. Kolmas tutkittava 

kirjoitti opin menneen perille kuritusväkivallan seurauksena.  

Edellä mainittujen lapsuudessa koetun kuritusväkivallan seurauksien li-

säksi kommenteissa mainittiin yksittäisiä seurauksia. Pari kommentoijaa kertoi 

olevansa alistuvia ja eräs mainitsi olevansa pahasti läheisyysriippuvainen. Eräs 

kommentoija koki, että hänen lapsuudessaan kokemansa kuritusväkivalta jätti 
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sellaisen jäljen, että hänen tekee vihaisena mieli tukistaa omaa lastaan. Kommen-

teissa mainittiin myös vahva miesviha ja valtava kuolemanpelko. Yksi kommen-

toija kertoi myös suhtautuvansa omaan koskemattomuuteensa erittäin tarkasti.  

4.3 Tutkittavien oma kuritusväkivaltaa koskeva asenne  

Vain 11:sta kommentissa tutkittavat kertoivat omasta suhtautumisestaan kuri-

tusväkivaltaan eli heidän kuritusväkivaltaa koskevasta asenteestaan. Vain kah-

dessa kommentissa ilmaistiin kuritusväkivallan hyväksyviä asenteita. Eräs kom-

mentoija kirjoitti seuraavanlaisesti: 

Itselläni ei ole lapsia, mutta jos olisi, niin uskoisin että välillä saattaisin kurittaa fyysisesti. 
Koivuniemen herraa en antaisi, mutta tukasta kiinni ja luunappi, niitä kylläkin… En näe 
siinä mitään väärää, vaikka sitä vastaan nykyään kaikki kovin tuntuukin olevan. (Ano-
nyymi 4) 

Kuritusväkivaltaan kielteisesti suhtautuvia asenteita ilmaistiin puolestaan yh-

deksässä kommentissa. Kaksi kommentoijaa mainitsi, ettei heidän tulisi mieleen-

kään lyödä omia lapsiaan. Yksi tutkittava kertoi asenteestaan näin: 

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kurittaminen ON väärin, eikä johda hyvään lopputu-
lokseen. (Anonyymi 5)  

Toinen kommentoija kirjoitti seuraavanlaisesti: 

…lapsia pitäisi kuulemma kurittaa ja olen huono äiti kun en sitä tee…oma elämä pilattiin 
lapsena kurittamalla. (Anonyymi 6) 

Heidän lisäkseen erän tutkittava kommentoi tällä tavoin: 

Ei tulisi mieleenkään lyödä omia lapsiani tai nujertaa heitä ihmisenä. En vain pysty tajua-
maan mitä minunkin kasvatuksellani sillä haettiin. Missä tilanteessa vanhempani ajatteli 
että tarvitsisin vaikkapa syvää häpeän kokemusta ja miten se hyödyttää minua elämässä? 
(Anonyymi 7)  

Kommentoijat ilmaisivat selkeästi, että heidän mielestään kurittaminen on väärin 

ja, että he eivät hyväksy väkivaltaa. Vaikka tutkittavista kommenteista vain noin 

21,6 % kertoi kuritusväkivaltaa koskevasta asenteestaan, näistä yli 80% suhtautui 

kielteisesti kuritusväkivaltaan.  
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5 POHDINTA

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaisia kuritusväkivallan ko-

kemuksia ja kuritusväkivaltaan liittyviä asenteita suomalaiset tuovat esiin julki-

silla keskustelupalstoilla. Kokemuksien osalta tarkasteltiin tutkittavien lapsuu-

dessaan kokemia kuritusväkivallan muotoja sekä heidän näkemyksiään koke-

mansa kuritusväkivallan seurauksista.  

Tukistaminen mainittiin yli puolessa kommenteista. Myös piiskaaminen 

tuotiin esille monissa kommenteissa. Ellosen (2012, 115) tutkimuksessa joka vii-

des suomalaisista vanhemmista myöntää tukistaneensa lastaan. Hyvärisen (2017, 

15) mukaan katsottaessa vuosia 2007, 2012 ja 2017 tukistaminen on ollut kaikkein 

yleisin kuritusväkivallan muoto. Kuitenkin sekä tukistaminen että piiskaaminen 

ovat vähentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2017 (Hyvärinen 2017, 15). Piiskaami-

sen yleisyys oli vuonna 2017 yhdessä prosentissa (Hyvärinen 2017, 15). Tässä tut-

kimuksessa kuitenkin 51 % kommentoijista oli kokenut piiskaamista lapsuudes-

saan. Emme voi kuitenkaan tietää, mille vuosikymmenelle heidän lapsuutensa 

sijoittuu. Tämän vuoksi tutkittavien lapsuudessaan kokemia kuritusväkivallan 

muotoja ja esiin tulleiden muotojen yleisyyttä ei voida verrata suoraan viime 

vuosien tutkimusten tuloksiin nykypäivän tilanteesta.  

Tutkittavat toivat esille paljon lapsuuden kuritusväkivallan negatiivisia 

seurauksia kuten fyysisiä seurauksia, mielenterveyteen liittyviä asioita sekä huo-

noja välejä vanhempiin. Gershoff (2002, 544) mainitseekin kuritusväkivallan seu-

rauksina heikentyneen vanhemman ja lapsen välisen suhteen sekä heikentyneen 

mielenterveyden. Myös Hynynen ym. (2015, 98-100) tuovat esille kurittajan ja ku-

ritetun välisen suhteen hankaloitumisen, fyysisiä seurauksia kuten mustelmia 

sekä kuritetun henkisen järkkymisen, johon sisältyy muun muassa kielteisiä tun-

teita kuten pelkoa sekä itsetunnon heikkenemistä. Tutkimuksen tulokset täten 
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vahventavat sekä Gershoffin (2002) että Hynysen ym. (2015) tutkimusten tulok-

sia näiltä osin.  

Hynysen ym. (2015, 100) tutkimuksessa mainitaan myös kuritusväkivallan 

positiivisia seurauksia kuten lapsen muuttumista kurittajan toivomaan suuntaan 

esimerkiksi parantamalla käytöstään. Myös käsillä olevassa tutkimuksessa muu-

tama tutkittava nosti esiin samansuuntaisia kuritusväkivallan positiivisia seu-

rauksia. Gershoffin (2002, 544) tutkimuksessa mainitaan aiemmin esille tuotujen 

seurausten lisäksi myös aggression lisääntyminen sekä rikollinen ja antisosiaali-

nen käyttäytyminen mahdollisina kuritusväkivallan seurauksina. Hynynen ym. 

(2015, 99) puolestaan mainitsevat väkivallan lisääntymisen yhtenä mahdollisen 

kuritusväkivallan seurauksena. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan noussut esiin 

tämänkaltaisia kuritusväkivallan seurauksia. Tämä voi toki johtua aineiston 

luonteesta. Kysymykseksi nouseekin se, tuovatko ihmiset esimerkiksi omaa ri-

kollista taustaansa tai väkivaltaista käyttäytymistään yhtä helposti esille julkisilla 

keskustelupalstoilla kuin heitä kohtaan käytettyä väkivaltaa. 

Vain yksitoista kommentoijaa toi esille heidän kuritusväkivaltaa koskevan 

asenteensa. Kuitenkin näistä yhdestätoista 81% ei hyväksy kuritusvaltaa, joten 

vaikka otos on pieni, on se aiempiin tutkimustuloksiin verraten samansuuntai-

nen. Hyvärisen (2017, 10) tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista ei hy-

väksy lapsen ruumiillista kuritusta. Vaikka Ellosen (2012, 116) ja Hyvärisen 

(2017, 23) tutkimusten mukaan kuritusväkivalta näyttäytyy siirtyvän sukupol-

velta toiselle, tässä tutkimuksessa ei näkynyt kyseistä ilmiötä. Suuri osa tutkitta-

vista, jotka olivat lapsuudessaan kokeneet kuritusväkivaltaa, toivat esille, kuinka 

he eivät hyväksy kuritusväkivaltaa eivätkä käytä sitä omien lastensa kasvatuk-

sessa. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tavoite täyttyi, sillä tutkimuksen tulosten 

avulla saamme tietoa suomalaisten julkisilla keskustelupalstoilla esiintuomista 

kuritusväkivallan kokemuksista ja siihen liittyvistä asenteista.  
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5.2 Tutkimuksen eettiset ratkaisut ja luotettavuus  

Tarkasteltu aihe eli kuritusväkivalta on luonteeltaan herkkä ilmiö. Koska tutki-

muksen lähestymistapana toimi fenomenologinen lähestymistapa eli tutkimuk-

sessa tarkasteltiin kokemuksia (Tuomi & Sarajärvi 2018, 40), tuli aihetta lähestyä 

sensitiivisesti ja tutkittavien anonymiteetti suojaten. Koska tutkimusaineisto ke-

rättiin julkisilta keskustelupalstoilta, tutkimuslupia ei tarvittu. Käytettyjä julkisia 

keskustelupalstoja ei tuotu erikseen esille edesauttaakseen tutkittavien anonymi-

teetin suojausta. Aineiston luonteen vuoksi suhde tutkittaviin säilyikin etäisenä 

ja anonyymina. Tutkimuksessa esille tuodut aineistokatkelmat valittiin myös 

niin, että ne eivät yhdisty keskustelupalstoilla oleviin profiileihin. 

Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, tutkimuksen tulokset liittyvät tut-

kittavien yksilöllisiin elämänpolkuihin. Tämän vuoksi tuloksia tulikin käsitellä 

ja tulkita tämän mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 164).  Tutkimuksen luotetta-

vuutta lisää tutkimusprosessin läpinäkyvyys ja tarkka selostus (Hirsjärvi ym. 

2009, 232). Muun muassa aineiston kerääminen ja analysointi tuotiin selkeästi 

esille. Myös suorien aineistokatkelmien käyttö lisää luotettavuutta (Hirsjärvi ym. 

2009, 233). Tutkimusprosessin julkisuus lisääkin tutkimuksen uskottavuutta. 

Myös se, että tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia aiempien samaa il-

miötä tarkastelevien tutkimusten tulosten kanssa, lisää tutkimuksen luotetta-

vuutta.  

Tutkimuksen rajoitteina voidaan mainita se, että emme tiedä tutkittavien 

taustatekijöitä kuten heidän ikäänsä tai sukupuoltansa. Tutkimuksessa ei myös-

kään käsitelty kuritusväkivallan taustalla olevia tekijöitä, jotka olisivat voineet 

laajentaa kuritusväkivallan kokemuksista saatua kuvaa. Toisaalta kun tutkitaan 

kuritusväkivaltaa sen kokijoiden näkökulmasta, eivät he välttämättä edes tiedä 

syitä vanhempiensa kuritusväkivallan käytölle.  
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5.3 Jatkotutkimukseen liittyvät kysymykset  

Julkisilla keskustelupalstoilla esiintuodut lapsuuden kuritusväkivallan koke-

mukset valottavat menneisyyttä. Esille tuodut asenteet ja kuritusväkivallan koe-

tut seuraukset puolestaan kertovat nykypäivän tilanteesta. Sananlasku ”Joka ku-

ritta kasvaa, se kunniatta kuolee” ei enää nykyaikana pidäkään paikkaansa. Sekä 

tässä tutkimuksessa että aiemmissa (mm. Hyvärinen 2017, 10) esille tuodut suo-

malaisten asenteet kuritusväkivaltaa kohtaan antavat toivoa sille, että kuritusvä-

kivallan käyttö lasten kasvatuksessa tulee edelleen vähenemään.  

Tulevaisuudessa kuritusväkivaltaa tulisi tutkia vielä esimerkiksi vertaillen 

eri maiden tilanteita sekä seurata, kuinka muun muassa Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön (2010, 20-28) asettamat 16 toimenpide-ehdotusta kuritusväkivallan eh-

käisyyn ja perheiden tukemiseen liittyen toteutuivat. Myös vuoden 2018 Kansal-

lisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpi-

desuunnitelmaa vuosille 2018-2025: Osa I (THL 2018, 62) tulisi tarkastella sekä 

seurata sen kasvatustarkoituksessa lapseen kohdistuvan kuritusväkivallan eh-

käisyyn ja vähentämiseen asettamien tavoitteiden ja toimenpiteiden (THL 2018, 

67-70) toteutumista ja tehokkuutta.  

Suomalaisessa yhteiskunnassa tuleekin vielä tehdä työtä, jotta kuritusväki-

vallan tiedottamis- ja ennaltaehkäisykampanjat tavoittavat kaikki kansalaiset. 

Tämän vuoksi tarvitsemme aiempaa laajempaa ja monitieteisempää tutkimusta 

kuritusväkivallasta. Lisäksi olisi myös kiinnostavaa tarkastella ja tutkia kuritus-

väkivallan käytön todellisia lukuja esimerkiksi rikostilastojen avulla. Varsinkin 

tiedotus ja tutkimus kuritusväkivallan seurauksista on keskeistä sille, että van-

hemmat ymmärtäisivät, kuinka haitallista kuritusväkivallan käyttö kasvatuk-

sessa oikeasti onkaan. Toivon, että tämä tutkimus osallistuu edesauttamaan sekä 

ammattilaisten että vanhempien käsitystä kuritusväkivallasta.  
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