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Tässä maisterintutkielmassa tutkitaan lapsen asemaa lähisuhdeväkivallan kokijana sekä tun-

nistetaan riskitekijöitä, jotka voivat estää lapsen kuulluksi ja nähdyksi tulemisen väkivaltaan 

puuttumisen ammatillisissa käytännöissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lasten osal-

lisuuteen ja lapsilähtöiseen työhön on kiinnitetty huomiota, mutta käytännöt ovat vasta mo-

nin osin kehittymässä. Tällä hetkellä merkittävän osan väkivaltaa ja kaltoinkohtelua lähei-

sissä suhteissa kokevista lapsista arvioidaan jäävän edelleen tunnistamatta. Mikäli lapsen 

hätää ei tunnisteta, oteta puheeksi tai vähätellään, lapset joutuvat myös laajemmin yhteisö-

jen, ammattilaisten ja yhteiskunnan kaltoinkohtelemiksi. Tutkimus on laadullinen ja kytkey-

tyy institutionaalisten käytäntöjen tutkimukseen lapsen oikeuksien näkökulmasta.  

Tutkimusaineisto koostuu EU-rahoitteisessa Enhancing Professional Skills and Raising 

Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and Shelter Services (EP-

RAS) -hankkeessa kerätyistä fokusryhmähaastatatteluista sosiaali- ja terveysalan ammatti-

laisille sekä poliisille. Aineistossa ammattilaisilta on kysytty lähisuhdeväkivaltaan puuttu-

misesta sekä koulutustarpeista. Tutkimusmenetelmänä on abduktiivinen sisällönanalyysi, 

jossa ohjaavana teoriana käytetään väkivallan ymmärtämisen ekologista mallia, perustuen 

Jay Belskyn (1980) sosio-ekologiseen malliin. Mallissa lapsen kaltoinkohtelun riskitekijöitä 

tarkastellaan neljällä eri tasolla, joilla vaikuttavat samanaikaisesti kaltoinkohtelun riskiä li-

säävät tekijät. Nämä tekijät toimivat myös kaltoinkohteluun puuttumisen avainkohtina. Tut-

kimuksessa mallia on sovellettu ammatillisissa käytännöissä tapahtuvan kaltoinkohtelun tut-

kimiseen sopivaksi. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsen asema yksilönä, perheessä, yhteisöissä sekä laa-

jemmin yhteiskunnassa on edelleen monin tavoin alisteinen aikuiskeskeisille näkökulmille, 

jotka estävät lapsen erityisyyden huomioimisen sekä lapsen näkyväksi tulemisen. Riskiteki-

jöitä lapsen kaltoinkohtelulle on tunnistettavissa kaikilla ekologisen mallin tasoilla, mutta 

ammatillisten käytäntöjen osalta yhteiskunnan ja yhteisötason vaikutukset korostuvat. Lap-

sen sivuuttaminen näissä käytännöissä paikantuu kysymykseen vastuusta. Niin kauan, kun 

vastuu lapsen suojelemisesta nähdään kuuluvaksi vain erityispalveluille kuten lastensuoje-

lulle, ei kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokevia lapsia kyetä tunnistamaan varhaisessa vai-

heessa eikä kaltoinkohtelun kehää pystytä pysäyttämään.  

 

Avainsanat: lapsiin kohdistuva väkivalta, lähisuhdeväkivalta, kaltoinkohtelu, ammatilliset 

käytännöt, ekologinen malli  
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1 JOHDANTO  

Viimeisen vuoden ajan Covid 19 –pandemia on vaikuttanut miljoonien lasten ja perheiden 

elämään tehden näkyväksi sen, että koti on joillekin turvallisimman paikan sijaan kaikista 

vaarallisin. Useat maat ovat uutisoineet lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä pandemian ai-

kana. Helsingin sanomat uutisoi 5.3.2021 poliisin tietoon tulleen lähisuhdeväkivallan lisään-

tyneen jo ennen koronapandemiaa ja kriisin epäillään pahentaneen tilannetta entisestään. 

Ensi- ja turvakotien liitto sai lähisuhdeväkivallan vuoksi ennätysmäärän yhteydenottoja, kun 

samaan aikaan turvakotien käyttöaste pieneni (Helsingin Sanomat 5.3.2021). Pandemia on 

pakottanut perheet koteihinsa ja välttämään sosiaalisia kontakteja. Lapselle mahdollisesti 

elintärkeä pääsy sosiaaliseen ympäristöön kuten harrastuksiin ja kouluun on vaikeutunut tai 

estynyt, eivätkä ammattilaiset saa tietoa lapsesta kuin ruudun välityksellä. Kodin sisäpuo-

lella lapset voivat joutua todistamaan vanhempien välistä väkivaltaa, joutua itse suoran vä-

kivallan kohteeksi tai vanhempi voi laiminlyödä lapsen perustarpeiden ja hoivan. Lasten ja 

vanhempien tukiverkosto on kaventunut, vanhempien stressi ja taloushuolet mahdollisesti 

lisääntyneet sekä kynnys avun hakemiselle voi olla entistä korkeampi.  

Pandemian aikana lisääntynyt uutisointi ja julkinen huomio kertovat osaltaan myös siitä, että 

läheisissä suhteissa tapahtuvan väkivallan asema pitkään vaiettuna aiheena on alkanut rik-

koutua. Lasten asema väkivallan kokijoina on tullut näkyväksi lisääntyneen keskustelun 

sekä yhteiskuntaa järkyttäneiden tapahtumien kautta. Vilja Eerikan kuolema, perhesurmat, 

Koskelan surma sekä lapsiin kohdistuvat rikokset ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten 

kasvava määrä ovat tehneet ilmiöstä ja palvelujärjestelmän epäkohdista vaikenemisesta 

mahdotonta. Vaikka valtaosa suomalaisista lapsista elää turvallisissa perheissä, myös huo-

mattava osa kokee arjessaan jatkuvaa turvattomuutta, huolta ja pelkoa. Nämä lapset jäävät 

kuitenkin edelleen liian usein näkymättämiksi palvelujärjestelmässä. Lapsen kaltoinkohtelu 

ammatillisissa käytännöissä sai ensimmäisen kerran laajaa julkista näkyvyyttä, kun Suo-

messa esitettiin ensimmäinen valtiollinen anteeksipyyntö lastensuojelun sijaishuollossa kal-

toin kohdelluille 20. marraskuuta 2016 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016).  

Lapsen oikeus elämään ilman kaltoinkohtelua ja väkivaltaa perustuu kansainvälisiin ihmis-

oikeussopimuksiin sekä kansalliseen lainsäädäntöön. Tästä huolimatta lasten oikeuksia ri-

kotaan jatkuvasti, eikä lapsen oikeuksien näkökulma ole saanut osakseen suurta painoarvoa. 

Lapsen oikeudet saatiin ainakin hetkeksi politiikan keskiöön, kun YK:n Lapsen oikeuksien 



2 

 

sopimukseen (SopS 59/1991) perustuen Valtioneuvosto julkaisi kansainvälisen lapsistrate-

gian helmikuussa 2021. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun osalta strategi-

assa todetaan väkivallan ja kaltoinkohtelun lapsen läheis- ja vertaissuhteissa jäävän 

liian usein näkymättömiin ja palvelujärjestelmän olevan tehoton vastaamaan tuen tar-

peisiin.  Strategiassa edellytetään suunnitelmallisia toimia palvelujen vahvistamiseksi ja vä-

kivallan ja kaltoinkohtelun tunnistamiseksi, moniammatillisia valmiuksia puuttumiseen sekä 

lastensuojelun vaativan sijaishuollon toteuttamisen mahdollisuuksien turvaamista. (Kansal-

linen lapsistrategia 2021, 22–23). 

Lapsen asemasta ja oikeuksien näkyvyydestä suomalaisessa yhteiskunnassa ja politiikassa 

kertoo osaltaan lapsistrategian julkaisuvuosi. Läheisissä suhteissa tapahtuva ja lapsiin koh-

distuva väkivalta ja kaltoinkohtelu on tunnistettu merkittäväksi sosiaaliseksi ja globaaliksi 

ihmisoikeusongelmaksi 1990-luvulla, mutta tästä huolimatta toimet ongelman ratkaise-

miseksi ovat olleet niin kansainvälisesti kuin kansallisella tasolla hitaita (Ronkainen 2008; 

Virkki 2017). Viimeisen kymmenen vuoden aikana lähisuhdeväkivallan vastainen työ on 

ottanut merkittäviä harppauksia eteenpäin. Tutkimukseni sijoittuu ajankohtaan, jossa lapsiin 

kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi on käynnistetty useita kansainvälisiä sekä valtakun-

nallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Huolimatta lisääntyneestä tutkimustiedosta ja kal-

toinkohtelun ehkäisemiseen suunnatuista toimenpiteistä lasten kaltoinkohtelu ei ole globaa-

lilla tasolla merkittävästi vähentynyt (Gilbert, Fluke, O’Donnell, Gonzalez-Izquierdo, Brow-

nell, Gulliver, Jansson & Sidebotham 2012). Tähän vaikuttavat läheisissä suhteissa tapahtu-

van väkivallan kompleksisuus ja intiimiys, joka tekevät ilmiöstä kaikkien ja samalla ei ke-

nenkään vastuulle kuuluvan sekä erityispiirteitä, vaikenemista ja häpeää sisältävän ilmiön. 

Tutkimukseni kohteena on ammattilaisten tuottama puhe lapsista, jota analysoin hyödyntäen 

väkivallan ymmärtämisen ekologista mallia. Ekologinen malli huomioi lapsen kaltoinkohte-

lun riskiä lisäävät, eri tasoilla samanaikaisesti vaikuttavat riskitekijät. Tutkimuksessani tar-

kastelen näitä riskitekijöitä ammatillisissa käytännöissä tapahtuvan kaltoinkohtelun kautta, 

jolloin kaltoinkohteluksi määrittyvät myös ne toimintatavat ja käytännöt, jotka estävät lap-

sen oikeuksien toteutumisen lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ammatillisissa käytännöissä. 

Ammatillisten käytäntöjen ja laajemmin väkivaltatyön kehittymisen hitaus ovat yhteydessä 

siihen, että lasten on kuvattu jääneen väkivallan näkymättömiksi uhreiksi. Lähisuhdeväki-

valtaan puuttuminen ja ilmiön laajempi ymmärtäminen edellyttävät sitä, että väkivallan se-

litysmekanismit laajennetaan yksilöön liittyvistä tekijöistä ja yksilön vastuuttamisesta avun 
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hakijana laajemmalle. Väkivallan tekeminen on kaikissa ihmisissä oleva mahdollisuus, ku-

ten myös huolenpito ja auttaminen (Ronkainen 2017, 34). Läheisissä suhteissa tapahtuvan 

väkivallan ja vallankäytön jäsentäminen on kuitenkin vaikeaa niin vahingoittavissa suhteissa 

eläville, sitä tutkiville kuin sen kanssa työskenteleville ammattilaisille (Notko 2011, 209). 

Lähisuhdeväkivalta on määrittynyt pitkään suomalaisessa kulttuurissa tabuksi, josta vaike-

nemista ei voida yhdistää vain yksilöiden kyvyttömyyteen kertoa väkivallasta vaan laajem-

min niihin tapoihin, joilla väkivalta ja lapsen oikeudet ovat käytännöissä ja julkisissa kes-

kusteluissa sivuutettu. Tabuina myös vakavista ihmisoikeusloukkauksista voidaan tehdä 

yleisesti hyväksyttyjä, mikäli yhteisö luottaa arvostettuihin käytäntöihin ja kulttuuriseen pe-

rimään kyseenalaistamattomasti (Pohjola 2009, 7). 

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa lapsen erityisyydestä lähisuhdeväkivallan koki-

jana sekä korostaa sitä, että vastuu lasten oikeuksien toteutumisesta on kaikilla aikuisilla ja 

ammattilaisilla. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ammatillisten käytäntöjen sekä lapsen 

kaltoinkohtelun tutkiminen on tärkeää paitsi väkivaltaa kokeneiden lasten uhrikokemusten 

vähentämiseksi, myös lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn ja laajemmin hai-

tallisten rakenteiden ja käytäntöjen tunnistamiseksi. Tutkimukseni aineistona käytän lähi-

suhdeväkivaltaan puuttumista kehittäneessä EU- rahoitteisessa EPRAS (Enhancing Profes-

sional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and 

Shelter Services) – hankkeessa toteutettuja fokusryhmähaastatteluita sosiaali- ja terveystoi-

men sekä poliisin ammattilaisille. Projektin koordinaattoreita Suomessa olivat Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto sekä Poliisiammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoit-

teena oli lisätä tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta yleisellä tasolla, kehittää ammattilaisille 

tarjottavaa koulutusta sekä tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa lähisuhdeväkivaltaan 

puuttumisesta. (Niklander, Peltonen, Notko & Husso 2019, 19–20). Hankkeessa tuotettu 

tieto on avainasemassa parempien käytäntöjen kehittämiselle, jotka edistävät niin väkivaltaa 

läheisissä suhteissa kokevien lasten ja aikuisten, väkivaltaa tekevien sekä ilmiötä työssään 

kohtaavien ammattilaisten asemaa.  
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2 LAPSEN KALTOINKOHTELU LÄHEISISSÄ SUHTEISSA 

JA AMMATILLISISSA KÄYTÄNNÖISSÄ   

 

2.1 Lapsen asema ja vahingoittuminen läheisissä suhteissa 

Tutkielmassa läheisissä suhteissa tapahtuvasta väkivallasta käytän lähisuhdeväkivallan kä-

sitettä. Lähisuhdeväkivalta pitää sisällään tekoja tai tekemättä jättämistä, jotka kohdistuvat 

tekijän kanssa läheisessä suhteessa olevaan henkilöön tai henkilöihin. Lähisuhdeväkivalta 

voi olla suoraa väkivaltaa, vallan väärinkäyttöä tai sillä uhkaamista. (Bildjuschkin ym. 2020; 

Karhuvaara, Kaitue & Ruuhilahti 2013, 16). Lähisuhdeväkivalta yhdistetään kuitenkin usein 

koskemaan parisuhteessa tapahtua väkivaltaa huolimatta siitä, että merkittävä osa läheisissä 

suhteissa tapahtuvasta väkivallasta kohdistuu lapseen joko suoraan tai välillisesti. Osaltaan 

tätä puuttumattomuutta selittää perhekeskeiset sekä Suomessa korostuneet sukupuolineut-

raalit lähtökohdat, joissa väkivalta perheessä on määrittynyt perheen sisäiseksi vuorovaiku-

tusongelmaksi ja arkeen kuuluvaksi asiaksi, johon julkisella vallalla ei nähty olevan syytä 

puuttua (Ronkainen 2017; Virkki 2017). Lähisuhdeväkivallasta käytettiin pitkään käsitettä 

perheväkivalta (family violence) jota on myöhemmin kritisoitu siitä, että käsite häivyttää 

tekoihin liittyvät erityispiirteet kuten sukupuolen vaikutuksen sekä kuvaa väkivaltaa toimin-

tana, jota perhe käyttää kollektiivina. (Fagerlund, Houtsonen, Notko & Husso 2020; Husso 

2003). 

Väkivallan toimintamekanismina ovat erilaiset valtasuhteet, käytössä olevat resurssit sekä 

niiden epätasa-arvoinen jakautuminen (Ronkainen 2017, 21–22). Lapsien kohdalla nämä 

valtasuhteet ja resurssit nousevat keskiöön, sillä lapsi on täysin riippuvainen hänestä vas-

tuussa olevista aikuisista. Tällöin väkivalta osuu kaikista haavoittuvimpaan osaan, luotta-

mukseen muita ihmisiä kohtaan ja ihmisarvoon. Lapsen ja aikuisen välisen valta-aseman 

vuoksi lapsiin kohdistuvaa väkivalta tulee erottaa erilliseksi lähisuhdeväkivallan muodoksi. 

Lapsiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta pitää sisällään useita erilaisia muotoja, joista käytän 

tutkielmassani kaltoinkohtelun käsitettä. Kaltoinkohtelua voidaan pitää kattokäsitteenä kai-

kille toiminnalle ja toimimatta jättämiselle, jotka ovat lapselle vahingollisia. Maailman ter-

veysjärjestö WHO on esittänyt vuonna 1999 lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja kaltoin-

kohtelusta seuraavan määritelmän:  
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”kaikki vastuuseen, luottamukseen, tai valtaan perustuvassa suhteessa ilmene-

vät fyysisen ja/tai emotionaalisen huonon kohtelun, seksuaalisen hyväksikäy-

tön, laiminlyönnin tai kaupallisen tai muun hyväksikäytön muodot, jotka joh-

tavat todellisen tai potentiaalisen vahingon aiheuttamiseen lapsen terveydelle, 

elämälle, kehitykselle tai arvokkuudelle” (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lo-

zano 2002, 78) 

 

Määritelmä pitää sisällään kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin käsitteet, jotka kuvaavat väki-

vallan tekijän valta- sekä vastuuasemaa suhteessa lapseen. Lapseen kohdistuva väkivalta pi-

tää sisällään näin ollen myös tekemättä jättämisen, väkivallalla uhkailun ja vanhempien vä-

lisen väkivallan todistamisen. Tämä korostaa lapsiin kohdistuvan väkivallan monisyisyyttä 

– väkivaltana ei tule pitää vain suoria lapseen kohdistuvia tekoja vaan laajemmin ilmapiiriä 

ja turvattomuutta, jossa lapsi elää. Lapsiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta käytetyt kä-

sitteet eivät ole tällä hetkellä systemaattisia. Tämä on huomioitu myös tutkimusaineistossa 

ja haastatteluissa ammattilaisilta on kysytty käsitteistä, joilla he ilmiötä kuvaavat (ks. luku 

4.2). Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneimpia käsitteitä ovat kaltoinkoh-

telua kuvaava maltreatment, lapsiin kohdistuvaa fyysistä ja henkistä väkivaltaa kuvaava 

child abuse sekä laiminlyöntiä kuvaava neglect. Lapsista puhuttiin aluksi väkivallan todis-

tajina (children witnessing violence), mutta myöhemmin tutkimuksessa on vakiintunut vä-

kivallan satuttavuutta korostava ja lapsilähtöisempi väkivallalle altistuminen (exposure) 

(Oranen 2012, 221). Systemaattisen ja kansainvälisesti verrattavissa olevan datan puuttumi-

nen sekä ilmiön määrittelemisen kulttuurisidonnaisuus vaikeuttavat kuitenkin ilmiön esiin-

tyvyyden tutkimista (Gilbert ym. 2012).  

Tutkimustietoa lasten ja nuorten kokeman väkivallan ja kaltoinkohtelun esiintyvyydestä glo-

baalilla tasolla ja suomalaisessa kontekstissa on edelleen vähän. Maailmanlaajuisesti mer-

kittävän osan lapsista on kuitenkin arvioitu elävän turvattomissa olosuhteissa, joissa on läsnä 

jatkuva väkivallan ja vahingoittumisen pelko. Tämänhetkinen tilastotieto perustuu virallisiin 

tilastoihin, jotka edellyttävät väkivallan tunnistamista ja monissa rekistereissä rikosilmoi-

tuksen tekemistä. Lähisuhdeväkivalta on kuitenkin edelleen valtaosin piilorikollisuutta, josta 

arvioidaan tulevan viranomaisten tietoon vain murto-osa ja lapsien kohdalla tämä luku on 

todennäköisesti vielä pienempi. Kansainvälisesti kaltoinkohdelluista lapsista on arvioitu tun-



6 

 

nistettavan vain jopa joka kolmaskymmenes uhri (Gilbert ym. 2012). Mikäli väkivallan uh-

reja, tekijöitä ja läheisissä suhteissa tapahtuvaan väkivaltaan liittyviä erityispiirteitä ei tun-

nisteta, ei väkivaltaa kokeneita voida myöskään auttaa. Lapsen asemasta lähisuhdeväkival-

lan kokijana kertoo osaltaan se, ettei lasten uhrikokemuksia ole systemaattisesti tutkittu en-

nen 2000 - lukua. Suomessa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kartoitti ensimmäisen kerran 

Heikki Sariola (1990) ja lasten kokemaa väkivaltaa perheissä tutkittiin ensimmäisen kerran 

osana Heiskanen ja Piispa (1996) naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimusta, jossa 17 % lap-

sista arvioitiin altistuvan vanhempien väliselle väkivallalle. Ensimmäinen laaja lapsiuhritut-

kimus tehtiin Suomessa vasta vuonna 2008 ja tutkimus on uusittu vuonna 2013 (Ellonen, 

Kääriäinen, Salmi & Sariola 2008; Fagerlund, Peltola, Kääriäinen, Ellonen & Sariola 2014).  

Tutkimusten perusteella on todettu, että lasten ja nuorten väkivaltakokemukset ja erityisesti 

kuritusväkivalta ovat vähentyneet, mutta kokemusten on huomattu kasaantuvan samoille 

lapsille ja nuorille (Fagerlund ym. 2014). Uusimman rikos- ja pakkokeinotilaston (2019) 

mukaan viranomaisten tietoon tuli vuonna 2019 yhteensä 10 600 lähisuhde- ja perheväkival-

tarikosta, joista noin 25 prosenttia oli lapsiin kohdistunutta. Lapsiin kohdistuneet rikokset 

lisääntyivät 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lapset altistuvat useille samoille väkival-

lan muodoille kuin aikuiset, mutta lapsiin kohdistuvana teot sisältävät erityispiirteitä. Kal-

toinkohtelu voi olla lapsen perustarpeiden laiminlyöntiä, kuten puutteellista hoitoa, tervey-

denhoidon laiminlyömistä ja alistamista kaoottisuudelle ja väkivallalle. (Söderholm & Politi 

2012). Kaltoinkohtelu pitää sisällään myös fyysisen väkivallan, kuten pienen lapsen ravista-

minen sekä muut fyysisen väkivallan muodot kuten potkimien, polttaminen, tukistaminen ja 

lyöminen. Lapsen emotionaalista kaltoinkohtelua on lapseen kohdistuva henkinen väkivalta, 

joka voi olla esimerkiksi uhkailemista, nöyryyttämistä ja mitätöintiä. Lapsi voi myös joutua 

seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön uhriksi läheisissä suhteissa. (Bildjuschkin ym. 

2020; Paavilainen & Flinck 2015). 

Läheisissä suhteissa tapahtuva väkivalta on lapselle traumaattinen kokemus, jonka tunnista-

minen edellyttää ymmärrystä siitä, ettei lapseen kohdistuva väkivalta koskaan rajaudu vain 

yksittäiseen tekoon vaan on osa sitä laajempaa ilmapiiriä, jossa lapsi kokee ja altistuu väki-

vallalle. Vanhempien väliselle väkivallalle altistumisen lisäksi lasta voidaan käyttää vallan-

käytön välineenä suhteessa toiseen vanhempaan sekä lapsi voi joutua eron jälkeisen väkival-

lan ja vainon kohteeksi. (Oranen 2012; Karhuvaara ym. 2013; Bildjuschkin ym. 2020). Lap-

sen asema väkivallan kokijana läheisissä suhteissa on monin tavoin erityisen haavoittuva, 
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sillä tekijänä on henkilö, jolta lapsi odottaa kokevansa turvaa ja rakkautta ja jonka kautta 

lapsi muodostaa minuuttaan. Väkivallalle altistumisen on tunnistettu aiheuttavan lapsessa 

useita haittavaikutuksia, kuten turvattomuutta, pelkoa, häpeää, käyttäytymishäiriöitä, kehi-

tyksen hidastumista ja taantumista, itsetunto-ongelmia ja koulunkäyntivaikeuksia (Holt, 

Buckley, Sadhbh, Whelan 2008). Väkivallalle altistuminen ja sen kokeminen tunnistetaan 

nykyään traumaksi, joka voi kehittyä jo hyvin varhaisessa iässä (Oranen 2012, 224). Varhai-

sia kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksia tutkiva ACE (Adverse Childhood Expe-

riences) tutkimus on lisännyt merkittävästi tietoisuutta lapsena koetun kaltoinkohtelun kiel-

teisistä seurauksista aikuisuudessa sosiaaliseen ja taloudelliseen selviytymiseen, sairasta-

vuuteen ja kuolleisuuteen (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 14–16). Kaltoinkohtelun va-

kavuutta erityisesti pitkäkestoisena kuvaa sen ymmärtäminen lapsen elämisenä jatkuvassa 

stressi- ja hälytystilassa, johon liittyy oman tai läheisen kuoleman ja vahingoittumisen pelko. 

Lapset oireilevat yksilöllisesti ja näkyvien oireiden puuttuminen voi hämätä aikuisia ajatte-

lemaan, ettei väkivalta vaikuttaisi lapseen (Oranen 2012, 216).  

Lasten omia kokemuksia väkivallasta on tutkittu vähän, joka on estänyt lasten kokemusten 

ja näkemysten kuulluksi tulemisen. Laadullinen tutkimus lasten kokemasta väkivallasta on 

painottunut äitien raportointiin väkivallasta ja vallankäytöstä perheissä (Evang & Øverlien 

2015). Inkeri Eskola (2005, 64) tutki väitöskirjassaan perheväkivaltaa lasten kertomana te-

rapeuttisissa ryhmissä todeten, että jo pienet lapset kykenevät kertomaan kokemuksistaan, 

mikäli heille luodaan siihen mahdollisuus. Ammatillisten käytäntöjen näkökulmasta lapsille 

tulee luoda turvallisen kertomisen tila, jossa myös ammattilaiset ovat valmiita ottamaan lap-

sen kertomuksen vastaa. Lapset kuvaavat väkivaltaa puheen lisäksi esimerkiksi leikin ja mie-

likuvituksen kautta ja nämä erilaiset kertomisen tavat tulee huomioida lapsia kohdatessa (Es-

konen 2005). Myös Evangin ja Øverlien (2015) tutkimuksessa todettiin pienten lasten (4- 7 

v) kykenevän säätelemään keskusteluiden herättämiä tunteita, kertomaan väkivallasta yksi-

tyiskohtaisesti, osallistumaan vuorovaikutteiseen dialogiin sekä kertomaan väkivaltaan liit-

tyvistä kokemuksista. Tutkimukset osoittavat, ettei pientenkään lasten kykyä kertoa koke-

muksistaan tule aliarvioida. Lasten erityisen haavoittuva asema tulee huomioida, mutta sitä 

ei tule pitää esteenä lasten näkemyksen selvittämiselle.  

WHO:n kaltoinkohtelun määritelmässä mainittu vastuu, luottamus ja valta siirtävät katseen 

paitsi lapselle läheisiin henkilöihin, myös laajemmin ammattilaisiin ja aikuisiin, jotka ovat 
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lapsesta vastuussa. Lapsi voi joutua niin huoltajiensa, kuin ammattilaisten ja laajemmin yh-

teiskunnan kaltoinkohtelemaksi. Lapsen asema on myös ammatillisten käytäntöjen näkökul-

masta haavoittuva, sillä lapsella ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kertoa tilanteestaan tai 

ymmärtää häneen kohdistuneiden tekojen tai perheessä tapahtuvien asioiden vahingolli-

suutta tai vääryyttä. Vaikka ilmapiiri lapsiin kohdistuvaan väkivaltaa kohtaan on muuttunut 

kielteisemmäksi, lapsiin kohdistuva väkivalta on yleisempää ja hyväksyttävämpää kuin ai-

kuisiin kohdistuva väkivalta (Fagerlund ym. 2014). Vanhempien vastuu lapsista ei ole vas-

takkainen yhteiskunnan vastuun kanssa, kuten Salmi, Sauli & Lammi-Taskula (2012) osu-

vasti kiteyttävät. Mikäli lapsen hyvinvoinnin edistämisessä korostetaan pelkästään vanhem-

pien vastuuta, ei huomioida niitä tekijöitä, jotka laajemmin vaikuttavat vanhempien resurs-

seihin sekä piilotetaan ne yhteiskunnalliset ja rakenteissa olevat tekijät, jotka estävät lapsen 

oikeuden turvaan ja suojeluun.   

 

2.2 Vastuu lapsen oikeudesta elämään ilman väkivaltaa  

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä kansallinen lainsäädäntö velvoittavat ehkäise-

mään lähisuhdeväkivaltaa sekä varmistamaan asianmukaiset tukipalvelut. Valtion velvolli-

suuksiin lukeutuvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, suojeleminen ja turvaaminen kan-

sainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanon avulla. YK:n lapsen oikeuksien sopi-

muksen (59/1991), Istanbulin sopimuksen (53/2015) ja Lanzaroten sopimuksen 

(88/2011) lisäksi lapsen oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja koskemattomuuteen on 

säädetty erikseen useissa muissa yleissopimuksissa, kuten vammaisten henkilöiden sopi-

muksessa (27/2016) sekä ihmiskaupan vastaisessa sopimuksessa (44/2012). Lisäksi vuonna 

2016 voimaan tulleet Rikosuhridirektiivin (2012/29/EU) muutokset sisältävät erityissään-

nökset lapsiuhrien suojelusta. Ihmisoikeussopimusten lisäksi Suomi on sitoutunut YK:n glo-

baalin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Agenda2030 toimintaohjelmaan. Tavoitteisiin 

päästäkseen Suomen tulee lopettaa kaikki lapsiin kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, 

ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muodot sekä lasten kiduttaminen (tavoite 16.2). (Valtio-

neuvoston kanslia 2016).  

Lapsen oikeudet saivat virallisen vahvistuksen ihmisoikeuden statuksen omaavina oikeuk-

sina, kun YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (59/1991) hyväksyttiin yleiskokouksessa vuonna 

1989. Suomessa sopimus tuli voimaan 1991. Lapselle kuuluvat lähtökohtaisesti samat ih-
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misoikeudet kuin aikuisille, mutta lapsen oikeuksien toteutuminen edellyttää lisäksi sopi-

muksia, joissa huomioidaan lapsen erityisyys ja haavoittuvuus (Hakalehto 2018). Sopimuk-

sessa korostuvat lapsen suojelemisen lisäksi myös lapsen oikeuksien suojeleminen (Helan-

der 2018, 1). Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa Suomea tarjoamaan jokaiselle lapselle 

kasvuolosuhteet, joissa lapsi saa elää vapaana väkivallasta. Sopimus velvoittaa myös tarjoa-

maan tukea ja apua niille, joiden elämässä on väkivaltaa (artiklat 12 ja 39). Suomessa vuonna 

2014 voimaan tullut Istanbulin sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdis-

tuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) on ensimmäinen kan-

sainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja poistaa perheissä tapahtuvaa 

väkivaltaa. Sopimus kiinnittää erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin sukupuoleen perustuvan 

väkivallan uhreina, mutta Suomessa sopimusta sovelletaan myös miehiin ja poikiin, joihin 

kohdistuu perheväkivaltaa. Lanzaroten sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus lasten 

suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan) täydentää Istanbulin 

sopimusta ja ratifioitiin Suomessa vuonna 2011.   

Aikaisemmin kansainväliset ihmisoikeussopimukset suojelivat perhettä ja sen yksityisyyttä 

valtion toimia vastaan, mutta huomiota ei kiinnitetty yksilön suojaan perheen sisällä tapah-

tuvalta väkivallalta (Karhuvaara ym. 2013, 13–14). Tämänhetkiset sopimukset korostavat 

lapsen asemaa oikeuksiensa haltijana ja aktiivisena toimijana sekä lähisuhteissa tapahtuvaa 

väkivaltaa tekoina, joihin valtioiden tulee puuttua (Unicef 2011). Suomi on kuitenkin saanut 

toistuvasti huomautuksia lapsiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä sekä tehottomista toi-

mista väkivaltaan puuttumiseksi. Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoon liittyen huomi-

oissa on edellytetty lasten aseman huomioimista, sukupuolittuneen näkökulman vahvista-

mista, uhrikeskeisen näkökulman korostamista sekä syrjintäkiellon noudattamista (Ulkomi-

nisteriö 2019).  

YK:n lapsen oikeuksien komitea julkaisi vuonna 2011laajan yleiskommentin (CRC/C/15) 

lapsen oikeudesta olla joutumatta minkäänlaisen väkivallan kohteeksi ja korostaen, että 

kaikki väkivalta on ehkäistävissä. Sopimuksen 19 artiklan mukaan sopimusvaltioiden tulee 

ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimiin suojellakseen lasta kaikelta ruumiilliselta ja 

henkiseltä väkivallalta, vahingoittumiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönneiltä tai vä-

linpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä. Komitean huomiossa kes-

keistä on, ettei lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voida oikeuttaa vetoamalla kasvatuksellisiin 

syihin, vaan siihen on suhtauduttava kuten muuhunkin väkivaltaan. (Pirjatanniemi 2017, 90). 
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Komitea on myös huomioinut lapsiin kohdistuvan institutionaalisen ja rakenteellisen väki-

vallan lapsen ihmisoikeuksien loukkauksena:  

”Tällaisia laiminlyöntejä ovat puutteet lainsäädännössä tai muissa säännök-

sissä, lakien tai muiden ohjeiden puutteellinen täytäntöönpano sekä riittämät-

tömät rakenteelliset, tekniset ja inhimilliset resurssit lapsiin kohdistuvan väki-

vallan identifioimiseksi ja ehkäisemiseksi sekä siihen puuttumiseksi. Laimin-

lyönniksi katsotaan myös tilanne, jossa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koske-

viin toimenpiteisiin tai ohjelmiin ei ole liitetty tarpeellisia keinoja arvioida ja 

valvoa niiden tehokkuutta”. (CRC/C/15, kohta 32) 

Lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvä kansallinen lainsäädäntö on laaja ja tutkielmani 

osalta on keskeistä ymmärtää lähisuhdeväkivaltaan puuttumista ohjaava lainsäädäntö lap-

seen kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan puuttumisen näkökulmasta. Viimeisen kym-

menen vuoden aikana lainsäädäntöön on tehty merkittäviä muutoksia, jotka voimistavat vel-

voitetta tunnistaa ja puuttua läheisissä suhteissa tapahtuvaan väkivaltaan.  Laki lapsen huol-

losta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) turvaa lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoin-

nin lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Uudistuksessa (190/2019) la-

kiin sisällytettiin ensimmäistä kertaa väkivallan määritelmä ja nykyinen laki edellyttää lap-

sen suojelemista kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta 

ja hyväksikäytöltä (1§). Sosiaalihuoltolain (1401/2014) muutoksen myötä lähisuhdeväki-

valta tunnistettiin ensimmäistä kertaa tilanteeksi, jossa lapsella ja hänen perheellään on oi-

keus saada viipymättä tarvitsemansa palvelut. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa myös asiakkaan 

hoidossa olevan lapsen hoidon ja tuen tarpeen selvittämistä, mikäli asiakkaan huolenpitoky-

vyn arvioidaan heikentyneen (44§). Vuonna 2014 astui myös voimaan historiallisesti mer-

kittävä laki turvakotipalveluista (1354/2014) joka vaikutti lähisuhdeväkivallan uhrien akuu-

tin avun ja suojan varmistamiseen. Uudistuksen myötä turvakotien rahoitus siirtyi valtion 

vastuulle, eikä turvakotiin hakeutumiseen tarvittu enää maksusitoumusta kunnalta. Uudistus 

on lasten kannalta keskeinen, sillä turvakodin asiakkaista noin puolet ovat lapsia (Rikos- ja 

pakkokeinotilasto 2019).  

Lastensuojelulaissa mainitut tahot ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipy-

mättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtä-

vässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat 
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olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittä-

mistä (lastensuojelulaki 25§). Vuonna 2015 ilmoitusvelvollisuutta tarkennettiin ja siihen li-

sättiin velvollisuus rikosilmoituksen tekemiseen myös poliisille, epäiltäessä lapseen kohdis-

tunutta pahoinpitely- tai seksuaalirikosta. (Lastensuojelulaki 25§, 1 ja 3 mom.). Ilmoituksen 

vireille tulo edellyttää lapsen välittömän arvioinnin ja kiireellisen sijoituksen tarvetta. Las-

tensuojelulaissa ei kuitenkaan edelleenkään mainita väkivaltaa, joka lisää epäsystemaatti-

suutta siinä, mitkä teot arvioidaan lapselle vahingollisiksi (Hiitola & Hautanen 2017, 37). 

Varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen näkökulmasta keskeisiä ovat lait, jotka velvoittavat 

väkivallan ennaltaehkäisyyn ja tunnistamista edistäviin toimiin. Näitä ovat esimerkiksi ter-

veydenhuoltolaki (1326/2010), varhaiskasvatuslaki (540/2018) sekä perusopetuslaki 

(628/1998). Lainsäädäntö velvoittaa monialaiseen yhteistyöhön ja sosiaalihuollon viran-

omaisen on huolehdittava siitä, että palvelutarpeen arvioimisessa, päätösten tekemisessä ja 

sosiaalihuollon toteuttamisessa on käytettävissä henkilön tarpeisiin nähden riittävästä asian-

tuntemusta ja osaamista.  

Rikoslaissa (39/1889) säädetään lapseen kohdistuvista rikoksista, jotka ovat kaikki virallisen 

syytteen alaisia. Lapsiin kohdistuvista rikoksista säädetään lisäksi laissa lapsiin kohdistu-

neista seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten selvittämisen järjestämisestä (19.12.2008/1009). 

Vuodesta 2011 lähtien läheisissä suhteissa tapahtuva pahoinpitely on ollut virallisen syytteen 

alainen kohdistuessaan lapseen tai tekijälle läheiseen henkilöön. Muutos lisäsi myös poliisin 

velvoitetta selvittää tapahtumien kulkua kotihälytyksen yhteydessä laajemmin. (Oikeusmi-

nisteriö 2010). Nousiainen ja Pentikäinen (2017) korostavat, että rikoslain rangaistavuuteen 

tulisi saada painetta liittyen mm. siihen, että lapsi on paikalla. Tällä hetkellä lapsen altista-

minen väkivallalle ei ole rikoslaissa huomioitava tekijä.  

Lainsäädännön kehitys liittyy keskeisesti lapseen kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan 

tunnistamiseen, sillä voimassa oleva lainsäädäntö heijastaa laajemmin sitä, mikä yhteiskun-

nassa on hyväksyttyä ja mikä rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Rikosoikeudellisesti tuomit-

tavan ja ihmisoikeuksia loukkaavan lähtökohdan sijaan lapsiin kohdistuva väkivalta on pit-

kään määrittynyt lastensuojelun tehtäväksi ja lapsipoliittisten toimenpiteiden piiriin kuulu-

vaksi (Pirjatanniemi 2017, 89). Tässä yhteydessä lapsen yksilöllinen oikeus turvaan ja suo-

jeluun on jäänyt toissijaiseksi perheen yksityisyyden suojaamiselle (Hakalehto 2018; Fager-

lund ym. 2020). Suomessa 1990 -luvulla voimistunut sukupuolen merkityksen huomioiva 

feministinen tutkimusperinne on mahdollistanut väkivallan seurausten tutkimisen ja tätä 
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kautta uhrien aseman tunnistamisen ja lainsäädännön kehittämisen (Niemi, Kainulainen & 

Honkatukia 2017; Hautanen 2010, 40). 

Lapsen oikeuksien toteuttaminen edellyttää paitsi muutoksia lain tasolla, myös oikeuksien 

tosissaan ottamista ja toteuttamista ammatillisissa käytännöissä. Vaikka lapsen asema on so-

pimuksen voimaantulon (1991) jälkeen huomattavasti parantunut, on Suomi saanut useita 

huomautuksia sopimuksen puutteellisesta toimeenpanosta. Useat huomioista liittyvät lapsen 

huomioimiseen ammatillisissa käytännöissä, kuten lasten kuuleminen ja näkemysten riittä-

mätön huomiointi, vähemmistöihin ja erityisryhmiin kuuluvien lasten oikeuksien toteutumi-

nen sekä lapsen edun ensisijaisuuden soveltaminen (Helander 2018; Hakalehto 2018). Lap-

sen oikeuksissa on lopulta kysymys aikuisten velvollisuudesta suojata lasten oikeuksien to-

teutuminen ja turvallinen kasvu. Mikäli oikeuksien toteuttamiseen ei todellisuudessa panos-

teta, ne jäävät pelkästään symboliksi kuten monien lasten oikeuksien velvoitteiden osalta 

voidaan todeta tapahtuneen. (Hakalehto 2018, 413).  

 

2.3 Ammatilliset käytännöt ja lapsen kaltoinkohtelu tutkimuksessa  

Tutkielmassa ammatillisilla käytännöillä tarkoitetaan niitä tapoja, joilla ammattilaiset tun-

nistavat, kohtaavat ja puuttuvat lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Tutki-

muksen kannalta on keskeistä hahmottaa, että Suomessa on olemassa paljon väkivaltas-

pesifiä ja lapsilähtöistä osaamista. Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen on kui-

tenkin ollut haastavaa rahoituksen epävarmuuden vuoksi, jolloin kehittämistyö jää usein pro-

jektiluontoiseksi ja alueelliseksi. (Niklander ym. 2019). Osaltaan käytäntöjen kehittämisen 

haasteet liittyvät myös tutkimustiedon vähäisyyteen. Lapsiin kohdistuva väkivaltaa ja pa-

hoinpitelyä on 2000-luvulle tultaessa tutkittu ammatillisten käytäntöjen, itseraportointiin pe-

rustuvien menetelmien sekä väkivallan vaikutusten ja sosiaalisten rakenteiden kautta eri tie-

teenaloilla (Pösö 2015; Ellonen, Pösö & Peltonen 2015). Tutkimuksessa on painottunut vä-

kivallan tunnistaminen sekä raportointi, mutta väkivaltaa kokeneiden lasten kanssa työsken-

telystä sekä interventioiden vaikuttavuudesta tutkimusta on tehty vasta vähän (Pösö 2015; 

Humppi & Ellonen 2010; Put, Assink, Gubbels & Soligne 2018).  

Kansallisella tasolla Suomen on kuvattu suhtautuneen väkivallan vastaiseen työhön pitkään 

haluttomasti ja väkivaltatyö on ollut pitkään ulkoistettua ja kolmannen sektorin toimijoiden 

varassa (Ronkainen 2008). Järjestötoimijoista lasten aseman esille nostamisessa keskeisim-

piä on ollut Ensi- ja turvakotien liitto. Ensimmäisiä väkivaltaan keskittyneitä palveluja olivat 
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Ensi- ja turvakotien liiton turvakodit (1979), joita perustettaessa lasten kanssa tehtävä työs-

kentely nousi ensimmäisen kerran julkisen huomion kohteeksi (Oranen 2012). Turvakotien 

tarjoamat palvelut, siirtyminen valtion rahoittamiksi sekä tietoisuuden lisääntyminen ovat 

vaikuttaneet keskeisesti myös lasten asemaan, sillä turvakotien asiakkaista noin puolet ovat 

lapsia (Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019). Ensi- ja turvakotien liiton Lapsen aika- projekti 

(1997–2001) nosti lasten kanssa tehtävän työn uudelleen julkisen huomioin kohteeksi ko-

rostaen lasten aktiivista osallisuutta passiivisen toimijuuden sijaan. (Oranen 2001; Forsberg 

2002). Vastuu lähisuhdeväkivallan vastaisten palveluiden järjestämisestä on kunnilla. Martta 

October (2021) kirjoitti blogikirjoituksessaan (THL-blogi), että palveluiden järjestämisen ja 

ammattilaisten työn tueksi tarvitaan valtakunnallisia rakenteita, joiden perustaminen on ollut 

suosituksista huolimatta hidasta.   

Väkivallan ehkäisykeinot voidaan jakaa ensisijaisiin ennaltaehkäisyä ja riskien tunnistamista 

edellyttäviin toimiin, väkivallasta aiheutuneiden vammojen minimointia ja uhriksi joutunei-

den lasten tukemista edellyttäviin toimiin sekä uhreille järjestettävän hoidon ja uhriksi uu-

delleen joutumisen tai tekijäksi päätymisen ehkäisyyn keskittyviin toimiin. (Korpilahti 2019, 

19). Ellonen & Pösö (2014) ovat jakaneet ammatilliset käytännöt vanhempien lapsiin koh-

distamaan väkivaltaan suojelullisiin, terapeuttisiin sekä juridisiin toimiin. Suojelullisia toi-

mia ovat välittömän vaaran arviointi sekä esimerkiksi kasvatusmenetelmiin ja psykososiaa-

lisiin ja taloudellisiin resursseihin liittyvät toimet. Terapeuttisissa palveluissa väkivallan uh-

reja ja tekijöitä autetaan ymmärtämään väkivaltakokemuksiaan ja selvittelevät toimet liitty-

vät väkivallan tekojen rikosoikeudelliseen selvittämiseen poliisissa ja oikeustoimessa. Nämä 

toimet eivät kuitenkaan koskaan toimi toisistaan irrallisina. (Ellonen & Pösö 2014, 732–

733). Näistä suuntaviivoista huolimatta kaltoinkohtelua ei tällä hetkellä tunnisteta eikä en-

naltaehkäistä riittävällä tavalla (Gilbert ym. 2012, Taylor & Lazenbatt 2014; Paavilainen & 

Flicnk 2015).  

Kaltoinkohtelun tunnistamista ja siihen puuttumista estävät edelleen ilmoitusvelvollisuuden 

laiminlyönti, puheeksi ottamisen vaikeus, moniammatillisen yhteistyön tehottomuus, koulu-

tuksen puutteet sekä vastuunjakoon liittyvät epäselvyydet (Paavilainen & Flinck 2015). Vas-

tuu lapsen tilanteen kiireellisestä arvioinnista on lastensuojelulla, jonka palvelut kuuluvat 

erityispalveluihin. Tällä hetkellä keskeisenä haasteena on, että vastuu nähdään tilanteissa 

painottuvan pelkästään lastensuojelulle. Vastuiden ja tehtävänkuvien epäselvyys lapsiin 

kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan tilanteissa on johtanut siihen, että tällä hetkellä jo 
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valmiiksi aliresursoidulle lastensuojelulle kasautuu tehtäviä sitä mukaa kun muut tahot ra-

jaavat niitä ulos (Laajasalo, Rajala, Huittinen & Julin 2020, 51). Marianne Hester (2011) on 

tutkinut ammatillisia käytäntöjä naisiin ja lapsiin kohdistuvaan lähisuhdeväkivaltaan liit-

tyen, muodostaen ammattilaisten toimintaa kuvaavaan kolmen planeetan mallin (the ‘three 

planets’ -model). Mallin avulla Hester kuvaa sitä, kuinka eri tahoilla toimivat ammattilaiset 

lähestyvät tilannetta omista lähtökohdistaan (työkulttuurit, lait, ammattilaiset), jolloin koko-

naisvaltaisen ymmärryksen saavuttaminen on haastavaa. Seurauksena on voi olla jännitteitä 

ja käytäntöjä, jotka ennemmin haittaavat kuin edesauttavat väkivaltaan puuttumista. Mal-

lissa työkentät jaetaan lähisuhdeväkivallan planeettaan (turvakodit ja rikosoikeudelliset toi-

met), lastensuojelun planeettaan (sosiaalityöntekijät ja perheet asiakkaina) sekä lasten tapaa-

misen planeettaan (perheoikeuden työntekijät ja lastenvalvojat). Siinä missä väkivaltatyön 

planeetalla keskitytään aikuisiin, lastensuojelun planeetta huomio lasten turvallisuuden ja 

lapsen edun ensisijaisuuden. (Hester 2011, 840–850) 

Planeetat havainnollistavat hyvin sitä, miksi väkivaltaan puuttumisen ammatilliset käytännöt 

näyttäytyvät usein pirstaleisina ja epäselvinä. Planeettojen ulkopuolella on lisäksi paljon toi-

mijoita, jotka ovat lasten kannalta keskeisiä. Lapsen arkielämässä vaikuttavat toimijat (kuten 

koulu ja varhaiskasvatus) ovat tärkeässä roolissa, sillä he saavat tietoa lapsen elämästä ja 

olemisesta päivittäin. Terveydenhuollon rooli paitsi akuuttien vammojen hoitamisessa myös 

kaikille suunnattujen palveluiden kuten neuvolan osalta on kaltoinkohtelun näkökulmasta 

ensisijainen. Esimerkiksi lapsen yhtäkkinen apaattisuus ja väsymys tai fyysiset jäljet voidaan 

parhaiten tunnistaa näissä ympäristöissä. Lapsen tilanteen arvioiminen ja selvittäminen edel-

lyttävät aina monialaista työskentelyä, niin tunnistamisen, puuttumisen kuin jatkotuen jär-

jestämisen kohdalla. Monialainen yhteistyö on edellytys sille, että lapsen tarvitsema tuki 

saadaan järjestettyä oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti (Virkki 2017; Laajasalo 2020). Monia-

laisen työn toteutumisen haasteita ovat koulutuksen puute, riittämätön organisaatioiden tuki, 

epätietoisuus omasta työnkuvasta, epäsystemaattiset ja muuttuvat käytännöt ja menetelmät 

sekä resurssien puute. (Notko, Husso, Piippo Fagerlund & Piippo 2021, 1) tutkivat moniam-

matillisen yhteistyön toteutumista lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa todeten keskeisiksi 

haasteiksi riittämättömän organisaatioiden tuen, epätietoisuuden omasta työnkuvasta, epä-

systemaattiset ja muuttuvat käytännöt ja menetelmät sekä resurssien ja koulutuksen puutteet.  

Väkivaltatyön ammatillisia käytäntöjä lasten näkökulmasta ovat Suomessa tutkineet Suvi 

Keskinen (2005) ja Hannele Forsberg (2002). Forsbergin (2002, 83) tutkimuksessa lasten 
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omissa kokemuksissa heidän kanssaan tehtävän työn osalta korostuivat luottamussuhteen 

syntyminen, joka mahdollisti uudenlaisen identiteetin luomisen ja vähensi pelon, turvatto-

muuden, voimattomuuden ja häpeän tunteita. Forsbergin (2002, 58) esittämät edellytykset 

lasten kanssa tehtävän työn onnistumiselle pitävät edelleen paikkansa – toimiva yhteistyö 

ammattilaisten välillä, vanhempien osallistuminen lapsen tukemiseen, ajan monitasoisuuden 

huomiointi sekä työntekijöiden uskallus kohdata vaikeita tunteita. Keskisen (2005) tutki-

muksessa väkivaltatyön ristiriidoista lasten kanssa tehtävässä työssä korostuvat traumanäkö-

kulman huomioiminen, lasten kokema pelko ja ahdistus sekä lasten kanssa tehtävät turva-

suunnitelmat. Keskinen kuvaa lasten positiota tutkimuksessa traumalähtöiseksi sivustaseu-

raajan ja passiivisen uhrin positioksi (Keskinen 2005, 198–200). Kaikissa tutkimuksissa las-

ten todettiin kertovan myös vakavasta väkivallasta ammattilaisille. Huomio korostaa sitä, 

että vaikeus tilanteiden tulkintaan ja puuttumisen käytäntöihin on usein lähtöisin aikuisista.   

Ammatillisia käytäntöjä virallisten dokumenttien kuten olosuhdeselvitysten ja huoltoriitojen 

näkökulmasta ovat Suomessa tutkineet Johanna Hiitola (2015) ja Teija Hautanen (2010). 

Hautanen (2010) tutki väitöskirjassaan, kuinka viranomaiset käsittelevät huoltoriidan yhtey-

dessä vanhempien väkivaltaista käyttäytymistä ja kuinka väkivalta vaikuttaa huoltoriitojen 

lopputuloksiin. Väkivallan todettiin usein katoavan tai siitä kirjoitetaan ympäripyöreästi. 

Väkivallan sivuuttamista päätöksessä selitettiin esimerkiksi sillä, ettei väkivalta kohdistunut 

lapseen tai väkivalta tulkittiin pelkästään vanhempien parisuhdeasiaksi. (mt.). Hiitola (2015) 

tutki vanhemmuuden ja perheen määrittelyä tilanteissa, joissa päätetään lapsen huostaan-

otosta. Myös Hiitolan (2015) tutkimuksessa väkivalta katosi lopullisista asiakirjoista tai sitä 

kuvattiin epäselvästi. Tutkimusten huomiot kuvaavat sitä, kuinka systemaattisesti ja raken-

teellisella tasolla väkivallan olemassaolo on sivuutettu. Ensimmäisiä ammatillisissa käytän-

nöissä tapahtuvaa kaltoinkohtelua tutkivia selvityksiä on Hytösen, Saleniuksen, Haikarin, 

Markkolan, Kurosen ja Koiviston (2016) tutkimus lastensuojelun sijaishuollon epäkohdista 

ja lasten kaltoinkohtelusta vuosina 1937–1983. Selvityksessä kaltoinkohtelua kuvattiin suo-

ran lapsiin kohdistuvan väkivallan lisäksi lapsiin kohdistuvana rakenteellisena väkivaltana 

(Hytönen ym. 2016, 15). 

Tutkimusten lisäksi tietoa ammattilaisten toiminnasta ja lasten kaltoinkohtelusta näissä käy-

tännöissä on saatu lapsen kuolemaan johtaneista tilanteista tehtyjen selvitysten kautta. Sel-

vityksistä oppiminen jää kuitenkin vähäiseksi, sillä Suomessa lapsen kuolemaan johtaneiden 
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tapausten selvittäminen ei ole systemaattista, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. (Sisäasian-

ministeriö 2012). Suomessa selvityksiä on tehty kaksi: Sisäministeriön toimeksiannosta 

tehty perhesurmaselvitys vuosilta 2003–2012 (Sisäasianministeriö 2012) sekä oikeusminis-

teriön toimeenpanema selvitys 8-vuotiaan Vilja Eerikan kuolemaan vaikuttaneista tapahtu-

mista (Oikeusministeriö 2013). Molemmissa selvityksissä huomattiin vakavia puutteita vi-

ranomaisten toiminnassa liittyen viranomaisyhteistyöhön, tiedonkulkuun, ilmoitusvelvolli-

suuden laiminlyöntiin ja riittämättömään kokonaistilanteen selvittämiseen. Vilja Eerikan ti-

lanteesta teki entistä traagisemman se, että lapsi oli ollut lähes koko elämänsä lastensuojelun 

asiakas ja viranomaisilla oli paljon tietoa hänen elämästään. Vilja Eerikan kohdalla käytän-

nöissä korostuivat vanhempien tukeminen, kaltoinkohtelun riskitekijöiden tunnistamatto-

muus sekä viranomaistoiminta, jossa lapsen mielipidettä ei selvitetty (Oikeusministeriö 

2013).  

Edellä kuvatut huomiot kertovat osaltaan siitä, että suomalaisessa järjestelmässä lasten suo-

jelun osalta on painottunut lapsen etu ja kokonaisvaltainen hyvinvointi riskien arvioinnin 

sijaan (Pösö 2012; Hautanen & Hiitola 2017). Tämä näkyy paitsi virallisissa dokumenteissa, 

myös käytössä olevissa työmenetelmissä, joista on viime vuosiin asti puuttunut systemaatti-

set riskinarviointimenetelmät lapsiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun tilanteissa. 

Parisuhdeväkivallan riskinarvioinnissa on käytetty moniammatillista riskinarviointiko-

kousta (MARAK), mutta menetelmää ei ole suunniteltu lapsiin kohdistuvan riskin arvioin-

tiin. Tällä hetkellä riskinarviointimenetelmiä kehitetään useissa hankkeissa. Barnahus -

hanke valtakunnallistaa LASTA - seulapalaveria, jossa lapsen tilannetta pohditaan kokonais-

valtaisesti eri viranomaistietojen perusteella. Hankkeessa kehitetään myös laajemmin väki-

vallan uhriksi joutuneiden lasten ja nuorten tunnistamiseen ja avun saannin turvaamiseen 

kansalliset monialaiset yhteistyökäytännöt perustuen kansainväliseen tutkimusnäyttöön ja 

Barnahus – laatustandardeihin (THL 2021). Suojassa -hankkeessa pilotoitiin vuosina 2019–

2020 iRisk -menetelmää, joka tullaan levittämään kaikkiin turvakoteihin Suomessa (Koi-

vula, Peltola & Mäkelä 2021). Turvassa - hanke kehittää riskinarviointia lapsiin kohdistuvan 

eron jälkeisen väkivallan ja vainon tunnistamiseen (Ensi- ja turvakotien liitto 2019).  

Menetelmien kehittämisen lisäksi keskeistä edellisessä luvussa kuvattu luottamussuhteen ja 

turvallisuuden tunteen luominen lapsen kanssa. Lapsen tilannetta arvioidessa lapsen elämä 

tulee nähdä kokonaisuutena, ei keskittyen pelkästään väkivaltaan (Huovinen 2017, 137).  

Lasten kokemusten selvittäminen edellyttää lapselle luotua kokemusta siitä, että vaikeistakin 
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asioista on mahdollisuus ja lupa puhua (Eskonen 2005, 60). Lapset eivät välttämättä kerro 

kokemuksistaan heti, jonka vuoksi lapsille on luotava useita mahdollisuuksia kokemusten 

kertomiselle (Huovinen 2017, 143; Keskinen 2005). Fagerlundin ym. (2014, 116) tutkimuk-

sessa todettiin, etteivät lapset kerro kaltoinkohtelusta ammattilaisille, sillä he eivät joko usko 

voivansa saada apua tai pelkäävät etteivät aikuiset ole valmiita kuulemaan heitä. Lapsen nä-

kemyksen selvittäminen saatetaan sivuuttaa perustuen ajatukseen lapsien auttamisesta van-

hempien auttamisen kautta. Epäily lapseen kohdistuvasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta 

edellyttää kuitenkin aina lapsen oman näkökulman selvittämistä, eikä arviointia voida tehdä 

vain perustuen vanhemman omaan kokemukseen palvelutarpeesta. Tilanteissa, joissa van-

hemman toiminta on tietoista, kieltäytyminen sosiaalipalveluista tulee nähdä kaltoinkohte-

lun riskitekijänä (Paavilainen & Flinck 2015). Anu Huovinen on muodostanut väitöskirja-

tutkimuksessaan (2017) perheväkivaltaa kokeneiden lasten identiteettikertomuksista kolme 

lapselle erilaista identiteettiä ja nimennyt ne näkymättömän lapsen, kapinoijan ja helpon lap-

sen identiteeteiksi, joita kaikkia yhdistää haavoitettu lapsuus. Näiden eri identiteettien huo-

mioiminen ammatillisissa käytännöissä on keskeistä, sillä eri identiteetit haastavat ammatti-

laisia eri tavoin. Tutkimuksessa kaikilta lapsista löytyi myös kertomuksia toisenlaisesta 

identiteetistä ja selviytymisestä (Huovinen 2017, 139–140). Ammattilaisten rooli näiden toi-

senlaisten identiteettien mahdollistamiselle on keskeinen.  
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3 EKOLOGINEN NÄKÖKULMA LAPSEN KALTOINKOH-

TELUUN  

 

3.1 Väkivallan ymmärtämisen ekologinen malli  

Lapsen kaltoinkohtelun tutkimisessa yhtenä keskeisimmistä teorioista ja lähestymistavoista 

pidetään ekologisia malleja, joilla viitataan tutkimuksessa usein joko Jay Belskyn (1980) 

ekologiseen malliin (ecological-developmental model) tai sen taustalla vaikuttaneeseen Urie 

Bronfenbennerin (1979) ekologiseen systeemiteoriaan lapsen kehityksestä (sosio-ecological 

model). Muita keskeisiä teorioita lapsen kaltoinkohtelun tutkimisessa ovat Cicchettin ja Riz-

leyn riski- ja suojatekijät huomioiva transaktionaalinen malli (1981) sekä Wolfen (1991) 

vanhemmuuden tekijöihin keskittyvä teoria (Mulder, Kuiper, van der Put, Stams 2018, 199). 

Kaikkien teorioiden keskiössä on ajatus siitä, että lapsen kaltoinkohtelu on moniulotteinen 

ilmiö, jonka ymmärtäminen edellyttää eri tekijöiden samanaikaisten vaikutusten huomioi-

mista. Lapsen pahoinpitelyn toi ensimmäisen kerran ammattilaisten tietoisuuteen Henry 

Kempe artikkelissaan ”The Battered Child –syndrome” vuonna 1962 (Kempe, Silverman, 

Steele, Droegmuller & Silver 1962). Julkaisun jälkeen ilmiön olemassaoloa ei voitu enää 

kieltää, mutta artikkelin ilmestyessä lapsiin kohdistuva väkivaltaan suhtauduttiin välttämät-

tömänä pahana. Tutkimuksessa alkoivat kuitenkin lisääntyä riskitekijöiden tunnistamiseen 

keskittyvät menetelmät. jotka mahdollistivat lapsen pahoinpitelyn näkemisen ilmiönä, jolle 

on riskitekijöitä ja joka on näin ollen myös ehkäistävissä. (Sidebotham 2001, 102; Söder-

holm & Kivitie-Kallio 2012, 15) 

Tutkimuksessa hyödynnän Belskyn mallia, jota kuvataan suomalaisessa kirjallisuudessa vä-

kivallan ymmärtämisen ekologiseksi malliksi (multi-dimensional theory on the etiology of 

child maltreatment). Belsky esitteli mallinsa ensimmäisen kerran julkaisussaan Child Malt-

reatment: An Ecological Integration (1980) lisäten malliin yksilöiden kehitystä kuvaavan 

näkökulman julkaisussaan Etiology of Child Maltreatment: A Developmental-Ecological 

Analysis (1993). Belsky kehitti mallinsa perustuen Urie Bronfenbennerin ekologiseen sys-

teemiteoriaan, jossa Bronfenbenner yhdisti lapsen kehityksen tutkimiseen yleisen systeemi-

teorian sekä ekologisen näkökulman. Bronfenbennerin teoria kuvaa ihmisen kehitystä ja teo-

rian avulla on myöhemmin tutkittu laajemmin kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä sekä sosia-

lisaatioprosessia. Teoria perustuu käsitykseen siitä, ettei lapsen kehitystä voida tutkia ”A:n 

vaikutuksena B:hen” vaan kehitys tulee käsittää prosessina, johon vaikuttavat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään toimivat systeemit. Lapsen elämässä vaikuttavia erilaisia 
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vuorovaikutussuhteita Bronfenbenner kuvaa mikro-, meso-, ekso-, ja makrosysteemien 

avulla. Myöhemmin Bronfenbenner lisäsi teoriaan ajallisuuden vaikutusta kuvaavan kro-

nosysteemin. (Bronfenbenner 1979; Härkönen 2008).  

Belsky (1980) kehitti mallia lapsen kaltoinkohtelun tutkimiseen muodostamalla eri systee-

meissä vaikuttavista tekijöistä lapsen kaltoinkohteluun vaikuttavia riskitasoja korostaen eko-

logista näkökulmaa ja Bronfenbennerin ajatusta siitä, että kokonaisuuteen vaikuttavat jatku-

vassa vuorovaikutuksessa olevat systeemit, joissa lapsi ja vanhemmat ovat osallisina. Malli 

sisältää Bronfenbennerin teorian tavoin neljä keskenään sisäkkäistä ja toisiinsa vaikuttavaa 

tasoa – vanhemman omaa henkilöhistoriaa kuvaavan ontogeenisen tason, vanhemman ja 

lapsen vuorovaikutusta kuvaavan mikrosysteemin, laajempia sosiaalisia suhteita ja lapselle 

keskeistä ympäristöä kuvaavan eksosysteemin sekä yhteisöjen ja perheiden toimintaa oh-

jaavan, yhteiskunnan tasolla vaikuttavia kulttuurisia käsityksiä ja asenteita kuvaavan mak-

rosysteemin. Myöhemmässä julkaisussaan (1993) Belsky lisäsi malliinsa kehityksellisen 

ulottuvuuden, keskittyen välittömään vuorovaikutukseen liittyviin tekijöihin (lapsi - van-

hempi suhde) erottaen laajemmassa kontekstissa vaikuttavat tekijät yhteisöllisiin, kulttuuri-

siin sekä evolutiivisiin tekijöihin (Belsky 1993, 413).  

Ontogeenisen tason (yksilötaso) keskiössä ovat vanhemman oman henkilöhistorian ja mah-

dollisten omien vahingollisten kokemusten vaikutus vanhemmuuteen ja lapsen kaltoinkoh-

teluun (Belsky 1993, 415). Myöhemmin yksilötasoon on liitetty myös lapseen liittyviä ris-

kitekijöitä, jotka yhdessä vanhemman yksilöllisten tekijöiden ja mikrotason vaikutusten 

kanssa voivat lisätä kaltoinkohtelun riskiä. Riski vakavalle vahingoittumiselle on suurin vas-

tasyntyneillä ja alle 1-vuotiailla sekä lapsilla, joilla on kehitykseen liittyviä haasteita (Krug 

ym. 2002, 86–87). Ontogeenisella tasolla vaikuttavat riskitekijät mahdollistavat kaltoinkoh-

telun ylisukupolvisuuteen vaikuttavien mekanismien tutkimisen (Sidebotham 2001). Yh-

teyksiä ei kuitenkaan tule pitää suoraviivaisina, vaan tutkia aina yhdessä muiden tekijöiden 

kanssa. Kaltoinkohtelu vanhemman omassa lapsuudessa on tunnistettu merkittäväksi riski-

tekijäksi lapsen kaltoinkohtelulle, mutta ei itsessään selitä kaltoinkohtelua. Monet vanhem-

mat, joilla on omia kaltoinkohtelun kokemuksia, eivät toteuta malleja omien lastensa kanssa. 

Vanhempien omat kokemukset yhdistettynä muihin riskitekijöihin kuten sosiaalisen tukiver-

koston tai avun saamisen esteisiin, voivat kasvattaa riskiä. Myös esimerkiksi lapsen itku voi 

toimia laukaisijana vanhemman omille traumoille ja tätä kautta vaikuttaa vanhemmuuden 

kykyihin (Paavilainen & Flinck 2015).  
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Mikrosysteemissä (sosiaaliset suhteet) tutkitaan kaltoinkohtelun riskiä lisääviä lapsen elä-

mässä merkityksellisiä ihmissuhteita. Ekologisessa mallissa perhe nähdään systeeminä, 

jonka sisällä vaikuttavat useat keskinäiset suhteet. Mallissa korostetaan sitä, että myös lapsi 

toimii aktiivisena osallisena perheessä, näkymättömän sivustaseuraajan sijaan. (Belsky 

1980). Lapsi ei voi aiheuttaa häneen kohdistuvaa väkivaltaa itse, mutta lapseen liittyvät kal-

toinkohtelun riskiä mahdollisesti lisäävät tekijät tulee tunnistaa. (Belsky 1993). Lasta ei 

voida irrottaa erilliseksi väkivallan kokijaksi, sillä lapsi on erottamaton osa perheessä tapah-

tuvaa vuorovaikutusta.  Keskeisinä perhetason riskitekijöinä pidetään vanhemmuuteen liit-

tyviä haasteita, väkivaltaa vanhempien välillä, taloudellisia ongelmia sekä konflikti- ja ero-

tilanteita perheessä (Krug ym. 2002 87–89; Belsky 1993). Mulderin ja kumppaneiden (2018) 

meta-analyysissä lapsen laiminlyönnin riskiä selittivät voimakkaimmin vanhemmuuteen ja 

perheeseen liittyvät tekijät, jolloin myös interventioiden näkökulmasta vanhemmuuden tu-

keminen muodostuu oleelliseksi. Ekologinen näkökulma voimistaa lapsen asemaa aktiivi-

sena toimijana perheen sisäisissä suhteissa, joka mahdollistaa vanhemmuuteen liittyvien ris-

kitekijöiden tunnistamisen ja vanhemmuuden tukemisen jo varhaisessa vaiheessa, esimer-

kiksi huomioimalla lapseen liittyvät kaltoinkohtelun riskiä yhdessä vanhemmuuden haastei-

den kanssa lisäävät tekijät kuten erityispiirteet ja vammaisuuden.  

 

Eksosysteemissä (yhteisötaso) kaltoinkohtelun riskitekijöitä etsitään siitä ympäristöstä ja 

kulttuurisesta kontekstista, jossa lapsi ja perhe elävät. Eksosysteemissä vaikuttavat tekijöi-

den taustalla ovat sosiaaliset rakenteet, jotka eivät suoranaisesti edellytä yksilön aktiivista 

osallistumista, mutta jotka tästä huolimatta vaikuttavat yksilöiden kehitykseen (Belsky 1993, 

327). Tutkittaessa vanhempien lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ammatilliset käytännöt vai-

kuttavat yhteisötasolla riskiä lisäävinä, mikäli riskissä olevia lapsia ei tunnisteta tai palvelut 

väkivaltaa kokeneille lapsille ovat riittämättömiä. Riskitekijöiksi yhteisötasolla on tunnis-

tettu sosiaalisessa ympäristössä vaikuttava korkea työttömyys- ja rikollisuusaste, sosiaalinen 

eristyneisyys sekä yhteisöllisen tuen vähyys (Krug ym. 2002; Sidebotham 2001). Yhteisöl-

liseen tukeen vaikuttavat paitsi epävirallinen tuki ja perheiden oma sosiaalinen tukiverkosto, 

myös lapsen elämässä vaikuttavat palvelut ja toiminnot, joissa lapsi on osallisena, kuten päi-

väkoti ja koulu. Yhteisötasolla koetut kriisit, kuten työpaikan menetys tai sosiaalisen ver-

koston heikentyminen voivat vaikuttaa vanhempien kokemaan stressiin ja näin ollen resurs-

seihin toimia vanhempana. Myöhemmin yhteisötason tutkimuksessa on keskitytty enemmän 
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myös yhteisöissä vaikuttavien kulttuuristen tekijöiden tutkimiseen, mutta tästä näkökul-

masta tutkimusta on tehty vielä vähän (Chan, Hollingsworth, Espelage & Mitchell 2016).  

Makrosysteemissä (yhteiskunnallinen taso) kaltoinkohtelun riskiä lisäävät laajemmat yh-

teiskunnalliset tekijät, joista mallissa keskeisimpänä nähdään yhteiskunnassa vallitsevat 

asenteet ja arvot liittyen väkivaltaan, sen rangaistavuuteen sekä lapsiin. Lapsen oikeuksien 

toteutuminen edellyttää Belskyn (1993, 328–329) mukaan sitä, että yhteiskunta, jossa van-

hemmuutta toteutetaan kieltää kaiken lapsiin kohdistuvan väkivallan – myös kuritusväkival-

lan sekä lapset nähdään yksilöinä, vanhemman omaisuuden sijaan. Riskiä lisäävät normit, 

jotka asettavat vanhempien oikeudet lasten hyvinvoinnin yläpuolelle sekä sellainen poli-

tiikka, joka ylläpitää yhteiskunnallisten ryhmien välistä eriarvoisuutta (Krug ym. 2002, 90). 

Yhteiskunnallisella tasolla vaikuttavat tekijät ovat yhteneväisiä rakenteellisen ja institutio-

naalisen väkivallan kanssa. Rakenteellinen väkivalta on ”väkivaltaa, jossa yhteiskunnassa 

vallitsevilla rakenteilla, valtajärjestelmillä, normeilla ja toimintatavoilla heikennetään hen-

kilöiden tai henkilöryhmien oikeuksia ja asemaa suhteessa muihin ja estetään näin heidän 

perustarpeidensa tyydyttäminen, uhataan heidän henkeään, terveyttään tai hyvinvointiaan 

tai aiheutetaan muutoin heille vahinkoa” (Bildjuschkin ym. 2020, 6).  

Ekologisen mallin keskiössä on ajatus siitä, että lapsen kaltoinkohtelun ilmenemiseen vai-

kuttavat tasapaino riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden välillä (Belsky 1980; Belsky 

1993). Mikäli riskitekijöitä on enemmän kuin suojaavia tekijöitä (kuten riskitekijöiden tun-

nistaminen ammatillisissa käytännöissä), todennäköisyys lapsen kaltoinkohtelulle kasvaa. 

Samalla on huomioitava se, ettei kaltoinkohtelulle ole osoitettavissa yksittäistä keskeisintä 

riskitekijää, joka tarkoittaa, että kaltoinkohtelua voi ilmetä myös ilman todennäköisten ris-

kitekijöiden olemassaoloa. Kaltoinkohtelun ilmenemisen ja uusiutumisen estämisen sekä in-

terventioiden kehittämisen näkökulmasta tämä huomio on keskeinen. (Belsky 1993, 413). 

Seuraavassa luvussa havainnollistan, kuinka ekologista mallia ja ekologisia lähtökohtia on 

viimeaikaisessa tutkimuksessa hyödynnetty, mitä haasteita mallin käyttöön sisältyy sekä esi-

tän perustelut mallin käytölle tässä tutkimuksessa. 

3.2 Ekologisen mallin käyttö lapsen kaltoinkohtelun tutkimisessa  

Ekologisia malleja pidetään parhaiten sopivina malleina ja teoreettisina lähtökohtina lapsen 

kaltoinkohtelun tutkimiselle, selittämiselle sekä erilaisille interventioille kaltoinkohtelun eh-

käisemiseksi ja siihen puuttumiseksi (Krug ym. 2002; Sidebotham 2001; Howarth ym. 
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2018). Väkivallan ymmärtämisen ekologista mallia ja ekologisia lähtökohtia käytetään ny-

kyään myös läheisissä suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun tutkimisessa. Myös näistä läh-

tökohdista kaltoinkohtelun uhriksi joutuminen lapsena nähdään keskeisenä yksilötason ris-

kitekijänä lähisuhdeväkivallan kokemuksille myös myöhemmin aikuisuudessa (WHO 

2017). Ekologisia malleja on käytetty kaltoinkohtelun tutkimisessa jo 1970-luvulla, mutta 

kesti kuitenkin pitkään ennen kuin lapsen kaltoinkohtelu ilmiönä sai laajempaa huomiota 

(Sidebotham 2001, 102). Mallien hyödyntäminen tutkimuksessa on edellyttänyt tutkimus-

tiedon lisääntymistä eri tasoilla vaikuttavista riskitekijöistä, jotta riskien keskinäisiä yhteyk-

siä on voitu tutkia. Nykyään mallien käyttö nähdään edellytyksenä paitsi tutkimukselle, 

myös lähtökohtana kaltoinkohtelun estämiselle globaalilla tasolla. Ekologinen malli toimii 

pohjana WHO:n lapsiin kohdistuvan väkivallan estämisen strategialle (Seven Strategies for 

Ending Violence)  

Violence against children is a multifaceted problem with causes at the individ-

ual, close relationship, community, and societal levels, so it must be simulta-

neously confronted on several different levels. The social ecological model 

serves a dual purpose in this regard, as each level in the model represents a 

dimension where both risks and opportunities for prevention co-exist. (WHO 

2016, 18)  

 

Ekologisen näkökulman voimistuminen yhdessä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 

kanssa on mahdollistanut sen, että lapsiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu on ymmär-

retty tunnistamista ja puuttumista edellyttäväksi. Tutkimuksen näkökulmasta ekologinen 

malli on voimistanut ymmärrystä kaltoinkohtelusta moniulotteisena ilmiönä, johon vaikut-

tavat useat samanaikaiset tekijät. Mallin merkitys ammatillisille käytännöille on keskeinen, 

sillä ekologisen mallin avulla tunnistetut riskitekijät toimivat samanaikaisesti puuttumisen 

avainkohtina (WHO 2017). Tunnistamalla riskitekijöitä, voidaan myös interventioita suun-

nata ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia suomalaisessa palvelujärjestel-

mässä ovat esimerkiksi päihdevanhemmille suunnatut ensikodit sekä riskitekijöiden syste-

maattinen arviointi neuvoloissa (Korpilahti 2019). Riskitekijöiden tunnistaminen on mah-

dollistanut myös erilaisten riskinarviointimenetelmien kehittämisen, jotka perustuvat usei-

den samanaikaisten riskien tunnistamiselle (kuten vanhemman tukiverkoston vähyys ja 
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aiemmat kokemukset väkivallasta). Menetelmien kehittäminen ja luotettavan tiedon saami-

nen vaikuttavuudesta edellyttää kaltoinkohtelun taustalla vaikuttavien tekijöiden laajempaa 

ymmärrystä (Bailhahce, Leroy, Pillet & Salmi 2013, 9).  

Ammatillisten interventioiden toimivuuteen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka lasten asema 

näissä käytännöissä huomioidaan ja kuinka valmiita lapset ja vanhemmat ovat palveluiden 

vastaanottamiseen. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan Howarth ja kumppanit 

(2018) totesivat ekologisen näkökulman olevan edellytys sille, että valmiuteen liittyviä teki-

jöitä voidaan tunnistaa. Tutkimuksessa näitä tekijöitä tunnistettiin ekologisen mallin eri ta-

soilta. Yksilötasolla lasten valmiuteen liitetiin kohta, jossa lapset ovat valmiita ”purkamaan 

salaisuuden” kertoakseen kokemuksistaan ja ottaakseen tukea vastaan. Tutkimuksessa am-

matillisten käytäntöjen näkökulmasta keskeinen huomio oli, että lasten ja vanhempien val-

mius ottaa palveluita vastaan yhdistyi siihen, kuinka ammattilaiset yksilöinä sekä laajemmin 

organisaatiot ovat valmiita palveluiden tarjoamiseen ja lapsen huomioimiseen näissä käy-

tännöissä. (Howarth ym. 2018, 279–288). Edellä mainitut huomiot tekevät näkyväksi sen, 

kuinka useat samanaikaisesti toimivat tekijät vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet 

lapsella on tulla näkyväksi auttamisen käytännöissä. Tulokset korostavat myös varhaisen 

puuttumisen merkitystä. Mikäli lapsen tilanne tunnistetaan vasta siinä vaiheessa, kun tilanne 

on jo merkittävästi pahentunut, tilanteiden edellyttämät interventiot ovat usein myös lapselle 

tahdonvastaisia, kuten lapsen kiireellinen sijoitus kodin ulkopuolelle.  

Ekologisen mallin hyödyntämisen haasteena on aiemman tutkimuksen painottuminen yksi-

löiden ja sosiaalisten suhteiden (perhe ja vanhemmuus) vaikutusta korostaviin lähtökohtiin, 

joka on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei yhteisön ja yhteiskunnan tasolla vaikuttavia teki-

jöitä ole huomioitu interventioita kehitettäessä. Mulder, Kuiper, Put, Stams & Assink (2018) 

tutkivat meta-analyysissään lapsen laiminlyöntiin vaikuttavia riskitekijöitä aiempaan tutki-

mustietoon perustuen. Vanhempiin ja perheeseen liittyvät tekijät korostuivat kaltoinkohtelun 

riskin kannalta keskeisiksi, mutta yksittäisten riskitekijöiden sijaan kaltoinkohtelua selittivät 

todennäköisimmin useat kumuloituvat tekijät. Tutkimuksen osalta huomionarvoista on, ettei 

makrotason vaikutuksia sisällytetty analyysiin tutkimustiedon rajallisuuden vuoksi. (Mulder 

ym. 2018). Vaikka perheeseen ja yksilöihin liittyvät tekijät selittävät todennäköisesti parhai-

ten suoran kaltoinkohtelun riskiä (kuten vanhemman aiempi väkivallan käyttö), interventi-

oiden ja kaltoinkohtelun tunnistamisen näkökulmasta pelkästään yksilöihin liittyvien teki-
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jöiden tutkiminen ei mahdollista sen ymmärtämistä, miksi vanhemmat toimivat kuten toimi-

vat ja kuinka tähän toimintaan voidaan vaikuttaa ennen kuin lapsen oikeus turvalliseen elä-

mään ja kehitykseen on jo vaarantunut. Tutkimuksissa on todettu, että erityisesti kumuloitu-

vien riskitekijöiden osalta lapsen kaltoinkohtelun ilmenemiselle keskeisempää on riskiteki-

jöiden yhteisvaikutus, yksittäisen riskitekijän sijaan. Tätä kumuloitumista kuvataan lineaa-

risella mallilla, jossa jokainen riskitekijä lisää kaltoinkohtelun riskiä. Tutkimusnäyttöä on 

kuitenkin saatu myös ei-lineaarisesta kumuloituvasta riskistä, jossa riski kasvaa eksponenti-

aalisesti (Vial, Put, Stams, Kossakowski & Assink 2020, 1–2). 

Viimeaikaisessa tutkimuksessa yhteisötason ja kaltoinkohtelun taustalla vaikuttaviin tekijöi-

hin keskittyvä tutkimus ja näkökulman keskeisyyden merkitys on huomioitu. Tämä on edel-

lytys kaltoinkohtelun erityispiirteiden tunnistamiselle eri kulttuurien ja yhteisöjen näkökul-

masta. Tutkimuksessaan lapsen kaltoinkohtelun riskitekijöistä pakistanilaisessa kontekstissa 

Lakhdir ja kumppanit (2017) painottavat laadullista tutkimusta kaltoinkohtelun taustalla vai-

kuttavien normien ja käsitysten tunnistamiselle, jotta kaltoinkohtelun kehä voidaan pysäyt-

tää. Myös Chanin ja kumppaneiden (2016) mukaan ekologinen malli soveltuu parhaiten kal-

toinkohtelun ymmärtämiseen ja tutkimiseen, mutta mallin haasteena on, ettei se tarkastele 

riittävällä tavalla yhteisöjä ja niiden kulttuurisia resursseja. Tutkimuksesta on myös puuttu-

nut viime vuosiin saakka riskitekijöiden välillisten tekijöiden vaikutuksen tunnistaminen. 

Vial ja kumppanit (2020) tutkivat näitä välillisiä vaikutuksia tunnistaen keskeisiksi riskite-

kijöiksi vanhemman omat kaltoinkohtelun kokemukset, aiemman lähisuhdeväkivallan sekä 

vanhemman emotionaalisen poissaolevuuden. Tulevaisuudessa nämä tekijät tulee nivoa yhä 

voimakkaammin yhteisötasolla vaikuttaviin riskitekijöihin, kuten auttamisjärjestelmän kei-

noihin tunnistaa ja vastata vanhempien omaan tuen tarpeeseen.  

Mikäli auttamisen käytännöissä korostuvat yksittäisten riskitekijöiden huomiointi, vaarana 

on, ettei riskitekijöiden samanaikaista esiintyvyyttä tunnisteta. Nämä kumuloituvat tekijät 

voivat toimia laukaisijana vakavalle kaltoinkohtelulle ja väkivallalle (Taylor & Lazenbatt 

2014; Mulder ym. 2018). Suomalaisen auttamisjärjestelmän on kritisoitu keskittyneen lap-

sen edun ensisijaisuuden huomioimisessa lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, riskien 

ja vaaran arvioinnin sijaan (Pösö 2012; Hautanen & Hiitola 2017). Tämä näkyy myös selvi-

tyksissä lapsen kuolemaan johtaneista tapauksista, joiden osalta on huomioitu, että osassa 

tilanteista väkivalta olisi ollut ehkäistävissä, mikäli siihen olisi puututtu (Sisäasiainministe-
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riö 2012). Näistä selvityksistä saatu tieto tekee näkyväksi yksittäisiin riskitekijöihin keskit-

tymisen ongelmallisuuden. Selvityksen mukaan surmien tekijät poikkesivat tyypillisistä 

henkirikoksentekijöistä, heillä ei ollut päihteiden ongelmakäyttöä tai aiempaa väkivaltari-

kostaustaa ja suurin osa oli työelämässä. Monet kuitenkin kärsivät mielenterveysongelmista 

ja valtaosa oli aiemmin käyttänyt väkivaltaa kumppaniaan tai lasta kohtaan. (Sisäasiainmi-

nisteriö 2012). Selvityksistä saatu tieto pakottaa siirtämään katseen ammatillisiin käytäntöi-

hin liittyviin ongelmiin sekä kyseenalaistavat stereotyyppisiä oletuksia väkivaltaa käyttä-

vistä henkilöistä.  

Tutkimuksessa hyödynnän ekologista mallia lähtökohtana analyysille tutkien lapsen aseman 

huomioimista sekä ammatillisiin käytäntöihin liittyviä riskitekijöitä mallin eri tasojen avulla. 

Ekologisen mallin ja tunnistettujen riskitekijöiden lisäksi teoreettisena pohjana toimivat 

aiemmat lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta tehdyt tutkimukset (Fagerlund ym. 2021; 

Virkki 2017; Notko ym. 2021). Lasten asemasta tehtyä tutkimusta liittyen lasten kohtaami-

seen ammatillisissa käytännöissä on edelleen vähän, mutta viimeaikaisessa tutkimuksessa 

lapsen aseman erityisyys sekä toiminen aktiivisina toimijoina lähisuhdeväkivallan tutkimi-

sessa on tunnistettu (ks. esim. Howarth ym. 2018). Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen nä-

kökulmasta lasten tilanne eroaa aikuisten välisestä väkivallasta siinä, että julkisen vallan 

velvoite tilanteeseen puuttumiselle on ehdoton. Notko, Husso, Holma & Virkki (2011) tut-

kivat lähisuhdeväkivallan kehystämistä erikoissairaanhoidossa moniammatillisten fokusryh-

mähaastattelujen avulla. Tuloksena muodostettiin neljä puuttumista estävää kehystä: medi-

kaalinen, käytännöllinen, individualistinen ja psykologinen kehys. Tutkimuksessa väkival-

taan puuttumista tukevista kehyksistä oikeutetun puuttumisen kehyksessä korostuivat lapsiin 

kohdistuvat velvoitteet (lainsäädäntö ja säädökset) jotka oikeuttivat perheen sisäisiin asioi-

hin puuttumisen kyseenalaistaen näin individualistisen kehyksen yksityisyydensuoja sekä 

käytännöllisen kehyksen aika- ja resurssipulaan vetoamista (Notko ym. 2011, 286).  

Kuten edellä olen kuvannut, lasten kaltoinkohteluna ei voida tutkia keskittymällä pelkästään 

lapsiin ja vanhempiin yksilöinä, mikäli halutaan laajentaa ymmärrystä siitä, kuinka kaltoin-

kohtelua voidaan ehkäistä. Ammattilaisten toiminta ja tälle toiminnalle luodut reunaehdot 

määrittävät keskeisellä tavalla lapsen mahdollisuuksia tulla näkyväksi ja saada apua. Tutki-

muksen tavoitteena on kriittisen tarkastelun lisäksi korostaa ammattilaisten mahdollisuutta 

lapsen asemaa ja oikeuksia voimistavana tekijänä. Lapset voivat joutua kaltoinkohdelluiksi 
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ammatillisissa käytännöissä, mutta samalla lapsen kohtaaminen näissä käytännöissä voi toi-

mia keskeisenä suojaavana tekijänä. Ungar (2012) tutki ekologisen mallin avulla lasten re-

silienssiin vaikuttavia tekijöitä sosiaalipalveluiden merkityksen näkökulmasta. Siinä missä 

riskitekijöitä ei tule paikantaa vain yksilötasolle, ei myöskään suojaavia tekijöitä tule yhdis-

tää ainoastaan lapsen yksilöllisiin kykyihin selvitä vaikeista kokemuksista. Lapsen resiliens-

siin vaikuttavat riskitekijöiden ja kompensoivien tekijöiden tasapaino. Ammattilainen voi 

toimia tukena, joka auttaa lasta pääsemään yli kaltoinkohtelun aiheuttamasta häpeästä ja 

syyllisyydentunteesta (Ungar 2012; ks. myös Söderholm & Politi 2012, 88). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ekologisen mallin käyttö ammatillisten käytäntöjen tutki-

muksessa on perusteltua huomioiden aiemmista tutkimusta saadun tiedon ja ekologisten 

mallien käytön edellytyksen lapsen kaltoinkohtelun tutkimisessa (WHO 2017). Mallia hyö-

dyntäessä tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti aiempiin tutkimuksiin yksittäisten riskiteki-

jöiden osalta sekä huomioida riskitasojen jatkuva keskinäinen vaikutus ja mallin käyttöön 

sisältyvät haasteet ja rajallisuus. Lapsen kaltoinkohtelun ymmärtäminen ekologisen mallin 

mukaisesti edellyttää myös ammattilaisten toiminnasta saatavaa tietoa, sillä kaltoinkohtelun 

vähentäminen ja siihen puuttuminen edellyttävät näitä interventioita. Myöskään ammattilai-

set eivät ole ”vapaita” eri tasoilla vaikuttavista mekanismeista, sillä lapsia ja perheitä koh-

datessaan vallitsevat asenteet, kulttuurit ja vanhemmuudelle asetetut odotukset ohjaavat 

myös ammattilaisten tekemiä tulkintoja lasten ja perheiden tilanteista sekä kaltoinkohtelun 

riskiä lisäävistä tekijöistä (Sidebotham 2001, 101–102).  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset    

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta ammatilli-

sissa käytännöissä, kun lähisuhdeväkivallan kohteena on lapsi. Tutkimusaineistoni huomi-

oon ottaen en voi tuottaa tietoa lapsen näkökulmasta, sillä tutkimusaineisto koostuu ammat-

tilaisten haastatteluista. Ammattilaisten puhetta tutkimalla voidaan kuitenkin lisätä ymmär-

rystä siitä, kuinka eri tasoilla toimivat moniulotteiset tekijät vaikuttavat ammattilaisten mah-

dollisuuksiin huomioida lapsen aseman erityisyys lähisuhdeväkivallan kokijana. Tutkimuk-

sessa käytän valmista aineistoa, joka on kerätty osana kansainvälistä Enhancing Professi-

onal Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and 

Shelter Services (EPRAS 2017-2019) – hanketta. Hankkeen tavoitteena oli lähisuhdeväki-

valtaan, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä turvakotipalveluihin liittyvän osaamisen li-

sääminen ammattilaisilla sekä tutkimustiedon ja yleisen tietoisuuden lisääminen. Hanke to-

teutettiin osana laajempaa EU - projektia (Europan Union Comission Rights, Equality and 

Citizenship). Projektin koordinaattoreita Suomessa olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. (Niklander ym. 

2019).  

 

Tutkimuskysymys on kaksiosainen:  

 Millä tavalla haastateltavat kuvaavat lasta ja lapsen asemaa puhuessaan lähisuhde-

väkivallasta?  

 Millaisia lapsen kaltoinkohteluun liittyviä ammatillista puuttumista estäviä riskite-

kijöitä haastateltavien puheesta oli tunnistettavissa?  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla tutkin sitä, kuinka ammattilaiset kuvaavat lasta ja 

lapsen asemaa puhuessaan lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta. Ekologista mallia hyödyn-

täen tutkin lapsen asemaa yksilönä, perheessä, yhteisöissä sekä laajemmin yhteiskunnassa. 

Lapsen asemaan liittyväksi puheeksi sisällytin huomiot lapsen erityisyydestä lähisuhdeväki-

vallan kokijana sekä ammattilaisten kuvaukset lapseen kohdistuvasta väkivallasta ja sen vai-

kutuksista. Tutkimuskysymyksen muotoilu perustuu aiempien tutkimusten huomioihin siitä, 
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että lähisuhdeväkivaltaan puututaan usein aikuislähtöisesti, jolloin lapseen liittyviin erityis-

piirteisiin, riskitekijöihin ja lapsen omaan kokemukseen ei kiinnitetä riittävää huomiota tai 

lapsen näkemys jätetään selvittämättä (Pösö 2015; Hautanen 2017). Lapsen ja aikuisen vä-

linen valta-asema nousee keskeiseksi, kohdistuen niin vanhempiin kuin lapsia työssään koh-

taaviin ammattilaisiin. Toinen tutkimuskysymys syventää aineiston tutkimista ekologisen 

mallin kautta, joka toimii pohjana ammatillisissa käytännöissä tapahtuvan kaltoinkohtelun 

riskitekijöiden muodostamiselle.  

 

4.2 Tutkimusaineisto  

Aloittaessani maisterintutkielman tekoa syksyllä 2020, tiesin haluavani tutkia väkivaltaan 

liittyviä teemoja, jotka koin keskeisiksi sosiaalityön käytäntöjen näkökulmasta. Tähän vai-

kutti osaltaan Jyväskylän yliopistossa vuonna 2017 käynnistynyt ensimmäinen väkivaltatut-

kimuksen monitieteellinen opintokokonaisuus. Opinnot saivat osaltaan pohtimaan sitä, 

kuinka vähän väkivaltaan liittyvät ilmiöt edelleen näkyvät sosiaalityön perusopinnoissa ja 

toisaalta sitä, kuinka kiinteästi ne liittyvät sosiaalityön kaikkiin työkenttiin. Työkokemuk-

seni lastensuojelussa kesällä 2020 vahvistivat, että haluan tutkia väkivaltaan tunnistamista 

ja puuttumista lasten näkökulmasta sillä näin käytännön tasolla kuinka paljon haasteita las-

ten aseman huomioimiseen lähisuhdeväkivallan kokijana liittyi. Pohtiessani vaihtoehtoja 

oman aineiston keräämisen suhteen, päädyin siihen, että valmiin aineiston hyödyntäminen 

olisi tutkielmani kannalta järkevintä. Väkivaltaopinnoissa EPRAS -hankkeen projektikoko-

naisuus oli tullut tutuksi ja tiedustelin Marianne Notkolta mahdollisuutta hyödyntää aineis-

toa. Aineistosta tehtyjä opinnäytetöitä oli tuossa vaiheessa valmistumassa tai valmistunut jo 

useampi, mutta aineistoa ei ollut tutkittu lapsiin liittyvien käytäntöjen ja puheen näkökul-

masta. Sain aineiston käyttööni toukokuussa 2020.  

 

EPRAS - hankkeen projektikokonaisuus oli laaja, sisältäen Luo luottamusta -puutu väkival-

taan verkkokoulutuksen luomisen, kansalaiskampanjan turvakodeista sekä kyselytutkimuk-

sen sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä poliisille. Kyselytutkimus oli kaksiosainen, en-

simmäinen osa toteutettiin ennen verkkokoulutuksen toteutusta ja toinen verkkokoulutuspa-

ketin avautumisen jälkeen. Kyselytutkimuksen lisäksi ammattilaisten näkemyksiä selvitet-

tiin fokusryhmähaastatteluissa sekä turvakotiasiakkaiden näkemyksiä erillisessä haastattelu-

tutkimuksessa. Tutkimusaineistoni koostuu ammattilaisten fokusryhmähaastatteluista, jotka 
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syvensivät kyselyaineistosta saatua tietoa. Aineiston ovat keränneet Jyväskylän yliopiston 

tutkijat Marita Husso, Marianne Notko sekä Sisko Piippo. Haastatteluun osallistui sosiaali- 

ja terveysalan sekä poliisin ammattilaisia ympäri Suomea.  Sosiaali- ja terveysalan ryhmiä 

oli 10 ja poliisin ryhmiä 6. Jokaisessa ryhmässä oli 2–7 osallistujaa, yhteensä osallistujia oli 

67 (miehiä 13 ja naisia 54). Sosiaali- ja terveysalan haastattelut toteutettiin toukokuun ja 

lokakuun välillä 2017 ja poliisien haastattelut tammi- ja helmikuussa 2018. Haastattelut tal-

lennettiin ääni- ja kuvamuodossa ja litteroitiin tekstimuotoon. (Niklander ym. 2019, 74; Nik-

lander, Peltonen, Notko & Husso 2019, 18–22). Aineiston tavoitteena oli tuottaa tietoa eri-

tyisesti lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen kehittämiseksi, joka vahvisti aineiston hyödylli-

syyttä myös lapsiin liittyvien haasteiden tunnistamisen osalta.  

 

Haastatteluita varten muodostettiin aiempaan tutkimukseen perustuen haastattelurunko 

(Liite 1), joka muodostui seuraavien kysymysten pohjalle:  

 

 lähisuhdeväkivallan kohtaaminen omassa ammatissa  

 lähisuhdeväkivaltaan liittyvä koulutus peruskoulutuksessa ja työuran aikana  

 lähisuhdeväkivaltaan liittyvä koulutustarve  

 lähisuhdeväkivalta ja moniammatillinen yhteistyö  

 lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen edellytykset ja mahdollisuudet omassa työssä  

 

Aineisto koostui noin 370 sivusta litteroitua tekstiä. Samalla fontilla esitettynä lapsiin liit-

tyvä puhe muodosti noin 70 sivua tekstikatkelmia, kun muu puhe oli rajattu pois. Fokusryh-

missä ammattilaisten toimialat jakautuivat haastatteluhetkellä seuraavasti: poliisin haastat-

teluja oli yhteensä 6 (22 ammattilaista), lastensuojelun haastatteluja 2 (9 ammattilaista), tur-

vakodin haastatteluja 3 (12 ammattilaista) sekä perheneuvolan haastatteluja 1 (4 ammatti-

laista). Haastatteluryhmistä neljä oli moniammatillisia (20 ammattilaista). Näihin ryhmiin 

kuului aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijöitä, ikäänty-

neiden palvelun työntekijä, diakonissatyöntekijä, psykologeja, terveydenhoitajia sekä sai-

raanhoitajia. Terveyspalveluiden työntekijöitä oli yhteensä 9, eli sosiaalipuolen työntekijät 

ja poliisi olivat näissä haastatteluissa enemmistönä. Yhdessä moniammatillisista ryhmistä 

kaikki kuuluivat moniammatilliseen riskinarviointikokous MARAK - työryhmään.  
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Jokainen haastattelu noudatti haastattelurunkoa, mutta haastatteluissa lapsiin liittyvässä pu-

heessa osa teemoista oli enemmän esillä. Lapsista puhuttiin kaikissa haastatteluissa, ainoas-

taan yhdessä moniammatillisista haastatteluista lapsista puhuttiin vain muutamassa koh-

dassa, mikä selittyy todennäköisesti sillä, että ryhmään kuuluneet ammattilaiset työskenteli-

vät aikuisille suunnatuissa palveluissa. Lapsia päivittäin työssään kohtaavat ammattilaiset 

kuvasivat enemmän lasten kokemuksiin liittyviä huomioita ja lapsen aseman erityisyyttä lä-

hisuhdeväkivallan kokijana, kun taas esimerkiksi poliisin haastatteluissa puhe painottui ri-

kosilmoitukseen ja rikosprosessiin. Haastattelurunkoon ei sisällytetty suoraan lapsiin liitty-

viä kysymyksiä, eikä aineisto näin ollen mahdollista suorien yhteyksien tekemistä sen suh-

teen, mistä aineistossa puhuttiin eniten tai mistä ei puhuttu. Haastattelijat kysyivät haastat-

teluissa tarkentavia kysymyksiä liittyen lapsiin, mikäli lapsiin liittyvää keskustelua oli vähän 

tai ammattilaiset mainitsivat lapset sivulauseessa. Nämä kysymykset liittyivät lapsiin koh-

distuvien väkivallan muotoihin ja yleisyyteen, koulutukseen ja työskentelytapoihin, tuntei-

siin ja ajatuksiin sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan kohtaamisen haasteellisuuteen. Esi-

merkkejä tarkentavista kysymyksistä:  

 

Miten teillä, jos ajattelette teidän työssä, kun työskentelette että on myös lapset mu-

kana siinä. Niin onko se semmonen, miltä se, teillä on varmaan erilaisia työskentely-

tapoja ja malleja sitten lasten kanssa? Onko vaikeempaa tai?  (Haastattelija)  

 

Semmonen tuli mieleen tossa, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia tämmönen väki-

vallan kohtaaminen herättää? Tuli mieleen. Tossa kun on lapsia ja perheitä ja kerroitte 

näistä pattitilanteista ja muita. Et esimerkiksi, et tuleeko usein semmosta turhautumi-

sen tunnetta tai puhutteko niistä paljon keskenänne? (Haastattelija)  

 

Aineiston kannalta nämä tarkentavat haastattelukysymykset olivat keskeisiä, sillä ilman niitä 

lapsiin liittyvää puhetta olisi todennäköisesti ollut vähemmän. Esimerkiksi liittyen ammatti-

laisten vaikeisiin kokemuksiin suurin osa vastauksista liittyi haastattelijan ohjaamiin kysy-

myksiin. Siitä huolimatta, että ammattilaiset työskentelevät eri työtehtävissä, haastatteluissa 

toistuivat samat teemat. Seuraavalla sivulla esitetyssä taulukossa (taulukko 1) havainnollis-

tan yksinkertaistettuna sitä, mistä teemoista ammattilaiset puhuivat, jotta lukijalle välittyy 

kuva keskustelujen sisällöistä. Teemoihin liittyy erityispiirteitä (väkivallan muodot, konflik-
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tit perheessä, yhteistyö) lapseen liittyvässä puheessa, joita tuon esiin tulososiossa. Taulu-

kossa tummennettuina ovat ne teemat, jotka korostuivat eri ammattiryhmien haastatteluissa. 

Ronja Vauhkonen (2020) tutki maisterintutkielmassaan saman aineiston avulla ammattilais-

ten habitusta ja tunnisti, että poliisit jäsensivät väkivaltaa tyypillisesti perustuen lakiin, sosi-

aalihuolto korosti erityistä tukea tarvitsevia, hyvän luottamussuhteen luomista sekä väkival-

lan tunnistamisen merkitystä, kun taas terveydenhuollon habituksessa korostui lääke- ja hoi-

totieteellinen painotus ja väkivallan traumatisoimat vaikutukset. Myös lapsiin liittyvässä pu-

heessa poliisin keskusteluissa korostui rikosoikeudellinen näkökulma ja sosiaalihuollon am-

mattilaisilla lapsen erityinen asema.  

 

Taulukko 1 Lapsiin liittyvät teemat haastatteluaineistossa 

 Yksilötaso Perhe  Yhteisö Yhteiskunta 

 

Lastensuojelu  

 

lapsen asema  

väkivallan muo-

dot  

 

 

konfliktit  

erotilanteet 

huoltoriidat 

 

 

työmenetelmät 

monikulttuurisuus  

palvelut  

 

 

ilmoituksen teko 

yhteistyö  

lainsäädäntö 

 

Perheneuvola  lapsen asema 

väkivallan muo-

dot  

vaikeat tunteet 

konfliktit 

erotilanteet 

ylisukupolvisuus 

vanhemmuus 

 

työmenetelmät  

palvelut  

yhteistyö  

dokumentointi  

Turvakoti  lapsen asema 

väkivallan muo-

dot  

vaikeat tunteet 

 

 

konfliktit  

erotilanteet 

huoltoriidat 

ylisukupolvisuus 

vanhemmuus 

 

työmenetelmät 

monikulttuurisuus 

palvelut  

yhteistyö 

dokumentointi 

lainsäädäntö 

resurssit  

 

Moniammatilli-

set  

lapsen asema  

väkivallan muo-

dot  

vaikeat tunteet  

 

konfliktit  

erotilanteet  

huoltoriidat  

ylisukupolvisuus 

vanhemmuus 

 

työmenetelmät 

monikulttuurisuus 

palvelut  

 

ilmoituksen teko 

yhteistyö 

dokumentointi 

lainsäädäntö 

resurssit  

rikostutkinta 

 

 

Poliisi  lapsen asema  

väkivallan muo-

dot  

vaikeat tunteet  

konfliktit  

erotilanteet  

huoltoriidat  

 

työmenetelmät 

monikulttuuri-

suus 

palvelut  

 

ilmoituksen teko 

yhteistyö 

lainsäädäntö  

resurssit 

rikostutkinta  
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Taulukossa kuvatut teemat ovat karkeita jakoja haastatteluissa esillä olleista teemoista. Tut-

kimukseni lähtökohtana on käsitys siitä, että koulutustarpeet ovat tällä hetkellä ilmeisiä. EP-

RAS- hankkeen raportissa lapsiin kohdistuvat teemat, kuten lapsen kohtaaminen ja väkival-

lan puheeksi otto korostuivat ammattilaisten toiveissa jatkokoulutukselle (Niklander ym. 

2019) Työmenetelmien riittämättömyys tai puuttuminen mainittiin kaikissa haastatteluissa. 

Analyysissa olen rajannut työmenetelmien kuvauksen pois, sillä systemaattisia työmenetel-

miä ei vielä ole, jolloin niiden puuttuminen voidaan todeta riskitekijäksi. Suurin osa ammat-

tilaisten puheesta liittyi haasteisiin ja koulutustarpeisiin, mutta osaan teemoista liitettiin 

myös kokemuksia onnistumisista ja myönteisestä kehityksestä. Tutkimusasetelmani mukai-

sesti rajasin aineiston koskemaan lapseen kohdistuvia riskitekijöitä, korostaen kuitenkin sitä, 

että ammattilaiset olivat monin osin hyvin tietoisia työhön liittyvistä haasteista ja lapsen eri-

tyisyydestä.  

Aineistoon tutustuessa sekä analyysivaiheessa tärkeitä lähteitä olivat aiemmat hankkeen ai-

neistoista tuotetut ammattilaisten toimintaa, positioita ja monialaisuutta käsittelevät julkaisut 

(Notko ym. 2021; Piippo, Husso, Hirvonen, Notko & Glumbíková 2021; Fagerlund ym. 

2020). Hankkeessa tuotetun aineiston merkityksestä sekä opiskelijoiden kasvaneesta kiin-

nostuksesta väkivaltaan ilmiönä kertoo osaltaan se, kuinka monitieteellisesti aineistoa on 

jatkotutkimuksessa hyödynnetty. Sosiaalityön ja psykologian tutkielmissa aineiston avulla 

on tutkittu sukupuolen, väkivallan ja toimijuuden yhteyksiä (Laitinen 2020) sekä lähisuhde-

väkivallan kohtaamiseen liitettävien tunteiden yhteyttä toimijuuteen (Leinonen 2019). Yh-

teiskuntapolitiikan tutkielmassa parisuhdeväkivallan kehystämistä tutkittiin poliisien amma-

tillisesta näkökulmasta (Pekkarinen 2020) ja sosiologian tutkielmassa tutkimuksen kohteena 

olivat ammattilaisten lähisuhdeväkivallan määrittelyn ja ammatillisen habituksen yhteydet 

(Vauhkonen 2020).  

 

4.3 Aineiston analyysi  

Aineiston analyysimenetelmä tässä tutkimuksessa on abduktiivinen – teoriaohjaava sisäl-

lönanalyysi, jossa aineiston analyysi tapahtuu jatkuvassa vuoropuhelussa olemassa olevan 

teorian kanssa. Ekologisten mallien (myös Belsky 1980) perusta on systeemiteoreettisessa 

ajattelussa, jonka ytimessä on käsitys siitä, että kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa 

summa (Payne 2005). Systeemiteoreettinen lähtökohta mahdollistaa useiden samanaikaisten 
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tekijöiden vaikutuksen tutkimisen, jolloin tavoitteena on laajentaa ymmärrystä ilmiöstä. Sys-

teemiteoriaa on myöhemmin hyödynnetty useilla tieteenaloilla, ja sillä on ollut keskeinen 

merkitys myös yhteiskuntatieteissä sekä sosiaalityön teoriassa ja käytännöissä. Ekologisessa 

systeemiteoriassa keskitytään eri systeemien väliseen vuorovaikutukseen, kun taas tavalli-

sessa systeemiteoriassa korostuu eri systeemien vaikutus toiseen. Näin ollen ekologisissa 

systeemiteorioissa kiinnostuksen kohteena ei niinkään ole lopputulos, vaan eri systeemien 

keskinäiset vaikutussuhteet. (Payne 2005, 142–148).  

Tutkielmani kiinnittyy sosiaalisen konstruktionismin tutkimusperinteeseen, jossa sosiaalisen 

todellisuuden nähdään rakentuvan sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2021). Tutkielmassani korostuu sosiaalinen vuorovaikutus, 

sillä tavoitteena on tutkia sitä, mitä puhutaan, sen sijaan miten ilmiöstä puhutaan. Sisäl-

lönanalyysin avulla voidaan saada tietoa siitä mistä teemoista, aiheista ja asioista aineisto 

kertoo (Vuori 2021). Metodisiin lähtökohtiin perustuen sisällönanalyysi voidaan jakaa in-

duktiiviseen, deduktiiviseen ja abduktiiviseen analyysitapaan. Induktiivista analyysimene-

telmää kuvataan myös aineistolähtöiseksi, jolloin analyysin keskiössä on aineistoon liittyvät 

huomiot. Induktiivisen analyysin osalta on huomioitavaa, ettei tutkimus voi koskaan olla 

täysin aineistolähtöistä. Deduktiivisessa teoriaohjaavassa analyysissä tutkija testaa jo ole-

massa olevaa teoriaa tai mallia aineistoon. Abduktiivinen analyysi on näiden välimaastossa 

olevaa tutkimusta, jossa aineiston analyysi ei perustu suoraan teoriaan, mutta kytkennät sii-

hen ovat havaittavissa. (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017, 30–31). Tutkimukseni me-

todiset lähtökohdat ovat abduktiivisessa analyysitavassa, painottuen enemmän deduktiivi-

seen kuin induktiiviseen lähtökohtaan.  

Graneheim ym. (2017, 31–32) kuvaavat sisällön analyysin erilaisia toteutustapoja erottele-

malla sen, kuinka matala tai korkea analyysin abstraktitaso on ja painotetaanko analyysissä 

ilmiöitä sellaisena kuin ne ovat vai painottuen tutkijan omaan tulkintaan. Analyysin tavoit-

teiden kautta he tunnistavat kaksi ideaalityyppistä sisällönanalyysin tekemisen tapaa: ana-

lyysin, joka keskittyy kuvaamaan julkituotuja ja ilmeisiä asioita (manifest) sekä analyysi, 

joka keskittyy sisältöihin, joita luonnehtii piilevän (latent) sisällön tulkinta. Tutkimuskysy-

myksistäni ensimmäinen paikantuu julkituotujen asioiden tutkimiseen (mitä lapsesta puhu-

taan), mutta toisen tutkimuskysymyksen kohdalla pyrin myös paikantamaan piilevää sisältöä 

hyödyntäen ekologista mallia ja aiempaa tutkimustietoa. Esimerkkinä tästä tutkin riskitasoi-
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hin liittyviä tekijöitä, jotka ammattilaiset toivat itse toistuvasti esille (kuten ongelmat viran-

omaisyhteistyössä sekä monikulttuurisuuden haasteet), mutta näiden lisäksi analyysissä huo-

mioidaan myös tekijöitä, jotka voivat olla myös ammattilaisilta piilossa (vaikeat tunteet ja 

asenteet toiminnan taustalla sekä kultturistamisen vaikutus siihen, kuinka lapsen maahan-

muuttajatausta voi vaikuttaa lapsen kohtaamiseen palvelujärjestelmässä). Tutkimuksen ana-

lyysissä painottuu tutkijan oma tulkinta, joka kuitenkin perustuu vahvasti aiempaan tutki-

mustietoon kaltoinkohtelun riskitekijöistä ja ammatillisen puuttumisen haasteista.  

Sisällönanalyysiä laadullisen tutkimuksen menetelmänä on kritisoitu siitä, että sen vaarana 

on analyysin latistuminen pelkäksi aineiston luokitteluksi, jolloin todellinen analyysi jää te-

kemättä (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010; Salo 2015). Välttääkseni tämän suden-

kuopan, olen painottanut tutkimukseni kaikissa vaiheissa refleksiivisyyttä suhteessa aineis-

toon ja teoriaan. Högbacka ja Aaltonen (2015) kuvaavat refleksiivisyyttä tieteen tekemisessä 

kolmen ulottuvuuden kautta: refleksiivisyys tutkimuksellisena ja metodologisena välineenä, 

refleksiivisyys suhteessa tutkijaan itseensä, välineisiin ja aineistoihin sekä refleksiivisyys 

suhteessa tieteen tekemisen konteksteihin. Kriittiseksi kohdaksi analyysissä he kuvaavat teo-

rian ja empirian yhteensovittamista. Analyysi tulee ymmärtää jatkuvana vuoropuheluna ai-

neiston, ideoiden, haastateltavien, kollegoiden ja itsemme kanssa (Aaltonen & Högbacka 

2015, 20). Tätä vuoropuhelua on tarvittu tutkimuksen sekä analyysin alkuvaiheista lähtien. 

Abduktiivisessa sisällönanalyysissä teoria ohjaa analyysin tekoa alusta saakka, sillä vuoro-

puhelun tulee olla jatkuvaa jo olemassa olevan teoreettisen mallin kanssa. (Graneheim ym. 

2016; Aaltonen & Högbacka 2014).  

Ennen varsinaista analyysin tekoa tutustuin koko aineistoon huolellisesti, hyödyntäen erilai-

sia muistiinpanotekniikoita ja miellekarttaa kokonaisuuden jäsentämiseksi. Tässä vaiheessa 

tarkastelin kriittisesti sitä, voidaanko aineiston avulla saada vastauksia tutkimuskysymyk-

siini, eli onko aineisto relevantti tutkimusongelmani näkökulmasta. Aineistoon tutustumisen 

jälkeen aloin muodostaa koodauksen avulla aineistoa niin, että pystyin jatkamaan varsinai-

seen analyysiin (Juhila 2021). Abduktiivinen analyysimenetelmä ohjasi aineiston koodausta 

ja muodostin jo tässä vaiheessa koodeja perustuen ekologisen mallin neljälle tasolle. Tässä 

vaiheessa luokittelu perustui vielä Belskyn alkuperäiseen malliin (1980) jossa kaltoinkohtelu 

määrittyy läheisten henkilöiden tekemäksi. Tasojen lisäksi muodostin erilliset koodit niille 

osille haastatteluista, joiden kohdalla en vielä ollut varma, minkä koodin alle ne sopisivat. 
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Luokitteluvaiheen jälkeen olin muodostanut tutkimukseni lopullisen aineiston (lapsiin liit-

tyvä puhe), jonka jälkeen pääsin aloittamaan varsinaisen sisällönanalyysin. Aineistoon otto-

kriteeriksi puheen tuli liittyä suoraan lapseen, vanhemmuuteen tai perheeseen, jolloin aineis-

ton ulkopuolelle jäivät yleisellä tasolla kuvatut huomiot, joista en voinut aineiston perustella 

päätellä tarkoitetaanko huomioilla pelkästään aikuisia vai myös lapsia. Eskola & Suoranta 

(1998, 151) kuvaavat tätä vaihetta olennaisen aineksen keräämiseksi raakadatasta, joka on 

edellytys sille, että aineistosta voidaan alkaa tehdä tulkintoja sekä rajata ulos aineiston kan-

nalta epäoleellisia asioita. Vaikka muodostamani pääkoodit pysyivät muuttumattomina, koo-

dien sisään rakentamani teemat sen sijaan elivät tutkimuksen edetessä jatkuvasti.  

Koodaaminen osana sisällönanalyysiä edellyttää koodaamiseen soveltuvaa aineistoa, josta 

on löydettävissä toistoa, säännönmukaisuutta tai järjestystä, jonka perusteella aineistoa voi-

daan nimetä, koota sekä luokitella. Koodauksen tavoitteena on yhdistämisen, kategorisoimi-

sen, teoretisoimisen ja käsitteellistämisen avulla vähentää aineiston kompleksisuutta. (Salo 

2015, 169). Aloittaessani varsinaisen sisällönanalyysin, jatkoin aineiston koodausta tunnis-

taen aineistosta niitä tekijöitä, jotka on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty lähisuhdeväki-

vallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Analyysin tavoitteena oli löytää niitä tekijöitä, 

jotka toistuvat eri ammattilaisten puheessa, jolloin aineiston ulkopuolelle jäivät yksittäiset 

kuvaukset tai näkemykset ilmiöstä. Ammattilaisten keskusteluissa toistuivat kuitenkin samat 

teemat eikä yksittäisiä keskeisesti muiden näkemyksistä eroavia huomioita ollut useita. Sy-

ventäessäni analyysiä, riskitasoilla keskeisesti vaikuttavat tekijät alkoivat muodostua. Tässä 

vaiheessa kävin jatkuvaa vuoropuhelua olemassa olevan aineiston, tutkimuskirjallisuuden 

sekä ekologisen mallin lähtökohtien välillä. Palasin myös muutamaan otteeseen lopullisesta 

analyysistä ulos rajattuihin osioihin varmistaakseni, etten ollut rajannut ulos kohtia perus-

tuen pikaisiin päätelmiin. (Salo 2015). Lopullinen analyysi hioutui tutkimuksen loppuvai-

heeseen saakka ja ilman ajallisia reunaehtoja, koodausta olisi voinut jatkaa loputtomiin.  

Belskyn ekologisessa mallissa (1980) lapsen kaltoinkohtelun riskitekijöitä tunnistetaan liit-

tyen vanhemman lapseen kohdistamaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Tästä näkökul-

masta ammatilliset käytännöt liittyvät mallin yhteisötasolle. Tutkimuksessani sovelsin mal-

lia omaan tutkimukseeni sopivaksi, joka edellytti yksilön ja sosiaalisia suhteita tutkivien ta-

sojen uudelleenmäärittelyä. Yksilötason riskitekijöiden näkökulmasta huomioin aineistossa 

lapseen yksilönä liitetyn puheen, sillä sen avulla pystyin tutkimaan lapsen asemaa ammatti-
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laisten puheessa. Vanhemmuuteen liittyvien tekijöiden sijaan yhdistin yksilötasolla ammat-

tilaiseen yksilönä vaikuttavat tekijät. Perheen sisäisten suhteiden vaikutuksessa huomioin ne 

tavat, jolla ammattilaiset tunnistavat perheeseen liittyviä riskitekijöitä. Tämä valinta perus-

tuu aiempaan tutkimustietoon siitä, että perhekeskeiset näkökulmat sekä perheen liittyvien 

vakavan vahingoittumisen riskitekijät ovat pitkään niin tutkimuksessa kuin käytännöissä si-

vuutettu. Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) on havainnollistettuna mallin ja riskitasojen 

sovellus tutkimukseen sopivaksi.  

 

Taulukko 2 Ekologisen mallin sovellus tutkimuksessa 

Riskitasot  Ekologinen malli  Sovellus tutkimuksessa  

Yksilö Lapseen ja vanhempaan liittyvät 

tekijät   

Ammattilaisiin liittyvät tekijät ja lapsen 

erityisyys yksilönä  

Perhe Perheen sisäiset suhteet  Perhesuhteisiin liittyvän korkean riskin 

tunnistaminen  

Yhteisö Riskien tunnistaminen auttamis-

järjestelmässä ja pääsy tuen pii-

riin  

Kulttuuriin ja yhteisöön liittyvien teki-

jöiden vaikutus kaltoinkohtelun tunnis-

tamiselle ja puuttumiselle 

Yhteiskunta Yhteiskunnassa vallitsevat asen-

teet ja normit   

Ammatillisia käytäntöjä ohjaavat lait ja 

velvollisuudet  

 

Rakensin tutkimuksen tulosluvut perustuen eri tasoihin liitettävään puheeseen lapsen ase-

masta sekä lapsen kaltoinkohtelua ammatillisissa käytännöissä lisäävistä riskitekijöistä. 

Ekologisen mallin mukaisesti mikään taso ei kuitenkaan toimi yksin, joten viimeisessä tu-

losluvussa kokoan tutkimuskysymysten kannalta keskeiset huomiot yhteen huomioiden ta-

sojen keskinäisen vaikutuksen. Ammatillisten käytäntöjen osalta tutkimuksen ”hypoteesina” 

oli, ettei kaltoinkohtelu voi koskaan paikantua vain yhdellä tasolla vaikuttavaksi, joka vah-

visti tutkimusmenetelmän ja teorian sopivuutta tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Aineis-

ton kuvauksissa käytetyt identifiointitiedoissa R tarkoittaa ryhmää ja O osallistujaa (esimer-

kiksi R1O1). Pohdin pitkään, onko aineistoni kannalta keskeistä, että sitaateissa mainittaisiin 
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osallistujan ammattiryhmä. Keskustelin asiasta hankkeen tutkijan Marianne Notkon kanssa 

tullen siihen tulokseen, ettei ammattiryhmän mainitseminen ole tutkimukseni kannalta oleel-

lista. Osassa kohdissa sitaatin sisältö kuitenkin paljastaa sen, mitä ammattiryhmää haastatel-

tava edustaa.  

 

4.4 Eettinen pohdinta   

Tutkielmassa käytetään valmista aineistoa, joten aineistonkeruuseen liittyvät tutkimuseetti-

set kysymykset on jo ratkaistu. Haastatteluissa sekä hankkeen toteutuksessa on yleisten eet-

tisten periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön lisäksi noudatettu WHO:n lähisuhdevä-

kivaltatutkimuksen etiikkaa sekä turvallisuutta koskevia suosituksia (Niklander, Peltonen, 

Notko & Husso 2019). Tutkimukseni osalta olen noudattanut tutkimuseettisen lautakunnan 

eettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019) sekä hyvän tieteellisen tutki-

muksen edellytyksiä, kuten yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta, rehellisyyttä sekä eettisesti 

kestävien menetelmien käyttöä. Käyttäessäni valmista aineistoa, tutkielmassani korostuu 

muiden tutkijoiden tekemän työn huomioiminen ja kunnioitus. (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta 2012). Sain tutkimusaineiston käyttööni Funet Filesender -tiedonjakopalvelun 

kautta, josta tallensin aineiston salasanalla suojatulle ulkoiselle muistitikulle. Aineisto oli 

valmiiksi anonymisoitu, mutta ehdottomasti salassa pidettävä. Aineisto poistetaan asianmu-

kaisesti heti kun tarvetta aineiston käytölle ei enää ole. Tutkimukseni loppuvaiheessa olin 

yhteydessä Marianne Notkoon ja varmistin että tutkielmani viittaukset aineistoon ovat asi-

anmukaisia ja kunnioittavat haastateltavien anonymiteettia.  

Fokusryhmähaastatteluissa ammattilaisten osalta tutkimuksessa on huomioitu aiheen mah-

dollinen omakohtaisuus sekä osallistujien vapaaehtoisuus ja jäsenten mahdollisten valtara-

kenteiden huomioiminen (Niklander ym. 2019, 23). Analysoidessani haastatteluvastauksia 

olen huomioinut sen, että haastatteluvastaukset voivat olla samankaltaisia sen vuoksi että ne 

ovat haastatteluvastauksia, ei siksi että haastateltavat ajattelisivat tutkittavasta asiasta sa-

malla tavalla (Eskola & Suoranta 1998, 140). Haastatteluvastauksia ei voi myöskään yleistää 

koskemaan haastateltavien käsityksiä lähisuhdeväkivallasta yksityishenkilöinä. Väkivaltaan 

liittyvien teemojen osalta haasteen muodostaa se, että ilmiöön liittyvät käsitykset ovat aina 

arvolatautuneita (Ronkainen 2017). Tässä yhteydessä olisi esimerkiksi epätodennäköistä, 

että haastateltavat vastaisivat kokevansa lapsiin liittyvät teemat epärelevanteiksi tai toisivat 
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esille, ettei aihe herätä vaikeita tunteita. Toisaalta huomiot eivät vähennä tutkimuskysymyk-

seni näkökulmasta analyysin luotettavuutta, sillä tavoitteena on tutkia sitä, kuinka ammatti-

laiset toimivat tilanteissa ammattinsa puolesta. Aiheen mahdollisen omakohtaisuuden osalta 

ammattilaisten haastattelut eroavat siinä, että ammattilaisilla tulee olla lähtökohtaisesti val-

miudet ottaa väkivalta puheeksi työssään, jolloin aiheen sensitiivisyyteen tulee suhtautua eri 

tavalla kuin tutkittaessa väkivallan kokemuksia sen vaikutuspiirissä olevien näkökulmasta.  

Valtarakenteiden ja ilmiön arvolatautuneisuuden huomiointi ovat edellytyksiä neutraalille 

väkivaltatutkimukselle (Ronkainen 2017, 34). Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, onko neut-

raali väkivaltatutkimus mahdollista. Tällä tarkoitan sitä, että väkivaltaan liittyvät käsitykset, 

arvot ja moraaliset lähtökohdat vaikuttavat aina myös ammattilaisiin ja tutkijoihin. Tutki-

muksen lähtökohtana ovat lapsen oikeudet universaaleina ihmisoikeuksina, joiden louk-

kaukset ovat vastoin omaa arvomaailmaani. Tutkijan omien sekä yhteiskunnassa vaikutta-

vien arvovalintojen ja moraalin lisäksi tutkimuksessa tulee kuitenkin huomioida tutkimuk-

sen tieteellisen merkityksen arvo (Raatikainen 2006). Lapsiin kohdistuva väkivalta määrit-

tyy ihmisoikeuksien kautta aina lapsen oikeuksien vastaiseksi. Kysymys muuttuu kuitenkin 

monimutkaisemmaksi pohdittaessa sitä, mitkä teot määritellään väkivallaksi ja mitä eri kä-

sitteiden käytöllä tutkimuksessa tavoitellaan. Tutkimuksessa käytän lapsen sivuuttamisesta 

ja oikeuksien toteutumattomuudesta ammatillisen kaltoinkohtelun käsitettä. Eettisistä lähtö-

kohdista olen pohtinut sitä, voiko kaltoinkohtelun käsitteen tässä yhteydessä tulkita ammat-

tilaisten syyllistämiseksi ja virheiden syynäämiseksi aineistosta. Tutkielmani teossa olen 

kuitenkin korostanut näkemystä siitä, että rakenteelliset tekijät vaikuttavat keskeisesti siihen, 

millaiset resurssit ammattilaisilla on työnsä tekemiseksi. Ammatillisia käytäntöjä tulee voida 

tutkia myös kriittisestä näkökulmasta, jotta näitä haitallisia rakenteita voidaan tehdä näky-

väksi ja purkaa.  

Tutkimukseni aihepiirin sensitiivisyyden ja oman aiemman työkokemukseni vuoksi olen 

joutunut kyseenalaistamaan jatkuvasti sitä, kuinka henkilökohtaiset kokemukseni voivat vai-

kuttaa tutkimuksen tekemiseen ja siihen, mihin kiinnitän aineistossa huomiota. Toisaalta ko-

kemukset lasten kanssa työskentelemisestä voivat vaikuttaa myönteisesti siihen, kuinka ym-

märrän ilmiöön liittyviä teemoja. Tutkimusaiheen sensitiivisyys ja omakohtaisuus edellyttä-

vät kuitenkin erityistä herkkyyttä ja jatkuvaa neuvottelua siitä, mitä tulosten avulla voidaan 

todeta. Tämä edellyttää kieltäytymistä pikaisista päätelmistä ja lukkoon lyödyistä oivalluk-

sista sekä jatkuvaa refleksiivisyyttä suhteessa aineistoon ja omaan tutkijapositioon (Salo 
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2015, 180; Högbacka & Aaltonen 2015). Refleksiivisyyteen ihmistieteissä kuuluu se, että 

tutkimuksissa tehdyt ennusteet voivat vaikuttaa tutkimuksen kohteeseen (Rolin 2006, 108). 

Tässä yhteydessä ammattilaisten vastauksia on todennäköisesti ohjannut osaltaan se, että 

haastattelujen tavoitteena oli tuottaa tietoa lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta koulutuksen 

kehittämiseksi. Käytäntöjen näkökulmasta tutkimuksen mahdollista vaikutusta tutkijaan 

sekä ammattilaisten omaan pohdintaan suhteessa asemaansa voidaan pitää pelkästään posi-

tiivisena. Vaikuttavuutta korostavan perinteen mukaan refleksiivisyys ei ole tutkimuksen 

heikkous vaan pikemminkin sen vahvuus (Rolin 2006, 117).  
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5 LAPSEN ASEMA JA KALTOINKOHTELUN RISKITEKI-

JÄT AMMATILLISISSA KÄYTÄNNÖISSÄ   

 

 

5.1 Lapsi ja ammattilainen yksilöinä  

Ekologisen mallin ensimmäisellä tasolla lapseen kohdistuvan kaltoinkohtelun riskitekijöitä 

tutkitaan vanhempaan liittyvien yksilötasolla vaikuttavien tekijöiden kautta, jotka yhdessä 

muiden tekijöiden kanssa lisäävät kaltoinkohtelun riskiä. (Belsky 1980; Krug ym. 2002). 

Tutkimuksessani analysoin yksilötasolla lapsen aseman ja erityisyyden huomioimista sekä 

ammattilaisiin yksilöinä liittyviä tekijöitä, jotka voivat lisätä lapsen kaltoinkohtelun riskiä 

ammatillisissa käytännöissä. Tutkielmassani yhdistän nämä ammattilaisiin liittyvät tekijät 

vaikeisiin tunteisiin sekä työntekijäsidonnaisuuteen. Siihen kuinka ammattilaiset kohtaavat 

lapsen ammatillisissa käytännöissä vaikuttaa se, kuinka ammattilaiset tulkitsevat tilanteiden 

vahingollisuutta ja vaikutuksia lapselle (Gilbert ym. 2012). Näihin merkityksenantoihin ovat 

sidoksissa ilmiön ymmärtämisen lisäksi ammattilaisten mahdolliset omat kokemukset, käsi-

tykset sekä asenteet liittyen väkivaltaan läheisissä suhteissa (Notko & Husso 2019). Yksilö-

tason tekijöiden vaikutusten yhteydessä tulee huomioida, että ammattilaisten saama koulutus 

ja mahdollisuudet käsitellä omia kokemuksia ovat keskeisiä, kun työssä kohdataan vaikeita 

tunteita herättäviä asioita. 

Asenteet lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kurittamista kohtaan ovat muuttuneet merkittä-

västi viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta tästä huolimatta lapsiin kohdistuva väkivalta 

nähdään edelleen hyväksyttävämpänä kuin aikuisiin kohdistuva (Fagerlund ym. 2014). EP-

RAS – hankkeessa tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin lapsen asemaa ammattilaisten 

asenteisiin liittyvien väittämien yhteydessä. Ammattilaisilta kysyttiin näkemystä siihen, 

jääkö lapsiin kohdistuva väkivalta usein aikuisten välisen väkivallan varjoon. Vastaajista 64 

prosenttia vastasi myönteisesti ja 24,6 prosenttia kielteisesti. Vastaajista 11,5 prosenttia ei 

ottanut kantaa väitteeseen. (Niklander ym. 2019, 66). Väite jakoi vastauksia ja myös haas-

tatteluaineistossa näkyi sama ilmiö. Osassa haastatteluista lapsen alisteinen asema suhteessa 

vanhempaan korostui, kun taas osassa keskustelu painottui vanhempien väliseen väkival-

taan. Lapsen aseman erityisyyden tunnistaminen edellyttää myös vanhempien välisen väki-
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vallan moninaisuuden huomioimista sen ymmärtämiseksi, millaista lasten kokema ja todis-

tama väkivalta perheessä on (Hiitola 2015). Aineistossa lapsen asemaan liitettiin epätasaver-

taiset resurssit väkivallan ymmärtämiseen ja siitä kertomiseen. 

 

Mää nostaisin ton lapsen aseman, edelleen. Että lapset jää hirveen herkästi edelleen 

aikuisten tarpeiden varjoihin ja aikuiset osaa vaatia sitä huomioo. Et jotenkin se, että 

lapsi tulis vielä enemmän näkyväksi, niin se ois keskeinen tekijä. (R601)  

 

Lapsen kohtaamisen erityisyys suhteessa aikuiseen mainittiin useissa haastatteluista. Vaikka 

muutos lapsikeskeisessä työssä on ollut viimeisen 20 vuoden aikana merkittävä, lapsen eri-

tyisyyden tunnistamiseen lähisuhdeväkivallan kokijana tai sille altistujana liittyy edelleen 

haasteita. Lasten kanssa tehtävän työn alkaessa lapsen aseman sivuuttamiseen liittyviksi pe-

rusteluiksi tunnistettiin lapsen tietämättömyys ja kyvyttömyys ymmärtää väkivaltaa, lasten 

hyvä unohtamisen ja selviytymisen kyky sekä käsitykset, joiden mukaan vanhempien väli-

nen väkivalta vaikuta lapsiin (Oranen 2001, 46–48). Aineistossa lasten kokemaa suoraa vä-

kivaltaa ja kaltoinkohtelua ei mitätöity. Ammattilaiset kuvasivat kuitenkin edelleen ajoittain 

esiintyviä käsityksiä, joissa vanhempien välisen väkivallan ei nähdä vaikuttavan lapsiin tai 

vaikutusten haitallisuutta vähätellään.  

 

Mut jotenkin ne edelleen, se lause tulee usein, että on ollut väkivaltaa joo, mutta se 

ei oo kohdistunut lapsiin. Että mä jotenkin kuulen sen lauseen, että siinä mitätöidään 

se lasten kokemus siitä nähdystä väkivallasta. (R9O1) 

 

Aineistossa lasten kanssa tiiviisti työskentelevien kuvauksissa lapsen asema nähtiin aktiivi-

sena ja ammattilaiset kuvasivat lasten olevan viisaita ja pystyvän kertomaan kokemuksis-

taan, mikäli heille annetaan siihen mahdollisuus. Lapsen passiivista asemaa tilanteissa ku-

vattiin vanhempien välisen väkivallan todistamisen yhteydessä, joissa lapsia kuvattiin alis-

tuneina, aikuisten armoilla olevina ja altavastaajina. Lapsi ei kuitenkaan näissä tilanteissa 

toimi passiivisena, vaan pyrkii usein keskeyttämään väkivallan ja tai muulla tavoin suojaa-

maan toista vanhempaa pyrkien vaikuttamaan vanhempien väliseen konfliktiin (Oranen 

2012, 223).  
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Niin, ettei se voi siinä tilanteessa kauheesti mitään. Juosta pakoon, jos 

kerkiää.  (R502) 

Kuvaukset lapsen alisteisesta asemasta voi tulkita myös kertovan siitä, että lapsen erityisen 

haavoittuva asema tilanteissa tunnistetaan. Lapsen aseman ja oikeuksien tulee ohjata toimin-

taa, mutta eroja suhteessa aikuisiin ei tule ylikorostaa (Pösö 2012, 93).  Lapsen edun ensisi-

jaisuus ja oikeus tulla kuulluksi edellyttävät, että lapsen näkemys selvitetään aina myös 

niissä tilanteissa, joissa väkivalta ei ole kohdistunut suoraan lapseen. Lapsen kykyä ja tar-

vetta kertoa väkivallasta tai pelottavista tilanteista kotona ei tule arvioida (Howarth ym. 

2015). Useissa kohdissa kuitenkin kuvattiin keinottomuutta, kuinka ottaa vaikeita asioita pu-

heeksi lapsen kanssa. Keskeisenä nähtiin ammattilaisten rohkeus sanoittaa tilannetta lapselle 

rehellisesti, esimerkiksi lapsen ja vanhemman tullessa turvakotiin. Lasten aseman erityisyy-

teen liitetään usein särkyvyys ja haavoittuvuus, mutta ammatillisissa käytännöissä saatetaan 

unohtaa se, että aikuiselle asiat, jotka tuntuvat vaikeilta ottaa puheeksi, voivat olla lapsen 

elämässä arkisia ja tavallisia.  

Haastatteluissa toistuivat kokemukset siitä, että lapsiin kohdistuva väkivalta ja sen uhka ovat 

kaikista haastavimpia ja raskaimpia kohdata. Tilanteiden aiheuttamia tunteita kuvattiin kiu-

kun, pelon, vihan, surun, raivon sekä voimattomuuden ja vastenmielisyyden tunteina. Tur-

hautumisen ja vihan tunteet liittyivät vanhempien kyvyttömyyteen ymmärtää tilanteiden vai-

kutusta lapsiin sekä asenteisiin, joissa toimintaa ei nähty vahingollisena. Vaikeita tunteita 

aiheutti lapsen kärsimyksen todistaminen, keinottomuuden tunne tilanteissa sekä pelko liit-

tyen siihen, mitä puheeksi otosta seuraa lapselle. Perheneuvolan haastattelussa mainittiin 

sijaistraumatisoitumisen mahdollisuus erityisesti niillä, jotka työskentelivät perheiden ja las-

ten kanssa. Lapseen kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun liittyvät vaikeat tunteet 

mainittiin kaikissa haastatteluissa, lukuun ottamatta lastensuojelua. Tämä on kiinnostava 

huomio ja voi osaltaan kertoa siitä, että lastensuojelussa tilanteiden kohtaaminen kuuluu 

keskeisesti työhön ja ammattilaisten on täytynyt käsitellä näitä vaikeita tunteita tehdäkseen 

perustyöhön kuuluvia tehtäviä. Toisaalta tätä voi myös selittää se, ettei haastattelija erikseen 

kysynyt vaikeista tunteista lastensuojelun haastattelussa. 

 

Mutta silti ihmisessä on semmonen suojaus, tai minä koen, että on lasten suhteen. Että 

ihan tuoreeltaan yks äiti kerto sellasesta tietystä tilanteesta, siinä vanhemmuuden tu-

kikäynnillä. Niin mä kuulin sen, mä annoin sen mennä ja sit vasta kotona et herran 

jestas mitä se sano mulle. Että toihan on myös pahoinpitelyä. Niin tää mää aattelen, et 
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on se haasteellinen, et vaikka kuinka tätä opettelee. Niin tässä täytyy koko ajan ope-

tella vaan lisää. Kun siinä on vähän ristikkäin se halu puolustautua, ettei näkisi eikä 

kokisi eikä kuulisi väkivaltaa. (R301). 

Sitaatissa mainittu suojaus kuvaa hyvin sitä mekanismia, joka ammattilaisella saattaa akti-

voitua kohdatessaan emotionaalisesti kuormittavia tilanteita. Tämä suojaus voi estää lapsiin 

kohdistuvan väkivallan tunnistamista sekä vaikuttaa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin 

(Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 17). Kuormittavien tilanteiden aiheuttamat vaikutukset 

voivat näkyä ihmis- ja maailmankuvan muuttumisena pessimistiseksi, asiakastilanteiden 

välttelynä, fysiologisena ylivirittyneisyytenä sekä muutoksina elämänarvoissa ja työelä-

mässä (Soisalo 2018). Vaikeiden tunteiden käsittelyssä keskeisiä ovat työnohjaus sekä kei-

not käsitellä näitä tunteita. Aineiston valossa työnohjaus näyttäytyi monin osin riittämättö-

mänä ja tilanteiden käsittelyssä korostuivat henkilökohtaiset keinot organisaation tarjoaman 

tuen sijaan. Poliiseilla työnohjausta ei ollut lainkaan ja poliisien haastatteluissa korostui ”työ 

tekijäänsä opettaa” -asenne sekä kokemus pitkän työkokemuksen tuomasta suojasta. Keinot-

tomuus ja vaikeat tunteet yhdistettynä puutteellisiin työmenetelmiin voivat kuitenkin vaikut-

taa siihen, millaisina omat toimintamahdollisuudet tilanteissa nähdään.  

 

Niin tai sitten joku kertoo suoraan. Mutta kyllä muuten se tavallaan se väkivallan tun-

nistaminen tai semmosen tulkinnan tekeminen, että täällä varmaan on väkivaltaa tässä 

perheessä. Niin se on aika vaikeeta ja aika mahdotonta. (R1005) 

 

Vaikeus käsitellä haastavia tunteita ja tilanteita voivat olla yhteydessä ammattilaisten haital-

lisiin ja väkivaltaa vähätteleviin asenteisiin, jotka on tunnistettu yhdeksi väkivaltaan puuttu-

mista estäväksi tekijäksi (Niklander & Husso 2019; Notko ym. 2021). Vaikka asenteellisuus 

ei liittyisi suoraan lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun, vaikuttaa se välilli-

sesti myös siihen, kuinka lapsi tulee kokemuksineen nähdyksi. Ammattilaisten vaikeiden 

tunteiden ja asenteiden näkökulmasta huolestuttava huomio aineistossa oli toistuvat kuvauk-

set siitä, että avun saamiseen sekä tilanteeseen suhtautumiseen vaikuttivat työntekijäsidon-

naiset tekijät. Lapsen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että toimenpiteiden kannalta kriitti-

nen tekijä saattaa olla se, kuinka lapsen tilanteesta vastuussa oleva työntekijä suhtautuu vä-

kivaltaan sekä millaiset henkilökohtaiset resurssit ammattilaisella on työnsä tukena. Aineis-

tossa työntekijäsidonnaisuus vaihteli niin alueellisesti, kuin ammattikuntakohtaisesti (ks. 

myös Notko ym. 2021). Työntekijäsidonnaisuutta kuvattiin useiden ammattiryhmien osalta, 
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mutta lastensuojelun ja poliisin toiminta korostuivat. Tätä voi selittää myös lastensuojelun 

ja poliisin toiminnalle asetetut odotukset sekä muiden tahojen kokema ahdistus prosessien 

hitaudesta yhdistettynä poliisin ja lastensuojelun resursseihin, erityisesti tilanteissa, jotka ei-

vät vaadi välittömän vaaran arviointia. 

 

Onhan se hirveesti, että se on henkilöstäkin kiinni. Et kuka sattuu olla siinä toisella 

puolella. Se on työntekijästäkin tosi paljon kiinni. Että onko työote sellanen yhteis-

työllinen vai ei. (R803) 

 

Aineistossa työntekijäsidonnaisuus näyttäytyi tapoina jättää tekemättä omaan tehtävään kuu-

luvia tehtäviä (kuten ilmoitus lastensuojelulle, ohjaaminen tukipalveluihin) mutta myös niin, 

että osa työntekijöistä teki enemmän, kuin mitä tehtävään kuuluisi. Tämä voi johtaa siihen, 

että työyhteisöjen hyväksi koetut käytännöt ovat yksittäisten tekijöiden varassa. Lähisuhde-

väkivalta-asioiden profiloituminen vain tietyille henkilöille sekä henkilökohtaisten kontak-

tien vaikutus lisää toiminnan haavoittuvuutta, jolloin riskinä on toiminnan keskeytyminen ja 

päättyminen kokonaan työntekijän vaihtuessa (Notko & Husso 2019, 86; Ellonen & Pösö 

2014). Aineistossa kiinnostava huomio oli lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten ko-

rostaminen lapsi-ihmisinä, joilla koettiin olevan erityistä tietoa tai halukkuutta lasten kanssa 

työskentelyyn. Tämä korostui poliisin aineistossa, jossa lapsiin liittyvät tilanteet keskittyivät 

usein samoille tutkijoille. Aikuisille suunnatuissa palveluissa työskentelevät ammattilaiset 

kuvasivat lapsiin liittyvä työ kuuluuvan ”onneksi muille”. Kuvauksiin yhdistyi oletus siitä, 

että lapsella on jo todennäköisesti asiakkuuksia muissa palveluissa. 

Vastuun keskittäminen lastensuojelulle ja lapsiin liittyvien asioiden ulkoistaminen muille 

tahoille on osaltaan vaikuttanut siihen, että kaltoinkohdelluista lapsista vain murto-osa oh-

jautuu avun piiriin. Erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten osalta kaltoinkohtelun tun-

nistamisen sekä siitä raportoinnin on todettu olevan puutteellista. (Sisäasiainministeriö 

2012). Bailhache ym. (2013) tutkivat pahoinpideltyjen lasten varhaisen tunnistamisen mah-

dollisuuksia todeten, että tällä hetkellä kaltoinkohtelu tulee ammattilaisten tietoon todennä-

köisesti vasta siinä vaiheessa, kun lapsella esiintyy jo vakavia kaltoinkohtelusta aiheutuneita 

vammoja. Myös Vilja Eerikan kuolemaan johtaneissa selvityksissä on todettu, ettei lapsen 

kasvoissa olleista selvistä fyysisen väkivallan jäljistä tehty rikosilmoitusta, koska vanhem-



45 

 

mat tarjosivat niille loogisen selityksen (Oikeusministeriö 2013). Tilanteet kuvaavat aiem-

min mainittua suojausmekanismia, jossa ammattilaisten tulkintaan voi vaikuttaa kyvyttö-

myys tunnustaa kaltoinkohtelun olemassaolon mahdollisuutta.   

 

Niin se on joo. Näistä tulee mieleen semmoisia huonoja epäonnistumisia. Että on tutkittu 

lasta vaikka kuinka kauan ja aina on ollut esim. pissatulehdusta ja on käynyt lääkärillä 

monesti ja kaks kertaa jo erikoissairaanhoidossa. Kunnes sitten yhtenä se tuli siellä, ta-

vallisena arkipäivänä. Se seksuaalinen hyväksikäyttö esille. Et miks ihmeessä on puol-

toista vuotta tätä lasta nähty monta kertaa kuussa. Ja miks kukaan ei meistä kysynyt. Ei 

oo tajuttu. (R8O3).  

 

Mikäli vastuu lapsen tilanteen selvittämisestä nähdään kuuluvan vain tietyille tahoille, ei 

lapsen tilanteesta voida muodostaa kokonaiskuvaa. Fyysisten vammojen lisäksi eri palve-

luissa ja ensi sijassa terveydenhuollossa on keskeistä tunnistaa ja huomioida muita tekijöitä, 

kuten lapsen passiivisuus, vetäytyneisyys, pelokkuus tai aiemmat vammat (Paavilainen & 

Flinck 2015, 18). Ammattilaiset kuvasivat niin terveydenhuollon kuin muidenkin toimijoi-

den haasteita tunnistaa lapsen oireilua lähisuhdeväkivallasta johtuvaksi, jolloin lapsella saa-

tetaan epäillä herkästi lääkitystä vaativaa diagnoosia, ilman kokonaisvaltaisempaa tilanteen 

selvittämistä. Myös vanhempien kuvattiin saattavan tarkoituksenmukaisesti siirtävän huo-

miota lapsen oireisiin ja hakevan apua aktiivisesti neuvolasta tai kouluterveydenhoitajalta, 

mikä saattaa vaikuttaa ammattilaisten tulkintaan positiivisesta vanhemmuudesta. Väkival-

lasta johtuvia oireita kuvattiin hyvin paljon psyykkisiä oireita muistuttaviksi.   

 

Mä jotenkin aattelen, että se ois tärkeetä se, että tunnistaa sen lasten ja nuorten käy-

töksessä sen miten se väkivalta voi vaikuttaa niihin. Eli se, että nehän on hyvin paljon 

sellasia psyykkisiä oireita muistuttavia, tai mietin jotain somaattisia särkyjä, päänsär-

kyä, vatsakipua ja jotenkin sillai, että kattoo sitä sillai vähäsen väkivaltasilmälasien 

läpi. Että voisko tässä olla. Koska ne on aika selkeitä sitten kuitenkin. (R9O1)  
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Kaltoinkohtelun tunnistamista vaikeuttavat se, että monet kaltoinkohtelun muodoista – kuten 

emotionaalinen väkivalta, eivät oireile mustelmin. Lapsiin kohdistuvan henkisen väkivallan 

on arvioitu olevan yleisimpiä väkivallan muotoja, mutta jäävän usein muiden muotojen var-

joon (Fagerlund ym. 2014; Laajasalo 2020). Aineistossa henkistä väkivaltaa kuvattiin tyy-

pillisimmäksi kaltoinkohtelun muodoksi, mutta siihen puuttuminen koettiin haasteellisena. 

Poliisin haastatteluissa henkiseen väkivaltaan puuttumisen mainittiin olevan lähtökohtaisesti 

mahdotonta, sillä rikoslaki ei tunnista henkisen väkivallan määritelmää. Henkistä ja emotio-

naalista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ei kuitenkaan tule pitää vähäisempänä kuin fyysisen 

väkivallan muotoja. Henkinen väkivalta mielletään tyypillisesti lieväksi ja fyysinen vaka-

vaksi, aineistossa henkisen väkivallan muotoja kuvattiin kuitenkin huomattavasti useammin 

äärimmäisinä ja lapselle haitallisina siinä missä fyysisen väkivallan kuvattiin olevan tyypil-

lisesti lievää ja liittyvän kasvatukseen ja kuritusväkivaltaan. Kuritusväkivaltaan voi myös 

itsessään sisältyä vakavia henkisen väkivallan muotoja lapsen käyttäytymisen säätelemisen 

sekä rankaisemisen kautta (Sariola 2012). 

 

Joskus sitä miettii, että kumpi on se raaempi, että se henkinen väkivalta eli se että 

lasta mitätöidään jatkuvasti ja torjutaan ja tuodaan esille se, että sä olet vaikeuttanut 

mun elämää. Vaiko se lyöminen, että niin.  (R4O1)  

 

Vakavaa lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja pahoinpitelyä ei mainittu aineistossa. Tämä on 

kiinnostava huomio, sillä vakavasta väkivallasta puhuttiin vanhempien omien lapsuudenko-

kemusten kautta, mutta ei suoraan lapsiin kohdistuvana. Lapsen kaltoinkohtelun tutkimisen 

näkökulmasta keskeinen huomio oli, että kaltoinkohtelu ja laiminlyönti mainittiin aineis-

tossa vain muutamassa kohdassa. Laiminlyönti yhdistettiin pienten lasten hoidon laimin-

lyöntiin sekä vanhempien omiin kokemuksiin laiminlyönnistä lapsuudessaan. Käsitteiden 

satunnaisen käytän voi tulkita kertovan osaltaan siitä, että lasten laiminlyönti on edelleen 

alitunnistettua ja aliraportoitua sekä kaltoinkohtelun määritelmä epäselvä (Söderholm & 

Poltti 2012, 77; Gilbert ym. 2012).  
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Tulee vielä mieleen tämmönen jaottelu, et jos jakaa väkivallan kasvatus- ja kuritus-

väkivalta, reaktiivinen väkivalta, tämmönen funktionaalinen väkivalta, niin tätä pa-

hinta funktionaalista eli sitä oikeen kunnon alistamissysteemiä missä pelätään oi-

keesti. Niin sitä meillä on liian vähän, kun aattelee et se on sitä mitä ehottomasti pi-

täis päästä hoitamaan ja puuttumaan. Ja nää kaks sitten ja etenkin tää kuritusväki-

valta mitä nyt on kohtuu paljon. Mikä on sinänsä hyvä, et kaikkeen päästään puuttu-

maan ja ettimään keinoja, niin hyvä juttu. Mutta tavallaan se pahin on näkymättö-

mintä. (R203) 

 

Yksilötasolla ammattilaisen toimintaan vaikuttavat riskit liittyivät vaikeisiin tunteisiin, työn-

tekijäsidonnaisuuteen liittyviin ongelmiin sekä näistä kumpuaviin valmiuksiin kohdata vä-

kivaltaa kokenut lapsi sekä tunnistaa myös niitä kaltoinkohtelun muotoja, jotka eivät ole 

ilmeisimpiä tai ammattilaisen näkökulmasta vähiten kuormittavia, kuten kasvatukseen liit-

tyvä (ei tarkoituksenmukainen) kaltoinkohtelu. Ekologisen näkökulman huomioiminen käy-

tännöissä edellyttää sitä, että väkivallan moninaisuus tunnistetaan. Esimerkiksi lapsen lai-

minlyönnin on todettu olevan yksi lapsiin kohdistuvan väkivallan muodoista, mutta sen tun-

nistamiseen liittyvien haasteiden vuoksi se ei usein tule ammatillisissa käytännöissä näky-

väksi. Tutkimuksessa ja käytännöissä laiminlyönnin on todettu olevan niin aliraportoitua, 

että ilmiötä on kuvattu laiminlyönnin laiminlyönniksi (neglect of neglect) (Söderholm & 

Politi 2012, 77). Tunnistamiseen ja reagointiin vaikuttaa keskeisesti se, millaiset valmiudet 

ammattilaisilla on koulutuksen ja työyhteisön osalta kohdata vaikeissa tilanteissa eläviä lap-

sia sekä onko ammattilaisille tarjolla riittävä tuki tilanteiden käsittelyyn. Lapsen aseman eri-

tyinen haavoittuvuus tunnistettiin, mutta erityisesti ammattilaiset, jotka kohtasivat lähisuh-

deväkivaltaa työssään harvemmin, kokivat tämänhetkiset keinot ja oman osaamisen riittä-

mättömiksi.  

 

 

5.2 Lapsen asema vanhempien erossa  

Ekologisen mallin toisella tasolla vaikuttavat yksilöiden väliset suhteet, jotka voivat toimia 

kaltoinkohtelun riskiä lisäävinä (Belsky 1980). Tasolla vaikuttavat kaikki lapselle läheiset 

henkilöt, eikä perheellä näin ollen tarkoiteta vain ydin- tai biologista perhettä. Tasolla vai-

kuttavien riskitekijöiden tunnistaminen edellyttää lapsen käsittämistä osaksi näitä vuorovai-
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kutuksia, passiivisen sivusta seuraajan sijaan. Lapsen rooliin perhesuhteissa vaikuttavat lap-

sen ikä ja sukupuoli. Pieneen lapseen liittyvät riskitekijät voivat liittyä lapsen itkuisuuteen 

ja uhmaan, siinä missä lapsen kasvaessa myös rooli aktiivisena osallisena tilanteissa voimis-

tuu. Lapsi ei koskaan ole syyllinen kaltoinkohteluun, mutta lapsi tulee nähdä aktiivisena toi-

mijana näissä suhteissa. (Belsky 1980, 324). Perhekeskeiset lähtökohdat sekä lähisuhdevä-

kivallan käsittäminen perheen sisäisenä vuorovaikutusongelmana ovat estäneet sen tunnus-

tamisen, että lapselle koti ja perhe voivat olla kaikista vaarallisin paikka. Merkittävänä es-

teenä lastenoikeuksien toteutumiselle on idealisoitu kuva perheestä ja vanhempien toimin-

nasta lastensa parhaaksi (Hakalehto 2018, 431). Tästä näkökulmasta on huomioitava, että 

käsitykset lapsesta ensi sijassa vanhemman omaisuutena ovat murtuneet vasta myöhään 

(Pohjola 2009, 75). 

Tasolla vaikuttaviksi keskeisiksi riskitekijöiksi on tunnistettu vanhemmuuteen ja vuorovai-

kutukseen liittyvät haasteet sekä konfliktit perheessä. Näihin riskitekijöihin liittyy useita 

ulottuvuuksia, joihin vaikuttavat samanaikaisesti yhteisölliset odotukset siitä huolimatta, että 

perhe irtisanoutuisi näistä odotuksista (Notko 2011, 33). Aineistossa korostuivat vanhem-

muuteen liittyvät haasteet sekä vanhempien omat kaltoinkohtelun kokemukset lapsuudessa. 

Puheesta suurin osa liittyi ero- ja huoltoriitoihin, joiden koettiin viime vuosina lisääntyneen. 

Ero- ja huoltoriitatilanteet on tunnistettu lapsen näkökulmasta äärimmäisen vahingollisiksi. 

Lapset kärsivät riitelevistä vanhemmista huolimatta siitä, asuvatko nämä yhdessä vai eivät. 

Huoltoriidat voivat olla kestoltaan pitkiä sekä niihin voi sisältyä vakavan vahingoittumisen 

sekä eron jälkeisen vainon riski. (Visser & Lawick 2021; Nikupeteri 2016). Vaikka parisuh-

teessa tapahtuva väkivalta koskisivat aikuisia, ovat lapset eri tavoin osallisina vanhempien 

välisessä eron jälkeisessä väkivallassa, altistuvat sille tai voivat kuolla vanhempien välisen 

konfliktin vuoksi (Nikupeteri 2016). Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan neljä kym-

menestä nuoresta koki vanhempien välistä henkistä väkivaltaa ja jopa noin neljäs vanhem-

pien välistä fyysistä väkivaltaa, mikäli vanhemmat olivat eronneet viimeisen vuoden aikana 

(Halme, Hedman, Ikonen & Rajala 2018, 44).  

Huolto- ja eroriidoissa lapsen asema jää usein alisteiseksi vanhempien väliselle riitelylle ei-

vätkä vanhemmat välttämättä kykene huomioimaan lapsen näkökulmaa riittävällä tavalla. 

Aineistossa lapsen asema määrittyi aktiiviseksi vanhempien ja lasten välisissä yhteenotoissa, 

mutta passiiviseksi kun kyseessä oli huoltoriidat erotilanteiden yhteydessä. Ero- ja huolto-
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riitoihin liittyvää puhetta lasten näkökulmasta tuottivat eniten perheiden kanssa työskentele-

vät ammattilaiset. Tilanteita kuvattiin kuitenkin suurimmaksi osaksi vanhempien välisinä 

huolimatta siitä, että suurin osa perhetason lapsiin liittyvästä puheesta liittyi ero- ja huolto-

riitoihin. Aineistossa kuvattiin erotilanteeseen liittyvää väkivallan uhkaa vanhempien väli-

senä henkisenä väkivaltana, joka voi jatkua eron jälkeen sovittelussa, uhkailuna lastensuo-

jeluilmoituksen tekemisestä sekä aiheettomien syytösten tekemisenä toisen vanhemman vä-

kivaltaisuudesta. Vanhempien kuvattiin puhuvan lapseen liittyvistä asioista lasten kuullen 

sekä lapsia kuvattiin käytettävän pelinappuloina vanhempien välisissä riidoissa. Lapsiin 

kohdistuvaa kaltoinkohtelua kuvattiin henkisenä väkivaltana, vieraannuttamisena sekä altis-

tamisena erilaisille lääkärintutkimuksille aiheettomien lastensuojeluilmoitusten vuoksi. Lap-

sen aseman erityisyys huomioitiin vuoroviikkoasumisen yhteydessä, jossa vanhemman kei-

nottomuus ja tarve omalle ajalle voivat vaikuttaa siihen, että vanhempi vie lapsen toisen 

vanhemman luo, vaikka tietäisi siihen sisältyvän väkivallan riski. 

 

Et kyllä aika julmasti käytetään niitä lapsia pelinappuloina. Se on huimasti lisääntynyt. 

Sitten soittaa sekä miehet, että naiset kauheen ahdistuneena siitä tilanteesta. Ja lyödään 

kaiken näköisillä kapuloilla siinä kyllä. Et se on kyllä tosi julmaa seurata vierestä, että 

miten tilanne äityy semmoseksi. (R4O4) 

 

Ero- ja huoltoriitatilanteita kuvattiin sukupuolineutraalisti kuvaten tekoja vanhemman/van-

hempien tekemäksi tai mainiten erikseen molemmat sukupuolet, kuten edellisessä sitaatissa. 

Vain muutamassa kohdassa mainittiin esimerkkitapausten kohdalla tekijäksi isä tai äiti. Su-

kupuoli vaikuttaa kuitenkin keskeisesti paitsi lapsen huoltoon liittyviin kysymyksiin ja vä-

kivallan jäsentämiseen, myös väkivallan tekemiseen ja kohteeksi joutumiseen, joka voi olla 

syy eroon tai seurausta erosta tai eron mahdollisuudesta (Nikupeteri 2016). Perhesurmasel-

vityksen (Sisäasianministeriö 2012, 12) mukaan kaikissa perhesurmissa tekijänä oli mies, 

lukuun ottamatta alle 1-vuotiaiden ja vastasyntyneiden surmia, joissa tekijä oli nainen. Sur-

mien taustalla olleista tekijöistä erottautuivat taloudelliset vaikeudet, parisuhdeongelmat 

sekä eroaikeet. Sukupuolineutraalin suhtautumisen voi osaltaan tulkita kertovan siitä, että 

ammattilaiset huomioivat mahdollisuuden molempien vanhempien väkivallan käytölle. Su-

kupuolen vaikutuksen sivuuttaminen voi kuitenkin johtaa siihen, ettei vakavan väkivallan 

riskiä tunnisteta, mikäli korostetaan molempien osapuolten tasavertaista osallisuutta tilan-

teissa. Aineistossa vakava eron jälkeinen väkivalta mainittiin vain muutamassa kohdassa.   
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Tiedetään nää meidän perhesurmat, niin niiden takana on aina ollut joko ollut tai on 

väkivallan uhka ollut olemassa. Tai siis eron uhka tai että on ero tapahtunut. (R10O4)   

 

Eron yhteydessä myös lapsen riski altistua väkivallalle on aina arvioitava. Erotilanteiden on 

kuitenkin pitkään nähty koskevan pääasiassa vanhempia eikä väkivallan riskiä ole huomioitu 

tai väkivalta on häivytetty virallisista dokumenteista (Hautanen & Hiitola 2017). Lapset voi-

vat joutua todistamaan vanhempien välistä väkivaltaa, mutta väkivalta voi kohdistua myös 

suoraan lapseen. Katz, Nikupeteri ja Laitinen (2020) kuvaavat väkivaltaa käyttävän vanhem-

man eron jälkeen lapseen kohdistamaa väkivaltaa pakottavana kontrollina (coercive cont-

rol). Pakottava kontrolli voi olla fyysistä väkivaltaa, uhkailua, pelottelua, vainoa, vahtimista, 

emotionaalista väkivaltaa ja manipulaatiota sekä vaihtelua huolehtivan ja lempeän käytök-

sen välillä (Katz ym. 2020, 311–312). Aineistossa näistä pakottavan kontrollin muodoista 

kuvattiin emotionaalista väkivaltaa sekä manipulaatiota, fyysisen väkivallan uhkaa suoraan 

lapsiin kohdistuneena ei mainittu.  

 

Et kun on ollut toisella vanhemmalla, niin punnitaan joka kerta, että katotaan, että onko 

se saanut tarpeeksi ravintoa ja siis ihan tämmöstä sairasta. Mun mielestä sitä voi rinnas-

taa johonkin ihan semmoseen psyykkiseen väkivaltaan sitä lasta kohtaan. Et se ei oo 

enää vaan kontrollointia vaan mun mielestä se on jo astetta vakavampaan. (R10O4) 

 

Ero- ja huoltoriitatilanteet ammatillisissa käytännöissä poikkeavat väkivaltaan liittyen siinä, 

että tilanteiden yhteydessä väkivalta usein tulee ilmi, toisen tai molempien vanhempien ot-

taessa sen puheeksi.  Aineistossa väkivallan ilmitulo tilanteissa yhdistettiin vanhemman syy-

töksiin koskien toista vanhempaa tai aiheettomiin lastensuojeluilmoituksiin tai niiden teolla 

uhkailuun. Lapsen näkemyksen selvittäminen voi jäädä toissijaiseksi, mikäli syytökset näh-

dään aiheettomina. Ammattilaisella on kuitenkin velvollisuus selvittää myös lapsen tilanne 

turvallisessa ympäristössä huomioiden sen, että vanhemmat ovat voineet pyrkiä vaikutta-

maan lapsen kertomukseen.   

 

Ja sitten jos lähtee niille lastensuojeluilmoitusten tielle vanhemmat. Että tulee niitä il-

moituksia ja onko ne perättömiä sitten vai ei ja jos tutkitaan jotain seksuaalista, että on 
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epäily seksuaalisesta, niin ne on kuitenkin aika ja sitten todetaan, että ei oo nyt täm-

möstä. Niin ne on kuitenkin jo itsessään prosesseina väkivaltaisia. (R9O1)  

 

Tilanteiden selvittämistä vaikeuttaa huomattavasti se, että huoltoriitoihin voi sisältyä väki-

vallan riski, mutta vanhemmat voivat myös tehdä perättömiä ilmoituksia koskien toista van-

hempaa. Aineistossa vanhempien kuvattiin tekevän aiheettomia ilmoituksia myös poliisille: 

 

Mutta monestikin sitten erotilanteissa noi henkisen puolen kuviot halutaan ottaa ehkä 

lastenhuoltajuuden takia poliisilta vähän dokumenttia, että saatais tavallaan sitä 

kautta...Että yleensä niihin liittyy miksi poliisille erotilanteissa ilmoituksia tehdään, niin 

just noi lastenhuoltajuusasiat millä sitten pönkitetään sitä omaa oloa siinä. (R11O4)  

 

Että yleensä niihin liittyy miksi poliisille erotilanteissa ilmoituksia tehdään, niin just 

noi lastenhuoltajuuslistat millä sitten pönkitetään sitä omaa oloa siinä. (R11O4)  

 

Tilanteissa haasteena on, että ilmoitukset väkivallasta voivat myös olla todenperäisiä ja il-

moitusten määrittelemiseen perusteettomiksi ilman kokonaisvaltaista arviointia tulee suh-

tautua kriittisesti. Aineistossa mainittiin, että lastensuojelussa toisen vanhemman kertoma 

saatetaan tulkita mustamaalaamiseksi ilman kokonaisvaltaista tilanteen selvittämistä, mikäli 

vanhemmilla on käynnissä vaikea huoltoriita. Väkivaltaväitteiden esiintulo huolto- ja eroti-

lanteiden yhteydessä ei saisi automaattisesti johtaa niiden pitämiseen epätosina. Lainsää-

däntö edellyttää lapsen edun ensisijaisuuden arvioimista erotilanteissa, mutta viranomaisten 

tehtävänä on arvioida tilanne aina tapauskohtaisesti (Hautanen 2017, 122). Suomalaisessa 

auttamisjärjestelmässä on korostunut yhteisvanhemmuuden ja sopimisen ihanne, mikä ei 

kuitenkaan ole mahdollinen, mikäli olemassa on todellisen väkivallan riski. Yhteishuoltoa 

tai tapaamisoikeutta voidaan käyttää häirinnän välineenä ja keinona vallankäytön ja väkival-

lan jatkumiselle (Karhuvaara ym. 2013; Hester 2011).  

 

Niin tietysti myös se, että ei uskalla, varsinkin jos on parisuhdeväkivaltaa ollut, niin 

uskalla lähtee haastamaan sitä enää ja riitelemään siitä, että oisko se lapsi sun luona enää 

kun kerran toimit näin. (R3O3) 
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Aineistossa erotilanteisiin puuttuminen nähtiin haastavana. Ammattilaiset kuvasivat tämän-

hetkisten tukipalvelujen olevan riittämättömiä ja puheeksi ottoon liittyi pelkoa puheeksi oton 

vaikutuksista lapselle ja perheelle. Perheneuvolan työntekijät kuvasivat tilanteita, joissa van-

hempi oli kertonut väkivallasta vasta monen vuoden jälkeen.   

 

Niin sitten taas kun ollaan näissä erotilanteissa kun ollaan jo omissa pesissä ja ollaan 

jo, niin voi puhua jotenkin vapaammin. Läjäyttää sen suoran kysymyksen, että onko 

teillä väkivaltaa, sellasta teidän suhteessa ollut. Niin se on jotenkin paljon helpompaa 

kun ei olla enää sen saman katon alla, vaikka se silti voi olla vaikeaa, koska elää ehkä 

vieläkin semmosen uhan alla. Sehän on aika laajasti tiedetty, että ero voi olla aika 

vaarallinen tilanne elämässä. (R10O4) 

 

 

Aikuisten näkökulmasta väkivallan puheeksi otto vasta eron jälkeen voi joissain tilanteissa 

olla perusteltua, mutta lapsella on oikeus tukeen ja tilanteen arviointiin välittömästi. Suoma-

laista auttamis- ja palvelujärjestelmää on kritisoitu siitä, ettei se ota riittävällä tavalla huo-

mioon läheisissä suhteissa tapahtuvaa väkivaltaa tai arvioi sen riskiä (Hautanen 2010; Pösö 

2012). Aineistossa lastensuojelun vastuu lapsen turvaamisessa korostui, mutta ero- ja huol-

toriitojen osalta tilanteet näyttäytyivät monimutkaisimpina eikä tilanteiden nähty kuuluvan 

automaattisesti lastensuojelulle.  

 

Niin se on semmonen mitä mä ajattelen, että missä ei ehkä ihan, taikka ajattelen, että 

kuka siinä pystyy auttaan? Että siinähän on paljon mietitty huoltoriitoihin. Että nehän 

on aika rajujakin kuitenkin sen lapsen ja nuoren kannalta. Ja siinähän on nimenomaan 

sitä väkivaltaa mitä siinä jollain tasolla käytetään kuitenkin. Mutta nehän ei automaatti-

sesti ole lastensuojelu. Niin myöskin arvioida sitä, että se on yksittäisenä työntekijänä 

haastava. Että siinä pitäis olla joku työskentelytaho. (R9O1) 

 

Aineistossa lapsen asema määrittyi huolto- ja erotilanteissa passiiviseksi ja tilanteet tulkittiin 

vanhempien väliseksi riitelyksi lapseen liittyvistä asioista. Ammattilaiset kuvasivat tilantei-

siin liittyvää väkivallan riskiä, mutta tilanteisiin puuttumista yhdistivät eri ammattilaisilla 

keinottomuus. Tämänhetkiset työmenetelmät ja tarjolla olevat palvelut koettiin riittämättö-

miksi. Lapseen kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun riski ero- ja huoltoriidoissa edel-
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lyttää monialaista riskinarviointia, sekä lapsen kuulemista. Aineistossa ei kuitenkaan mai-

nittu lasten kohdalla riskinarviointia tai lapsille suunnattuja menetelmiä. Tukipalveluiden 

osalta mainittiin vanhempien riittämättömät tukimuodot. Tämä kertoo osaltaan ajattelusta, 

jossa vanhempien tukemisella nähdään olevan myönteisiä vaikutuksia lapseen. Tilanteissa 

vanhemmille suunnatut palvelut ja väkivallan systemaattinen puheeksi otto eri palveluissa 

kuten lastenvalvojalla ovat ensisijaisia, mutta lapsen kuuleminen ei saa jäädä toteutumatta 

vedoten siihen, että riitely koskee vain vanhempia. Aineistossa tilanteisiin liitettiin turhau-

tumista ja myös asenteellisuutta liittyen vanhempien käytökseen. EPRAS – kyselyaineis-

tossa vastaajista 13,9 prosenttia vastasi, että väkivaltaiseen suhteeseen jäävä uhri on itse vas-

tuussa väkivallan jatkumisesta. Ammattilaisten tietoisuutta väkivaltaan ja eroon liittyvästä 

dynamiikasta tulee lisätä, jotta käsitykset väkivallan uhrin vapaaehtoisesta itsensä ja lastensa 

altistamisesta väkivallalle päästään eroon.  

 

5.3  Lapsi osana yhteisöä ja kulttuuria  

Ekologisen mallin yhteisötaso laajentaa riskitekijöiden huomioimisen ulottumaan lähiver-

koston ja perheen ulkopuolisiin suhteisiin (Belsky 1980). Riskitekijöitä voivat olla naapu-

ruston köyhyys ja korkea rikollisuusaste, eriarvoiset tai vaikeasti saatavilla olevat sosiaali- 

ja terveyspalvelut sekä lapsen ja vanhemmat omat tukiverkostot. (Krug ym. 2002, 89). Lap-

sen kasvaessa ja elinpiirin sekä sosiaalisten suhteiden laajentuessa, muun sosiaalisen verkos-

ton merkitys lapsen elämässä kasvaa. Aineistossa koulun ja päiväkodin aloittamista kuvat-

tiinkin tilanteiksi, joissa ”se, mitä siihen asti on jatkettu alkaa käydä mahdottomaksi”. Yh-

teisötasolla vaikuttavat tekijät kietoutuvat laajemmin yhteisössä vallitseviin käsityksiin ja 

asenteisiin, jotka ohjaavat käsityksiä hyvästä vanhemmuudesta, lapselle vahingollisesta toi-

minnasta sekä saattavat voimistaa avun hakemiseen ja tilanteista puhumiseen liittyvää stig-

maa ja häpeää. (Chan ym. 2016). Ammatillisten käytäntöjen näkökulmasta riskiä lisäävät 

yhteisöihin ja kulttuuriin liittyvät tekijät, jotka estävät riskin tunnistamista, puheeksi ottoa ja 

väkivaltaan puuttumista. 

Yhteisötasolla huomioidaan myös ne tekijät, jotka eivät edellytä lapsen suoraa osallistumista 

(Sidebotham 2001). Lapsen asema yhteisöissä vaikuttaa kuitenkin keskeisesti siihen, kuinka 

kaltoinkohdellut ja väkivaltaa kokeneet lapset tunnistetaan eri yhteisöissä. Aineistoa analy-

soidessa kulttuurin käsite tuli kiinnostavalla tavalla esille useissa yhteyksissä. Tämä huomio 
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voimistaa käsitystä siitä, että kulttuurin vaikutukset ovat hyvin moninaisia. Kulttuuri yhdis-

tettiin monikulttuurisuuteen, vähemmistöryhmiin, työyhteisöihin ja laajemmin tapoihin, 

joilla selitettiin väkivaltaa ja kaltoinkohtelua perheissä. Kulttuurin käsitettä käytettiin kuvaa-

maan lyhytterapeuttiseksi muuttunutta hoitokulttuuria, joka lisää painetta hoidon järjestämi-

seen ”sisään ja ulos” -periaatteella. Väkivallasta kertomiseen yhdistettiin peittelyn kulttuuri 

ja ratkaisuna väkivallasta kertomiseen ehdotettiin lupa puhua – kulttuuria, jossa väkivallasta 

kysyminen tehtäisiin arkiseksi.  

 

Et tulis semmonen lupa puhua -kulttuuri ja et ne ite tietäis sen, että miten ihmisten kuu-

luu ja miten varsinkin ei saa käyttäytyä mua kohtaan. Sitten ei olis väkivaltaa toisia 

kohtaan. Pienestä pitäen jo. Niin kun nyt jo tiedetään se, että ei ne pienet lapset tiedä. 

Ne vaan tietää ja näkee sen oman perheen ja se on niille normaalia. Ja sit kun ne itsenäis-

tyy vähitellen, yläkouluikään tulee, niin sithän ne vasta tajuaa sen ja sit ne tulee kerto-

maan niistä. Et mitkä on huonosti ja näin. Se tulee vähän myöhään sillon. Mistä aina 

lastensuojelustakin tulee, et ku ilmoitukset tulee vasta sitten koulusta tai koulutervey-

denhuollosta. Et kun ne pitäis tulla jo sieltä päiväkoti, neuvola ikäsistä. (R8O3) 

 

Ammattilaiset kuvasivat väkivallan puheeksi ottoa lapsen kanssa haasteelliseksi mutta sa-

malla kaikille kuuluvaksi velvollisuudeksi. Lapsen aseman näkökulmasta kohta, jossa am-

mattilaiset punnitsevat tätä velvollisuutta on keskeinen ja määrittää sen, mahdollistaako am-

mattilainen lapsen näkyväksi tulemisen.  

 

Että uskaltaa kysyä siitä asiasta. Eli edelleen huomaa sitä keskustelua, että lapsilta tai, 

että mitä lapsilta tai nuorilta uskaltaa kysyä. Jos ajattelee, että se mitä he ovat jo ko-

keneet, niin että et sä millään kysymyksillä pysty heitä enää satuttaan. (R901)  

 

Musta tuntuu ainakin, että se asiasta keskustelemaan lähtö. Sit jos sieltä tulee se, niin 

tuntuu, että mistä mä löydän ne sanat. Mitä mä tässä tilanteessa lähen, mistä mä lähen 

keskustelemaan, mistä mä lähen purkamaan tätä tilannetta? Tuntuu, että sanat puut-

tuu. (R403)  

 

 

 



55 

 

Kulttuuriin yhdistetystä puheesta suurin osa liittyi monikulttuurisuuteen ja haasteisiin liit-

tyen siihen, että käsitykset väkivallasta eroavat. Kulttuurin vaikutus yhdistettiin monissa 

kohdissa kuritusväkivaltaan. Kulttuurin näkemistä keskeisenä tekijänä väkivallan tekemi-

selle ja kokemiselle on tutkimuksessa kuvattu kulttuuristamisen käsitteellä (Lidman 2015; 

Keskinen 2012). Kultuuristamisen vaarana on, että kulttuuriset tekijät korostuvat sosiaalis-

ten, taloudellisten ja poliittisten tekijöiden kustannuksella (Keskinen 2012, 296). Kulttuuriin 

liittyvien tekijöiden merkityksen tunnistaminen on keskeistä, mutta sen liiallinen korostami-

nen ja mieltäminen toisistaan poikkeaviksi voi piilottaa väkivallan eri muotojen laajan kirjon 

(Honkatukia & Myllylä 2018, 187).  Kuritusväkivallan osalta kulttuuristamisen kysymys on 

kiinnostava. Vaikka kuritusväkivalta yhdistetään usein maahanmuuttajaperheisiin ja kuritus-

väkivallan käytön on todettu vähentyneen merkittävästi sen kieltävän lainsäädännön voi-

maantulon jälkeen vuonna 1984, edelleen huomattava osa suomalaisista hyväksyy kuritus-

väkivallan käytön kasvatuskeinona (Sariola 2012, 12). 

 

Mullakin semmonen näppituntuma on, että se on kaikilla tasoilla yleisempää maahan-

muuttajilla kun suomalaisissa perheissä. Että jos vaimo ei tee tarpeeksi hyvää ruokaa, 

niin sitten onkin jo ihan oikeutettukin. (R10O4) 

 

No mää en tiedä. Kun tänne lastensuojeluun tulee asiakkaat, niin siinä on jo siinä koh-

taa tehty joku arviointi, että kyllä mä luulen, että meillä on aika paljon aika omatkin. 

(R10O6) 

 

Kulttuuristava puhe esittää kulttuurit selkeärajaisina ja toisistaan eroavina, luoden vastak-

kainasetteluja kulttuurien välille. Kulttuuristavassa puheessa mainitaan usein ”kulttuurien 

törmääminen”. Viranomaiset ja ammattilaiset käyttävät kulttuuria eräänlaisena yleiskäsit-

teenä yrittäessään jäsentää ja selittää työssään kohtaamiaan moninaisia eroja (Keskinen 

2012, 302). Aineistossa maahanmuuttajaperheisiin liittyvän puheeseen yhdistyi keinotto-

muus, poikkeavat käsitykset väkivallan käytöstä kasvatuksessa sekä vanhempien vaikeudet 

ja pelot liittyen ymmärtämättömyyteen suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Kulttuurin nä-

kökulmasta ongelmallisena pidettiin isän roolin korostumista perheen päänä, jona ymmärtä-

minen suomalaisen kulttuurin näkökulmasta koettiin haastavana.  

 

Niin monestihan ne sanoo näin, että meidän kulttuuriin kuuluu, että kasvatuskeinona, 

että lasta pitää ojentaa, vaikka sitten tällä kaltoinkohtelulla, jotta sitten siitä tulee hyvä 
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ihminen. Kun sitten täällä mikäli miehestä puhutaan, että se on naisten hakkaaja tai 

lasten hakkaaja, niin häntähän tavallaan syrjitään sitten sillä lailla, että ei halua sem-

mosta leimaa. Mutta ehkä siinä on vähän eri lähtökohdat sitten. (R10O6)  

 

Monikulttuurisissa perheissä väkivallasta puhumisen ja mahdollisen eron seuraukset yhdis-

tettiin yhteisön ulkopuolelle sulkemiseen. Edellinen sitaatti kuvaa hyvin sitä, kuinka tämä 

yhteisön ulkopuolelle sulkeminen vaikuttaa myös suomalaisessa kulttuurissa, saaden kuiten-

kin erilaisia piirteitä. Monikulttuurisuuden haasteet liitetiin keinottomuuteen siitä, kuinka 

vanhempia pystytään integroimaan suomalaiseen kulttuuriin. Erityisesti kuritusväkivaltaan 

liittyen ammattilaiset kokivat turhautumista ja keinottomuutta. Toisaalta tuotiin esiin myös 

se, että vanhemmat jäävät usein keinottomiksi, mikäli he eivät voi käyttää kasvatusmenetel-

mänä kuritusväkivaltaa. Vanhempien keinottomuus tulee huomioida tarjottaessa erilaisia tu-

kipalveluita.  

 

Joo heitä on nyt pyritty integroimaan suomalaiseen väkivallattomuuteen. Lasten 

kurittaminen ei ole tässä maassa hyväksyttävää toimintaa. Mikä on joskus tuottanut 

vähän vaikeuksia. Mutta on useita niitäkin, jotka on ymmärtänyt sen. Mutta sitten se 

ääripää on siinä, että mitä sitten. Millä saadaan? Sitten se on sellasta rajatonta se, 

kun he eivät saa koskea, fyysisesti kurittaa, niin sitten lapset on yötä päivää kylällä 

ja. Et se on vähän vaikea murros siinä. (R8O2) 

 

Edellisessä kommentissa mainitaan integroiminen suomalaiseen väkivallattomuuteen, joka 

jo itsessään luo vastakkainasettelun ”meidän” ja ”heidän” tekemän väkivallan välille. Kes-

kisen (2012) mukaan käsitteet, joilla suomalaisten ja maahanmuuttajien tekemää väkivaltaa 

kuvataan eroavat – suomalaisten käyttämää väkivaltaa kuvataan impulsiivisena ja lievem-

pänä kun taas maahanmuuttajien kohdalla tekojen nähdään olevan harkitumpia ja vakavam-

pia. Väkivallan uhriksi joutuneiden suomalaisten naisten toimijuudessa korostuu vahvuus ja 

vastustaminen, siinä missä maahanmuuttajanaisten ajatellaan hyväksyvän väkivallan. (Kes-

kinen 2012, 197-298). Nämä kuvaukset vaikuttavat keskeisesti myös siihen, kuinka lähei-

sissä suhteissa tapahtuvaa väkivaltaa jäsennetään lapsen näkökulmasta.  Monikulttuurisuu-

teen liittyy useita väkivallanmuotoja, jotka tulee huomioida entistä paremmin, kuten kunnia-

väkivalta ja tyttöjen sukupuolielinten silpominen. Samalla on kuitenkin huomioitava, että 

myös suomalaisessa kulttuurissa on vastaavia erityisryhmiä, joissa elävät lapset eivät näy 
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suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi erilaiset uskonnolliset 

ryhmät sekä suomalainen romaniväestö.  

 

”Aika harvoin on semmosta, kun yleensä kuitenkin ei sillai koe, että sitä voi jättää 

ottamatta puheeksi. Mutta tietysti tulee mieleen joskus uran ajalta, romaaniasiat. Et 

on ihan esimiestaholla on pohdittu yhdessä, että tiettyjä asioita miettiä, että kuinka 

ne ottaa puheeksi ja voiko niitä ottaa puheeksi. Et se on ollut semmonen”. (R4O4) 

 

Aineistossa maahanmuuttajaperheet ja monikulttuuriset perheet olivat ainoa vähemmistö-

ryhmä, josta puhuttiin aineistossa selvästi eniten. Erityisen haavoittuvassa asemassa oleviksi 

riskiryhmiksi on kulttuuri- ja kielivähemmistöjen lisäksi tunnistettu vammaiset ja toiminta-

kyvyltään rajoitteiset lapset, perhehoidossa olevat lapset, sijaishuollon yksilöissä asuvat lap-

set sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset (Jokela 2019, 417–418). Osa näihin ryh-

miin liittyvistä erityispiirteistä tunnistettiin, kuten lapsen erityisyyteen liittyvät riskiä lisää-

vät tekijät vanhemmuuden näkökulmasta. Sijaishuollossa olevat lapset mainittiin vanhem-

pien tekemien ilmoitusten yhteydessä lapsien kohdalla, jotka olivat sijoitettuina. Vammaiset 

lapset mainittiin muutamassa kohdassa, seksuaalivähemmistöihin kuuluvia lapsia ei mainittu 

aineistossa. Ammattilaiset tunnistivat koulutustarpeita liittyen näiden vähemmistöryhmien 

kohtaamiseen.   

 

Sitten muutenkin tämmöisiä koulutuksia missä ois erityisryhmiä tai vähemmistöjen 

kohtaamisesta, niin kun mustalaisten tai maahanmuuttajat tai tämmöset, jolla on erilai-

nen kulttuuri tai erilainen näkemys tähän kun mitä meillä kantasuomalaisella tai muuten 

on. Tai vaikka kehitysvammasen kohtaaminen tai jos ei kaikilla oo sitä osaamista niin 

jotenkin että. (R702)  

 

Yhteisötason riskitekijöiden tarkastelu myös ammatillisten käytäntöjen näkökulmasta olisi 

keskeistä, sillä useat lapsen kaltoinkohteluun liittyvistä riskitekijöistä (eriytyneisyys valta-

väestöstä, köyhyys, työttömyys, asunnon vaihtaminen) liittyvät vähemmistöryhmiin. Aineis-

ton ja aiemman tutkimuksen valossa voidaan todeta, että monikulttuurisuus ja eri kulttuurei-

hin liittyvät käsitykset tulee tehdä näkyväksi, jolloin myös suomalaiseen väkivaltakulttuuriin 

liittyvä erityispiirteet voidaan tunnistaa. Yhteisötason tekijät voivat tuntua epäolennaisilta, 
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mutta lasten näkökulmasta niiden vaikutus voi olla keskeinen. Kulttuurisidonnaisten tekijöi-

den lisäksi aineistossa kuvattiin myös alueellisten erojen vaikutusta, erityisesti pienemmillä 

paikkakunnilla:  

 

Ja sitten me ollaan niin pienillä paikkakunnilla, että täällä tulee sit vielä semmoset 

omat. Aattelen, että kun sanoin, että joskus asiakasisä sanoi, että kukaan ei uskoisi. 

Niin tavallaan, että jos on sellasessa roolissa pienellä paikkakunnalla, niin tavallaan 

et kukaan ei uskoisi, että olisin sellanen tai mitä vielä luulette. (R8O1)  

 

Yhteisötasolla vaikuttavat asenteet ja käsitykset ovat paitsi kulttuurisidonnaisia, myös yh-

teydessä yhteisöissä vallitseviin käsityksiin hyvästä perheestä. Lapsen näkökulmasta perhee-

seen liittyvät tulkinnat – kuten maahanmuuttajaväestöön liittyvän väkivallan herkempi tun-

nistaminen ja samalla suomalaiseen väestöön liitetyt ajatukset väkivallattomuudesta, voivat 

estää riskissä olevien lapsien tunnistamista. Nämä yhteisötasolla vaikuttavat oletukset hy-

västä ja ideaalista perheestä vaikuttavat paitsi väkivallan tunnistamiseen, voivat myös nostaa 

kynnystä väkivallasta kertomiseen.  

 

Niin ja niissä paremmissa perheissä se väkivalta on ollut ehkä piilossa huomattavasti 

pidempään. Että siellä sitten ehkä yrittää tietyllä tavalla puuttua ja auttaa sitte. 

(R1103).  

 

Yhteisötasolla vaikuttavat tekijät ohjaavat sitä, mitkä väkivallan muodot tunnistetaan eri 

ryhmien ja yhteisöjen kohdalla herkemmin. Siinä missä esimerkiksi kuritusväkivallasta pu-

hutaan nykyään avoimemmin, ovat monet väkivallan muodot kuten naisten lapsiin kohdis-

tama väkivalta sekä pieniin lapsiin kohdistettu väkivalta edelleen tabuja (Ellonen ym. 2015). 

Tabut liittyvät usein ilmiöihin, joiden kohtaaminen on erityisen vaikeaa. Lapsiin kohdistuva 

väkivalta on jo itsessään ollut pitkään tabu, mutta esimerkiksi lapsiin kohdistuva seksuaali-

nen väkivalta on pysynyt pitkään lähes täysin näkymättömänä. Aineistossa lapsiin kohdis-

tuva seksuaalisen väkivallan kuvattiin olevan kaikista vaikeinta kohdata ja ylittävän ”henki-

lökohtaisen rajan”.  

 

Eikä lasten seksuaalista hyväksikäyttöö ja pahoinpitelyä oo ollut kun, sillon ne alko 

tulla sillon '98. Mää luulen kuitenkin, että sitä oli jo sillonkin. (R12O1) 
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Vaikeiden ilmiöiden kohtaaminen edellyttää paitsi niiden näkyväksi tekemistä yhteisöta-

solla, myös laajemmin asenteellisia muutoksia liittyen kulttuurisidonnaisiin käsityksiin, 

jotka ovat usein sukupuolisidonnaisia (Ronkainen 2017). Yhteisötasolla sukupuolen voi to-

deta edelleen vaikuttavan siihen, kuinka väkivaltaa jäsennetään ja kyetään tunnistamaan. Ai-

neistossa ammattilaiset käyttivät sukupuolineutraaleja käsitteitä, mutta seksuaaliväkivallan 

kohdalla sukupuoli liitettiin tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan pakkoavioliiton sekä lisään-

tyneiden seksuaalirikosepäilyjen osalta, jotka liitettiin turvapaikanhakijoiden määrän kas-

vuun. Poliisiaineistossa seksuaalirikosten yhteydessä kuvattiin myös sijoitettujen nuorten 

hakeutumista huonoihin tilanteisiin, jolloin he voivat altistua ”vanhojen miesten hyväksi-

käyttämiksi”.  

Luvussa esitetyt kuvaukset kertovat osaltaan siitä, kuinka keskeisesti kulttuuri ohjaa lähi-

suhdeväkivallan tunnistamista ja puuttumista, erityisesti ilmiöiden kohdalla, jotka koetaan 

jo lähtökohtaisesti haastaviksi. Vähemmistöryhmiin liittyvästä puheesta ei voida aineiston 

valossa tehdä suoria johtopäätöksiä, sillä haastatteluissa väkivallasta puhuttiin yleisesti lap-

siin kohdistuvana. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten kohdalla ammattilaisten 

vastuu sekä yhteiskunnan vastuu korostuu (Jokela 2019). Vähemmistöihin liittyvän erityi-

syyden näkyväksi tekeminen edellyttää sitä, että ammatillisissa käytännöissä kyetään katso-

maan myös kulttuurin taakse ja kyseenalaistamaan oletuksia suomalaisesta väkivallattomuu-

desta. Tämä edellyttää sen hyväksymistä, että läheisissä suhteissa tapahtuva vakava väki-

valta on suomalaisissa perheissä edelleen hälyttävän yleistä. Ekologisen mallin näkökul-

masta yhteisötason vaikutus kietoutuu voimakkaasti muihin tasoihin. Nämä vaikutukset ovat 

usein tiedostamattomia, joka tekee niiden tunnistamisesta entistä tärkeämpää.  

 

5.4  Vastuu erityisestä suojelusta  

 

Ja kuinka monet lapset on, että tähän puututaan. Niille syttyy toivo, että tää loppuu. 

Tapahtuu hirvee hässäkkä ja kaikenlaista ja sitten kaikki loppuu saman tien. (R203) 

 

Ekologisen mallin neljännellä tasolla vaikuttavat rakenteissa olevat tekijät, joiden merkitys 

lähisuhdeväkivaltaan puuttumiselle on keskeinen. Taso laajentaa riskitekijöiden tunnistami-

sen koskemaan myös niitä kulttuurillisia ja asenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilöi-

den, perheiden ja yhteisöjen elämään. Lapsen asemaa tutkittaessa keskeiseksi muodostuvat 



60 

 

väkivaltaan, rikosoikeudellista rangaistavuuteen sekä lapsen oikeuksiin liittyvät asenteet ja 

käytännöt. (Belsky 1980, 328). Yhteiskunnallisella tasolla lapsiin kohdistuvana rakenteelli-

sena väkivaltana tulee nähdä ne tavat, jotka korostavat vanhempien oikeuksia lasten oikeuk-

sien yli, ylläpitävät sosiaalista eriarvoisuutta sekä estävät tasa-arvon toteutumisen. Näitä me-

kanismeja uusintavat eriarvoisuutta ylläpitävä talous- ja sosiaalipolitiikka, sosiaalisen hy-

vinvointijärjestelmän toimimattomuus, sosiaalisen suojelun luonne sekä rikosoikeudellisen 

järjestelmän tehottomuus. (Krug ym. 2002, 90). Tutkimuksessa keskityin tutkimaan tasolla 

vaikuttavia tekijöitä, jotka liittyvät lapsen asemaan ja oikeuksien toteutumiseen. Aineiston 

valossa keskeisimmiksi muodostuivat ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät haasteet, viranomai-

syhteistyö sekä vastuun keskittyminen edelleen lastensuojelulle.  

Tutkielmani alkuluvuissa kuvasin lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeuksien merki-

tystä lapsen aseman sekä lasten kanssa tehtävän työn kehittymiselle. Lainsäädäntö luo pe-

rustan julkisen vallan käytölle ja vastuille lapsiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun 

tilanteissa. Keskeisimpinä riskitekijöinä korostuivat haasteet viranomaisyhteistyössä, riittä-

mättömät resurssit ja palvelut sekä epäselvyys muiden työnkuvasta ja vastuun jakautumi-

sesta. Nämä tulokset tukevat viimeaikaisia tutkimuksia väkivaltatyön haasteista (Notko ym. 

2021; Virkki 2017; Laajasalo 2019). Koko aineistosta merkittävä osa puheesta paikantui yh-

teiskunnan tasolle, liittyen ilmoitusvelvollisuuteen, viranomaisyhteistyöhön, tiedonkulkuun 

sekä epäselvyyteen vastuun jakautumisesta ja muiden työnkuvista. Lapsen asema nähtiin 

erityisen suojelun kohteena, mutta tämänhetkisiä käytäntöjä kuvattiin monin tavoin riittä-

mättömiksi. Lapsen asema määrittyi erilaisten toimenpiteiden ja käytäntöjen kohteeksi, joi-

den toteuttaminen sidottiin vahvasti lainsäädäntöön. Yhteiskunnallisella tasolla erityisesti 

poliisin haastatteluissa korostuivat rikosoikeudellinen näkökulma, poliisille tehtävään ilmoi-

tusvelvollisuuteen liittyvät ongelmat sekä ilmoitusten kasvanut määrä.  

Poliisille tehtyjen ilmoitusten määrän kuvattiin lisääntyneen räjähdysmäisesti, eikä ilmoitus-

ten käsittelyyn koettu olevan tällä hetkellä riittäviä resursseja ja koulutusta. Rakenteiden 

osalta ongelmaksi tunnistettiin se, etteivät lapsiin liittyvät rikokset kohdistu niihin erikoistu-

neille tutkijoille ja tutkinnanjohtajille, joka aiheuttaa merkittävää vaihtelua tutkintaproses-

sien laatuun ja lapsilähtöisyyteen. Lähisuhdeväkivaltatilanteiden selvittämiseen kuvattiin 

jäävän vain rajatusti aikaa. Poliisien haastatteluissa korostui ilmoitusten sisältöön liittyvät 

tekijät, joiden yhteydessä suurimman osan ilmoituksista kuvattiin olevan lieviä ja ilmoituk-

sen tekemisen tarpeellisuutta saatettiin kyseenalaistaa. Osassa haastatteluista edellytettiin 
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konsultaatiota ennen ilmoituksen tekemistä ja korostettiin lastensuojelun vastuuta tilanteen 

ensisijaisesta selvittämisestä. Tämä on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että vastuu ilmoi-

tuksen teosta säilyy konsultoinnista huolimatta tiedon saaneella viranomaisella, eikä sosiaa-

lipuolen ammattilaisten tehtävänä ole arvioida tilannetta rikosoikeudellisesta näkökulmasta. 

  

Mutta niissäkin on sitten ilmoitusherkkyys viime vuosina noussut ja sitten no siellä 

on hyvin paljon juttuja, joissa on tutkittavaa ja hyvin paljon on sellaisia, että jollakin 

on suuri huoli ja tehdään ilmoitus ja lopputulos on sitten ihan muuta, kun alun perin 

on tavoiteltu. (R13O1)  

 

Poliisiaineistossa ilmoitusten tekoon ja sisältöön liittyi paljon asenteellisuutta koskien ilmoi-

tusten sisältöjä, ilmoituksen tekoa ja prosessin jatkoselvittämistä. Poliisien lähisuhdeväki-

vallalle antamat merkitykset ja rikosilmoituksen kirjaaminen ovat keskeisiä, sillä poliisit 

ovat usein ensimmäisiä, joille väkivalta tulee ilmi (Fagerlund, Houtsonen, Notko & Husso 

2020). Lakimuutoksen (2011) jälkeen läheiseen henkilöön kohdistuva väkivalta on ollut vi-

rallisen syytteen alainen, mutta tutkimustiedon perusteella kasvaneiden hätäkeskussoittojen 

määrä ei vastaa tilanteista tehtyjä rikosilmoituksia (Fagerlund & Kääriäinen 2018). Vaikka 

tilanteeseen ei sisältyisi rikosta, poliisi on velvollinen tekemään tilanteesta lastensuojeluil-

moituksen. Poliisin toiminnassa liittyen ilmoitusvelvollisuuteen ja yhteistyöhön korostui 

työntekijäsidonnaisuus, joka kertoo osaltaan siitä, ettei selviä ohjeistuksia tilanteiden selvit-

tämiseen vielä ole.  

 

Et hirveesti on niitä eroja et miten kohdellaan asiakkaita. Et jotkut sanoo, et eihän 

tässä oo mitään. Et jopa lapsiin kohdistuneesta väkivallasta niin se ykskin poliisi 

mulle soitti, että miks te teette näitä ilmoituksia, et soittaisitte että kannattaako näitä 

tehdä. Vaikka se on laissa, ne on älyttömän matalaksi laitettu se ilmoituskynnys. Ja 

että ei oo meidän tehtävä tutkia, et onko se semmosta väkivaltaa vai ei. Vaan, että ne 

ilmotetaan. Että hei näitä tulee nykyään jatkuvasti ja juostaan paikasta, et onks 

pakko koko ajan lähettää näitä? Sit se sano, et en kyllä teitä tarkoita, mutta jotkut lä-

hettää näitä koko ajan. Ja saatika sitten kun menee tonne palvelupäivystykseen, että 

se kuka siellä sitten sattuu olee vastassa. (R101) 
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Lapsen näkökulmasta poliisin suhtautuminen rikosilmoituksiin sekä edellytys konsultoin-

nille ja näytölle väkivallasta yhteydessä ilmoitusten tekemisen korkeaan kynnykseen muo-

dostavat vaarallisen yhdistelmän. Kiistattoman näytön puute on tunnistettu yhdeksi ilmoi-

tuksen laiminlyöntiä selittäväksi tekijäksi ja mikäli vahvistusta tähän tulee myös muiden 

ammattilaisten taholta, saattaa tämä voimistaa epäröintiä ilmoituksen teolle (Ellonen & Pösö 

2014). Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä voivat selittää myös epätietoisuus ilmoituksen 

tekoon liittyen, kielteiset kokemukset aikaisemmista ilmoituksista sekä pelko ilmoituksen 

seurauksista ja siitä, että suhde perheeseen ja lapseen kariutuu (Söderholm & Kivitie-Kallio 

2012, 17). Rikosilmoitukset korostuivat poliisien haastatteluissa, mutta ilmoituksen seurauk-

siin liittyvät tekijät korostuivat lastensuojeluilmoituksen tekoon liittyen erityisesti perheiden 

kanssa työskentelevien tahojen kuten perheneuvolan puheessa. Ilmoituksia kuvattiin tulevan 

edelleen satunnaisesti ja erityisesti neuvolan, terveydenhuollon ja aikuispuolen osalta ilmoi-

tustentekoa kuvattiin edelleen vähäiseksi.  

 

No sieltä tulee niitä lastensuojeluilmoituksia tai sitten sieltä ei tule välillä. En tiedä 

mihin hukkuvat. (R9O2) 

 

Lainsäädännön muutosten kuvattiin vaikuttaneen myönteisesti ilmoitusten kasvuun sekä il-

moituksen tekemisen ehdollisuuteen, mutta myös tietämättömyyttä omista velvollisuuksista 

kuvattiin olevan edelleen. Erityisesti rikosilmoitusten kohdalla oli epätietoisuutta sitä, että 

ilmoitus tulee tehdä automaattisesti myös poliisille. Edellytys kiistattomaan näyttöön yh-

dessä epäröinnin kanssa voi johtaa siihen, että lapsen kokemus sivuutetaan, mikäli vanhem-

mat pystyvät antamaan loogisen selityksen lapsen kertomalle (Ellonen & Pösö 2014, 737). 

Tämä voi johtaa siihen, että lapsen tilannetta seurataan pitkään ennen varsinaisen ilmoituk-

sen tekemistä. Aineisto vahvistaa huomioita siitä, että huolimatta ilmoitusvelvollisuuden 

matalasta kynnyksestä, ilmoituksia tehdään edelleen vähän, jolloin tieto lapsen tilanteesta ei 

välity viranomaisille, eivätkä lapset pääse riittävän avun ja tuen piiriin (Gilbert ym. 2012). 

Ilmoitusvelvollisuuteen liittyvässä puheessa korostui vastuun siirtäminen lastensuojelulle. 

Lastensuojelun ammattilaiset kuvasivat muilla tahoilla olevan oletuksia lastensuojelun käy-

tössä olevista erityisistä keinoista lapsen tilanteen selvittämiseksi.  

 

Sit se on kuitenkin aika lailla, että aika paljon tietoo jää meiltä tietämättä. Aina niitä 

ilmoituksia ei tehdä vaikka, vaikka on ilmoitusvelvollisuus ja sitten, että jotenkin niitä 



63 

 

jotakin ihmisiä suojatakseen, että sit sitä ihan semmosta suoraa, rehellistä tietoo ei 

meille välttämättä välitetä. Että meidän pitäis jotenkin osata lukee rivien välistä tai 

tunnistaa jostain ilmotuksesta missä ei välttämättä suoraan sanota, että meillä kyllä on 

tiedossa, että on lyöty. Mutta niin. Tai joku on kertonut, että on ollut väkivaltaa. Että 

meidän pitäis jotenkin arvata se sitten. (R10O5)  

 

Ilmoituksen tekemistä pohdittiin useissa tilanteissa pitkään ja myös vastuuta rikosilmoituk-

sen teosta pyrittiin siirtämään lastensuojelulle. Nämä huomiot kertovat osaltaan siitä, että 

kynnys ilmoituksen tekemiseen on edelleen monin osin korkea ja lapsen tilanteen selvittä-

minen halutaan ulkoistaa muille toimijoille. Aineistossa kuvattiin, ettei rehellistä tietoa vä-

litetä ilmoituksen teon yhteydessä. Usein ilmoituksista voi myös puuttua täysin lapsen nä-

kökulma tai ammattilaisen oma arvio tilanteesta, mikäli ilmoitukseen kirjataan vain täysin 

välttämätön tieto.   

 

Se on vaikka yhteistyökumppanit kyseenalaistaa välillä aika rankastikin meidän työtä, 

niin sitten se heidän osuus, olin just tähä aamuna tossa lääkäreiden viikkopalaverissa, 

niin kyllä siellä yks lääkäri kysyi, että miks meidän pitää tehdä se lastensuojeluilmoitus, 

että voiko se nimike olla joku muu, joku huolen aihe. Että siitä omasta vastuustaan ha-

lutaan kyllä jollakin tavalla väistyä. Tai olla kertomatta koko totuutta tai että se ei oo 

mikään ilmoitus, että se on jotain muuta. Mut sit ollaan kuitenkin arvostelemassa, että 

miksi ette tai miksi vasta nyt tai. Että kyllä tää jotenkin tuntuu olevan erittäin vaikee, 

kuuma peruna kaikille. Kukaan ei halua. (R1004) 

 

Monialaiseen työskentelyyn ja viranomaisyhteistyöhön liittyi paljon haasteita, ristiriitai-

suutta sekä oletuksia muiden tahojen tehtävistä. Lastensuojelun ammattilaiset kuvasivat ole-

tuksia perheen kanssa tehtävästä työstä turvakotijakson aikana, kun taas turvakodin työnte-

kijät kokivat lastensuojelulla olevan epärealistisia käsityksiä siitä, mitä jakson aikana voi-

daan tehdä. Perheneuvola nähtiin keskeisenä yhteistyötahona väkivaltatilanteissa, mutta toi-

saalta perheneuvolan kuvattiin rajaavan väkivaltaan liittyvät tilanteet omaan työnkuvaansa 

kuulumattomiksi. Poliisin haastatteluissa korostui sosiaalipuolen tehtävä lapsen suojelullis-

ten tarpeiden selvittämisessä ja toisaalta tilanteiden selvittämistä, ja perheen kanssa työsken-

telyä estivät rikostutkintaan liittyvät tekijät. Epäselvät tulkinnat johtavat siihen, että lasta ja 

perhettä pompotellaan palvelusta toiseen, kunnes tilanne on kriisiytynyt niin, että vastuu 



64 

 

pystytään siirtämään lastensuojelulle. Aineistossa yhteistyön kuvattiin olevan satunnaisinta 

terveydenhuollon sekä aikuispuolen kanssa. Aikuisten kanssa työskentelevät ammattilaiset 

kuvasivat olevansa helpottuneita, ettei lapsiin liittyvät asiat kuulu heille. Huomiot ovat hä-

lyttäviä, sillä terveydenhuollon ja aikuispalveluiden rooli lasten kaltoinkohtelun tunnistami-

sessa sekä vanhempaan liittyvien riskitekijöiden arvioinnissa on keskeinen (Bailhache ym. 

2013; Paavilainen & Flinck 2015). 

Lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisessa monialainen työskentely on edellytys lapsen edun 

toteutumiselle, eikä vastuuta voi nähdä pelkästään lastensuojelulle painottuvaksi. Aineis-

tossa lastensuojelun rooli nähtiin edelleen tilanteissa keskeisimpänä, lainsäädäntöä ei tun-

nettu ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyi ongelmia. Sen lisäksi että vastuu väkivaltaan liitty-

vistä tilanteista on nähty kuuluvan lastensuojelulle, prosessi on myös nähty pitkään rikosoi-

keudellisesti painottuneena, jolloin lapsen oikeus erityiseen suojeluun on vaarassa jäädä tois-

sijaiseksi (Laajasalo ym. 2020). Lastensuojelun viimesijaisena keinona on lapsen kiireelli-

nen sijoitus kodin ulkopuolelle ja aineistossa korostui huomiot siitä, ettei sijoitus ole lapsen 

kannalta yksiselitteisesti paras vaihtoehto. Tällä hetkellä poliisitutkinta voi kestää lasten 

kohdalla jopa vuosia, eikä lapsen tuen tarve poistu rikoksen selvittämisen ajaksi.  

 

No meillähän poliisi on antanut semmosen toimintaohjeen, että kun se asia menee po-

liisitutkintaan, niin sillon lastensuojelu ei toimi. Vaan odotetaan, että poliisi antaa sen 

luvan käsitellä sitä asiaa. Mutta tietenkin siinäkin sitten, että se lapsi pitää tietenkin tur-

vata. Että sitä ei voi jättää käsittelemättä vaan sen takia. Vaan täytyy aina ajatella sen 

lapsen tilanne, että mikä se on sitten. (R402) 

 

Yhteistyötä koettiin haastavan erityisesti poliisitutkinnan kesto sekä epäselvyydet siitä, 

kuinka työskentelyä perheen kanssa voi jatkaa. Nämä haasteet olivat suoraan yhdistettävissä 

tilanteeseen, jossa kaikki tahot pyrkivät hoitamaan omaan tehtäväänsä kuuluvat toimet 

omasta näkökulmastaan, jolloin tilanteen kokonaisuus muovautuu sirpaleiseksi ja pahimmil-

laan estää lapsen pääsyn oikea-aikaisesti tuen piiriin. (Notko ym. 2021). Haasteeksi koettiin 

tiedonkulkuun liittyvät ongelmat, jotka estivät tiedon siirtymisen tilanteen selvittämisestä 

ilmoituksen tehneelle taholle. Myös poliisin haastatteluissa mainittiin lainsäädännön asetta-

mat raamit, jotka estävät perheen tilanteen jatkoseurannan, kun rikosprosessi on päättynyt. 

Yhteistyön muihin tahoihin kuvattiin olevan usein ilmoituksenomaista ja palvelujärjestel-
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mää kuvattiin lokeroituneeksi, jossa kaikki hoitavat vain oman tonttinsa. Erittäin huolestut-

tavana voidaan pitää kuvauksia siitä, että yhteisten toimintamallin puuttuessa yksittäisten 

ammattilaisten näkemys tilanteesta painottuu. 

 

Mutta ei oo varmaan mitään sellasta, en tiiä onko mitään sovittua toimintamallia tai mitään 

kanavaa minkä mukaan aina edetään. Vaan se on ehkä kuitenkin, että kuinka kukin työnte-

kijä sen näkee tai etsii siitä tietoa. Näkee tarpeelliseksi. Että miten tässä edetään, ja toimi-

taan. (R4O1)  

 

Rikkonaiset toimintakulttuurit organisaatioissa estävät paitsi tilanteiden tunnistamista, myös 

jatkoprosessia ja lapselle suunnatun tuen järjestämistä. Palveluiden käynnistämisen on to-

dettu olevan todennäköisempää silloin, kun tilanteita varten on luotu selvät toimintamallit 

eikä vastuu ole yksittäisillä työntekijöillä (Ellonen, Pösö & Peltonen 2015, 74). Toimivat 

käytännöt edellyttävät monialaisuutta niin ilmoituksenteossa, tilanteen arvioinnissa kuin 

suunniteltaessa jatkotukea. Väkivaltaa kokeneen lapsen palvelupolkua selvittäneessä rapor-

tissa lapsen hoidollisten, suojelullisten ja rikosoikeudellisten tarpeiden selvittäminen on tun-

nistettu kriittisimmäksi vaiheeksi – superhetkeksi, jossa onnistuminen on lapsen tilanteen 

kannalta merkityksellinen. Monialaisuuteen liittyvät ongelmat sekä esitutkinnan pitkä kesto 

uhkaavat tiedonkulkua ja yhteistyötä perheen kanssa, jolloin lapsi on suurimmassa vaarassa 

tippua palveluiden väliin ja lasta kantava turvallinen arki järkkyy. (Laajasalo ym. 2020, 158–

159).  

 

Ja tavallaan joudutaan lähteä arvottamaan, että mikä ongelma on se pointti ykkönen. Ja 

toki edelleen oon sitä mieltä, että lastensuojeluasiat on varmaan semmosia, jotka menee 

kaiken edelle. Mutta jos ei oo kyse siitä, niin kyllähän se lähtee just tällaseen, että mi-

hinkä me nyt tartumme ja mitä teemme ja kuka sanoo, mitä sanoo ja mitä tehdään nyt. 

(R5O3)  

 

Aineistosta tunnistetut yhteisötason riskitekijät liittyvät suurimmalta osin kysymykseen 

siitä, kenen vastuulla tilanteen selvittäminen on ja mitä tähän vastuuseen sisällytetään. Var-

haisen tunnistamisen heikkous ja tilanteiden kriisiytyminen ennen avun piiriin pääsyä johta-

vat siihen, että tilanteissa joudutaan käyttämään voimakkaita interventioita. Pahimmillaan 

yhtäkkinen ja voimakas interventio perheeseen voi aiheuttaa sen, etteivät vanhemmat hae 
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jatkossa apua ongelmiinsa ja voi jopa toimia laukaisijana väkivallan pahenemiselle (Piispa 

& Ewalds 2012). Lapsen kaltoinkohtelun näkökulmasta haasteellista on, että merkittävä osa 

lapsiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ei välttämättä sisällä rikosoikeudellisesti rangaista-

via tai todennettavissa olevia tekoja, jolloin vaarana on, että lapsen tilanteen hoitaminen lop-

puu siihen, kun arviointi lastensuojelussa ja poliisissa on tehty.  Lapsen näkökulmasta tämä 

ei kuitenkaan tarkoita vahingollisen toiminnan loppumista. Tilanteet ovat aina moninaisia ja 

niihin puututtaessa on huomioitava, että viranomaisille välittyvä tieto on vain jäävuoren-

huippu. Aineistossa korostui ristiriita liittyen siihen, että toisaalta ilmoituksia kuvattiin mo-

nissa tilanteissa lieviksi, joissa ei ole syytä epäillä rikosta. Samalla väkivaltaan liittyvät ti-

lanteet tulkitaan erityistä osaamista vaativiksi, jolloin peruspalveluiden vastuu häivytetään.  

Edellä kuvatut riskitekijät liittyen ammatillisiin käytäntöihin asettavat lapsen oikeuksien to-

teutumisen vaaraan monella tavalla. Ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät haasteet estävät lapsen 

tilanteen selvittämisen aloittamista jo lähtökohtaisesti ja aineistossa korostunut epäselvyys 

ja ristiriitaisuus voimistavat käsitystä siitä, että lapsen tilanteen kokonaisvaltainen selvittä-

minen ei monissa tilanteissa toteudu. (Humppi & Ellonen 2010). Vaarana on, että lapsen 

tilanteen selvittäminen kääntyy kiistelyksi siitä, onko väkivaltaa todellisuudessa tapahtunut 

ja jos on, kenen vastuulla lapsen tilanne on. Ammattilaiset tunnistavat ja jäsentävät väkival-

taa eri lähtökohdista, huolimatta siitä, että työtä ohjaavat sama lainsäädäntö ja velvoitteet. 

Ymmärryksen lisääntyminen ilmiötasolla on edellytys väkivaltaan puuttumiselle sekä vas-

tuun jakautumiselle kaikille lasten ja perheiden elämässä oleville ammattilaisille.  

 

Että miten me voidaan saada tää väkivalta pysähtymään. Eli ilmiönä ymmärtäminen. 

Eli siis se, että miten se vaikuttaa perheenjäsenten toimintaan. Miten se mitä me teh-

dään ei välttättä auta tai voisi auttaa, että jos ei tavallaan oo sitä, että miten se vaikuttaa 

monitasoisesti siellä joka puolella. Niin tavallaan se on semmosta, niin kun tää mun 

mielestä tällä hetkellä on. Semmosta, että tulee vaikka lastensuojeluilmoitus, käsitel-

lään se, saadaan pois ja sit se on ohi. Ja sit se loppuu se yhteistyö. Samoin se on po-

liisilla, tulee keikka, tehdään homma ja se loppuu se yhteistyö. Mut ku tää on meillä 

kaikilla, et se loppuu se yhteistyö. Ja kun kyseessä on pitkäaikaisilmiö, joka vaikuttaa 

sillai että tavallaan se väkivalta, et se systeemin imu tulee uudelleen ja uudelleen, ve-

tää ihmiset toimimaan samalla lailla. (R2O3) 
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6 LOPUKSI 

 

6.1 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset  

Edellisissä luvuissa olen kuvannut ekologisen mallin tasojen kautta lapsen asemaa lähisuh-

deväkivaltaan puuttumisen yhteydessä sekä paikantanut riskitekijöitä, jotka voivat estää lap-

siin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun tunnistamista ja siihen puuttumista. Tutkitta-

essa lapsen kaltoinkohtelua ammatillisissa käytännöissä, riskitasot vaativat uudelleenmää-

rittelyä. Ammatillisissa käytännöissä on kyse lakiin perustuvista julkisen vallan interventi-

oista, jolloin yhteiskunnallisen tason tekijät painottuvat. Tämä ei kuitenkaan vähennä näiden 

tasojen vaikutusta tutkittaessa lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelu läheisissä suhteissa. Lasten 

osalta ongelmallista on, ettei yhteisötason sekä yhteiskunnallisen tason riskitekijöitä (kuten 

haitalliset asenteet, väkivallan olemassaolon kieltäminen valtiollisella tasolla, lapsen aseman 

vanhemman omaisuutena) ole huomioitu, jolloin selitystä kaltoinkohtelulle on etsitty per-

heeseen ja yksilöihin liittyvistä tekijöistä. Myös yksilö- ja perhetasolla vaikuttavien riskite-

kijöiden tunnistaminen on merkityksellistä lasten välittömälle suojaamiselle, mutta pelkäs-

tään niihin keskityttäessä ei pystytä vähentämään kaltoinkohtelua ilmiötasolla tai puuttu-

maan siihen varhaisessa vaiheessa.  

Ekologisen mallin riskitasot kuvataan usein kehämallin avulla, jossa tasot nähdään sisäkkäi-

sinä kehinä, jotka laajenevat yksilöstä yhteiskuntaan (WHO 2017). Vaikka uloimpana ja laa-

jimpana kehänä on yhteiskunnallinen taso, on lapsen kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkival-

taan liittyvä keskustelu ja tutkimus tästä huolimatta keskittynyt sisäkehiin, eli yksilöön ja 

perheeseen. Hämmentävä huomio on, että myös ammatillisten käytäntöjen osalta vastuun on 

nähty kuuluvan yksittäisille toimijoille ja ammattiryhmille. Siinä missä avun hakemisesta 

vastuutetaan yksilöitä ja väkivallan uhreja, on lasten suojelutehtävässä epäonnistumisen yh-

teydessä ”syyllistä” etsitty lähes poikkeuksetta lastensuojelusta. Tämä kertoo rakenteelli-

sesta selkärangattomuudesta, joka estää sen myöntämisen, että palvelujärjestelmä on näissä 

tilanteissa epäonnistunut kokonaisuutena lapsen suojelutehtävässä. Sama huomio on tehty 

myös tutkittaessa lähisuhdeväkivaltaan puuttumista ammatillisten käytäntöjen näkökul-

masta (Notko ym. 2021). Ilmiön monialaisuuden ja moniammatillisen yhteistyön edellytys-

ten sijaan huomio kiinnittyy instituutionaalisista ja rakenteellisista tekijöistä usein yksilöta-

son vuorovaikutukseen, joka osaltaan mahdollistaa rakenteellisen tason kritiikin sivuuttami-

sen.  
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Yksilötasolla lapsen asema nähtiin erityisesti vanhempien väliselle väkivallalle alistuessa 

passiivisena ja alisteisena, mutta lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuvasivat lapsia 

myös aktiivisina toimijoina, mikäli lasten osallisuudelle luodaan mahdollisuuksia. Lasten 

omia kokemuksia väkivallasta on edelleen tutkittu vähän, mutta myönteinen muutos kohti 

lasten oman äänen kuulumista tutkimuksessa on havaittavissa (Howarth ym. 2019; Noble-

Carr, Moore & McArthur 2019). Lasten ottaminen osaksi tutkimusta on edellytys sille, että 

ammatilliset käytännöt voivat kehittyä aidosti lasten tarpeita vastaaviksi. Lapsiin liittyviin 

tilanteisiin ja väkivallan kohtaamiseen yhdistettiin vaikeat tunteet, joiden vaikutusta tulee 

jatkossa tutkia. Ekologinen malli havainnollisti sitä, kuinka keskeisesti vaikeat tunteet ja 

lapsiin kohdistuvan kaltoinkohtelun kieltäminen vaikuttavat paitsi yksilötasolla, myös laa-

jemmin yhteiskunnassa väkivallan tabuisuuden ja kieltämisen kautta (ks. esim. Laitinen 

2009). Vaikeat tunteet voivat yhdistyä haitallisiin asenteisiin, jotka on tunnistettu yhdeksi 

lähisuhdeväkivaltaan puuttumista ja väkivaltatyötä estäväksi tekijäksi (Niklander & Husso 

2019). Nämä asenteet ovat usein sukupuolisidonnaisia ja korostuvat lasten kohdalla tehdessä 

tulkintoja vanhemmuudesta, perheestä ja väkivallasta (Ronkainen 2017).  

Aineistossa lapsista ja vanhemmista puhuttiin sukupuolineutraalisti niin yksilötasolla kuin 

myös muilla tasoilla. Sukupuolta väkivallan kokemisen ja tekemisen yhteydessä on tutkittu 

vanhempien ja kumppaneiden välisenä, mutta lasten näkökulmasta sukupuolen merkitystä 

on vielä tutkittu vähän. Sukupuolen on kuitenkin todettu vaikuttavan lasten kokeman kal-

toinkohtelun ja väkivallan muotoihin, sen selitystapoihin ja väkivallasta kertomiseen (Hut-

tunen, Husso & Hietämäki 2015). Erityisen merkityksellisiä ovat ne tavat, joilla lapset ha-

vainnoivat ja ymmärtävät väkivaltaa läheisiin henkilöihin kohdistuvana. Tytöt kertoivat ha-

vainneensa huomattavasti enemmän väkivaltaa, joka voi liittyä paitsi tyttöjen tapaan tulkita 

väkivaltaa sekä kertoa siitä (Huttunen ym. 2015, 382).  Lasten kanssa tehtävä sukupuolisen-

sitiivinen työskentely on edellytyksenä sille, että lapset tulevat kohdatuiksi yksilöllisesti (ks. 

esim. Lidman 2015). Ammatillisten käytäntöjen osalta sukupuolen perusteella ei tule tehdä 

oletuksia ilman tarkempaa selvittämistä, mutta ratkaisukeinona ei myöskään voi olla se, että 

sukupuolen vaikutus häivytetään. Sukupuolineutraaliuden haasteet näkyivät voimakkaim-

min perhetason puheessa ero- ja huoltoriidoista sekä niihin sisältyvästä väkivallasta ja kal-

toinkohtelusta. Ero- ja huoltoriitojen yhteydessä vakavan vahingoittumisen riski mainittiin 

vain muutamassa kohdassa ja keskustelu painottui vanhempien keskinäisiin riitoihin ja hen-

kisen väkivaltaan.  
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Ero- ja huoltoriidoissa tilanteiden vahingollisuus lapselle tiedostettiin, mutta lapsen asema 

ja lapselle suunnattu tuki jäivät vanhempiin liittyvän puheen alle. Tätä selittää osaltaan jäl-

leen keinottomuus riittämättömistä palveluista. Mikäli tilanteen arvioimiseksi ei ole mene-

telmiä ja ammattilaiset tuntevat itsensä täysin keinottomiksi tilanteiden edessä, ei myöskään 

lapsen näkemyksen selvittäminen lapsen edun mukaisesti ole helppoa. Perhetason puhe he-

rätti ristiriitaisia ajatuksia yhtäältä liittyen keinottomuuteen, mutta toisaalta myös siihen, 

kuinka paljon ammattilaisten toimintaa ohjaavat edelleen perhekeskeiset lähtökohdat ja ole-

tus siitä, että vanhemmat pystyvät sopimaan asioista, mikäli haluavat. Aiemmissa tutkimuk-

sissa on tunnistettu väkivallan jopa täysi sivuuttaminen institutionaalisissa käytännöissä ja 

dokumenteissa (Hautanen & Hiitola 2017). Muutokset näissä toimintatavoissa edellyttävät 

paitsi rakenteellisia muutoksia, myös muutoksia ammattilaisten suhtautumisessa ja riskinar-

vioinnissa eroon liittyvissä tilanteissa. Perhesurmaselvityksessä (Sisäasianministeriö 2012) 

surmia edelsi tyypillisesti erotilanne ja selvityksessä todetaan osan surmista olleen ehkäistä-

vissä, mikäli tilanteisiin olisi suhtauduttu riittävällä vakavuudella. Keskeisenä haasteena 

tällä hetkellä on, että erojen yleistyessä ja ammattilaisten kohdatessa useita riiteleviä van-

hempia, korkean riskin erottaminen voi olla haastavaa. Tästä näkökulmasta ekologisen mal-

lin mukainen välillisten riskitekijöiden tutkiminen on keskeistä, jotta voidaan tunnistaa kor-

kean riskin riskitekijöitä ja niiden kumuloituvaa luonnetta (Ensi- ja turvakotien liitto 2019; 

Vial ym. 2020).  

Yhteisötasolla lasten asemaa kuvattiin kulttuurin käsitteen kautta. Lupa puhua – kulttuurissa 

ammattilaiset korostivat tarvetta kulttuurin muutokselle, jossa lapsille puhuttaisiin jo pie-

nestä lähtien omista oikeuksista ja luotaisiin turvallisia paikkoja missä lapsi voi kertoa ko-

kemuksistaan. Tämän voi liittää Ungarin (2012) näkemyksiin ammattilaisista lapsen re-

silienssin vahvistajina ja lapsen kehitystä suojaavina toimijoina. Aineistossa ammattilaiset 

kuvasivat puheeksi oton olevan vaikeaa, mutta näkivät sen velvollisuutenaan mitä voi pitää 

erittäin myönteisenä kehityksenä. Yhteisötason puheessa valtaosa puheesta liittyi monikult-

tuurisuuteen liittyviin haasteisiin ja eroihin muiden kulttuurien käsityksistä väkivallasta ja 

vanhemmuudesta suhteessa suomalaiseen kulttuuriin. Yhteisötason riskitekijöiksi muodos-

tuivat usein tiedostamattomat kulttuuriset oletukset, odotukset ja käsitykset joihin keskitty-

minen voi vaarantaa muiden tekijöiden huomioimisen (Keskinen 2012). Monikulttuurisuus 

liittyi kiinnostavalla tavalla käsitykseen suomalaisesta väkivallattomuudesta, jonka voi to-

deta virheelliseksi jo pelkästään väkivallasta saatujen tilastojen valossa. Yhteisötasolla huo-
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lestuttavana huomiona voi pitää sitä, ettei monikulttuurisuuteen liittyvässä puheessa näky-

neet lasten kokemukset vaan keskustelu painottui vanhemmuuden haasteisiin. Kulttuurivä-

hemmistöjen lisäksi muita vähemmistöryhmiä ei mainittu aineistossa kuin ohimennen (si-

jais- ja perhehoidossa olevat lapset, seksuaalivähemmistöt, toimintakyvyltään rajoitteiset 

lapset). Toisaalta tätä voi selittää myös se, että lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ei keskus-

teluissa menty syvällisemmin, jolloin lapsista puhuttiin yleisemmällä tasolla. 

Ekologista mallia on kritisoitu siitä, ettei se huomioi riittävällä tavalla yhteisöjen vaikutusta 

kaltoinkohtelun riskitekijänä (ks. esim. Chan ym. 2016). Ammatillisen kaltoinkohtelun nä-

kökulmasta tutkimuksen voi todeta tukevan tätä huomiota, sillä kaikki väkivaltaan puuttu-

mista estävät tekijät kietoutuvat yhteisötasoon joko liittyen konkreettisiin mahdollisuuksiin 

(saatavilla olevat palvelut, riskin tunnistaminen) tai tiedostamattomiin vaikutuksiin (haital-

liset asenteet, normit, käytännöt). Keskeisinä väkivaltaan puuttumista estävinä tekijöinä on 

tunnistettu riittämättömät palvelut, se ettei väkivaltaa oteta systemaattisesti puheeksi sekä 

varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn puuttuminen (Paavilainen & Flinck 2015; Niklander ym. 

2019; Laajasalo ym. 2020). Kaltoinkohtelun osalta ongelmaksi on tunnistettu myös kaltoin-

kohtelun epäselvä määrittely ja tiettyihin kaltoinkohtelun muotoihin liittyvä tabuisuus, joka 

näkyi myös tässä tutkimuksessa (Ellonen ym. 2015).  Pieniin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, 

tahallista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua sekä seksuaaliväkivaltaa kuvattiin vain ohimennen, 

liittyen tyypillisesti vaikeita tunteita herättäviin tilanteisiin. Kaltoinkohtelun määrittelyn liit-

tyvät haasteet vaikeuttavat tilanteiden arviointia, jolloin yksittäisen työntekijän näkemys ko-

rostuu. Tällä hetkellä rikoslaki ei esimerkiksi tunnista henkistä kaltoinkohtelua ja lapsen tar-

peiden laiminlyöntiä lapsiin kohdistuvaksi väkivallaksi, joka osaltaan aiheuttaa epäselvyyttä 

siinä, millä tavalla nämä teot estävät lapsen turvallista kasvua ja kehitystä. 

Aineistosta valtaosa puheesta liittyi yhteiskunnan tasolla vaikuttaviin tekijöihin, joka kertoo 

osaltaan siitä, että tasoon liittyviä haasteita liittyen lasten kohtaamiseen ja auttamiseen pal-

velujärjestelmässä on paljon. Vaikka ilmoituskynnystä on madallettu ja koulutusta lisätty, 

ammattilaiset kuvasivat edelleen vallitsevaa epätietoisuutta lainsäädännöstä liittyen ilmoi-

tusvelvollisuuteen ja velvollisuutta kuvattiin edelleen laiminlyötävän. Tasolla vaikuttavat 

riskitekijät lapsen kaltoinkohtelulle ammatillisissa käytännöissä paikantuivat kysymykseen 

vastuusta. Vastuun jakautumisen näkökulmasta moniammatillinen työskentely on edellytys 

lapsen tilanteen tunnistamiselle ja pääsylle avun piiriin. Moniammatillisuuden haasteeksi on 
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tunnistettu puutteelliset käytännöt ja rakenteet, jolloin kukin ammattiryhmä lähestyy tilan-

teita omista lähtökohdistaan (Fagerlund ym. 2021; Virkki 2017; Hester 2011). Lainsäädäntö 

ja ammatillisen vastuun jakautuminen ovat lapsen kokonaistilanteen kannalta keskeisiä yh-

teiskunnallisen tason rakenteita, jotka toimivat tällä hetkellä satunnaisesti ja epäsystemaat-

tisesti. Yhteiskunnallisen tason puheen hallitsevuus aineistossa kuvaa hyvin sitä, kuinka las-

ten omille näkemyksille ja kokemuksille ei jää tilaa byrokratiaan liittyvien haasteiden vie-

dessä siitä suurimman osan. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että riskitekijät lapsen kaltoinkohtelulle paikantuvat kai-

kille ekologisen mallin tasoille, mutta rakenteellisten tekijöiden vaikutus tulee nähdä keskei-

senä. Tutkittaessa ammatillisia käytäntöjä kaltoinkohtelun näkökulmasta, lähtökohtana am-

mattilaisten lapsen edun mukainen toimintaa, eikä lapsen kaltoinkohtelu ole näin ollen tar-

koituksenmukaista. Tästä näkökulmasta millään tasoilla vaikuttavia tekijöitä ei tule liittää 

suoraan ammattilaiseen liittyviin tekijöihin yksilönä, vaan siirtää katse laajemmin niihin te-

kijöihin, jotka vaikuttavat ammattilaisen resursseihin tehdä työtään lainsäädännön velvoitta-

malla tavalla. Tulosten osalta huolestuttavana tulee pitää keinottomuuden tunteita, jotka liit-

tyivät kaikkiin tasoihin. Ammattilaisten käytössä olevat työmenetelmät, ohjeistukset ja työ-

organisaatioiden toimintatavat näyttäytyivät aineiston valossa vähäisinä, epäjohdonmukai-

sina tai niitä ei ollut lainkaan. Puutteelliset työmenetelmät sekä alueelliset erot niiden käy-

tössä on tunnistettu esteeksi lähisuhdeväkivaltaan puuttumiselle useissa yhteyksissä (Notko 

& Husso 2019; Korpilahti 2019). Ammattilaiset kuvasivat erilaisia tapoja, joilla pyrkivät 

soveltamaan olemassa olevia ohjeistuksia omaan työhönsä sopivaksi. Näissä kuvauksissa 

korostui työntekijöiden oma aktiivisuus ja halu etsiä tietoa. Menetelmien käyttö ei kuiten-

kaan voi perustua sille, kokeeko yksittäinen ammattilainen niiden käytön hyödylliseksi. Hy-

väksi todetut menetelmät tulee saada systemaattiseen käyttöön, jotta lasten asemaan liittyvä 

alueellinen eriarvoisuus palveluiden laadussa vähenisi.  

Aineistossa lainsäädännön muutokset näyttäytyivät osin negatiivisena poliisin haastatte-

luissa liittyen ilmoitusten kasvaneeseen määrään, mutta laajemmin aineistossa lainsäädän-

nön kehitystä kuvattiin myönteisenä. Lapsen edun ensisijaisuuden nähtiin velvoittavan am-

mattilaisia toimimaan myös niissä tilanteissa, kun selvää varmuutta ei ollut tai ammattilaiset 

pohtivat, tulisiko asia ottaa lapsen kanssa puheeksi (ks. myös Notko ym. 2011). Tulokset 

kuitenkin osoittavat, ettei Lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämät lapsen edun ensisijai-
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suus kaikessa lasta koskevassa toiminnassa, oikeus saada näkemyksensä huomioon ote-

tuiksi, syrjimättömyys sekä oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen toteudu 

vielä riittävällä tavalla (Unicef 2011). Näiden oikeuksien toteutumisen riskitekijöitä voidaan 

paikantaa ekologisen mallin kaikilta tasoilta – ne voivat liittyä ammattilaiseen yksilönä, per-

heeseen liittyvien riskitekijöiden tunnistamattomuuteen, yhteisöllisten käsitysten vaikutuk-

seen sekä yhteiskunnan tasolla vaikuttaviin esteisiin, jotka ohjaavat viranomaisten ja am-

mattilaisten työtä. Lapsen kohdistuvan kaltoinkohtelun tunnistaminen ja oikeuksien toteutu-

minen liittyvät keskeisesti niihin tapoihin, joilla lapsen asema nähdään yhteiskunnassa ja 

suhteessa aikuisiin (Belsky 1980). Lapsen aseman osalta ammattilaisten tietoisuutta lasten 

kanssa tehtävän haasteista tulee kuitenkin pitää merkkinä siitä, että lapsen aseman huomioi-

minen ammatillisissa käytännöissä on voimistunut.   

 

6.2 Pohdintaa ja huomioita jatkotutkimukseen  

Tutkimukseni tavoitteena oli tuottaa tietoa lapsen asemasta lähisuhdeväkivallan kokijana 

sekä tunnistaa riskitekijöitä lasten kaltoinkohtelulle lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen am-

matillisissa käytännöissä. Lapsen aseman myönteisestä kehityksestä näissä käytännöissä 

kertoo osaltaan se, että lapsiin liittyvä puhetta sisältyi kaikkiin haastatteluihin ja lapsiin liit-

tyvät teemat koettiin tärkeinä myös koulutuksen kehittämisen näkökulmasta. Tätä selittävät 

todennäköisesti ilmiön ajankohtaisuus ja esillä olo myös julkisessa keskustelussa. Myöntei-

sestä kehityksestä huolimatta on todettava, että valtaosa lapsia koskevasta puheesta liittyi 

haasteisiin ja asioihin, jotka estävät lasten kanssa tehtävää työtä ja lasten näkemysten huo-

mioimista. Aineistossa kuvattiin myönteistä kehitystä lasten kanssa tehtävässä työssä. Tämä 

kehitys tulee kuitenkin nähdä ensiaskeleina, sillä vielä 2000 –luvun alussa työskentely väki-

valtaa kokeneiden lasten kanssa oli harvinaista. Tästä lähtökohdasta tulokset vastasivat en-

nakko-odotuksia liittyen siihen, että aineisto todennäköisesti tukee kaltoinkohtelun mahdol-

lisuutta ammatillisissa käytännöissä ja mahdollistaa näin ollen tutkimuksen analyysin. Lap-

siin liittyvän puheen määrä ja ammattilaisten avoimuus myös vaikeisiin kokemuksiin liittyen 

kuitenkin yllättivät positiivisesti. Tämä vahvistaa osaltaan väkivaltaan liittyvän tabuisuuden 

murtumista ja mahdollistaa myös niiden ilmiöiden tutkimisen, jotka ovat aiemmin pysyneet 

näkymättömänä ja poissa keskustelusta.   
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Tutkimus vahvistaa ekologisen näkökulman huomioimista, paitsi tutkimuksessa myös kehi-

tettäessä interventioita ja kohdatessa lapsia sekä perheitä. Monet lapsen kohtaamisen ja vä-

kivaltaan puuttumisen haasteet liittyvät siihen, ettei vastuu kuulu lähtökohtaisesti kenelle-

kään tai tilannetta katsotaan vain yhdestä näkökulmasta. Väkivalta läheisissä suhteissa on 

kuitenkin ilmiö, jonka tunnistaminen edellyttää useiden samanaikaisten näkökulmien huo-

mioimista (kuten väkivalta rikoksena ja väkivalta traumana). Lasten osalta edellytys monia-

laisuudelle sekä vastuun näkemiselle kaikille aikuisille kuuluvaksi on ensiarvoista. Suvi-

Anna Hakalehto (2018, 432) on todennut nykyisen palvelujärjestelmän perustuvan oletuk-

seen siitä, että lapsella on aina joku tukemassa ja edustamassa oikeuksien toteutumista. Mo-

nen lapsen kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Mikäli lapsi kohtaa kaltoinkohtelua läheisissä 

suhteissaan eikä lasten tilannetta tunnisteta, vastuu jää lapselle itselleen. Lapsen oikeuksien 

toteutumisen paradoksina on, etteivät lapset voi itse toimia aktiivisina oikeuksiensa puolesta 

puhujina, mikäli heidät vaiennetaan aikuisten toimesta (Hakalehto 2018).  

Lainsäädännön kehitys on ollut keskeinen tekijä sille, että lasten tilanteisiin on voitu puuttua 

paremmin, kuten tutkielman alussa kuvasin. Lasten kaltoinkohtelun osalta on kuitenkin huo-

mioitava, että lainsäädännön muutokset edellyttävät myös niiden toteuttamista käytännöissä. 

Lapseen kohdistuvien tekojen kieltäminen lailla ei poista ilmiötä, vaan korostaa sen piiloi-

suutta. Hakalehdon huomioon viitaten voidaan kyseenalaistaa, onko vastuu lapsen oikeu-

desta ja oikeusturvan toteutumisesta väkivaltaa käyttävällä vanhemmalla vai viranomaisilla, 

jonka tehtävänä on varmistaa lapsen mahdollisuus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Mus-

tavalkoisesti voidaan ajatella, että vastuu jakautuu molemmille, ensisijaisesti lapsen huolta-

jille. Todellisuudessa merkittävä osa vanhemmista kohtaa elämässään erilaisia kriisejä, mie-

lenterveys- ja päihdeongelmia tai muita haasteita, jotka vaikuttavat heidän kykyynsä toimia 

vanhempana. Nämä vanhemmat ovat voineet myös joutua kaltoinkohtelun ja väkivallan koh-

teeksi omassa lapsuudessaan, jääden ilman kokemusta turvasta. Tämä näkökulma on mie-

lestäni otettava huomioon kaikessa toiminnassa: vastuu lapsesta on ensisijaisesti huoltajalla, 

mutta rakenteiden osalta tulee huomioida se, millä tavalla yhteiskunta tukee vanhempia tässä 

tehtävässä.  

Tutkimuksessa esitetyt tulokset vahvistavat aiempaa tietoa lähisuhdeväkivaltaan puuttumi-

seen sisältyvistä haasteista, joskin on huomioitava, että aiheesta tehtyjä tutkimuksia on vielä 

rajallisesti. Ekologinen malli ja tarkastelun siirtäminen ammattilaisten toimintaan kaltoin-
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kohtelun näkökulmasta mahdollistivat kuitenkin uudenlaisen näkökulman. Keskeisenä tu-

loksena näyttäytyi yhteisötason vaikutus. Tutustuessani aineistoon pohdin, jääkö analyysi 

yhteisötason kannalta ohueksi. Tämä ennakko-oletus kuvaa yhteisötasolla vaikuttavien teki-

jöiden luonnetta – niiden kietoutuminen muihin tekijöihin tekee tunnistamisesta vaikeaa, 

mutta syvemmän tarkastelun jälkeen tason vaikutus näyttäytyy keskeisimpänä. Vaikeat tun-

teet ja asenteellisuus yhdessä kulttuuristamisen ja yhteisöjen vaikutusten tiedostamattomuu-

den kanssa muodostavat merkittävän riskin lapsen tilanteen sivuuttamiselle. Tulevaisuu-

dessa näiden yhteisötasolla vaikuttavia, samanaikaisesti toimivia mekanismeja tulee tutkia. 

Tällä tarkoitan esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuteen liittyvien pelkojen ja ennakkoluulojen 

tutkimista yhdessä raportoinnin esiintyvyyden kanssa, sen sijaan että tuotettaisiin tietoa pel-

kästään ilmoitusten määrästä. Myös tähän sisältyy paradoksi siitä, että mikäli tutkimuksen 

keskiössä on pelkästään tilastomuodossa saatava data, ymmärrys ilmiöstä jää yksipuo-

leiseksi, kaltoinkohtelun tunnistaminen ei parane ja suurin osa lapsista jää edelleen tuen ul-

kopuolelle.   

Valitsin tutkimukseni keskeiseksi käsitteeksi kaltoinkohtelun, joka huomioi lapsen ja aikui-

sen välisen valtasuhteen sekä pitää sisällään kaikki lapselle vahingolliset teot tai tekemättä 

jättämisen. Tutkimukseni aikana huomasin, kuinka epämääräisesti lapsiin kohdistuvaa väki-

valtaa jäsennetään paitsi tutkimuksessa, myös käytännöissä. Kaltoinkohtelua voidaan pitää 

kattokäsitteenä, joka sisältää kaiken lapselle vahingollisen toiminnan. Tekojen määrittämi-

nen lapselle vahingolliseksi on kuitenkin monimutkaisempaa. Tämä näkyy tavoissa, joilla 

vanhemmat oikeuttavat tekoja (kuritusväkivalta), kuinka kaltoinkohtelu määritetään tutki-

muksessa ja mitä väkivallan muotoja tutkitaan (painotus fyysisessä pahoinpitelyssä) sekä 

kuinka ammattilaiset jäsentävät ilmiötä (vain vanhempien välinen asia). Lapsen kaltoinkoh-

telu ei kuitenkaan koskaan paikannu vain yksittäiseksi teoksi vaan muodostaa laajemman 

ilmapiirin, jossa lapsi kasvaa ja kehittää minuuttaan ja suhdettaan muihin ihmisiin – ja väki-

valtaan. Jatkossa tarvitaan kriittistä keskustelua sekä tutkimusta siitä, mitkä teot nähdään 

lapselle haitallisina ja kuinka tämänhetkinen lainsäädäntö ja käytännöt vastaavat näihin mer-

kityksenantoihin. Mikäli kaikesta toiminnasta puhutaan väkivallan tai kaltoinkohtelun alla, 

hävitetään erityispiirteitä liittyen esimerkiksi seksuaaliväkivaltaan, väkivallan todistamiseen 

tai lapsen perustarpeiden laiminlyöntiin, jotka kaikki ovat väkivaltaa, mutta toimivat hyvin 

eri tavalla.   
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Ekologinen malli osoittautui tutkimuksen kannalta toimivaksi, mutta haastavaksi viiteke-

hykseksi. Tutkimuksen keskeiseksi haasteeksi muodostui aineiston rajaaminen ja analyysin 

tekeminen niin, ettei lopputuloksena ole Salon (2015) kuvaama sisällönanalyysi, joka pai-

kantuu luokitteluksi ilman varsinaista analyysiä. Tutkimuksessa mallin ytimessä oleva taso-

jen samanaikaisen vuorovaikutuksen huomioiminen ohjasi analyysin tekoa, mutta tutkimus-

tulosten esittämisessä valitsin hyödyntää mallin ero tasoja, jotta analyysi pysyy myös luki-

jalle jäsentyneenä eikä lähde liikaa rönsyämään. Tasojen esittäminen erillisinä vaikeuttivat 

kuitenkin ekologisen näkökulman korostamista niin, etteivät tulokset muodostu itseään tois-

taviksi. Lisäksi ekologisen mallin vaarana ovat yleispätevät kuvaukset, jossa kaiken voi lo-

pulta todeta vaikuttavan kaikkeen (Sidebotham 2001). Tutkimuksen luotettavuutta lisää ai-

neiston laajuus ja lapsiin liittyvän puheen sisältyminen kaikille mallin tasoille, mutta tutkiel-

man rajallisuuden vuoksi eri tasoilla vaikuttavien tekijöiden kuvaaminen ja analyysi jäi osin 

vain pintaraapaisuksi ilmiöstä.  

Tulosten esittämisessä pyrin kuitenkin liittämään tulokset jatkuvasti teoriaan, pyrkien näin 

estämään tulosten painottumisen vain omiin tulkintoihini tai kiinnostavina näyttäytyviin 

huomioihin. Ammattilaisten puheen osalta tulkintojen tekemiseen sisältyy aina luotettavuu-

teen liittyviä kysymyksiä siitä, mitä tulkintoja aineistosta todella voidaan tehdä. Haastattelut 

eivät liittyneet pelkästään lapsiin kohdistuviin ilmiöihin, jolloin aineiston avulla voidaan li-

sätä ymmärrystä ilmiöstä mutta aineisto ei mahdollista suorien johtopäätösten esittämistä 

esimerkiksi siitä, mistä teemoista tai väkivallan ja kaltoinkohtelun muodoista ammattilaiset 

puhuivat eniten. Aineistoissa lapsiin liittyvän puheen määrä sekä ilmiötason keskustelu vaih-

telivat. Osassa kohdista lapset mainittiin sivulauseessa, kun taas osassa ilmiötä pohdittiin 

syvemmin. Aineistosta olisi ollut mielenkiintoista tutkia myös enemmän sitä, mistä tekijöistä 

ei puhuttu. Lasten kohdalla esimerkiksi aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmat eivät 

juurikaan näkyneet, vaikka niiden on todettu olevan merkittävä riskitekijä kaltoinkohtelulle. 

Tällöin tutkimuksessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon koko aineisto, sillä ammattilaiset ovat 

voineet puhua näistä teemoista muiden keskusteluiden yhteydessä, joka on jäänyt tutkimuk-

seni ulkopuolelle.  

Tutkimukseni luotettavuutta ja analyysin laatua lisää perusteellinen perehtyminen aiempaan 

kansainväliseen ja suomalaiseen vertaisarvioituun tutkimustietoon sekä jatkuva refleksiivi-

syys aineiston ja teorian välillä. Lisäksi luotettavuutta lisäsi tutkimusprosessin jatkuva eet-
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tinen pohdinta sekä omien käsitysten kyseenalaistaminen suhteessa ilmiöön. Tämä mahdol-

listi omien vaikeiden tunteiden tunnistamisen, jotka ilman itsereflektiota olisivat voineet vai-

kuttaa analyysin. Haastatteluaineistoa lukiessa erityisesti asenteellisten tai räikeästi lapsen 

edun vastaisten kommenttien osalta ensimmäisenä tunteena oli, että sitaattien avulla aineis-

toon saadaan ”shokkiarvoa” ja voidaan korostaa haitallisten asenteiden olemassaoloa. Myö-

hemmin kuitenkin tarkastelin kriittisesti, onko sitaatin lisäämisellä tutkimukseen liittyvät 

perustelut, onko se tutkimustehtäväni kannalta oleellista vai vaikuttavatko siihen omat hen-

kilökohtaiset tunteeni. Näitä pohdintoja jouduin käymään monissa kohdissa. Aiempi työko-

kemukseni lastensuojelusta lisäsi ymmärrystäni ilmiöstä käytännön tasolla, mutta samalla 

lisäsi erityishaasteen neutraaliin suhtautumiseen. Käytännön harjoittelujakso Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksella lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä las-

ten tukea ja hoitoa kehittävässä Barnahus -hankkeessa lisäsi paitsi motivaatiotani tutkimuk-

sen toteuttamiseen, myös laajensi ymmärrystäni kaltoinkohtelusta ilmiönä. 

Tulevaisuudessa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua tulee tutkia systemaatti-

sesti, jotta saadaan tietoa paitsi lapsen kaltoinkohtelun riskitekijöistä läheisissä suhteissa, 

mutta myös ammatillisiin käytäntöihin liittyvistä riskeistä. Kuten Gilbert ja kumppanit 

(2012) toteavat, lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua tulee tutkia myös muuten, kuin pelkäs-

tään kuolemaan johtaneiden tapausten kautta. Tutkimuksessa tulee huomioida ekologisen 

näkökulman mukaisesti varhaisten interventioiden ja ammatillisten käytäntöjen merkitys 

suojaavana tekijänä. Kaltoinkohtelun vähentäminen ja lapsen aseman voimistuminen edel-

lyttävät lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan sekä lasten aktiivisen toimijuuden huomioi-

mista niin tutkimuksessa kuin käytännöissä. Vastuu näiden tekijöiden toteutumisesta ja edis-

tämisestä on kaikilla aikuisilla.   

 

”Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ja valtiot ovat vastuussa niiden toteutumi-

sesta. Valtio ei kuitenkaan ole ihmisistä irrallaan oleva koneisto, vaan demo-

kratiassa valtio olemme me, sinä ja minä. Siksi suuret muutokset alkavat pie-

nistä teoista jokaisen yksilön jokapäiväisessä elämässä sekä omien asenteiden 

uudelleenarvioinnissa” (Lidman 2015, 328). 
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LIITE 1. 

Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence 

against Women and Shelter Services (EPRAS)  

FOKUSRYHMÄHAASTATTELURUNKO 

Ryhmähaastattelussa keskustellaan seuraavista teemoista 1-2 tutkijan ohjaamana, ryhmän 

koko 4-8 osallistujaa. Haastattelun teemat toimivat ohjenuorana keskustelulle.  

Keskustelun aluksi kartoitetaan osallistujien taustatietoja:  

Millaisia ammattitutkintoja teillä on, millaisilta eri aloilta? Miten pitkään olette toimineet 

nykyisissä ammateissanne, mahdollinen aikaisempi työkokemus muilta aloilta?  

1. Lähisuhdeväkivallan kohtaaminen omassa ammatissa  

Millä tavalla määrittelette lähisuhdeväkivallan tai perheväkivallan työssänne, mitä se pitää 

sisällään ja mitä merkityksiä eri käsitteillä on? Millä tavoin lähisuhdeväkivalta liittyy työ-

hönne, miten usein ja millä tavoin kohtaatte sitä? Millaisia lähisuhdeväkivallan muotoja 

kohtaatte? Millaisia kokemuksia teillä on lähisuhdeväkivaltatyön haasteista ja mahdolli-

suuksista omassa työssä? Millaisia ajatuksia ja tunteita työssä kohdattu lähisuhdeväkivalta 

herättää? Millaisia työkäytäntöjä ja ohjeita teillä on lähisuhdeväkivaltatilanteita varten? 

Onko työyhteisönne ja organisaation lähisuhdeväkivallan kohtaamista koskeva tuki ja oh-

jeistus mielestänne riittävää?  

2. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä koulutus peruskoulutuksessa ja työuran aikana  

Oletteko saaneet oman ammattinne peruskoulutuksessa lähisuhdeväkivaltaan liittyvää kou-

lutusta? Oletteko saaneet muuta lähisuhdeväkivaltaan liittyvää koulutusta (esim. täyden-

nyskoulutuksena)? Jos olette, millaista se on ollut (kesto, järjestäjä, vapaaehtoista/pakol-

lista)? Oletteko osallistuneet moniammatilliseen koulutukseen? Millainen kokemus koulu-

tukseen osallistuminen on ollut (hyödyt, haitat)?  

3. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä koulutustarve  

Millaisia toiveita ja tarpeita teillä on lähisuhdeväkivaltaan liittyvästä koulutuksesta? Mitä 

koulutuksen tulisi sisältää, mitkä asiat ovat erityisen tärkeitä omalla alallanne ja organisaa-

tiossanne? Millä tavalla koulutus pitäisi toteuttaa (lähiopetus, verkkokurssit tms.)?  

4. Lähisuhdeväkivalta ja moniammatillinen yhteistyö  

Millaisten muiden ammattiryhmien ja toimijoiden kanssa teillä on kokemusta yhteistyöstä 

lähisuhdeväkivaltaan liittyen? Millaisia haasteita ja millaisia hyviä käytäntöjä olette koh-

danneet yhteistyössä? Mitkä asiat edesauttavat toimivaa yhteistyötä, mitkä estävät sitä? 5. 

Kolme toivetta hyvälle haltialle: näin meidän työssämme lähisuhdeväkivaltaan voisi par-

haiten puuttua Jos saisitte esittää oman työnne näkökulmasta kolme toivetta hyvälle halti-

alle, mitkä olisivat keskeisimmät asiat joiden avulla lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kysy-

myksiä voitaisiin ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla? 

(Niklander, Notko & Husso 2019, 106).  


