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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on ottaa puheeksi ja tehdä näkyväksi varsin yleinen, mutta 
vaiettu ja vähätelty ilmiö: sisarusväkivalta. Tässä opinnäytetyössä sisarussuhteessa tapahtuva 
väkivalta nähdään ongelmana, joka tulee ratkaista. Ratkaisun avaimena pidetään ilmiöön liit-
tyvän tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämistä, johon pyrittiin aiheesta tietoa tuottamalla ja 
levittämällä. Opinnäytetyö toteutui kaksiosaisena sisältäen sekä tutkimuksellisen osion että 
konkreettisen kehittämistyön.  

Koska sisarussuhteessa tapahtuva väkivalta ymmärretään tässä opinnäytetyössä osaksi perhe-
väkivaltaa, viitekehys aiheelle muodostuu lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvästä kirjalli-
suudesta. Tietoperustassa hyödynnettiin myös kirjallisuutta liittyen lasten mielenterveyteen, 
sisarussuhteisiin, kasvatukseen, vanhemmuuteen ja väkivaltaan. Teoreettinen viitekehys ra-
jattiin kolmeen pääteemaan: perheeseen, perheväkivaltaan ja perheväkivaltatyöhön. Aihetta 
lähestyttiin sekä lastensuojelullisesta että lainsäädännöllisestä näkökulmasta painottaen lap-
sen oikeuksia ja lapsen etua.   

Tutkimuksellinen osio toteutettiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällä. Katsauk-
sen tavoitteena oli selvittää, minkälaisena ilmiönä sisarusväkivalta näyttäytyy olemassa ole-
van tutkimuskirjallisuuden valossa. Lisäksi tavoitteena oli tulosten pohjalta koostaa sisarusvä-
kivaltailmiöstä kokonaiskuvan muodostava kirjallinen selvitys. Katsauksen kirjallisuushaku 
tehtiin systemaattisesti EBSCO- ja ProQuest-tietokannoista, aineiston valinta eksplisiittisesti 
ja aineiston käsittely laadullisilla analyysimenetelmillä. Tuloksena syntyi kuvaileva synteesi, 
jota hyödynnettiin kehittämistyön tietoperustana. 

Opinnäytetyön toisena osiona toteutettiin kehittämistyö yhteistyössä Ensi- ja turvakotien lii-
ton kanssa. Kehittämistyön tavoitteena oli sisarusväkivalta-aiheisen sisällön tuottaminen Net-
titurvakoti-verkkopalveluun. Kehittämistyön tuotoksena syntyi sisarusväkivallasta tietoa tar-
joava teksti ja Sisarussuhteen aggressiivisen toiminnan luokitteluympyrä©, jotka julkaistiin 
Nettiturvakoti-sivustolla. 

Tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella sisarusväkivalta näyttäytyy ilmiönä, jonka luon-
teesta ei ole vakiintunutta käsitystä ja joka usein tulee vähätellyksi lasten ikään ja kehitys-
vaiheisiin liittyvänä harmittomana sisarusaggressiona. Tutkijoiden mukaan sisarusväkivalta on 
kuitenkin pandeemisesta sisarusaggressiosta, kuten kilpailusta ja riitelystä, erotettavissa 
oleva ilmiö. Siinä missä pandeeminen sisarusaggressio on molemminpuolista eikä aiheuta lap-
sissa pelkoa tai ahdistusta, sisarusväkivallassa uhrin ja tekijän roolit ovat vakiintuneet ja se 
sisältää tarkoituksellista ja toistuvaa toisen fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista satuttamista. 
Sisarusväkivallan aiheuttamat vauriot voivat olla syvät paitsi lapsuudessa niin myös vielä ai-
kuisuudessakin. Ottaen huomioon sisarusväkivallan yleisyyden ja vakavat seuraukset tarvitaan 
lisää tutkimuksia ja tekoja, jotka lisäävät ilmiön tunnistamista ja siihen puuttumista. Jokai-
sella lapsella on lakiin perustuvat oikeudet väkivallattomaan elämään. 
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The aim of this thesis is to bring up and make visible quite a regular but untold and dismissed 
phenomenon that of sibling violence. In this thesis violence in a sibling relationship is under-
stood as a problem that needs to be solved. The key to the solution is thought to be increas-
ing awareness and understanding of the phenomenon by producing and spreading information 
about it. This thesis has two parts including both a research part and a concrete development 
work. 

In this thesis violence in a siblings’ relationship is understood to be a part of the domestic vi-
olence, therefore the reference framework for the subject is composed of literature related 
to domestic violence. Also utilized was literature about children's mental health, sibling rela-
tionship, parenting, parenthood and violence. The theoretical framework was limited to 
three main themes; family, domestic violence and domestic violence prevention work. The 
issue was approached from both the child protection and the legal point of view, with em-
phasis on the rights of the child and the child's interest. 

The research section was implemented using a descriptive literature review method. The pur-
pose of the survey was to find out what kind of phenomenon sibling violence is in the light of 
existing research literature. In addition, the aim was to compile a written account of sibling 
violence as a whole based on the survey results. The literature search was made systemati-
cally on EBSCO and ProQuest databases, the material was selected explicitly, and the data 
was processed using qualitative analysis methods. The result was a descriptive synthesis, 
which was used as the basis for the development work. 

The second part of the thesis was the development work in co-operation with Ensi- ja turva-
kotien liitto - The Finnish nationwide Federation of Mother and Child Homes and Shelters. 
The aim of the development work was to produce content about sibling violence to the Fed-
eration’s Nettiturvakoti web service. The result of the development work was the text 
providing information about sibling violence and The Aggressive activity of the sibling rela-
tionship classification round©, both of which were published on the Nettiturvakoti. 

Based on the literature review, sibling violence appears to be a phenomenon that has no es-
tablished perception of its nature and that it is often ignored by the child's age and develop-
mental or harmless sibling aggression. Researchers say that sibling violence is, however, a 
distinct phenomenon of pandemic aggression, such as competition and quarreling. Even 
where pandemic sibling aggression is both mutual and does not cause fear or anxiety in chil-
dren, in sibling violence the roles of the victim and the creator are established, and it inclu-
des intentional and recurring physical, psychological or sexual hurt. Damage caused by sibling 
violence can be profound not only in childhood, but also in adulthood. Given the prevalence 
and serious consequences of sibling violence, more research and actions are needed to 
increase the recognition and intervention of the phenomenon. Every child has legal rights to 
non-violent life. 

 
Keywords: domestic violence, domestic violence prevention work, sibling relationship, sibling 
violence, parenting 
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1 Johdanto 

”Milloin on ollut lyömistä ja milloin potkimista. Pahin oli se, kun veljeni yritti hukuttaa mi-

nut. Asiasta olen kertonut vanhemmilleni, muttei asialle olla tehty vieläkään mitään. Nykään 

en edes viitsi puhua asiasta, kun ihmiset eivät kuuntele.” Tämä katkelma on poiminto kom-

menteista, joita on jätetty Ilta-Sanomien nettisivuilla 27.11.2017 julkaistuun artikkeliin ”Pik-

kusisko HS:ssä: Isoveli pahoinpiteli koko lapsuuden ajan – vanhemmat hyväksyivät väkivallan” 

(Manninen 2017).  

Monet tutkijat ovat julistaneet sisarusväkivallan kaikista yleisimmäksi perheväkivallan muo-

doksi (esim. Straus, Gelles & Steinmetz 1980, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 53; Button 

ym. 2008, ks. Meyers 2017) – ja vähiten noteeratuimmaksi (Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 

53). Tietoa perheväkivallasta on nykyään saatavilla melko hyvin kirjoista ja internetistä, 

mutta aineistoon tutustuessa voi kuitenkin tehdä seuraavat havainnot: Kun puhutaan perhevä-

kivallasta, puhutaan yleensä miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta (esim. Paavilainen & 

Pösö 2003, 19; Huhtalo, Kuhanen & Pyykö 2003, 14). Ja kun puhutaan lapsen pahoinpitelystä, 

puhutaan aikuisten lapsiin kohdistamasta väkivallasta (esim. Paavilainen & Pösö 2003, 35). 

Uusimman nuorisorikollisuuskyselyn tulosten mukaan (Näsi 2016, 26) lapsiin kohdistuvassa per-

heväkivallassa tekijänä on kuitenkin vanhempia jopa puolet todennäköisemmin uhrin sisarus. 

Ristiriita sisarusväkivallan runsaissa esiintymisluvuissa ja saamassaan vähäisessä yhteiskunnal-

lisessa huomiossa toimii opinnäytetyöni liikkeellepanevana voimana: asiaan on saatava muu-

tos. 

Suurimmalla osalla ihmisistä on sisaruksia (Parker & Stimpson 2004, 13) ja todennäköisesti 

suurella osalla heistä on kokemusta normaalista sisaruskateudesta sekä kilpailusta ja konflik-

teista sisarustensa kanssa. Kaikkien kokemukset eivät kuitenkaan jää vain normaalin nahiste-

lun tasolle. Myös sisarussuhteessa voi esiintyä toistuvaa ja tahallista väkivaltaa (esim. Eriksen 

& Jensen 2009, 185), kiusaamista (esim. Juusola 2015, 113) ja pahoinpitelyjä (esim. Whipple 

& Finton 1995, ks. Meyers 2014, 656). Sisarussuhteen laadulla on merkitystä, koska lasten kes-

kinäiset siteet muovaavat heidän lapsuuttaan ja sitä, millaisiksi aikuisiksi he kasvavat (Parker 

& Stimpson 2004, 12). Tutkimukset ovat osoittaneet, että sisaruksen väkivallan varjossa eletty 

lapsuus voi jättää syviä jälkiä (esim. Meyers 2014, 668), ja sen seuraukset voivat ulottua 

kauas vaikuttaen yllättäviinkin asioihin (Menesini ym. 2010, ks. Repo 2015, 214). Sen lisäksi, 

että väkivalta aiheuttaa inhimillistä surua ja tuskaa, se aiheuttaa myös yhteiskunnalle talou-

dellisia kustannuksia (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano 2005, 19). 

Sisarusväkivallassa kyse on myös vanhempien kasvatusvastuun laiminlyönnistä (Meyers 2017, 

347). Lapseen kohdistuvaan väkivaltaan puuttumattomuus yhteiskunnallisella tasolla taas on 

rakenteellista väkivaltaa lasta kohtaan (Paavilainen & Pösö, 53). Kuten Perttu ja Söderholm 

toteavat (1998, 5), välinpitämättömyydellä väkivallalle annetaan sanaton hyväksyntä.  



 8 
 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on ennen kaikkea nostaa sisarusväkivalta puheeksi, tehdä sitä 

näkyväksi ja levittää ilmiöstä tietoa. Tämä tehdään toivoen sisarusväkivallan aiempaa parem-

paa tunnistamista ja aktiivisempaa puuttumista, jotta kenenkään lapsen ei tarvitsisi elää lap-

suuttaan sisaruksen väkivallan varjossa. Opinnäytetyö toteutui kahtena erillisenä projektina: 

kirjallisuuskatsauksena, jossa tuotettiin suomenkielistä tietoa sisarusväkivaltailmiöstä, sekä 

kehittämisprojektina yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, jossa sisarusväkivaltaan 

liittyvää tietoa julkaistiin Nettiturvakotisivuston kautta. Opinnäytetyön erityisenä kohderyh-

mänä on sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat ammattilaiset, koska heillä on erityinen 

vastuu lapseen kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä, tunnistamisessa ja puuttumisessa. Opinnäy-

tetyö on tarkoitettu myös kaikille muille lapsia ja perheitä työssään kohtaaville sekä tietysti 

kaikille vanhemmille, lapsille ja heidän läheisilleen.  

2 Opinnäytetyön tausta, tavoitteet ja toteutusmuoto 

Tässä luvussa kuvataan opinnäytetyön lähtökohdat, ongelmanasettelu, tarkoitus, tavoitteet ja 

toteutustapa. Ensimmäiseksi kuvataan opinnäytetyön arvolähtökohdat ja osoitetaan tutkimuk-

sen tarve. Tämän jälkeen kuvataan ongelmanasettelu, siitä nousevat kehittämistarpeet ja 

opinnäytetyön tarkoitus sekä näistä johdetut tavoitteet. Tässä yhteydessä kuvataan myös 

tapa, jolla opinnäytetyö on toteutettu. Luvussa kuvataan lisäksi tehdyt rajaukset ja näkökul-

mavalinnat sekä avataan sisarusväkivallan käsite. Lopuksi selostetaan käsillä olevan raportin 

rakenne.  

Tämän opinnäytetyön taustalla vaikuttava lähtökohta on visio väkivallattomasta maailmasta. 

Opinnäytetyö perustuu ajatukselle, että väkivalta on väärin ja rikos, tapahtuipa se missä suh-

teessa tahansa. Väkivallattomuutta pidetään arvona, joka ohjaa tätä opinnäytetyötä aina on-

gelmanasettelusta ongelmanratkaisuun. Koska opinnäytetyöni on myös kannanotto väkivaltaa 

vastaan, sitä voidaan pitää ehkäisevänä väkivaltatyönä. Holmbergin mukaan (2000, 7) väkival-

lan ehkäiseminen vaatii selkeää kannanottoa. Myös Kyllönen-Saarnion ja Nurmen mukaan 

(2005, 14) kannanotto väkivallan käyttöä vastaan kuuluu erottamattomasti väkivaltatyöhön, 

joka tältä osin eroaakin muusta sosiaali- ja terveysalan työstä. Muut opinnäytetyöni arvope-

rustaiset lähtökohdat ovat ihmisoikeudet ja ajatus lapsista erityistä suojelua tarvitsevina haa-

voittuvimpana yhteiskunnan osana, joita aikuisilla on velvollisuus suojella. Nämä periaatteet 

ovat kirjattuna niin Suomen lainsäädäntöön (esim. LSL 417/2007) kuin kansainvälisiin ihmisoi-

keussopimuksiinkin (esim. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 60/1991). Lisäksi opinnäytetyöhöni 

vaikuttaa voimakkaasti lapsuuden arvostaminen - ajatus lapsuudesta erityisenä, merkitykselli-

senä ja myöhempää elämää ohjaavana elämänvaiheena.  

Tässä opinnäytetyössä aihe itsessään eli väkivalta sisarussuhteessa on opinnäytetyön pääon-

gelma ja sen ratkaisuna pidetään väkivallan loppumista. Tiedostan, että ongelma ja sen syyt 

ovat niin laajoja, että ne eivät voi tulla kokonaan ratkaistuksi yhden opinnäytetyön kautta. 

Sen sijaan, että tavoitteeni olisi yksin ratkaista kaikki ongelmat kokonaan, tarkoitukseni on 
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pikemminkin ongelmien esiin nostaminen ja pyrkimys ongelmien pienentämiseen opinnäyte-

työresurssien puitteissa. Tästä syystä opinnäytetyön aluksi tehtiin alustava kartoitus sisarusvä-

kivaltaa käsittelevään kirjallisuuteen, jonka avulla pyrittiin erittelemään pääongelmasta hel-

pommin lähestyttäviä osaongelmia. Alkukartoituksella osoitetaan myös tutkimuksen ja kehit-

tämisen tarve. 

Alkukartoituksessa saatiin selville, että sisarusväkivallan esiintyvyys on suurta (esim. Näsi 

2016, 26) ja sen seuraukset voivat olla monin tavoin vakavia ja vahingollisia (esim. Meyers 

2014, 668). Tästä huolimatta aihetta on tutkittu vähän (esim. Repo 2015, 213) ja tieto ilmi-

östä on puutteellista (esim. Ruohonen 2006a, 9). Tehdessäni alustavaa kartoitusta havahduin 

myös itse sisarusväkivaltaan liittyvän tiedon vähäisyyteen, pirstaleisuuteen ja vaikeasti löy-

dettävyyteen. Oletuksena oli, että tietoa aiheesta löytyisi ainakin perheväkivallasta tietoa 

tarjoavilta nettisivuilta ja perheväkivaltaa käsittelevistä kirjoista, mutta näin ei havaintoni 

mukaan ollut. Ilmiön olemassa oloa todistivat ainoastaan internetistä löydetyt kaksi aiempaa 

opinnäytetyötä: ”Se leikkiin sisältyvä väkivalta ja se vanhempien välinpitämättömyys siinä” 

(Siekkinen & Tuikkanen 2015) sekä ”Väkivalta sisaruussuhteissa – Ihana, kamala sisaruus” 

(Hannola, Honkanen & Korhonen 2013), viestiketjut seuraavien verkkosivujen keskustelupals-

toilla: Vauva.fi (Miksi monet hyväksyvät sisarusten välisen väkivallan? Jos esim. 15 v lyö 2012-

2017), Suomi24.fi (Sisarusten välinen väkivalta 2008-2017), Meidänperhe.fi (Perheväkivalta 

SISARUSTEN kesken 2007-2017) sekä Demi.fi (Miten luokittelette tämmöisen väkivallan 2013) 

sekä artikkelit aikakausilehdissä, kuten Kodin Kuvalehdessä: ”Sisarusten välinen väkivalta jää 

usein piiloon – asiantuntija: ’On vaarallinen ajatus, että lapset selvittäkööt riitansa itse’ ” 

(Laukkanen 2017) ja uutislehdissä, esimerkiksi Uudessa Suomessa: ”Kun lapsi pahoinpitelee 

lasta” (2008), Ilta-Sanomissa: ”Pikkusisko HS:ssä: Isoveli pahoinpiteli koko lapsuuden ajan – 

vanhemmat hyväksyivät väkivallan” (Manninen 2017), Imatralaisessa: ”Jopa 30 % nuorista ko-

kee sisarusten välistä väkivaltaa” (Kemppainen 2014) sekä Yle Uutisissa: ”Sisarusten vääristy-

nyt valtasuhde tuo mukanaan väkivallan” (Pirilä & Mäntymaa 2014). Sisarusväkivallan suuren 

esiintymismäärän, vahingollisuuden sekä vähäisen tiedon saatavuuden lisäksi alustavassa kar-

toituksessa esiin nousi teema sisarusväkivallan tunnistamisen vaikeudesta (esim. Kiselica & 

Morrill-Richards 2007, 149) ja vähättelevistä asenteista ilmiötä kohtaan (esim. Hoffman & Ed-

wards 2004, 197; Kääriäinen 2008, 26). 

Kartoituksen avulla eritellyt sisarusväkivaltailmiöön liittyvät osaongelmat taulukoitiin ja ana-

lysoitiin pohtien jokaiselle ongelmalle muutostarve, ratkaisuehdotus sekä keino, jolla ongel-

maan on mahdollista vaikuttaa ja toivottu vaikutus. Taulukoinnin ja analysoinnin tarkoituk-

sena oli hahmottaa ja jäsennellä ne mahdollisuudet ja keinot, joilla osaongelmiin vaikuttami-

sen kautta voidaan pienentää pääongelmaa kokonaisuudessaan ja edistää toivotun lopputulok-

sen saavuttamista. Taulukko 1 on esitelty alla. 
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Taulukko 1: Ongelmat ja ongelmanratkaisut 

 

Ongelmien analysoinnin tuloksena syntyi strategia ja tavoitteet, joiden mukaan opinnäyte-

työtä ryhdyttiin toteuttamaan. Strategia muodostettiin taulukossa määriteltyjen vaikutuskei-

nojen pohjalta. Lähes jokainen osaongelma nähtiin sellaiseksi, johon voidaan vaikuttaa ihmis-

ten tietoisuutta ja ymmärrystä lisäämällä. Tiedon lisääminen on esimerkiksi Rautavan mukaan 

(2002, 11) yksi keskeinen väline kehittää väkivaltatyötä asenteisiin vaikuttamisen ja ammatil-

lisen koulutuksen ohella. Muiksi osaongelmiin vaikuttamisen keinoiksi määriteltiin suomenkie-

lisen tiedon tuottaminen ja tiedon yhteenkokoaminen. Valituista vaikutuskeinoista muodostui 

opinnäytetyölle siis seuraavat kaksi tehtävää: 

1) Sisarusväkivaltaan liittyvän suomenkielisen tiedon tuottaminen ja yhteenkokoaminen  
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2) Sisarusväkivaltailmiöön liittyvän tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen tiedon avulla 

Tehtäviä päätettiin lähestyä kahdella eri strategialla. Ensimmäiseen tehtävään käytettiin tut-

kimuksellista otetta ja toiseen vastattiin käytännön kehittämistyöllä. Tutkimuksellinen ote to-

teutui kirjallisuuskatsauksena ja kehittämistyö Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakoti-verk-

kopalvelun kehittämisenä. 

Kaksi erilaista lähestymistapaa kahteen eri tehtäväkokonaisuuteen johti lopulta siihen, että 

opinnäytetyön sisällä toteutettiin kaksi projektia. Opinnäytetyön voidaan hahmottaa sisältä-

vän kolme tasoa, jotka ovat 1) opinnäytetyö kokonaisuudessaan, 2) tutkimuksellinen osio ja 3) 

kehittämistyön osio. Opinnäytetyön ongelma, tarkoitus ja perustelut on määritelty koko opin-

näytetyön tasolla, mikä tarkoittaa, että tutkimuksellinen osio ja kehittämistyön osio jakavat 

saman tarkoituksen, niiden perusteluna toimii koko opinnäytetyön perustelu ja niiden taus-

talla on pohjimmiltaan sama ongelma. Tämän lisäksi tutkimukselliselle osiolle ja kehittämis-

työn osiolle on kuitenkin määritelty myös omat tarkemmat ongelmat ja kehittämiskohteet 

sekä tarkoitukset ja tavoitteet. Käsittelen osioita ja niihin liittyviä alaongelmia ja osatavoit-

teita myöhemmin erikseen niille varatuissa luvuissa. Käsittelen tutkimuksellista osiota ja ke-

hittämistyön osiota opinnäytetyöraportissa itsenäisinä osioina selkeyden vuoksi, vaikka todel-

lisuudessa ne toimivatkin toisiaan täydentävinä ja toisistaan riippuvaisina. Kuvaan opinnäyte-

työn osioiden välistä suhdetta ja tasojen toisiinsa linkittymistä kuviossa ”Opinnäytetyön ra-

kenne”. Kuviosta on luettavissa myös opinnäytetyön ongelmat, tarkoitukset ja tavoitteet jo-

kaiselle tasolle erikseen eriteltynä. 

 

Kuvio 1: Opinnäytetyön rakenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuksellinen osio:  

Konkreettinen kehittämistyö: 

Tutkimusongelma: Sisarusväkivaltaan liittyvän suomenkielisen 

tiedon vähäisyys ja pirstaleisuus 

 

Tavoitteet: a) selvittää, minkälaisena 

ilmiönä sisarusväkivalta näyttäytyy sitä 

käsittelevien tutkimusmateriaalien valossa 

ja b) muodostaa tulosten perusteella 

kokonaiskuva sisarusväkivaltailmiöstä ja 

koostaa tietopaketti 

Tavoitteet: Tuottaa Nettiturvakotisivustolle 

sisarusväkivaltaa käsittelevää sisältöä 

Tarkoitus: Sisarusväkivaltaan liittyvän tiedon tarjoaminen ja 

levittäminen 

Kehittämiskohde: Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakoti-

verkkopalvelu 

Koko opinnäytetyön tarkoitus: 

• Sisarusväkivaltailmiöön liittyvän 

tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen  

• Ylipäänsä ilmiön olemassaolon näkyviin 

nostaminen  

• Tiedon avulla asenteisiin vaikuttaminen  

• Perimmäinen tarkoitus on 

sisarusväkivallan ehkäiseminen   

 

Ongelmat ja muutostarpeet koko 

opinnäytetyön tasolla: 

• Ydinongelmana itse väkivallan 

olemassaolo 

• Tilastoista ilmenevä sisarusväkivallan 

yleisyys ja ilmiön olematon 

yhteiskunnallinen huomiointi 

• Saatavilla olevan tiedon vähäisyys ja 

vaikeasti löydettävyys 

• Sisarusväkivaltaan liittyvät vähättelevät 

asenteet 

 

Kirjallisuuskatsaus 

Verkkojulkaisu ja painomateriaali Ensi- ja turvakotien liitolle 

 

Tarkoitus: Olemassa olevan 

tiedon yhteen kokoaminen ja 

sisarusväkivaltaan liittyvän 

tiedonsaannin helpottaminen 

Vaihe 1 

Vaihe 2 
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Aiheen rajaus 

Koska sisarusväkivalta osoittautui hyvin moniulotteiseksi ja laajaksi ilmiöksi, aiheen suhteen 

oli välttämätöntä tehdä joitakin rajauksia ja painotusvalintoja. Rajauksia pyrittiin kuitenkin 

tekemään maltillisesti, koska opinnäytetyön tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa sisa-

rusväkivallan moninäkökulmainen ja mahdollisimman kokonaisvaltainen ymmärrys. Kokonais-

valtaisen ymmärryksen ei ajatella olevan mahdollista ilman ymmärrystä aiheen sijoittumisesta 

sen laajempaan kontekstiin, joka tässä opinnäytetyössä on perheväkivalta. Toisaalta sisarus-

väkivalta kuten perheväkivaltakin, ovat ymmärrettävissä osaksi vielä laajempaa ja yleisem-

män tason ongelmaa, nimittäin väkivaltaa. Tässä opinnäytetyössä sisarusväkivaltaa käsitellään 

ja tarkastellaan monipuolisesti osana perheväkivaltaa ja yleisemmin väkivaltaongelmaa. 

On selvää, että sisarusväkivalta kuten muukaan perheväkivalta, eivät ole irrallisia muista ilmi-

öistä. Tässä opinnäytetyössä sisarusväkivallan ajatellaan kytkeytyvän osaksi laajaa ”ilmiöver-

kostoa”, johon kuuluvat perheväkivallan ja yleisen väkivaltailmiön lisäksi muun muassa perhe, 

sisaruus, vanhemmuus, mielenterveys, kasvatus, lapsi- ja perhepolitiikka, yhteiskunta, lain-

säädäntö ja auttamistyö. Aiheen rajaamisessa tärkeänä päädyttiin pitämään sisarusväkivaltail-

miön kytkemistä sen laajempaan kontekstiin (perheväkivalta), tapahtumaympäristöön 

(perhe), ydinongelmaan (väkivalta) sekä oman alani työelämään ja sen kehittämiseen (väki-

valtatyö). Näistä muodostuvat teoreettisen viitekehyksen pääteemat. Jokaisen pääteeman si-

sällä aihetta pyrittiin käsittelemään laaja-alaisesti useista näkökulmista.  

Tässä opinnäytetyössä aihetta lähestytään erityisesti lastensuojelullisista ja lainsäädännölli-

sistä näkökulmista. Lisäksi korostetaan lapsen oikeuksia sekä vanhempien vastuita. Lapsen 

edun ohella painotetaan perhelähtöisyyttä. Perhelähtöisyys näkyy kaikkien perheenjäsenten 

huomioonottamisena, eli aihetta käsitellään väkivallan uhrin, väkivallan tekijän ja vanhem-

muuden näkökulmista. Lisäksi, kun kyse on lapsista, joiden turvallinen ja tasapainoinen kehi-

tys on vaarantunut kotona, ei voi olla ohittamatta myöskään yhteiskunta- ja viranomaisnäkö-

kulmaa. Yksi painotusvalinta onkin yhteiskunnan vastuu perheen tukemisesta ja lasten suoje-

lemisesta. Oleellisena rajauksena on, että sisarusväkivaltaa käsitellään nimenomaan lapsiper-

heen kontekstissa, jolloin sisaruksilla tarkoitetaan alle 18-vuotiaita huoltajien kanssa asuvia 

lapsia.  

Sisarusväkivallan käsite 

Sisarusväkivalta ei ole käsitteenä kovin vakiintunut. Tässä opinnäytetyössä sillä tarkoitetaan 

väkivaltaa, joka tapahtuu alle 18-vuotiaiden lasten sisarussuhteessa. Sisaruksina käsitetään 

kaikki samassa taloudessa elävät lapset, jotka voivat olla niin sanottuja täyssisaruksia tai puo-

lisisaruksia. Väkivallaksi ymmärretään mikä tahansa fyysinen, psyykkinen tai seksuaalinen 

teko, joka on tarkoituksellinen ja aiheuttaa toiselle vahinkoa. Sisarusväkivalta voi olla molem-

minpuolista tai yhdensuuntaista. Väkivalta myös sisarussuhteessa voi täyttää rikoslaissa 
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määritellyt pahoinpitelyn tunnusmerkit. Tarkemmat sisaruuden ja väkivallan määritelmät löy-

tyvät raportin luvuista 4.2 ja 5. Koska näkökulma tässä opinnäytetyössä on lastensuojelulli-

nen, sisarusväkivallan käsite on rajattu käsittämään alaikäisiä ja kotona asuvia sisaruksia, 

vaikka ymmärretään, että sisarusten välillä saattaa esiintyä väkivaltaa vielä aikuisenakin.  

Sisarusväkivaltakäsitettä on aiemmin käytetty ainakin yhdessä opinnäytetyössä (ks. Siekkinen 

& Tuikkanen 2015) sekä joissakin aikakausilehtien artikkeleissa, esimerkiksi Kodin kuvalehden 

artikkelissa: ”Sisarusten välinen väkivalta jää usein piiloon – asiantuntija: ’On vaarallinen aja-

tus, että lapset selvittäkööt riitansa itse’ ” (Laukkanen 2017). Englanninkielestä termille löy-

tyy monia vastineita, kuten ”sibling violence”, ”sibling abuse” ja ”sibling maltreatment”. Toi-

sinaan sisarusten välistä väkivaltaa sisältävää käytöstä kuvataan myös esimerkiksi sanoilla 

”sibling rivalry” ja ”sibling aggression”, jotka suomeksi käännettynä viittaavat kilpailuun ja 

aggressioon. Tässä opinnäytetyössä on päädytty käyttämään nimenomaan termiä sisarusväki-

valta, koska halutaan edistää asioiden puhumista niiden oikeilla nimillä: väkivalta on väkival-

taa - ei aggressiota tai kilpailua. Sisarusväkivalta sopii hyvin myös perheväkivalta-, parisuhde-

väkivalta- sekä kuritusväkivalta-sanojen jatkumoon.  

Raportin rakenne 

Opinnäytetyön kolmen ensimmäisen luvun tarkoitus on johdatella lukija aiheeseen, jäsentää 

opinnäytetyöraportin rakennetta ja metodisia valintoja sekä kuvailla opinnäytetyötä ohjaavat 

arvot ja lähtökohdat. Kolme seuraavaa lukua muodostavat opinnäytetyön teoreettisen viiteke-

hyksen, jossa sisarusväkivaltailmiö kytketään sen laajempaan kontekstiin. Teoreettiseen viite-

kehykseen valikoitui kolme päälukua, joiden ydinteemat ovat perhe, perheväkivalta ja perhe-

väkivaltatyö. Opinnäytetyöaiheen ytimeen, itse sisarusväkivaltailmiöön, pureudutaan kirjalli-

suuskatsauksen myötä luvussa seitsemän, joka edustaa opinnäytetyön tutkimuksellista osiota. 

Kahdeksannessa luvussa raportoidaan Ensi- ja turvakotien liitolle tehdystä kehittämistyöstä. 

Viimeisessä pohdintaluvussa arvioidaan opinnäytetyötä kokonaisuutena ja esitellään muutamia 

aiheen nostattamia ajatuksia. Viimeinen luku sisältää myös ammatillisen kasvun pohdinnan 

sekä jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset. 

3 ”Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta” 

Otsikon lainaus on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta (19 artikla) ja se toimii yhtenä tämän 

opinnäytetyön kantavista perusteista. Koska tutkimusten (esim. Hoffman & Edwards 2004, 

197) ja omien havaintojeni mukaan sisarusten väliseen väkivaltaan suhtaudutaan vähättele-

västi, päätin omistaa kokonaisen luvun sen ajatuksen perusteluun, että väkivalta sisarussuh-

teessa on vakavasti otettava asia, jolta lapsia tulee suojella, ja joka pitää saada loppumaan. 

Tämän luvun tarkoituksena on siis opinnäytetyöni ja sen tarkoituksen perustelu. Pyrin tässä 

luvussa osoittamaan, miksi sisarusväkivaltaa on tärkeä käsitellä, miksi sisarusväkivaltailmiöltä 

ei voida sulkea silmiä, miksi sitä tulee ehkäistä ja miksi siihen pitää puuttua. Perustelu 
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tapahtuu nostamalla esiin ensin argumentteja, jotka pohjautuvat tutkimuksiin ja asiantunti-

joiden lausuntoihin. Tämän jälkeen esitellään lainsäädännölliset perusteet eli aiheeseen liit-

tyvät keskeiset lait ja sopimukset, joita pidän sisarusväkivallan ehkäisyyn velvoittavina. Esite-

tyt perustelut tekevät samalla näkyviksi ne ajatukset ja arvot, joita pidän tämän opinnäyte-

työn lähtökohtina ja jotka ovat tätä opinnäytetyötä ohjanneet. Lisäksi väitän näihin peruste-

luihin nojaten, että sisarusväkivallan yhteiskunnallinnen tunnistaminen ja tunnustaminen on 

välttämätöntä ja että sisarusväkivallan ehkäiseminen on julkisen vallan ja kaikkien aikuisten 

velvollisuus. Perustelut on esitetty numeroituna ja jaettuna kahdeksaan ryhmään. 

Perustelu 1: Tutkijat ovat todenneet aiheen tärkeäksi 

Ensimmäiseksi haluan tuoda esiin sen, että useat tutkijat ovat tuoneet julki kantansa sisarus-

väkivallan tutkimisen ja käsittelyn tärkeydestä. Esimerkiksi Kiselican ja Morrill-Richardsin 

mielestä (2007, 158) sisarusväkivaltaan liittyvän tutkimusten puute on pääsyynä sille, että il-

miön ymmärtäminen on rajoittunutta. Skinner ja Kowalski puolestaan toteavat tutkimustulok-

siinsa nojaten (2013, 1733), että sisaruskiusaamisen aukko kirjallisuudessa täytyy tulla täyte-

tyksi. Myös Button ja Gealt (2010, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 53) ilmaisevat mielipi-

teekseen, että aiheesta tarvitaan lisää tutkimuksia ja yrityksiä ehkäistä ongelmaa. Lisäksi ve-

toomuksen erityisesti sosiaalialan ammattikunnalle ovat esittäneet Perkins ja O’Connor (2016, 

92), joiden mukaan sosiaalialan ei tule laiminlyödä väkivaltaa sisarusten välillä, vaikka monet 

systeemit väheksyvätkin ja jättävät tämän perheväkivallan muodon huomiotta. Heidän mie-

lestään (2016, 92) ammattikunta ei voi väittää vastuunsa olevan täytetty ennen kuin on a) 

laajempia tutkimuksia sisarusten välisen väkivallan dynamiikasta ja seurauksista, b) tutkimuk-

sia strategioista, kuinka ehkäistä ja vähentää sisarusväkivallan vaikutuksia sekä c) käytäntöjä 

sisarusväkivallan käsittelemiseksi.  

Perustelu 2: Lapsuus on monin tavoin merkittävää aikaa, joten sen aikaiset kasvuolot eivät 

ole yhdentekevä asia 

Kuten edellisessä luvussa kerroin yhdeksi opinnäytetyön lähtökohdaksi lapsuuden arvostami-

sen, tämä ajatus lapsuudesta erityisenä, merkityksellisenä ja myöhempään elämään vaikutta-

vana elämänvaiheena, jota tulee vaalia ja suojella, toimii myös opinnäytetyön keskeisimpänä 

perusteluna. Kuten Salmi, Bardy ja Sauli toteavat (2004, 31): lasten aika on erilainen kuin ai-

kuisten aika, sillä jokainen on vain kerran lapsi, eikä lapsi voi odottaa muutamaa vuotta aiko-

jen paranemista kuten aikuinen. Lapsuutta ei voi myöskään uusia eikä hankkia jälkikäteen 

(Salmi ym. 2004, 32). Lapset ovat konkreettisesti tulevia aikuisia ja lapsuudessa luodaan edel-

lytyksiä sille, minkälaisia aikuisia heistä kasvaa. Lapsuuden laadulla luodaan perustaa ai-

kuiselämän mahdollisuuksille. (Salmi ym. 2004, 31.) 

Friisin, Eirolan ja Mannosen mukaan (2004, 13) lapsia ja nuoria koskevilla toimilla vaikutetaan 

tulevaisuuteen. Heidän mukaan lasten hyvinvointi lisää muiden hyvinvointia. He toteavatkin, 
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että on sekä inhimillisesti että taloudellisesti erittäin tärkeää, että lasten hyvät kasvumahdol-

lisuudet turvataan ja että heidän ongelmiaan ennaltaehkäistään ja niihin puututaan varhain. 

(Friis ym. 2004, 13.) 

Salmen ym. mukaan (2004, 16) lapsuus on ihmislajin ja kulttuurin säilymisen ja uudistumisen 

ehto. Eletyt lapsuudet rakentavat aikuismieltä ja kulttuuria, jotka taas kannattelevat ja 

muokkaavat aikuisuutta ja vanhemmuutta. Yhteiskunnan uusiutumisen taso riippuu lasten elä-

män laadusta. (Salmi ym. 2004, 16.) 

Koskenvuon mukaan (2010, 312) lapsuuden olosuhteet ja tapahtumat vaikuttavat aivojen ke-

hittymiseen, hermoston rakenteeseen, immunologiseen ja hormonaaliseen säätelyjärjestel-

mään. Tapahtumat lapsuudessa muovaavat käyttäytymistä, elintapoja, persoonallisuuden ke-

hittymistä ja tapaa suhtautua muihin ihmisiin ja elämään (Koskenvuo 2010, 312). Elämänkaa-

ren ja etenkin lapsuuden sosiaalisten olosuhteiden merkitys elämänaikaiselle riskille sairastua 

eri tauteihin alettiin tiedostaa 1900-luvun alussa. Tutkimus lapsuuden olosuhteiden vaikutuk-

sista terveyteen on noin 50 vuodessa laajentunut sepelvaltimotaudista mielenterveyteen ja 

monitekijäisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. (Koskenvuo 2010, 295.) 

Perustelu 3: Lapsuuden emotionaalisesti kuormittavat olosuhteet ja tapahtumat ovat yhtey-

dessä aikuisiän heikentyneeseen terveyteen 

Koskenvuon tutkimusartikkelissa (2010) tehtiin katsaus tutkimuksiin lapsuuden kuormittavista 

tapahtumista ja niiden yhteydestä terveyteen. Näissä tutkimuksissa lapsuuden kuormittavien 

tapahtumien on todettu olevan yhteydessä niin psyykkiseen kuin somaattiseenkin aikuisiän 

sairastavuuteen, terveyteen liittyvään riskikäyttäytymiseen, koulutukseen, huonoon unenlaa-

tuun, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja kuolleisuuteen (Koskenvuo 2010, 310). Kat-

sauksen tutkimuksista saatiin muun muassa selville, että lapsuudenaikaiset vaikeudet ja trau-

maattiset kokemukset ennustavat erityisesti psyykkistä oireilua ja masennusta aikuisiässä 

(Chapman ym. 2004; Salokangas ym. 2006, ks. Koskenvuo 2010, 299) ja niin ikään psyykkisesti 

oireilevien elämäntaustoista löytyy traumaattisia lapsuudenkokemuksia ja muita kuormittavia 

elämäntapahtumia (Salokangas ym. 2007, ks. Koskenvuo 2010, 299). Kuormittavien lapsuuden-

tapahtumien on havaittu ennakoivan aikuisiän depression (Korkeila ym. 2005, ks. Koskenvuo 

2010, 300) lisäksi muun muassa myös sepelvaltimotautia (Sumanen ym. 2005; Korkeila ym. 

2010, ks. Koskenvuo 2010, 300), syöpää (Korpimäki ym. 2008, ks. Koskenvuo 2010, 300), ma-

hahaavaa (Sumanen ym. 2009, ks. Koskenvuo 2010, 300), migreeniä (Sumanen ym. 2007, ks. 

Koskenvuo 2010, 300), mielenterveys- ja alkoholiongelmia (Pirkola ym. 2005, ks. Koskenvuo 

2010, 300), nuoren aikuisiän huonoksi koettua terveyttä, ylipainoa, tupakointia ja alkoholin 

suurkulutusta (Kestilä 2008, ks. Koskenvuo 2010, 300) sekä riskiä siirtyä työkyvyttömyyseläk-

keelle (Harkonmäki ym. 2007, ks. Koskenvuo 2010, 300). Kuviossa 2 on esitettynä malli lap-

suuden emotionaalisten tapahtumien ja olosuhteiden yhteydestä aikuisiän terveyteen ja 
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hyvinvointiin. Kuvio on mukailtu Koskenvuon (2010, 303) mallista ”Lapsuudentapahtumien ja 

olosuhteiden yhteys aikuisiän terveyteen ja hyvinvointiin”. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Perustelu 4: Perheväkivalta muodostaa yhden suurimmista uhkista yksilön terveydelle ja hy-

vinvoinnille (Konsensuslausuma 2010, ks. Koskenvuo 2010, 311)  

Koskenvuo (2010) on tutkinut lapsuuden emotionaalisesti ja taloudellisesti kuormittavien ta-

pahtumien yhteyttä elämäntyytyväisyyteen. Tutkimuksessa saatiin selville, että eniten riskiä 

aikuisiän elämäntyytymättömyyteen yksittäisistä tapahtumista nosti lapsuudessa koettu jat-

kuva pelko jotain perheenjäsentä kohtaan ja toiseksi eniten vakavat ristiriidat perheessä. 

Lapsuudessaan pelkoa kokeneilla oli yli kaksinkertainen riski kokea tyytymättömyyttä aikui-

sena. Sen sijaan heikoin yhteys aikuisiän elämäntyytyväisyyteen todettiin olevan vanhempien 

avioerolla. Tutkimustulosten mukaan lapsuudentapahtumilla on itsenäistä vaikutusta aikuisiän 

terveyteen ja hyvinvointin. (Koskenvuo 2010, 310.) 

Koska aiempien tutkimusten mukaan elämäntyytyväisyys korreloi vahvasti masentuneisuuden 

kanssa, ennustaa kuolleisuutta, itsemurhia ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, tulokset 

lapsuuden kuormittavien tapahtumien yhteydestä elämäntyytyväisyyteen ovat merkittäviä 

(Koskenvuo 2010, 310). Koskenvuon mukaan (2010, 310) yksilöiden myöhempään elämänkaa-

reen voidaankin siis vaikuttaa lapsuuden kuormittavia olosuhteita ennaltaehkäisemällä ja per-

heitä tukemalla. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan myös huomattavasti vähentää sai-

rauksien hoidosta, kuntoutuksesta, ennenaikaisista kuolemista ja työkyvyttömyyseläkkeistä 

syntyviä kustannuksia (Koskenvuo 2010, 310). 

Perustelu 5: Sisarusväkivalta aiheuttaa taloudellisia kustannuksia 

Lapsuuden emotio-
naaliset tapahtumat 
ja olosuhteet 

Aivot ja 
stressin 
säätely 

Persoonal-
lisuus, voi-
mavarat ja 
tunne-
elämä 

Aikuisiän 
terveys ja 
hyvinvointi 

Koulutus ja sosio-
ekonominen 
asema 

Terveyskäyttäy-
tyminen 

Sosiaaliset suhteet 
Siviilisääty 

Kuvio 2: Lapsuuden emotionaalisten tapahtumien yhteys aikuisiän terveyteen ja hyvinvointiin 
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Sen lisäksi, että väkivalta aiheuttaa inhimillisiä kustannuksia, kuten surua ja tuskaa, se ai-

heuttaa myös taloudellisia kustannuksia (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano 2005, 19). Per-

heväkivallan uhreilla on tutkimuksissa osoitettu olevan muita enemmän terveysongelmia, huo-

mattavasti suuremmat terveysmenot ja enemmän poliklinikkakäyntejä elämänsä aikana. 

Tämä pitää paikkansa myös pahoinpideltyjen lapsiuhrien kohdalla. Näistä syntyvät kustannuk-

set kasvattavat merkittävästi terveydenhuollon vuosittaisia menoja. (Krug ym. 2005, 31.) Per-

heväkivaltaa kokeneen lapsen auttaminen ajoissa on tärkeää, koska muuten lapsi saattaa 

myöhemmin alkaa purkaa pahaa oloaan tavoilla, jotka tulevat yhteiskunnalle huomattavasti 

kalliimmiksi (Holmberg 2000, 10). 

Perustelu 6: Ehkäisemällä sisarusväkivaltaa ehkäistään myös muuta väkivaltaa 

Sisarusväkivallan ehkäisy on tärkeää myös väkivallan ehkäisyn kannalta yleisemminkin: sisa-

rusten välisen väkivallan seuraukset voivat ulottua kauas ja sillä voi olla yhteyttä yllättäviin-

kin asioihin. Kiusaaminen sisarusten välillä lisää esimerkiksi todennäköisyyttä olla kiusaaja tai 

kiusattu myös kodin ulkopuolella. (Menesini ym. 2010, ks. Repo 2015, 214.) Sisarusväkivallan 

yhteydestä koulukiusaamiseen on saatu viitteitä useissa tutkimuksissa (esim. Ensor, Marks, Ja-

cobs & Hughes 2010; Finkelhor, Turner & Ormrod 2006, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 

53). Kontusen mukaan (2017) väkivallan vaikutukset saattavat yltää myös seuraaville sukupol-

ville: väkivallan keskellä kasvaneilla lapsilla on havaittu olevan väkivaltaa myös omissa aikuis-

iän suhteissa. Sisarusväkivallan yhteydestä myöhempään väkivaltaiseen käytökseen niin seu-

rustelusuhteessa, vertaisten kanssa kuin vanhempina, on löydetty viitteitä useista tutkimuk-

sista (esim. Gully, Dengerink, Pepping & Bergstrom 1981; Loeber, Weissman & Reid 1983; Si-

monelli, Mullis, Elliott & Pierce 2002; Steinmetz 1977, ks. Eriksen & Jensen 2006, 497). Lisäksi 

Shadikin, Perkinsin ja Kovacsin mukaan (2013, 54) on mahdollista, että sisarusväkivalta kärjis-

tää vanhempien stressiä ja johtaa vanhempien väkivaltaiseen käytökseen, jos he eivät tiedä, 

kuinka selviytyä tämän ilmiön kanssa. Lisäksi Simonelli ym. (2002, ks. Skinner & Kowalski 

2012, 1727) epäilevät, että sisarusväkivalta opettaa lapsille väkivallan olevan hyväksyttävä 

tapa ratkoa asioita muuallakin. 

Perustelu 7: CEDAW-komitean huomautukset, YK:n sitoumus lopettaa kaikki lapsiin kohdis-

tuva väkivalta sekä tilastot lasten pahoinvoinnista 

Suomi on saanut CEDAW-komitealta huomautuksia lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyiden mää-

rästä (Karhuvaara, Kaitue & Ruuhilahti 2013, 15). Tilastotietojen valossa tiedetään, että lap-

siin kohdistuneissa pahoinpitelyissä tekijänä on useimmiten lapsen sisarus (esim. Näsi 2016). 

Jos halutaan vähentää lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyjen määrään, myös sisarusväkivaltaan 

on puututtava. YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet lopettamaan kaiken lapsiin kohdistuvan vä-

kivallan vuoteen 2030 mennessä (Sillanaukee 2018). Tavoite ei toteudu, mikäli sisarusväkival-

lan annetaan jatkua. Lisäksi Salmen ym. mukaan (2004, 17) arviolta jopa kolmannes lapsista 
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ei voi hyvin. Heidän mukaan (2004, 17) lasten pahoinvointi ja sen lisääntyminen on monijuuri-

nen ilmiö, joten katse on suunnattava laaja-alaisesti lasten kasvuoloihin. Tähän voidaan to-

deta, että perhe on lapsen kasvuoloista tärkeimpiä (esim. Friis ym. 2004, 17) ja sisaruksen te-

kemä väkivalta tuskin ainakaan lisää kenenkään hyvinvointia. 

Perustelu 8: Lapsen joutuminen väkivallan kohteeksi rikkoo perustuslakia, lastensuojelula-

kia, lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja Istan-

bulin sopimusta 

Perustuslain (731/1999) perusoikeuksia koskevassa luvussa (2:6) säädetään ihmisten yhdenver-

taisuudesta lain edessä, mikä tarkoittaa, että lasta ei saa asettaa eri asemaan ikänsä perus-

teella. Saman luvun seitsemännen pykälän mukaan (PL 2:7.1) kaikilla on oikeus elämään, hen-

kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Toisessa momentissa on 

säädetty, että ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella ihmisarvoa loukkaavasti (PL 2:7.2).  

Julkisella vallalla ei ole pelkästään oikeus vaan myös velvollisuus puuttua perheen sisällä 

esiintyvään väkivaltaan silloin, kun lapsen perusoikeutta koskemattomuuteen ja turvallisuu-

teen loukataan. Puuttumista eivät estä perusoikeuksiin kuuluvat vapausoikeudet, koska kyse 

on perusoikeudella suojatun oikeushyvän loukkauksesta. (Paunio 2006, 9.) Perustuslain mu-

kaan julkisen vallan tulee tukea vanhempia ja muita lapsen huolenpidosta vastaavia lapsen 

hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun turvaamisessa (PL 2:19.3). Julkisen vallan vastuulla on 

myös turvata perusoikeuksien ja ihmisokeuksien toteutuminen (PL 2:22), mikä tehostaa julki-

sen vallan velvollisuutta aktiivisiin toimenpiteisiin (Paunio 2006, 10).  

Lastensuojelulain mukaan (417/2017, 1:1) lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain en-

simmäisen luvun pykälässä kaksi säädetään, että vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti 

lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla. Pykälä velvoittaa myös lasten ja perheiden kanssa 

toimivia viranomaisia tukemaan huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja tarjoamaan tarpeel-

lista apua riittävän varhain sekä ohjaamaan perheen lastensuojelun piiriin (1:2.2). Pykälän 

kaksi viimeisessä kohdassa säädetään lastensuojelun tehtäväksi myös lasten hoidosta ja kasva-

tuksesta vastaavien henkilöiden tukeminen järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. 

Lastensuojelun keskeisinä periaatteina ovat lapsen suotuisan kehityksen ja hyvinvoinnin edis-

täminen, pyrkimys ehkäistä lapsen ja perheen ongelmia ja puuttua niihin riittävän varhain 

(LSL 417/2007, 1:4). Lastensuojelulain huostaanottoa koskevassa luvussa (9:40) velvoitetaan 

sosiaalihuollosta vastaava toimielin huostaanottamaan lapsi ja järjestämään tälle sijaishuolto, 

mikäli lapsen huolenpidon puutteet, muut kasvuolosuhteet tai lapsen oma käytös uhkaavat 

vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä.  

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) määrittelee huoltajille kuuluvaa huol-

tovelvollisuutta. Huoltajille kuuluva lapsen huoltovelvollisuus tarkoittaa lapsen hyvinvoinnin 
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ja kehityksen turvaamista sisältäen hyvän hoidon, kasvatuksen, valvonnan ja huolenpidon tur-

vaamisen. Huollon velvoitetaan turvaamaan myös myönteiset ja läheiset ihmissuhteet ja tar-

joamaan turvallinen kasvuympäristö. (Lapsenhuoltolaki 1:1.) 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita 

lapsia. Sopimus asettaa valtiolle ensisijaisen vastuun toteuttaa sopimuksessa luetellut oikeu-

det. Sisarusväkivaltaa käsiteltäessä oleellisin kohta sopimuksesta on artikla 19. Siinä velvoite-

taan sopimusvaltioita suojelemaan lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkival-

lalta, vahingoittamiselta, pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä, välinpitämättömältä tai huonolta 

kohtelulta sekä hyväksikäytöltä. Suojelu toteutetaan ryhtymällä kaikkiin asianmukaisiin lain-

säädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin. Suojelutoimien tulisi si-

sältää menetelmiä, joilla edellä mainittuja pahoinpitelytapauksia ehkäistään, tunnistetaan, 

raportoidaan, saatetaan käsiteltäväksi, tutkitaan, hoidetaan, jatkoseurataan ja tarvittaessa 

puututaan oikeuslaitoksen voimin. Sopimusvaltioiden tulisi perustaa myös sellaisia sosiaalisia 

ohjelmia, joilla lasta ja hänestä huolehtivia henkilöitä voidaan tukea. (LOS 60/1991 artikla 

19.) 

Suomi on myös sitoutunut noudattamaan Istanbulin sopimuksena tunnettua Euroopan neuvos-

ton yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torju-

misesta. Sopimus on astunut Suomessa voimaan 1. elokuuta 2015. (Lähisuhde- ja perheväki-

vallan ehkäiseminen 2018.) Sopimusta on kehotettu soveltamaan kaikkiin perheväkivallan uh-

reihin (53/2015 luku 1, artikla 2, kohta 2). Sisarusväkivaltakontekstissa tärkeitä sopimuksen 

kohtia ovat sopimusvaltioille osoitetut velvoitteet toteuttaa tarvittavat lainsäädäntö- ja muut 

toimet: A) väkivallan estämiseksi (luku 3, artikla 12, kohta 2), B) perheväkivallan tekijöille 

väkivallatonta käyttäytymistä henkilösuhteissa opettavien ohjelmien tukemiseksi tai käyttöön-

ottamiseksi (luku 3, artikla 16), C) väkivallan uhreja uusilta väkivallanteoilta suojelemiseksi 

(luku 4, artikla 18), D) väkivallasta toipumista helpottavien palvelujen saatavuuden varmista-

miseksi (luku 4, artikla 20), E) terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen saatavuuden ja ammat-

tihenkilöstön uhrien auttamiseen ja ohjaamiseen liittyvän koulutuksen varmistamiseksi (luku 

4, artikla 20) sekä F) henkisen väkivallan rangaistavaksi säätämiseksi (luku 5, artikla 33). Huo-

mionarvoista on myös se, että sopimuksessa velvoitetaan, että osapuolet: A) varmistavat, 

ettei kulttuurin, tavan, uskonnon, perinteen eikä niin sanotun "kunnian" katsota oikeuttavan 

mitään väkivallantekoja (luku 3, artikla 12, kohta 5), B) edistävät tai toteuttavat säännölli-

sesti ja kaikilla tasoilla valistuskampanjoita tai -ohjelmia lisätäkseen yleistä tietoisuutta kaik-

kien väkivallan muotojen eri ilmentymistä, niiden vaikutuksista lapsiin ja tarpeesta ehkäistä 

tällaista väkivaltaa sekä lisätäkseen näiden asioiden ymmärtämistä (luku 3, artikla 13, kohta 

1) ja C) varmistavat, että 4. luvun ”Suojelu ja tuki” mukaisesti toteutettavat toimet palvele-

vat haavoittuvien henkilöiden, myös lapsiuhrien, erityistarpeita ja ovat heidän käytettävis-

sään (luku 4, artikla 18, kohta 3). 
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4 Perhe 

Perhe on lasten kehityksen kannalta tärkein myöhempään elämään vaikuttava kasvuympäristö 

(Friis ym. 2004, 17). Ennen perhe oli yksityinen asia, nyt se nähdään politisoituneena ja yh-

teiskunnallisena asiana (Yesilova 2009, 26). Perheen hyvin- ja pahoinvointi on kestopuheen-

aihe mediassa, politiikassa ja tutkimuksissa (Yesilova 2009, 27). Mutta mikä perhe oikeastaan 

on? 

Perheen ja perhesuhteiden tarkastelu on tämän opinnäytetyön kannalta välttämätöntä – on-

han sisarusväkivallassa kyse nimenomaan perheen sisällä tapahtuvasta väkivallasta. Tämä luku 

sisältää tiiviin katsauksen ensin perhesysteemiin kokonaisuutena ja sen jälkeen tarkastelu 

kohdennetaan lapsen perhesuhteisiin. Katsauksen tarkastelunäkökulmina ovat perhekäsityksen 

muuttuminen ajallisessa ulottuvuudessa, tämän päivän perhekäsitys, perheen merkitys lapsen 

kasvun ja kehityksen kannalta, toimiva perhe ja ongelmaperhe sekä perheen ja yhteiskunnan 

välinen suhde yksityisen ja yhteisen rajapinnassa. Sisarusväkivaltakontekstin kannalta keskei-

simpiä perhesuhteita ovat vanhempien ja lasten välinen suhde vanhemmuuden näkökulmasta 

ja perheen lasten keskinäinen suhde eli sisarussuhde. Näiden käsittelylle on omistettu omat 

alalukunsa. Pääpaino on sisarussuhteen käsittelyssä. 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan (Perhe 2018) ”Perheen muodostavat yhdessä asuvat 

avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jom-

pikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet 

henkilöt, joilla ei ole lapsia”. Lapsiperheiksi määritellään perheet, joissa asuu kotona vähin-

tään yksi lapsi, joka on alle 18-vuotias (Lapsiperhe 2018). Tässä opinnäytetyössä perheellä vii-

tataan lapsiperheisiin, joissa huoltajien kanssa asuu vähintään kaksi alaikäistä lasta. 

Perhekasvatusta selvittelevän työryhmän muistiossa vuodelta 1981 perhe todetaan yhteiskun-

nan luonnolliseksi perusyhteisöksi, joka tulee nähdä yhteiskuntapolitiikan keskeisenä lähtö-

kohtana (Yesilova 2009, 11). Yesilovan mukaan (2009, 11) perhe asettuu perustavaksi yhteis-

kuntaan nähden, sen keskelle ja sisälle. Samalla kun perheen merkitys on muuttunut yksilölle, 

sen merkitys on muuttunut myös yhteiskunnalle (Vilén, Vilhunen, Vartiainen, Sivén, Neuvo-

nen, Kurvinen 2006, 54). Perhettä on pidetty intiiminä alueena, johon yhteiskunnan ei ole 

syytä kajota (Ruohonen 2006a, 9), mutta 1950-luvulta lähtien perhe-elämä ja perheenjäsen-

ten väliset suhteet alkoivat vähitellen tulla yhteiskunnallisen tuen ja ohjauksen kohteeksi 

(Yesilova 2009, 11). Hyvinvointivaltion järjestäytymisen myötä yhteiskunta on ottanut hoi-

taakseen ennen perheelle kuuluneita tehtäviä, kuten lasten kasvatuksen ja koulutuksen, van-

husten ja sairaiden hoidon sekä kansalaisten toimeentulon turvaamisen erilaisissa elämänti-

lanteissa. Yhteiskunnallisten muutosten myötä palvelujen merkitys perheille on korostunut. 

(Vilén ym. 2006, 54.) Osa perheistä tarvitsee viranomaisten tukea ja joskus jopa suojelua (Hä-

mäläinen & Kangas 2010, 25). Kuitenkin puuttumista perheen asioihin pidetään vielä nykyään-

kin vaikeana (Huhtalo, Kuhanen & Pyykkö 2003, 7). Yesilovan mukaan (2009, 13) perheen ja 
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yhteiskunnan suhde on paradoksaalinen: perhe on samaan aikaan yksityinen ja yhteinen. Toi-

saalta perhe mielletään yksityisen alueelle kotiin ja julkisen elämän vastakohdaksi (Forsberg 

2003a, 10) ja toisaalta se on yhteiskunnallisten toimien, kiistojen ja politikoinnin aihe (Yesi-

lova 2009, 13). Perustuslaissa (731/1999, 10 §) ja Ihmisoikeuksien julistuksessa (artikla 12) on 

säädetty yksityiselämän- ja perhe-elämän suojasta. Yksityisiin ihmissuhteisiin puuttuminen on 

kuitenkin mahdollistettu lainsäädännössä tilanteissa, joissa toisen vahingoittaminen on il-

meistä (Forsberg 2003b, 100). 

Se, minkälainen rakenne, sisältö, asema ja merkitys perheellä kulloinkin on, määräytyy ympä-

röivän yhteiskunnan ja sen muutosten mukaan (Friis ym. 2004, 20). Suomalainen yhteiskunta 

on viime vuosikymmeninä muuttunut paljon ja sen myötä myös perhe-elämä (Lämsä 2009, 

21). Suomen historia voidaan karkeasti jakaa kolmeen ajanjaksoon: maatalousyhteiskuntaan, 

teolliseen, moderniin yhteiskuntaan ja jälkimoderniin palvelu- ja tietoyhteiskuntaan. Maata-

lousyhteiskunnan perhekäsitys oli laaja: samaan perheeseen katsottiin kuuluvaksi myös suku-

laiset. Perhe oli toimeentulon turvaava taloudellinen yksikkö ja perhe sai apua yhteiskunnan 

sijaan lähiyhteisöiltä. Vähitellen 1800-luvun lopulla yhteisöllinen elämänmuoto alkoi väistyä 

teollistumisen myötä ja perhe eriytyi omaksi yksikökseen. Moderniksi teollisuusvaltioksi Suomi 

kehittyi varsinaisesti kuitenkin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Modernissa yhteiskun-

nassa oli valloillaan familistinen perhekäsitys, joka painotti perheen pysyvyyttä ja etua. Val-

litsevaksi perhetyypiksi muotoutui ydinperhe. (Vilén ym. 2006, 57-60.) 

Yhteiskuntaa, jossa nyt elämme, kutsutaan jälkiteolliseksi tai jälkimoderniksi yhteiskunnaksi 

(Vilén ym. 2006, 60). Vaikka ydinperhe on säilyttänyt paikkansa yleisimpänä perhemuotona 

(Forsberg 2003a, 10; Lämsä 2009, 22), ajallemme tyypillistä on myös perhemuotojen moni-

naisuus ja erilaisten vaihtoehtojen normalisoituminen (Nätkin 2003, 17). Väestöliiton mukaan 

(Monenlaiset perheet 2018) yli kolmannes perheistä on monimuotoisia: monikkoperheitä, yh-

den vanhemman perheitä, maahanmuuttajataustaisia perheitä, kahden kulttuurin perheitä, 

uusperheitä, adoptioperheitä, sateenkaariperheitä, sijaisperheitä ja tukiperheitä. Vilénin ym. 

mukaan (2006, 56) nykypäivän kehitystä luonnehtii individualistisen perhekäsityksen voimistu-

minen. Perhe nähdään itsenäisistä yksilöistä koostuvana tunne- ja kulutusyksikkönä (Lämsä 

2009, 22) ja perheenjäsenten yksilöllisyyttä, tasa-arvoisuutta ja oikeuksia pidetään tärkeinä 

(Friis ym. 2004, 15). Useimmissa perheissä kummatkin vanhemmat ovat kodin ulkopuolisessa 

palkkatyössä ja lapset ovat hoidossa päiväkodissa tai käyvät koulua. Tavallisesti perheen-

jäsenten ajankäyttö suuntautuu perhe-elämän ohella yksilöllisiin harrastuksiin. (Lämsä 2009, 

22.)  

Vaikka kärjistetysti kodin rooli voidaan nykyaikana nähdä pitkälti huoltoasemana, jossa per-

heenjäsenet käyvät vaihtamassa vaatteita ja tankkaamassa itseään (Lämsä 2009, 22), koti on 

kuitenkin myös se paikka, jossa luodaan ihmisen elämän ja tulevaisuuden pohja (Friis ym. 

2004, 21.) Lapsi elää perheyhteisössään kasvavana ja kehittyvänä yksilönä ja perheen 
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arkipäivän toiminta ja vuorovaikutus ovat jokaisen lapsen kehityksen perusta (Friis ym. 2004, 

21). Lisäksi perheellä on edelleen myös keskeinen merkitys niin lasten kuin aikuistenkin tuen 

ja turvan lähteenä (Lämsä 2009, 23). 

Lapsiperhe on dynaaminen, monimuotoinen, biologinen ja kulttuurinen systeemi. Sen keskei-

siä toimintoja ovat perheen tunteiden hoitaminen, perheenjäsenten sosiaalistaminen, per-

heen terveydestä huolehtiminen, suvun jatkaminen ja taloudesta huolehtiminen. (Friedman, 

ks. Friis ym. 2004, 20.) Perheen yhtenä päätavoitteena voidaan pitää kaikkien perusturvalli-

suutta (Huhtalo ym. 2003, 31). Koti on aikuisille ja lapsille myös arjenhallinnan ympäristö. 

Perheen arjenhallinta tarkoittaa valintoja tekevien yksilöiden tapaa kohdata positiivisia ja 

haastavia asioita arjessa. Se on henkistä hyvinvointia ja arkipäiväisten prosessien ohjaamista. 

Arjenhallinta sisältää luottamuksen sisäisiin ja ulkoisiin voimavaroihin, mikä merkitsee per-

heen kykyä löytää selviytymiskeinoja ja hyödyntää myös muiden tarjoamaa apua. (Friis ym. 

2004, 24-25.) 

Jokaisella perheenjäsenellä on omat käsityksensä toisistaan ja koko perheestä (Friis ym. 2004, 

17). Perheenjäsenten vuorovaikutussuhteet vaikuttavat yksilön hyvinvointiin ja yksilön hyvin-

voinnilla on merkitystä koko perheen hyvinvointiin. Yksilön näkökulmasta perhe voi olla voi-

mavaroja antava tai voimavaroja kuormittava. (Friis ym. 2004, 19.) Perheen terveyttä voi-

daan kuvata muun muassa elämisen taitona ja kykynä kokea iloa ja tyydytystä erilaisissa elä-

mäntilanteissa (Friis ym. 2004, 20). Toimivassa perheessä vanhemmat osoittavat riittävää 

lämpöä ja ymmärtämystä lapsille, ristiriidoista pystytään keskustelemaan ja suhteet ympäröi-

vään yhteiskuntaan ovat tyydyttävät (Friis ym. 2004, 20-21). Vilén ym. (2006, 67) luettelevat 

terveen ja toimivan perheen piirteiksi lisäksi toinen toisensa tukemisen, uskalluksen kaiken-

laisten tunteiden näyttämiseen, yhteisen toiminnan perustumisen yhdessä sovittuihin sääntöi-

hin ja kyvyn sopeutua muutoksiin ja arjen rutiineihin. Toimiva perhe koetaan voimia antavana 

ja turvallisena kotina, johon on mukava tulla (Vilén ym. 2006, 67). 

Joskus perhe voi kuitenkin olla ongelma (Hämäläinen & Kangas 2010, 25). Joidenkin perheam-

mattilaisten näkemysten mukaan perheiden ongelmat ovat nykypäivänä lisääntyneet ja moni-

mutkaistuneet (Friis ym. 2004, 21). Esimerkkinä ongelmallisista perheistä ovat väkivallan hal-

litsemat perheet, joita kuvaavat perheenjäsenten riitaisa vuorovaikutus ja jatkuva vihamieli-

syys toisiaan kohtaan kritisoimalla, uhkaavasti käyttäytymällä ja huutamalla. Tällaisista per-

heistä käytetään psykologiassa termiä traumaorganisoitunut perhesysteemi ja sosiologiassa 

totalitaarinen perhe. Kasvuympäristö, joka sisältää paljon negatiivista vuorovaikutusta, on 

vaurioittava. (Määttä 2007, 14-15.) Kaikki perheet eivät pysty takaamaan riittävää turvaa lap-

silleen ja moni perheistä kokee olevansa ongelmiensa kanssa yksin. Tällaiset perheet tarvitse-

vat apua selviytymiseensä. (Friis ym. 2004, 21.) 
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Perhesuhteet ovat ihmisten elämään vaikuttavista suhteista merkittävimpiä (Sévon & Notko 

2008, 13). Perhesuhteet ovat vastuu- ja luottamussuhteina myös erityisiä, koska niitä säädel-

lään institutionaalisesti, mutta samaan aikaan ne mielletään yksityisyyteen kuuluviksi. Perhe-

suhteissa eivät välttämättä päde muihin ihmissuhteisiin ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvät 

säännöt ja niissä tapahtuvat ihmisten kohtaamiset luokitellaan yksityisasioiksi. Läheisissä ja 

merkittävissä suhteissa ovat vahvasti läsnä sekä tunnustuksen kaipuu että haavoittumisen 

mahdollisuus. Läheisten ihmissuhteiden tiedetään muovaavan käsityksiä itsestä ja suhteista 

toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. (Sévon & Notko 2008, 261.) Perheeseen liittyy par-

haimmillaan rohkaisevia, rakastavia ja helliä ihmissuhteita. Pahimmillaan perheenjäsenten 

väliset suhteet ovat valta- ja alistussuhteita, joissa ilmenee väkivaltaa ja ahdistavia käyttäy-

tymisnormeja. Osa suomalaisista kokee perheen itselleen todella tärkeäksi, osalla taas suhde 

perheeseen on ohut tai jopa kokonaan katkennut. (Törrönen 2012, 17.) 

4.1 Vanhemmuus  

Jos aiheena on perheen lasten välillä tapahtuva väkivalta, ei mielestäni voi jättää käsittele-

mättä teemaa vanhemmuudesta. Koska vanhemmuusnäkökulma on erottamaton osa aihettani, 

se kulkee mukana ja nousee tarkasteluun teoreettisen viitekehyksen eri osioissa. Vanhemmuu-

den määritelmä ei aina ole yksiselitteinen. Vanhemmuus voi olla biologista, juridista, psyyk-

kistä tai sosiaalista (Vilén ym. 2006, 86). Tämän opinnäytetyön kontekstissa vanhemmilla vii-

tataan lasten kanssa asuviin huoltajiin, joiden vanhemmuus voi määrittyä minkä tahansa 

edellä mainitun perusteella. Pyrin tässä luvussa avaamaan vanhemmuuden käsitettä aiheen 

kannalta olennaisista näkökulmista, jotka liittyvät vanhemmuuden tehtävien määrittelyyn ja 

vanhemmuuden tukemiseen. 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta määrittelee vanhempien tehtäviksi lapsen hyvin-

voinnin ja kehityksen turvaamisen. Tämä tarkoittaa hyvää hoitoa, kasvatusta, valvontaa ja 

huolenpitoa. Huollon velvoitetaan turvaavan myös myönteiset ja läheiset ihmissuhteet sekä 

tarjoamaan turvallinen kasvuympäristö. (361/1983 1:1.) Holmberg (2000, 9) tiivistää vanhem-

pien tehtäviksi lapsen suojelemisen ja turvallisena satamana toimimisen.  

Perheterapeutti Anita Birstolin mukaan (ks. Peltonen 2004, 7) ”Vanhemmuus on osa perheen 

tehtävää, joka vaihtelee sen mukaan, millaisessa kehitysvaiheessa perhe on”. Vanhemmuuden 

käsitteen merkitys ja miten se koetaan, on kiinteässä yhteydessä yhteiskuntaan ja siinä ta-

pahtuviin muutoksiin. Vanhemmuudelle asetettuihin normeihin ja ihanteisiin vaikuttavat 

muun muassa yhteiskunta-, terveys-, ja sosiaalipolitiikka, vallitseva yleinen mielipide ja ym-

päristö. (Birstol 2004, ks. Peltonen 2004, 8.)  

Vanhempien kasvatustehtävää voidaan myös hahmottaa esimerkiksi Vanhemmuuden roolikar-

tan avulla. Vanhemmuuden roolikartta on Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hen-

kilökunnan vuonna 1999 kehittämä työväline perhekuntoutukseen ja vanhemmuuden 
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arviointiin (Vanhemmuuden roolikartta 2018). Roolikartassa vanhemmuus on esitetty visuaali-

sena kokonaisuutena. Kartan mukaan vanhemmuuteen kuuluvaa viisi perusroolia ovat huol-

taja, rakkauden antaja, rajojen asettaja, ihmissuhdeosaaja sekä elämän opettaja. (Roolikar-

tan käyttöohje 2018.) Jokaiseen päärooliin kuuluu kuudesta yhdeksään alaroolia. Roolikartta 

on tarkoitettu perheiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille yhtenäiseksi, yhteisesti hy-

väksytyksi ja jäsentyneeksi näkemykseksi vanhemmuudesta. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi 

yhteistyövälineenä työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksessa, vanhemmuuden ja lastensuo-

jelutoimenpiteiden tarpeen arvioimisessa sekä oman vanhemmuuden pohtimisessa. (Vilén ym. 

2006, 119.) Ohessa kuvaliite roolikartasta (kuvio 3). 

 

Kuvio 3: Vanhemmuuden roolikartta (Vanhemmuuden roolikartta® 2013) 

Kuten perhettä ja perhesuhteita ylipäänsä, myös vanhemmuutta kuvaa muutos yksityisestä 

julkiseksi. Nykypäivän vanhemmuus on jaettu julkisten instituutioiden, kuten neuvolan, päivä-

hoidon ja koulun kanssa. Instituutiot jakavat vanhemmille tietoa liittyen lapsen hoitoon, kas-

vuun, kehitykseen ja kasvattamiseen. Lisäksi instituutiot määrittävät, mikä on hyvää ja oi-

keaa lastenkasvatusta ja valvovat kotikasvatusta. (Kekkonen 2004, 20.) Vanhemmat hakevat 

yhä useammin tukea vanhemmuuteensa ammattikasvattajilta (Vilén ym. 2006, 107). Vanhem-

mat tarvitsevat tukea sekä tavallisissa ja arkisissa asioissa että elämän kriisitilanteissa (Vilén 

ym. 2006, 86).  



 25 
 

 

Vanhemmuuteen liittyvät vaikeudet on todettu merkittäviksi riskitekijöiksi muun muassa lap-

sen mielenterveysongelmiin, yleiseen pahoinvointiin ja ei-toivottuun käyttäytymiseen (Solan-

taus-Simula ym. 2002; Leinonen ym. 2003, ks. Halme & Perälä 2014, 216). Voimavaroja van-

hemmuudelta saattavat viedä esimerkiksi vanhempien omat vaikeudet (Holmberg 2000, 9). 

Ennen kuin ongelmat pääsevät riistäytymään käsistä, vanhempia voidaan tukea esimerkiksi 

neuvolatyössä, kotihoidossa ja päivähoidossa (Vilén ym. 2006, 107). Neuvolatyön työmuotoja 

vanhemmuuden tukemiseksi ovat vastaanotot, kotikäynnit, perhekeskuksen palvelut, kuten 

vanhempainvalmennus, ryhmäneuvola, pienryhmät ja perhetyö (Vilén ym. 2006, 107-108). 

Vanhempia voidaan tukea myös esimerkiksi lapsi- ja perhetyön kotipalveluilla ja kotihoidolla 

(Vilén ym. 2006, 111). 

4.2 Sisarussuhde 

”Tunteet, joiden juuret ovat lapsuusajan sisarussuhteissa, voivat säilyä aikuisuuteen ja van-

huuteen asti ja vaikuttaa meihin tavoilla, joita emme olisi ikinä osanneet kuvitellakaan” – pai-

nottaa Judy Dunn, Iso-Britannian lääketieteellisen tutkimusneuvoston tutkimusprofessori Lon-

toolaisen King’s Collegen psykiatrian laitoksesta (ks. Parker & Stimpson 2004, 11). 

Sisaruksen osa ei aina ole helppo ja monille sisarussuhde on yksi elämän vaikeimmista ihmis-

suhteista (Parker & Stimpson 2004, 7). Tästä huolimatta sisaruksista kirjoitettuja teoksia on 

vähän (Parker & Stimpson 2004, 8). Vaikka sisarussuhteille annetaankin paljon symbolista ar-

voa, ovat ne myös tieteen alalla perhesuhteista kaikista näkymättömimmät. Eläintieteessä ja 

psykologiassa sisarusten tutkiminen on lisääntynyt, mutta silti asiasta tiedetään yhä niukasti 

ja esimerkiksi vanhemmuuden tutkimuksiin verrattuna sisarussuhteita on tutkittu 50 kertaa 

vähemmän. (Rotkirch 2014, 184.) Tässä luvussa sisarussuhdetta käsitellään varsin laaja-alai-

sesti alkaen sisarussuhteen yleisestä tarkastelusta jatkuen toimivan sisarussuhteen ja sisarus-

suhteeseen liittyvien haasteiden ja ongelmien tarkastelun kautta pohdintaan vanhemmuuden 

merkityksestä sisarussuhteille ja niiden tukemiselle. Alun yleisessä tarkasteluosiossa teemoina 

ovat sisaruuden määrittely, sisarussuhteen merkitys, sisarusten välinen kiintymys, sisarussuh-

teille ominainen vihan ja rakkauden ambivalenssi, sisarusten nivoutuminen muuhun perhee-

seen, syntymäjärjestyksen, ikäeron ja sukupuolen vaikutukset sisarussuhteeseen ja perhesuh-

teissa omaksuttuihin rooleihin sekä sisarussuhde eri ikäkausina. 

Sisarussuhde on äitisuhteen ohella todennäköisesti ihmisen evoluutiohistorian suhteista van-

himpia ohittaen esimerkiksi parisuhteen ja isyyden (Rotkirch 2014, 185). Kaulio ja Svennevig 

(2006, 8) toteavat sisaruudesta kertovassa kirjassaan, että sisarukset kantavat toisiaan sieluis-

saan elämänsä loppuun saakka. Toisin kuin esimerkiksi ystävyys- tai parisuhdetta, sisaruutta 

ei voi irtisanoa. Myöskään yhteistä koettua menneisyyttä ei ole mahdollista pyyhkiä olematto-

miin. (Kaulio ja Svennevig 2006, 8.) Sisarussuhteissa kyse on siitä, miten kukin lapsi suhtautuu 

itseensä ja sisarukseensa, mutta myös siitä, miten vanhemmat suhtautuvat kuhunkin lapseen, 

millaisena lapsi uskoo muiden pitävän häntä ja kuinka hän kokee tulleensa kohdelluksi (Parker 
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& Stimpson 2004, 8). Tietyistä yleisistä ominaispiirteistään huolimatta jokainen sisarussuhde 

on ainutlaatuinen - niin kuin ovat sen osapuoletkin (Parker & Stimpson 2004, 138). 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan (Sisarus 2018) sanaa sisarus käytetään samojen vanhempien 

lapsista (sisarista ja veljistä), jotka ovat sukulaissuhteessa toisiinsa mutta myös puoli- ja kas-

vatussisaruksista. Uusperheen lapsella voi olla jopa kolmenlaisia sisarussuhteita: biologisia 

täyssisaruksia, sisko- ja velipuolia sekä uussisaruksia (äiti- tai isäpuolen edellisen liiton lapset) 

(Sisarussuhteet 2018). Sisaruuden käsite kattaa siis monenlaisia muunnelmia perussisaruu-

desta (Kaulio & Svennevig 2006, 8). Tässä opinnäytetyössä sisarussuhde ymmärretään sen laa-

jimman määritelmän mukaan. 

Sisarussuhteen merkityksen tarkastelu on jäänyt toissijaiseksi verrattuna esimerkiksi vanhem-

pien ja lapsen väliseen suhteeseen, jota perinteisesti pidetään lasten myöhemmän elämän ki-

vijalkana (Kaulio & Svennevig 2006, 11). Monet asiantuntijat ja tutkijat (esim. Kaulio & Sven-

nevig 2006, 8; Apter 2017; Parker & Stimpson 2004, 12) ovat kuitenkin todenneet myös sisa-

russuhteilla olevan suurta merkitystä ihmisen koko elämään. Sisarussuhde muovaa jokaisen 

lapsuutta ja myös sitä, millaisiksi aikuisiksi he kasvavat. Sisarussuhde vaikuttaa muun muassa 

syvästi käsitykseen, joka lapselle muodostuu itsestä ja muista, ohjaten jopa heidän valinto-

jaan ammatista puolisoon ja omien lasten lukumäärään (Parker & Stimpson 2004, 12). Lasten 

suhtautumisen toisiinsa tiedetään vaikuttavan myös lasten minäkuvaan, itsetunnon rakentumi-

seen, tunne-elämään ja tapaan kohdata maailma. Sisarussuhteet vaikuttavat myös myöhem-

min elämässä omaksuttaviin rooleihin. Sisarukset ovat lapsen ensimmäiset ystävät ja viholliset 

sekä ihmiset, joihin voi realistisesti verrata ja peilata itseään. Sisarussuhteen myötä opitaan, 

että omilla tunteilla, mielipiteillä ja jopa olemassaololla ei ole samanlaista merkitystä kuin 

toisen. Sisarusten kanssa opitaan myös vaatimaan oikeudenmukaista kohtelua. (Kaulio ja 

Svennevig 2006, 8.)  

Sisarussuhde on usein myös ihmisen pitkäaikaisimpia ihmissuhteita (Rotkirch 2014, 185; Parker 

& Stimpson 2004, 13). Se jatkuu mahdollisesti läpi koko elämän, siinä missä vanhemmat ehti-

vät kuolla ja ystävät ja puoliso tavataan tavallisesti vasta nuoruudessa. Lisäksi sisarussuhde on 

heti äiti – lapsi-suhteen jälkeen määrällisesti yleisin perhesuhde lapsuuden aikana. Ilman isää 

eläviä lapsia on Suomessa kolme kertaa enemmän kuin ilman sisaruksia eläviä. (Rotkirch 2014, 

188.) Näidenkään seikkojen vuoksi ei ole siis yhdentekevää, minkälaisia lasten sisarussuhteet 

ovat laadultaan. Lisäksi on syytä huomioida, että lapsille itselleen heidän keskinäiset suh-

teensa merkitsevät vielä paljon enemmän kuin mitä aikuiset ehkä ymmärtävät (Kaulio ja 

Svennevig 2006, 11). 

Sisaruksille on tyypillistä kiintyä toisiinsa. Kiintymyksen kannalta keskeisiä ovat varhaiset vuo-

det, jolloin sisarukset leimautuvat toisiinsa sekä geneettinen samankaltaisuus, joka viestittää 

verisukulaisuudesta. (Rotkirch 2014, 188-189.) Kiintymystä sisaruksiin voidaan tutkimusten 
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mukaan havaita jo kahdeksan kuukauden ikäisissä vauvoissa (Kaulio & Svennevig 2006, 149). 

Yhteinen geeniperimä ei kuitenkaan ennusta yksioikoisesti kiintymystä (Rotkirch 2014, 199). 

Kiintymystä vahvistavat myös yhdessä vietetyt vuodet, joten hyviä ja läheisiä sisarussuhteita 

voi saada myös uusperheiden myötä. Lisäksi suhteen ja kiintymyksen laatuun vaikuttavat aina 

myös sisarusten sukupuoli ja persoonallisuus. (Rotkirch 2014, 188-189.) Aina sisarusten välille 

ei synny kiintymystä. On myös mahdollista, että lapsi ei vain pidä sisaruksestaan ja tunne voi 

olla joko yksi- tai molemminpuolinen. Joskus sisarukset eivät tule toimeen keskenään, koska 

he ovat persoonallisuudeltaan niin erilaisia. Syvä ja pysyvä emotionaalinen yhteensopimatto-

muus voi tehdä sisarussuhteesta ongelmallisen. (Parker & Stimpson 2004, 154-155.) Sisarusten 

suhtautumista toisiinsa täysin välinpitämättömästi pidetään harvinaisena (Parker & Stimpson 

2004, 139). 

Erityisen leimallista sisarussuhteille on niiden tunnevoima, joka on sekoitus kilpailua ja suoje-

lua, vihamielisyyttä ja rakkautta. Toisin sanoen, tavallisesti sisarukset tuntevat toisiaan koh-

taan hyvin ristiriitaisia tunteita. Toisissa sisarussuhteissa saatetaan osoittaa enemmän kiinty-

mystä, toisissa vihamielisyyttä, mutta useimmissa suhteissa esiintyy sekä ystävällisyyttä että 

aggressiota sisarusta kohtaan. (Apter 2007, 27.) Freudin näkemyksen mukaan vanhemman lap-

sen sisarukseensa tuntema viha on peräisin arvioidusta uhkasta, jonka sisarus aiheuttaa hänen 

asemalleen. Samalla vanhempien esimerkki ja moraali ohjaavat rakastamaan sisarusta, jonka 

lapsi saattaa kokea ehdoksi tulla hyväksytyksi perheessään. Freudin mukaan sisaruskiintymys 

saattaa olla siis ainakin osittain peräisin rakkaudesta vanhempiin. (ks. Apter 2007, 29-30.) 

Usein sisarukset viettävät toistensa kanssa enemmän aikaa kuin mitä lapsi viettää vanhem-

pansa kanssa. Sisarusten välille syntyvää suhdetta voidaan pitää eräänlaisena minimaailmana, 

joka nivoutuu perheen muihin suhteisiin ja ilmapiiriin. Sisarussuhde on siis yhteydessä niin ai-

kuisten suhteeseen kuin vanhemman ja lapsen välisiin suhteisiin. Siihen, millaiseksi nivoutu-

minen ja yhteys muodostuvat, vaikuttavat monet asiat, kuten sisarusten määrä, persoonalli-

suus, ikä, sukupuoli, vanhemmat, varallisuus ja ympäristö. (Rotkirch 2014, 191-193.) Hyvät 

suhteet tarttuvat ja vahvistavat toisiaan perheen sisällä: jos vanhempien keskinäinen suhde 

on hyvä, se näkyy myös parempina sisarussuhteina, ja jos aikuiset panostavat lapsiin, myös 

sisarusten välit vahvistuvat (Rotkirch 2014, 193). 

Lapselle muodostuu perheessä ja sisarussuhteissa erilaisia rooleja. Syntymäjärjestyksen vaiku-

tuksesta lapseen on kirjoitettu paljon kirjoja, mutta vankkoja tutkimustuloksia ei aiheesta 

Rotkirchin (2014, 203) mukaan ole saatu – sisarusten välejä säätelevät siis muut asiat kuin hei-

dän syntymäjärjestyksensä. Vaikka perhesuhteissa omaksuttu rooli ei siis välttämättä ole lain-

kaan sidottu syntymäjärjestykseen, yleistykset esikoisista, keskimmäisistä ja kuopuksista saat-

tavat joillakin pitää paikkansa (Kaulio & Svennevig 2006, 23-32). Yleisesti ajatellaan, että esi-

koiset ovat vastuunkantajan roolissa siinä missä kuopuksen asemassa ollaan hoivattuna ja 

opastettuna ilman odotuksia nopeasti isoksi kasvamisesta. Koska keskimmäinen lapsi joutuu 
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siirtymään kuopuksen asemasta isomman sisaruksen rooliin olematta kuitenkaan esikoinen, 

hän usein joutuu hakemaan paikkaansa ja asemaansa perheessä ja sisarusten keskellä. Tämän 

johdosta keskimmäiseen liitetään diplomaattisia piirteitä, kuten joustavuutta ja vaativuutta. 

(Kaulio & Svennevig 2006, 23-27.) 

Tavanomaisesti vanhemmat sisarukset haluavat auttaa ja hoitaa pienempiä, kun taas nuo-

remmat sisarukset ihailevat ja matkivat isompia (Rotkirch 2014, 188-189). Joskus isomman si-

saruksen rooli hoivaajana mahdollistaa niin sanotun vallankaappauksen, jossa lapsi omaksuu 

vanhemman roolin suhteessa pikkusisarukseensa. Joskus myös vanhemmat saattavat elämänti-

lanteestaan johtuen luovuttaa liikaa kasvatusvastuutaan ja valtaa lapselle ja aiheuttaa lasten 

suhteissa vääristymän. Vastuunkantajan rooli saattaa lapselle olla taakka ja marttyyriyden 

lähde. (Kaulio & Svennevig 2006, 29-31.) Jos sisarusten ikäero on enemmän kuin kuusi vuotta, 

heillä molemmilla saattaa olla mahdollisuus kokea ainoan lapsen asema (Kaulio & Svennevig 

2006, 12). Suuri ikäero vähentää yhteisiä kiinnostuksen kohteita mutta ei estä suurta emotio-

naalista läheisyyttä (Rotkirch 2014, 198-199).   

Myös suhteessa sisarukseen muodostuu erilaisia rooleja – on alistujia, hauskuuttajia, miellyt-

täjiä ja näkymättömiä lapsia. Roolit saattavat toimia keinona selviytyä perheen sisäisissä val-

takuvioissa. Joskus lapsi suojaa roolin avulla itseään sisaruksen hyökkäävyydeltä, ilkeydeltä 

tai ylivoimaisuudelta. (Juusola 2015, 113.) Erityisen roolin omaksumalla lapsi voi myös erot-

tautua muista. Rooli saattaa antaa turvaa, koska silloin lapsi kokee erottuvansa sisaruksis-

taan, jolloin häntä ei ole helppo korvata (Apter 2007, 113). Roolit ohjaavat ihmisen tapaa 

reagoida ja käyttäytyä. Tämän päivän tapa toimia voi hyvinkin olla seurausta jo varhain omak-

sutusta roolista. Ei ole mahdotonta, että ihminen jää jonkun roolin vangiksi niin pitkäksi ai-

kaa, että oma todellinen persoona jää itsellekin tuntemattomaksi. (Kaulio & Svennevig 2006, 

36.) 

Myös sukupuolierot näkyvät ja vaikuttavat sisarussuhteissa (Kaulio & Svennevig 2006, 15). Lap-

sen sukupuoli saattaa vaikuttaa hänen asemaansa perheessä ja sitä kautta sisarussuhteeseen. 

Esimerkiksi monissa kulttuureissa poikalapsen asema on edelleen täysin ylivertainen verrat-

tuna tyttölapsiin. Poikiin ja tyttäriin saatetaan suhtautua eri tavoin sitä edes ymmärtämättä. 

Perheissä saatetaan myös tietoisesti vahvistaa tietynlaisia miehen ja naisen rooleja. Tasapuo-

linen samoin säännöin ja asentein suhtautuminen veljeen ja sisareen voi vaatia vanhemmilta 

pinnistelyjä. (Kaulio & Svennevig 2006, 39-43.) Esimerkiksi perhesuhteiden ylläpitämisestä 

päävastuuta yleensä kantavat nimenomaan siskot. 

Kahden veljen välinen suhde on monissa kulttuureissa sisarussuhteista läheisin. Kaulion ja 

Svennevigin mukaan (2006, 15) eräässä tutkimuksessa saatiin kuitenkin viitteitä, että Länsi-

maissa läheisimmät sisarussuhteet olisivatkin siskosten välillä. Kilpailu ja mustasukkaisuus 

näyttäisi sitä vastoin olevan yleisempää veljesten välillä. Iän myötä veljekset tavallisesti 
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etääntyvät toisistaan entisestään, kun taas siskosten suhde muuttuu läheisemmäksi. (Kaulio & 

Svennevig 2006, 15.) 

Sisarussuhde on muuttuvainen ja näyttäytyy erilaisena eri ikäkausina (Kaulio & Svennevig 

2006, 8). Keskilapsuus ja varhaisnuoruus (noin kuudesta ikävuodesta murrosiän alkuun) ovat 

yleensä tasaisinta aikaa sisarussuhteessa. Nuoruusiässä sisarussuhteet muuttuvat usein dra-

maattisesti. Sen aikana sisarusten vaikutus toisiinsa voi myös olla hyvin syvällinen ja dramaat-

tinen - sekä hyvässä että pahassa. Osa sisaruksista pysyy läheisinä läpi nuoruusiän mutta useat 

ottavat silloin etäisyyttä. (Parker & Stimpson 2004, 271-273.) Yleensä isommat lapset tappe-

levat keskenään vähemmän, mutta yhteenotot voivat teini-ikäisillä olla aikaisempaa rajumpia 

(Parker & Stimpson 2004, 286-287). 

Itsenäistymisen myötä sisarukset alkavat rakentaa tahoillansa omaa elämää ja he saattavat 

elää maantieteellisesti hyvinkin kaukana toisistaan (Kaulio & Svennevig 2006, 14). Kun sisa-

rukset aikuistuvat ja saavat oman perheen, suhteet sisaruksiin muuttuvat tavallisesti etäisem-

miksi ja tasaisemmiksi (Rotkirch 2014, 204). Muutos lapsuuden käyttäytymiseen on usein huo-

mattava: tahallisen ärsyttämisen ja nahistelun tilalle astuu usein korostettu hienotunteisuus. 

Syy varovaiseen käyttäytymiseen johtuu Kaulion ja Svennevigin mukaan (2006, 138) muun mu-

assa rakkaudesta ja arvostamisesta sisarusta kohtaan: läheistä ihmistä ei haluta menettää. 

Perheen tutut roolit istuvat kuitenkin tiukassa ja saattavat alkaa käydä ahtaiksi iän myötä 

(Kaulio & Svennevig 2006, 137). 

Nuorista aikuisista joka viides kokee sisaruksensa erittäin läheiseksi, puolet läheiseksi ja joka 

kymmenes etäiseksi (Sukupolvien ketju -tutkimus, ks. Rotkirch 2014, 204). Suomessa sisaruk-

sen kanssa ollaan sukulaisista eniten vuorovaikutuksessa omien ja puolison vanhempien ja ai-

kuisten lasten jälkeen. Keski-iässä sisaruksia tavataan yleensä kuukausittain tai harvemmin. 

Käytännön avun antaminen sisaruksille on harvinaisempaa kuin avun antaminen aikuisille lap-

sille tai ystäville. (Rotkirch 2014, 205-206.) Kadonneita tai haalistuneita sisarussuhteita pyri-

tään usein elvyttämään siinä vaiheessa, kun sisarukset alkavat ikääntyä. Ikääntyessä omasta 

elämästä laaditaan tilinpäätöstä muistelemalla ja hakemalla vastauksia omaa elämää koske-

viin kysymyksiin ja ymmärrystä sen mustiin aukkoihin. Sisarukset voivat olla tässä selvittämis-

työssä avuksi, vaikka muistot eivät aina olisikaan yhteneväiset omien muistojen kanssa. (Kau-

lio & Svennevig 2006, 19.) 

4.2.1 Toimivan sisarussuhteen merkitys 

Rotkirchin mukaan (2014, 192) tärkeimpiä sisarusten keskinäisiä tehtäviä on toistensa hiomi-

nen yksilöiksi. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että sisarussuhteen läheisyys parantaa 

ystävyyden taitoja myös muiden lasten parissa. Sisarukset voivat lisätä toistensa sosiaalisia 

taitoja ja vuorovaikutuksellisuutta heijastuen käyttäytymiseen päiväkodista aikuisuuteen. 
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Hyvä suhde sisarukseen saattaa myös aikuisuudessa suojata kriiseissä ja mielenterveyteen liit-

tyviltä ongelmilta. (Rotkirch 2014, 192.) 

Parhaimmillaan sisarus voi olla läheisin ja vankin tukija (Rotkirch 2014, 194). Asiat, joita voi 

Kaulion ja Svennevigin mukaan (2006,162) saavuttaa ainoastaan sisarussuhteen kautta, ovat 

toisen ytimen tunteminen, jaettu historia ja yhteiset muistot. Aikuiselle ihmiselle sisarus 

saattaa olla ainoa henkilö, joka tuntee tämän lapsiminän (Kaulio & Svennevig 2006, 162). Si-

sarukset ovat osa oman henkilöhistorian kokonaisuutta ja osa lapsuuden perhettä (Kaulio & 

Svennevig 2006, 166). Dorothy Rowen mielestä (ks. Parker & Stimpson 2004, 9) onnellisessa 

perheessä kaikki sen jäsenet – siis myös sisarukset – suhtautuvat toisiinsa kuin ystäviin. Ystä-

vyys on Rowen mukaan (ks. Parker & Stimpson 2004, 9) vastavuoroinen suhde, jonka kummat-

kin osapuolet pitävät toisiaan tasa-arvoisina ja kohdistavat toisiinsa parhaita inhimillisiä hy-

veitä, kuten kiintymystä, luottamusta, rehellisyyttä, lojaaliutta, suvaitsevaisuutta, anteliai-

suutta ja ystävällisyyttä. Sisarussuhde voi olla elinikäinen lahja (Parker & Stimpson 2004, 13) 

ja parhaimmillaan kuin ystävyyssuhde (Rowe 2004, ks. Parker & Stimpson 2004, 9). 

4.2.2 Aggressio sisarussuhteessa 

Varmaan jokainen toivoo, että suhteet sisaruksiin olisivat läheiset ja harmoniset. Toisen eri-

laisuus ja ristiriidat voivat kuitenkin tuntua käsittämättömiltä, eikä sisaruksen kanssa ole vält-

tämättä aina helppoa elää. (Kaulio & Svennevig 2006, 166.) Sisarussuhteisiin saattaa liittyä 

esimerkiksi kateutta ja mustasukkaisuutta (Sinkkonen & Korhonen 2016, 122). Sisarussuhteille 

kuten muillekin elintärkeille perhesuhteille on myös ominaista, että ne sisältävät molemmat 

ääripäät äärimmäisestä läheisyydestä viileään etäisyyteen ja jopa vihaan. Kuitenkin juuri sisa-

russuhteessa liikkuminen tällä akselilla on erityisen runsasta ja ailahtelevaa. (Rotkirch 2014, 

183.)  

Vaikka sisarussuhteeseen liittyisi voimakkaita kielteisiä tunteita kuten kateutta, ja se näkyisi 

kilpailuna, suhde on usein samalla myös lämmin, läheinen ja hellä (Parker & Stimpson 2004, 

138). Kielteiset tunteet voivat olla myös tärkeitä. Ne voivat auttaa lasta omien tarpeiden tun-

nistamisessa ja niiden puolustamisessa. Myös kilpailutilanteesta voi olla hyötyä, jos se toimii 

lapsen identiteetin kehittäjänä. Myös elämään väistämättä kuuluvista riidoista voidaan oppia 

vihan, turhautumisen ja mustasukkaisuuden käsittelyä. (Parker & Stimpson 2004, 138.) 

Sisarussuhteelle on tyypillistä, että siltä siedetään paljon. Esimerkiksi verrattuna ystävyyssuh-

teisiin sisarukselta siedetään usein paljon enemmän ennen kuin kysymykseen tulee täydelli-

nen välirikko. Yhteyden lopullinen katkeaminen sisarusten välillä onkin verraten harvinaista. 

(Rotkirch 2014, 194; Kaulio & Svennevig 2006, 147.) Rotkirchin mukaan (2014, 194) sisarusten 

väliset ristiriidat kuuluvat ihmisluontoon. On myös mahdollista, joskin poikkeuksellista, että 

sisarukset vihaavat toisiaan korjaamattomasti tai tuntevat toisiaan kohtaan pelkkää välinpitä-

mättömyyttä (Kaulio & Svennevig 2006, 147).  
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Seuraavaksi kuvaan sisarussuhteen varjopuolia jaoteltuna tavallisiin haasteisiin ja hälyttäviin 

ongelmiin. Tavallisina sisarussuhteeseeen kuuluvina haasteina voidaan pitää uuden vauvan 

syntymistä, kateutta, kilpailua ja erimielisyyksiä. Myös perinnönjakoa pidetään tilanteena, 

joka voi olla sisarussuhteelle koetus. Tavalliset haasteet muuttuvat ongelmallisiksi silloin, jos 

niihin liittyy väkivaltaa. 

Tavallisia haasteita 

Uuden vauvan tulo perheeseen voi olla pienelle lapselle järkytys. Erityisesti perheen ainoan 

lapsen asemaan tottuneen esikoisen kohdalla sopeutuminen tilanteeseen voi olla vaikeaa. 

(Apter 2007, 33; Parker & Stimpson 2004, 14.) Esikoinen on aikaisemmin saanut jakamatonta 

huomiota, mutta toisen lapsen synnyttyä huomio siirtyy vauvaan. Esikoinen saattaa olla vihan 

ja rakkauden ristitulessa. (Kaulio & Svennevig 2006, 24.) Järkytys saattaa pikkulapsella olla 

jopa niin paha, että voidaan puhua lapsen kokemasta syrjäytymistraumasta. Syrjäytymistrau-

man kokeminen ei ole riippuvainen syntymäjärjestyksestä ja useat sisarukset joutuvat sen ko-

kemaan. (Apter 2007, 33-34.) Sisarustraumaa kuvataan yleensä äkilliseksi ymmärrykseksi siitä, 

että ei ole perhepiirissä enää ainutlaatuinen (Apter 2007, 34). Tilanne on vaikea myös nuo-

remmalle sisarukselle: hänkin joutuu jossakin vaiheessa ymmärtämään, että joutuu jakamaan 

voimallisen siteensä vanhempiin. Sen lisäksi hän saattaa joutua kohtaamaan myös sisaruk-

sensa vihamielisyyttä (Apter 2007, 35). 

Sisaruskateudesta kertovia tarinoita ja legendoja on olemassa monia aina Kainista ja Aabelista 

lähtien. Sisaruskateus voi olla kilpailua vanhempien huomiosta mutta myös lasten keskinäisiin 

suhteisiin tai persoonallisuuden piirteisiin liittyvä ilmiö. (Kaulio & Svennevig 2006, 11.) Ka-

teutta on vaikea estää, koska syynä sen syntymiselle voi olla mikä tahansa (Kaulio & Svenne-

vig 2006, 108). Kateus ei välttämättä liity myöskään suhteen muihin puoliin. Läheiset ja har-

voin riitelevät sisarukset saattavat tuntea toisiaan kohtaan kateutta ja sitä vastoin alituisesti 

nahistelevat sisarukset eivät välttämättä ole ollenkaan kateellisia toisilleen. (Apter 2007, 27.) 

Kateudesta tekee erityisen kipeää se, että kohde on läheinen ja suuresti itsen kaltainen. 

Yleensä ihminen kadehtii silloin, kun toisella on jotain, mitä itsellä ei ole. Toisaalta yhtä pal-

jon kateutta voi herätä myös tapauksissa, joissa toinen edustaa sellaista, mikä tuntuu vähen-

tävän omaa arvoa, ja jonka hyvien ominaisuuksien ihminen pelkää riistävän itseltään rakkau-

den. (Apter 2007, 57.) Jos vanhemmat eivät jostain syystä kykene asettamaan rajoja lapsen 

toiminnalle, sisaruskateuden seuraukset voivat ryöstäytyä käsistä (Kaulio & Svennevig 2006, 

112). On mahdollista, että lapsen kokema kateus purkautuu joskus todella voimakkaana (Kau-

lio & Svennevig 2006, 106). Jos sisaruskateus on hankalaa, sitä voi selvitellä esimerkiksi kasva-

tus- ja perheneuvolassa (Sinkkonen & Korhonen 2016, 127-128). Toisaalta kateutta on ole-

massa kahdenlaista laatua: tuhoavaa ja rakentavaa (Kaulio & Svennevig 2006, 117). Epäoikeu-

denmukaisuuden herättämän mielipahan voi tiedostamisen ja hyväksymisen kautta kanavoida 

myös voimavaraksi (Kaulio & Svennevig 2006, 118). 
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Sisarussuhde rakentuu vanhempi – lapsi-suhteen tavoin kiintymykselle ja insestiaversiolle (sek-

suaaliselle vastenmielisyydelle, jota tunnetaan yhdessä kasvaneita kohtaan), mutta se, mikä 

tekee sisarussuhteesta ominaislaatuisen, on suhteen rakentuminen myöskin suoralle keskinäi-

selle kilpailulle (Rotkirch 2014, 183). Rotkirchin mukaan (2014, 184) on suorastaan väistämä-

töntä, että sisarukset kilpailevat toistensa kanssa vanhempien resursseista ja ajasta. Sisaruk-

sesta uhkaavan tekee hänen samanlainen asema, yhteinen tausta ja yhteiset ihmissuhteet 

(Apter 2007, 57). Pohjimmiltaan sekä kateus että kilpailu ovat ulkopuolelle jäämisen ja hylä-

tyksi tulemisen pelkoa (Apter 2007, 56). Alle kahden vuoden ikäero kasvattaa kilpailua van-

hempien huomiosta ja on täten suurempi haaste sisarusten väliselle suhteelle kuin suurempi 

ikäero (Rotkirch 2014, 198-199). Sisarusten kilpailut saattavat tuntua loputtomilta ja turhilta: 

”Minulla on enemmän kuin sinulla”, ” Minun piirustukseni on parempi kuin sinun”, ” Minä pää-

sen istumaan isän viereen”. Kilpailut harvoin kuitenkaan pyrkivät parantamaan todellista ase-

maa. (Apter 2007, 118-119.) Apterin mukaan (2007, 119) kilpailut ovat tapoja korostaa omaa 

erilaisuutta suhteessa sisarukseen. Kilpailut voivat olla yrityksiä vastata kysymyksiin ”Missä 

minä olen” ja ”Missä sinä olet”. Sisarukset haluavat kokea olevansa erilaisia ja erikoisia, 

koska he kokevat sisaruksen olevan uhka omalle ainulaatuisuudelle (Apter 2007, 119). 

Sisaruksille on lapsena melko tyypillistä tahallinen toinen toisensa ärsyttäminen, kiusoittele-

minen, härnääminen, arvosteleminen ja toisiaan vastaan liittoutuminen (Kaulio & Svennevig 

2006, 137). Riitojen kirjo sisältää kaikkea nahistelusta vakaviin ja jatkuviin taisteluihin (Par-

ker & Stimpson 2004, 109). Yleisimmät riidanaiheet erään tutkimuksen mukaan ovat läheisille 

sisaruksille valta ja tavarat. Sen sijaan etäisemmille sisaruksille tavallisin riitelyn aihe on pe-

tos. (Kaulio & Svennevig 2006, 148.) On laskettu, että taaperoikäiset riitelevät tunnin aikana 

keskimäärin 4 - 9 kertaa, vanhemmat lapset viidesti päivässä. Tyypillisesti riidat kestävät 

kymmenen minuuttia ja niiden jälkeinen mielipaha saman verran. Riidoilla on tapana voimis-

tua aina teini-ikään asti. Lähes kaikki sisarukset riitelevät ja Parkerin ja Stimpsonin mukaan 

(2004, 95) siihen on hyviä ja kehityksen kannalta olennaisia syitä. Lapset oppivat riidoista 

neuvottelutaitoja, erimielisyyden käsittelyä, asioiden ottamista huumorin kannalta, kaunan-

tunteita, kompromissien tekoja ja puolensa pitämistä. Silloin kun erimielisyydet kuuluvat 

osana kokonaisuuteen, jonka muodostavat lämpimät perhesuhteet ja vanhempien rakentava 

väliintulo, ne opettavat lapsille toisista ihmisistä ja elämästä paljon. (Parker & Stimpson 

2004, 96-97.) Yhteenotot sisarusten kanssa tekee Parkerin ja Stimpsonin mukaan (2004, 96) 

lapsista joustavampia ja auttaa heitä ymmärtämään paremmin toisten tunteita ja tarpeita. 

Riitely ei myöskään tarkoita, etteikö sisarukset voisi olla läheisiä ja rakastaa toisiaan. Itseasi-

assa sisarukset käyvät toistensa hermoille juuri läheisyytensä vuoksi. (Parker & Stimpson 

2004, 98.) Riitelystä ei ole haittaa, mikäli tilanne on tasapainossa - eli lapset myös viihtyvät 

keskenään (Parker & Stimpson 2004, 100). 

Jatkuva riitely ei kuitenkaan ole hyväksi kenellekään. Se voi aiheuttaa ongelmia niin sisarus-

suhteessa kuin lasten käytöksessäkin. (Parker & Stimpson 2004, 97.) Sisarusten joutumisen 
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eriarvoisesti kohdelluiksi tiedetään aiheuttavan riitoja ja huonoja välejä - myös pitkällä aika-

välillä (Rotkirch 2014, 200). On tiedossa, että konfliktit saattavat nostaa stressihormonit hai-

tallisen korkealle pitkäksikin aikaa (Rotkirch 2014, 198-199). Jatkuvaa riitelyä ja kilpailua on 

verrattu haitallisuudessaan koulukiusaamisen kohteena olemiseen (Juusola 2015, 113). Jos si-

sarusten riidat jättää selvittämättä, ne saattavat jatkua koko eliniän (Parker & Stimpson 

2004, 8). Sisarusriitojen vakavuus voi olla merkki siitä, että yhdellä tai useammalla lapsella 

on vaikeuksia ja että hän tarvitsee aikuisen apua (Parker & Stimpson 2004, 101). Silloin, jos 

lapset juuttuvat rooleihinsa joko hyökkääjäksi tai uhriksi, lapset tarvitsevat aina apua aikui-

silta. Lapsi, jota kiusataan jatkuvasti, tarvitsee suojelua. Sisarusriita voi muuttua kiusaa-

miseksi, jos jatkuvasti dominoivan lapsen käytökseen ei puututa ja katkaista kierrettä. (Par-

ker & Stimpson 2004, 100-101.) Sisarusten yhteisestä terapiasta voi olla hyötyä, jolloin kon-

flikteja selvittelevät perheen ulkopuoliset asiantuntijat (Sinkkonen & Korhonen 2016, 127-

128). 

Aikuistuneiden sisarusten elämään astuu uudenlainen hoitovastuu, kun omat vanhemmat 

ikääntyvät. Sisarussuhteiden viimeisenä kriisivaiheena pidetäänkin juuri vanhempien vanhene-

mista ja siihen liittyvää viimeisten vuosien hoivaa ja perinnönjakoa. Vielä perintöönkin liitty-

vissä jännitteissä kyse on itse varallisuuden jakamisen lisäksi myös yleisemmin luottamuk-

sesta, suhteista vanhempiin ja kateudesta. (Rotkirch 2014, 205-206.) Perintöä jaettaessa 

usein hoidetaan koettujen vääryyksien korjaaminen, jolloin perukirjan ääressä revitään auki 

koko historia. Jos sisarukset ovat oppineet aikoinaan ongelmanratkaisutaitoja vanhemmiltaan, 

he kykenevät paremmin kehittelemään oikeudenmukaisia ratkaisuja yhdessä myös aikuisina. 

(Kaulio & Svennevig 2006, 18.) 

Hälyttäviä ongelmia 

Kaikki sisarusten välillä tapahtuva ei aina ole ”vain leikkiä”. Sisarusten välillä voi ilmetä myös 

kiusaamista ja muuta väkivaltaa. (Juusola 2015, 113.) Vaikka sisarussuhteilta siedetäänkin 

paljon (Rotkirch 2014, 194), väkivaltaa ei tarvitse kenenkään sietää. Väkivalta on aina syy 

huolestua, eikä sitä tule sallia missään olosuhteissa myöskään lasten välillä (Repo 2015, 215-

216). Vanhempien vastuulla on estää väkivaltaa tapahtumasta sisarusten välillä (Juusola 2015, 

113). 

Kiusaaminen ei ole vain koulumaailman ilmiö, vaan sitä voi tapahtua myös perheessä ja sisa-

rusten välillä (Mellor, ks. Parker & Stimpson 2004, 131). Väkivalta sisarussuhteessa täyttää 

kiusaamisen kriteerit, mikäli sisarussuhteessa ilmenee vallan epätasapainoa ja väkivaltaiset 

teot ovat toistuvia ja tarkoituksellisia (Repo 2015, 213). Vaikka perheiden sisällä tapahtuvasta 

kiusaamisesta puhutaan harvoin, se voi olla tuhoisaa niin kiusatulle kuin kiusaajallekin. Jos 

sisarus tyrannisoi tai kiusaa jatkuvasti, se ei ole normaalia eikä kenellekään terveellistä. Muo-

doltaan kaikkein ilmeisintä on fyysinen kiusaaminen, mutta kiusaaminen voi ilmetä myös 
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esimerkiksi eristämisenä, uhkailuna, nöyryyttämisenä sekä sanallisena ja psykologisena kiu-

saamisena. (Parker & Stimpson 2004, 131-132.) Se, että sisarukset tuntevat toisensa hyvin ja 

tietävät mikä toista harmittaa eniten, mahdollistaa tehokkaan kiusaamisen (Parker & Stimp-

son 2004, 99). Sisarukset voivat kohdella toisiaan huonommin kuin kavereitaan, koska on sosi-

aalisesti vähemmän paheksuttavampaa käydä siskon tai veljen kimppuun kuin kaverin. (Parker 

& Stimpson 2004, 100). On mahdollista, että sisarus kiusaa toista vuosikausia vanhempien 

huomaamatta sen vakavuutta tai siihen puuttumatta. Lapselle vanhemman tuen puuttuminen 

voi tehdä yhtä kipeää kuin itse kiusaaminen. (Parker & Stimpson 2004, 131.) Puuttumatto-

muus kiusaamiseen voi vaikuttaa erittäin epäsuotuisasti lapsen kehitykseen ja myöhempiin va-

lintoihin. Heikko itsetunto ja masennus ovat tavallisia pitkäaikaisen kiusaamisen uhreilla. Kiu-

saamisen taas on todettu altistavan väkivaltaisuudelle myös myöhemmin elämässä sekä ko-

tona että sen ulkopuolella. (Parker & Stimpson 2004, 131-132.) 

Tunnusmerkillisen siteen sisarusten välille synnyttää helppous ymmärtää toistensa ajatuksia, 

mielialaa ja tunteita (Apter 2007, 70). Sisarusten välinen empatia saa sisarukset tuntemaan 

toisensa läheisiksi, mutta se ei välttämättä saa heitä käyttäytymään hyvin toisiaan kohtaan 

(Apter 2007, 85-86). Empatia ei siis takaa myötätuntoa (Apter 2007, 91). Empatia eli kyky ym-

märtää sisarusta, voi toisinaan johtaa huolehtimisen ja herkkyyden sijaan myös viekkauteen 

ja julmuuteen (Apter 2007, 88). Ymmärryksellä on kahdet kasvot: tuen ja myötätunnon lisäksi 

se antaa mahdollisuuden ohjailla ja haavoittaa. Sisaruksesta myös tiedetään paljon ja tätä in-

tiimiä tietoa saatetaan käyttää toisen loukkaamiseen ja nöyryyttämiseen – toisen elämän kur-

jistamiseksi (Apter 2007, 88-89). Se, että lapsi tietää sisaruksensa pelot ja aistii, mitä tämä ei 

pysty kestämään, asettaa hänet halutessaan hyvään asemaan sisaruksen pelottelemiseksi ja 

kiusaamiseksi (Apter 2007, 90). Apterin kirjassa (2007, 88) eräs kirjaa varten haastatelluista 

naisista toteaa, että kukaan koulukiusaaja ei pystynyt haavoittamaan häntä niin kuin hänen 

siskonsa. 

Sisarussuhteessa voi ilmetä myös seksuaalista hyväksikäyttöä. Se ei ole normaalia sisarusten 

välistä käyttäytymistä eikä kuulu kasvamiseen, toisin kuin mahdolliset ohimenevät seksuaali-

sen uteliaisuuden hetket ja kokeilut. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön saattaa liittyä myös fyy-

sistä tai henkistä väkivaltaa. Seksuaalinen hyväksikäyttö voi jättää elinikäiset vauriot, joten 

siihen avun saaminen on elintärkeää. (Parker & Stimpson 2004, 290.) 

Sisarusten väliseen kanssakäymiseen saattaa sisältyä asenteita ja rakenteita, joista vanhem-

milla ei ole aavistustakaan. Vanhempien voi esimerkiksi olla vaikeaa havaita lasten valtasuh-

teita tai hienovaraista kiusaamista. Lapsi saattaa esimerkiksi kokea muutamaa vuotta van-

hemman sisaruksen uhkaavampana mitä vanhempi osaisi kuvitellakaan. (Kaulio ja Svennevig 

2006, 11.) Vanhemmilla lapsilla rajut leikit ja leikkitappelut käyvät harvinaisemmiksi, ja raja 

oikean ja leikkitappelun välillä voi olla vanhemmille vaikea tunnistaa. Jotkut saattavat käyt-

tää leikkiä hyväkseen, jotta voi satuttaa toista. (Parker & Stimpson 2004, 287.) Sisarukseen 
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kohdistettu viha on lapselle turvallista, koska oma hyvinvointi tai elämä ei ole sisaruksen tar-

joamasta suojasta riippuvainen. Päinvastoin, etenkin pikkulapsi-iässä lapsi saattaa ajatella 

oman asemansa parantuvan, jos sisarusta ei olisi. On mahdollista, että sisaruksesta tehdään 

syntipukki kaikkiin omiin epämiellyttäviin tuntemuksiin, kuten epävarmuuteen ja epäoikeu-

denmukaisuuteen. (Kaulio & Svennevig 2006, 153.) Jos lapsen käytös sisarusta kohtaan muut-

tuu dramaattisesti, se voi kieliä jostain kodin ulkopuolisesta asiasta esimerkiksi kouluun tai 

kaveripiiriin liittyen (Parker & Stimpson 2004, 104). 

4.2.3 Vanhempien vaikutus sisarussuhteisiin 

Vanhemmat vaikuttavat sisarussuhteeseen monin tavoin. Tiedetään esimerkiksi, että vanhem-

pien tapa selvittää ja ratkaista parisuhteensa konflikteja vaikuttaa lasten väliseen käytök-

seen. Koska lapset oppivat aikuisilta, tulisi aikuisten selvittää riitansa rakentavasti ja ilman 

vihamielisyyttä. Rakentavassa riitelyssä ilmaistaan oma kanta mutta kuunnellaan myös muita. 

Ne lapset, jotka kasvavat vanhempien rajujen riitojen ilmapiirissä, saattavat myös itse rii-

dellä enemmän sisarustensa kanssa ja heille voi tulla emotionaalisia ongelmia ja käytöshäiri-

öitä. Myös vanhempien tapa selvittää ristiriitoja lastensa kanssa vaikuttaa lasten suhtautumi-

seen heidän keskinäisissä erimielisyyksissä. (Parker & Stimpson 2004, 128-129.) 

Lisäksi vanhempien näkemyksellä kurinpidosta on merkitystä. Sekä liian löysällä että tiukalla 

kurilla on kielteisiä vaikutuksia. (Parker & Stimpson 2004, 90.) Kehityspsykologian lehtorin Ga-

vin Nobesin mukaan (ks. Parker & Stimpson 2004, 106) sisarusten väleihin merkittävä vaikutus 

on nimenomaan vanhempien kasvatustavalla. Aggressioista perheessä tiedetään, että lapsilla 

esiintyy aggressiivisuutta sitä todennäköisemmin mitä enemmän aggressiota vanhemmat hy-

väksyvät ja ilmaisevat tosilleen. Vanhempien käytös vaikuttaa siis lasten keskinäiseen käytök-

seen (Dunn, ks. Parker & Stimpson 2004, 103). Välit sisaruksiin ovat kireämmät lapsilla, joita 

rangaistaan jatkuvasti enemmän kuin sisaruksiaan, ja jotka saavat huomiota ja hellyyttä sisa-

ruksiaan vähemmän (Parker & Stimpson 2004, 105). Huomioitavaa on, että lasten käytökseen 

ei vaikuta pelkästään vanhempien teot vaan myös se, miten lapset nämä teot tulkitsevat (Par-

ker & Stimpson 2004, 9). 

Aikoinaan vanhempia on neuvottu olemaan puuttumatta ja jättämään sisarukset selvittämään 

välinsä omin neuvoin (Parker & Stimpson 2004, 108). Nykyään puuttuminen nähdään vanhem-

pien velvollisuudeksi etenkin tilanteissa, joissa toinen sisarus vähättelee toisen arvoa tai koh-

telee muutoin julmasti. Puuttumattomuutta pidetään kasvatusvastuun laiminlyömisenä, jolla 

voi olla tuhoisat seuraukset kehittyvälle itsetunnolle. Jos vanhemmat eivät puutu lapsensa 

epäoikeudenmukaiseen kohteluun sisaruksen taholta, he hyväksyvät sisarusten vääristyneen 

valtasuhteen ja lisäävät kaltoinkohdellun lapsen yksinäisyyttä. (Kaulio ja Svennevig 2006, 29-

30.)   
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Jos sisarusten välillä ilmenee kiusaamista, vanhempien tehtävä on molempien lapsien autta-

minen siitä eroon pääsemiseksi ja terveempien käyttäytymismallien löytämiseksi (Parker & 

Stimpson 2004, 103). Vaikka kyse olisi vain sisarusten riidasta, siihenkään ei saa suhtautua 

täysin välinpitämättömästi, sillä tilanne vaikuttaa aina molempiin lapsiin. Lasten tulee saada 

tietää, että vanhemmat ovat tilanteesta tietoisia ja auttavat tarvittaessa. (Walters, ks. Par-

ker & Stimpson 2004, 114-115.) Nykyisten tutkimusten valossa tiedetään, että riidat sisarus-

ten välillä vähenevät ja lievenevät, jos vanhemmat puuttuvat niihin. Puuttumisen tulee kui-

tenkin tapahtua viipymättä ja rakentavasti tavoilla, jotka kannustavat lapsia itsenäiseen riito-

jen selvittelyyn. Tällaisella puuttumisella on havaittu olevan selkeitä ja pitkäaikaisia myöntei-

siä vaikutuksia sisarusten väleihin vahvistaen emotionaalista kehitystä sekä neuvottelu- ja on-

gelmanratkaisukykyjä. (Parker & Stimpson 2004, 108.) Myös lasten välillä ilmenevään kilpai-

luun, kateuteen ja kaikenlaiseen aggressioon puuttumista suositellaan (Juusola 2015, 113). 

Vanhemmat saattavat usein myös kieltää lapsiaan kantelemasta toisistaan. Se ei kuitenkaan 

ole viisasta, koska joskus lapsi ”kantelee” kertoakseen tarvitsevansa oikeasti apua. Silloin 

”kieliminen” on tärkeää, jotta lapselle voidaan antaa hänen tarvitsemaansa apua. Lapsille on-

kin hyvä ilmaista, että lapsi voi aina apua tarvitessaan kääntyä aikuisen puoleen ja etenkin 

silloin, jos tilanne on vakava, loukkaava tai vaarallinen. Sen sijaan on hyvä tehdä selväksi, 

että syyttä kanteleminen ainoastaan sisarukselle harmia aiheuttaakseen ei ole hyväksyttävää. 

(Parker & Stimpson 2004, 113.) 

Vanhemmat voivat opettaa lapsilleen tietoisesti taitoja, jotka auttavat sisaruksia elämään yh-

dessä tyytyväisemmin ja muodostamaan hyviä ja elinikäisiä ihmissuhteita niin perheessä kuin 

sen ulkopuolellakin (Parker & Stimpson 2004, 95-96). Parkerin ja Stimpsonin mukaan (2004, 8 

& 272) vanhempien kasvatustehtävään kuuluu sisarussuhteiden tukeminen ja vaaliminen kai-

kissa kehitysvaiheissa. Sisarusten välistä yhteyttä voi tukea molempia lapsia rakastamalla, 

kunnioittamalla, tukemalla ja kuuntelemalla. Lisäksi heitä tulee auttaa toistensa ymmärtämi-

sessä ja keskinäisessä kommunikaatiossa. (Parker & Stimpson 2004, 272.) Sisarussuhdetta tu-

kemalla voidaan vähentää pitkäaikaisten ja vahingollisten ristiriitojen riskiä (Parker & Stimp-

son 2004, 109).  

Kaulion ja Svennevigin mukaan (2006, 156) kyky tai kyvyttömyys rakentavaan vuorovaikutuk-

seen opitaan kotoa. Perhe on paikka, jossa pitäisi oppia sovinnontekoa, anteeksipyytämistä ja 

anteeksiantamista. Vuorovaikutuksen ja kommunikaation tavat siirtyvät sukupolvelta toiselle 

perintönä. Jos haluaa ymmärtää omaa sisarussuhdetta, on siis mentävä vähintään kaksi suku-

polvea taaksepäin ja tarkasteltava omien vanhempien ja isovanhempien sisarussuhteita ja elä-

mää. (Kaulio & Svennevig 2006, 156.) 
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5 Väkivalta ja sen esiintyminen perheessä 

Väkivalta on suuri ja yhä kasvava ongelma kaikkialla maailmassa (Krug ym. 2005, 15). Se on 

monitahoinen kansanterveydellinen ja sosiaalinen ongelma, joka koskettaa jokaista maan 

päällä asuvaa ihmistä jollakin tavalla (Brundtland 2005, 10-11). Opinnäytetyössäni perheväki-

valtaa lähestytään nimenomaan väkivaltaongelmana.  

Tämän luvun tarkoituksena on vastata kysymyksiin mitä väkivalta on ja mitä se tarkoittaa per-

heen kontekstissa sekä erityisesti lasten kokemana tai tekemänä. Ensin väkivaltailmiötä ava-

taan yleisellä tasolla, koska väkivallan mahdolliset ilmenemismuodot, syyt ja seuraukset ovat 

pitkälti samoja riippumatta väkivallan osapuolten välisestä suhteesta. Luku sisältää väkivalta-

käsitteen määrittelyn, väkivallan lajien ja esiintymismuotojen erittelyn sekä väkivallan syiden 

ja seurausten tarkastelun. Lopuksi selvennetään väkivallan lähitermien, aggression ja aggres-

siivisuuden, suhdetta väkivaltakäsitteeseen. Yleisen tarkastelutason jälkeen siirrytään käsitte-

lemään omissa alaluvuissaan perheväkivaltailmiötä ja lapsia sen osapuolina.  

Väkivallan määritteleminen 

Historian saatossa ja eri yhteisöissä väkivaltaa on määritelty eri tavoin. Aika ja paikka vaikut-

tavat suuresti siihen, millaisia tekoja pidetään väkivaltana. (Säävälä, Nyqvist & Salonen 2006, 

18.) Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan ”Väkivalta on fyysisen voiman tai 

vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmi-

seen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai joka voi hyvin todennäköisesti johtaa 

kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perus-

tarpeiden tyydyttymättä jäämiseen” (Krug ym. 2005, 21). Hyviä määritelmiä on olemassa 

muitakin, mutta tämän määritelmän vahvuuksia on, että väkivalta yhdistetään itse tekoon 

eikä sen lopputulokseen, määritelmän ulkopuolelle jäävät tahattomat tapaukset ja ”vallan” 

sisällyttäminen määritelmään fyysisen voiman lisäksi laajentaa sen kattamaan myös seksuaali-

sen ja psykologisen väkivallan sekä laiminlyönnin. Lisäksi tämä määritelmä kattaa kuoleman 

ja vammautumisen lisäksi myös muut väkivallan seuraukset, joilla on rasitusta yksilöille, per-

heille, yhteisöille tai terveydenhuoltojärjestelmälle, ja joiden poisjättäminen rajoittaisi olen-

naisesti väkivallan todellisten vaikutusten ymmärtämistä. (Krug ym. 2005, 22.) 

Väkivallan typologia 

Väkivallan tyyppijärjestelmiä on olemassa vain vähän, eivätkä ne ole kovin kattavia (Krug ym. 

2005, 23). Maailman terveysjärjestön kehittelemän luokittelun mukaan (Krug ym. 2005, 23) 

väkivallan tyypit voidaan jakaa väkivaltaisen teon suorittajan ominaisuuksien mukaan kol-

meen luokkaan. Luokat ovat 1) ihmisen itseensä kohdistama väkivalta, 2) ihmisten välinen vä-

kivalta (yksilön tai pienen ihmisryhmän aiheuttama väkivalta) ja 3) kollektiivinen väkivalta 

(esimerkiksi valtioiden tai järjestäytyneiden poliittisten, sotilaallisten tai terroristiryhmien 
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tuottama väkivalta). Ihmisten välisen väkivallan voi edelleen jakaa kahteen kategoriaan, 

jotka ovat perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä yhteisöllinen väkivalta. (Krug ym. 2005, 23.) 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään ihmisten väliseen väkivaltaan ja sen sisällä perheväkival-

taan. 

Esiintymismuotoja väkivallalla on useita erilaisia. Tavallisimmin väkivallan muodot jaotellaan 

fyysiseen, psyykkiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan sekä perustarpeiden tyydyttämisen estä-

miseen ja laiminlyöntiin (esim. Krug ym. 2005; Väkivallan muodot 2017). Toisinaan väkivallan 

muodoista erotellaan lisäksi taloudellinen, kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta (esim. Vä-

kivallan muodot 2017) sekä omaisuuteen kohdistuva ja piilevä väkivalta (Hautamäki 1997, 21). 

Fyysisenä väkivaltana pidetään esimerkiksi tukistamista, tönimistä, lyömistä, potkimista, am-

puma- tai teräaseen käyttöä sekä tällaisella väkivallalla uhkailua. Psyykkinen eli henkinen vä-

kivalta sisältää muun muassa nimittelyä, kontrollointia, halveksuntaa, alistamista, sosiaalis-

ten suhteiden rajoittamista, tavaroiden tai lemmikkieläinten vahingoittamista sekä näillä uh-

kaamista. Seksuaaliseksi väkivallaksi määritellään raiskaus tai sen yritys, seksuaalisiin tekoihin 

painostaminen tai pakottaminen, ehkäisyn kieltäminen ja aborttiin pakottaminen. Kaltoin-

kohtelu ja laiminlyönti ovat toisesta ihmisestä riippuvaisen henkilön jättämistä ilman tämän 

tarvitsemaa apua tai hoitoa sekä kaikenlainen vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä tai ke-

mikaaleilla. Taloudellista väkivaltaa on itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen pää-

töksentekoon osallistumisen estäminen, pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyt-

töön sekä taloudellisella väkivallalla uhkailu tai kiristäminen. Kulttuurinen ja uskonnollinen 

väkivalta on esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottamista, uskontoon liittyvillä asi-

oilla uhkailemista sekä uhkaaminen tai väkivallan käyttäminen uskontoon tai kulttuuriin viit-

taamalla. (Väkivallan muodot 2017.) Omaisuuteen kohdistuva väkivalta kohdistuu pääasiassa 

esineisiin ja sillä on fyysisen väkivallan tavoin pelottava ja ahdistava vaikutus (Hautamäki 

1997, 21). Piilevä väkivalta tarkoittaa uhkaavan ilmapiirin olemassaoloa, joka aiheuttaa pel-

koa ja saa ihmisen muuttamaan käyttäytymistään (Isdal 1996, ks. Hautamäki 1997, 21). 

Kaikki väkivallan muodot voivat esiintyä missä tahansa aikaisemmin luetelluissa luokissa (Krug 

ym. 2005, 24). Väkivallan muodot ilmenevät harvoin yksinään, joten väkivaltaa sisältävissä ih-

missuhteissa voi olla samaan aikaan myös useita eri väkivallan ilmenemismuotoja (Väkivallan 

muodot 2017). Väkivallan muotojen erottelua pidetään tärkeänä muun muassa käytännön 

työssä, jotta väkivallan tekijöitä ja uhreja voidaan auttaa paremmin (Säävälä, Nyqvist & Salo-

nen 2006, 17). 

Väkivallan syitä 

Väkivallan käsittelyn yhteydessä mieleen nousee kenties kaikilla kysymys, mistä väkivalta joh-

tuu. Väkivaltaa on pyritty selittämään monilla tutkimuksilla, teorioilla ja käytännön havain-

noilla. Niiden kautta löydetyistä selittävistä tekijöistä on luotu erilaisia selitysmalleja. 
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Väkivallan selitysmalleihin tutustuessa on syytä kuitenkin huomioida, että niihin vaikuttavat 

aina kyseisen ajan ajattelutavat, kulttuuri ja käytetyt tutkimusmenetelmät. Se, miten väki-

valtaa selitetään, vaikuttaa tapoihin, joilla yhteiskunnassa yritetään ehkäistä ja poistaa väki-

valtaa. Lisäksi se, miten työntekijät ymmärtävät väkivaltaa, vaikuttaa heidän tapaansa suh-

tautua uhriin, tekijään ja auttamiskeinoihin. (Perttu 2002a, 30.) Ei siis ole yhdentekevää, mi-

ten väkivalta selitetään ja miten se ymmärretään. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan väkivalta ei selity millään tekijällä yksinään. Sen si-

jaan kyse on yksilöllisten, ihmisten välisiin suhteisiin liittyvien, sosiaalisten, kulttuuristen ja 

ympäristöllisten tekijöiden monimutkaisista yhteisvaikutuksista. (Krug ym. 2005, 31.) Väkival-

taisuuteen altistavia riskitekijöitä ja väkivaltaa selittäviä teorioita on olemassa lukuisia, enkä 

pyri tässä luvussa avaamaan niitä kaikkia. Sen sijaan pyrin osoittamaan taustatekijöiden ja se-

litysmallien runsaslukuisuuden esittelemällä niiden kirjoa lähinnä luettelomaisesti. Näen tär-

keäksi luoda ymmärrystä nimenomaan siitä, että väkivallan syyt ovat moniulotteisia ja moni-

mutkaisia, eikä käsitystä näin ollen kannata välttämättä rakentaa vain yhden selitysmallin va-

raan. Tästä syystä esittelen vielä lopuksi väkivallan syiden monipuolista tarkastelua ja ymmär-

tämistä auttavan ekologisen mallin, jota myös Maailman terveysjärjestö WHO on soveltanut 

Väkivalta ja terveys maailmassa -raportissaan (Krug ym. 2005).  

Väkivallan selitysmalleja ja teorioita, joita on esitelty väkivaltatyön koulutukseen suunna-

tussa käsikirjassa (Perttu 2002a, 30-35), ovat psykopatologinen selitysmalli, biologiset selitys-

mallit, psykososiaaliset selitysmallit, yhteiskunnan yleinen väkivaltaisuus, sosiokulttuuri-

nen/feministinen selitysmalli, sosiaalisen kontrollin teoria, sosiaalipsykologiset eli interakti-

onistiset mallit, perhedynaaminen teoria ja sosiaalisen oppimisen malli. Säävälä, Nygvist ja 

Salonen (2006, 32) esittelevät artikkelissaan viisi väkivallalle altistavaa taustatekijää, jotka 

ovat kulttuuri, perimä, varhaiset kiintymyssuhteet, traumatisoituminen ja olosuhdetekijät. 

Näiden lisäksi väkivaltaa voidaan heidän mukaan (Säävälä, Nygvist ja Salonen 2006, 46-55) se-

littää myös tietyillä persoonallisuudenpiirteillä, kuten dominoivuudella, tunneherkkyydellä, 

mustasukkaisuudella, riippuvaisuudella, estyneisyydellä ja vaativuudella sekä psyykkisillä on-

gelmilla, kuten narsismilla, masennuksella ja päihdeongelmilla. Aggressiokasvattajan käsikir-

jassa (Cacciatore 2009, 55-57) luetellaan väkivallalle altistaviksi tekijöiksi mielentila ja tem-

peramentti (esimerkiksi uupumus ja tulistuva temperamentti), päihteet (esimerkiksi alkoholi, 

lääkkeet, huumeet ja anaboliset hormonit), sairaudet (esimerkiksi hoitamaton skitsofrenia, 

epäsosiaalinen tai epävakaa persoonallisuushäiriö, mania, ADHD, aivovammat, -kasvaimet, -

sairaudet ja -veritulppa, dementiaa aiheuttavat sairaudet, epilepsia, matala verensokeri ja 

toistuvien raivokohtausten oireyhtymä), ikä (pahoinpitelyrikoksissa 15 - 25, henkirikoksissa 20 

- 30), sukupuoli (miehillä suurempi alttius väkivaltaan) ja lapsuuden väkivaltakokemukset 

(noin kolmannes väkivallan uhreista jatkaa väkivallan kierrettä).  
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Säävälä, Nygvist ja Salonen (2006, 44) esittelevät artikkelissaan myös näkemyksen, jonka mu-

kaan ihmisen tekoja selittävät kolme tekijää: distaaliset tekijät (kulttuuri, perimä ja kasva-

tus), proksimaaliset eli olosuhdetekijät sekä tahto. Tahdon osuus väkivallassa jakaa kuitenkin 

mielipiteitä: yhden näkemyksen mukaan väkivalta ei ole tietoisesti suunniteltua vaan ekspres-

siivistä, toisessa näkemyksessä kaikki väkivalta on instrumentaalista eli välineenä käytettävää 

(Säävälä, Nyqvist & Salonen 2006, 44). Väkivaltaa saatetaan tehdä voimakkaan tunnekuohun 

vallassa, mutta Säävälän ym. mukaan (2006, 44) tekijä on harvoin täysin vailla itsenäistä har-

kintavaltaa. Myös väkivallan tutkijoiden piirissä korostuu näkemys, jonka mukaan lähisuhdevä-

kivallassa kysymys on nimenomaan tietoisesta päätöksestä pahoinpidellä. Tätä näkemystä 

puoltaa se, että monet lähisuhdeväkivallan tekijöistä pahoinpitelevät ainoastaan kotona. 

(Säävälä, Nyqvist & Salonen 2006, 44.) 

Koska alan kirjallisuudessa lähisuhdeväkivaltaongelmaa lähestytään useimmiten biologisesta, 

kehityspsykologisesta, oppimisterapeuttisesta, perhedynaamisesta ja sosiokulttuurisesta näkö-

kulmasta (Ahola & Ahola 2016, 56), avaan lyhyesti nämä teoriat. Biologisen näkökulman mu-

kaan toistuva tapaväkivalta heijastaa elimistön, muun muassa aivojen, aineenvaihdunnan toi-

minnan häiriöitä. Kehityspsykologisen selityksen mukaan väkivaltainen käytös taas johtuu 

traumaattisesta lapsuudesta juontuvasta persoonallisuuden häiriöstä. Sen sijaan oppimistera-

peuttisen näkemyksen mukaan väkivaltaisuus on mallioppimisen kautta omaksuttua. Siinä 

missä perhedynaamisessa näkökulmassa korostuu läheissuhteiden vaikeudet väkivaltaa selittä-

vinä tekijöinä, sosiokulttuurisessa näkemyksessä väkivaltaa selitetään stressillä, joka voi olla 

peräisin esimerkiksi työttömyydestä, asuinoloista, naisten alisteisesta asemasta, patriarkaali-

sista asenteista ja väkivaltaviihteestä. (Ahola & Ahola 2016, 56-57.)  

Ekologisessa viitekehyksessä väkivaltaa tarkastellaan tuotteena, joka syntyy käyttäytymiseen 

kohdistuvista monitasoisista vaikutuksista (Krug ym. 2005, 31). Malli selvittää yksilöllisten ja 

ympäristötekijöiden välisiä suhteita sekä erilaisten perheessä, yhteisöissä, sosiaalisissa, kult-

tuurisissa ja taloudellisissa oloissa vaikuttavien riskitekijöiden toisiinsa kietoutumista (Krug 

ym. 2005, 34). Ekologinen malli otettiin käyttöön 1970-luvun lopulla ja sitä sovellettiin ensim-

mäiseksi lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimisessa. Ekologinen malli perustuu neljään tar-

kastelutasoon, jotka ovat yksilö-, ihmissuhdeverkosto-, yhteisö- ja yhteiskuntataso. (Krug ym. 

2005, 31.) Eri tekijöiden vaikutusta eri elämänvaiheisiin voidaan ymmärtää liittämällä tarkas-

teluun lisäksi kehityksellinen näkökulma (Krug ym. 2005, 34). 

Väkivaltaan vaikuttavia riskitekijöitä voidaan ekologisen mallin mukaan tutkia siis neljällä eri 

tasolla. Yksilötasoa edustavat yksilön käyttäytymiseen vaikuttavat biologiset ja henkilöhistori-

aan liittyvät eli demografiset tekijät. Toisella tasolla tutkitaan lähipiirin suhteita ja niiden 

vaikutusta väkivaltaan. Yhteisötasolla tutkitaan esimerkiksi koulun, työpaikan ja naapuruston 

yhteyksiä väkivaltaisuuteen tai väkivallan uhriksi joutumiseen. Viimeisen tason tarkastelun 

kohteina ovat laajemmat yhteiskunnalliset tekijät, jotka vaikuttavat väkivaltaisuuden 
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asteeseen. Tällä tasolla voidaan tutkia esimerkiksi tekijöitä, jotka synnyttävät väkivallan hy-

väksyvän ilmapiirin. (Krug ym. 2005, 31, 33.) 

Jokaisella edellä mainitulla tarkastelutasolla on useita eri tekijöitä, joilla on tutkittu olevan 

yhteyttä väkivaltaan. Yksilön ominaisuuksiin liittyviä väkivallan riskitekijöitä ovat muun mu-

assa impulsiivisuus, heikko koulumenestys, päihteiden väärinkäyttö, aikaisempi aggressiivisuus 

ja hyväksi käytetyksi tulemisen kokemukset. Sosiaalisten suhteiden tasolla riskiä väkivallan 

uhriksi tai tekijäksi joutumiseen saattavat lisätä henkilöiden yhdessäasuminen tai päivittäinen 

kanssakäyminen. Keskinäiseen suhteeseen sidotuilla ihmisillä suurenee riski joutua toistuvasti 

väkivallan uhriksi. Väkivaltaan yhdistettyjä tekijöitä yhteisötasolla ovat esimerkiksi asunnon 

tiheä vaihtaminen, yhteisöjä toisiinsa sitovan sosiaalisen ”liiman” vähäisyys ja suuri väestönti-

heys. Myös yhteisöllisen tuen heikkous ja köyhyys voivat lisätä väkivallan mahdollisuutta. Vä-

kivaltaan vaikuttavia riskitekijöitä yhteiskunnallisella tasolla ovat esimerkiksi normit, jotka a) 

hyväksyvät väkivallan käytön tapana ratkaista konflikteja, b) asettavat vanhempien oikeudet 

lasten hyvinvoinnin edelle ja c) ovat vakiinnuttaneet naisten ja lasten alisteisen aseman suh-

teessa miehiin. (Krug ym. 2005, 33.) 

Yhteenvetona väkivallan syistä ja selityksistä voidaa todeta Hermansonia (2012) mukaillen, 

että väkivaltaa voidaan pitää oireena, johon on olemassa jokin syy. Syyt eivät oikeuta väkival-

taa, mutta ne voivat auttaa ymmärtämään sitä (Hermanson 2012). Väkivallan syiden ymmär-

täminen on tärkeää, jotta väkivaltaa voidaan ehkäistä (Väkivallan ehkäisy 2014). On myös 

hyvä pitää mielessä, että jokainen väkivallan tekijä on erilainen, joten myös syyt väkivaltaan 

ovat yksilölliset (Väkivallan syyt 2018). Ja lopuksi: ”Syy väkivaltaan ei milloinkaan ole väkival-

lan kohteessa vaan aina tekijässä itsessään” (Miten selvitä väkivallasta? 2018). 

Väkivallan seurauksia 

Väkivalta ei koskaan ole seurauksetonta (Perttu 2002a, 42). Väkivallan seuraukset ovat mo-

nenlaisia vakavia lyhyt- ja pitkäaikaisia haittoja, jotka kohdistuvat niin yksityisille ihmisille, 

perheille, yhteisöille kuin valtioillekin (Krug 2005, 15) ja ovat luonteeltaan terveydellisiä, so-

siaalisia ja taloudellisia (Väkivalta 2018). Seuraavaksi väkivallan seurauksia tarkastellaan käyt-

täen jakoa yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin seurauksiin.  

Yksilölle väkivalta voi aiheuttaa fyysisiä vammoja, sosiaalisia haittoja (Perttu 2002a, 42), on-

gelmia tunne-elämässä, käyttäytymisessä ja seksuaalisuuteen liittyen sekä pitkäaikaisina seu-

rauksina erilaisia sairauksia (Väkivallan vaikutukset 2013). Väkivallan fyysisiin vammoihin kuu-

luvat esimerkiksi mustelmat, murtumat, naarmut ja hiertymät, aivovammat, palovammat ja 

silmävammat (Väkivallan vaikutukset 2013). Väkivallan sosiaalisina haittoina saattavat olla uh-

rin tai koko perheen eristäytyminen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, sosiaalisten suhteiden 

väheneminen tai loppuminen, yksinäisyys sekä muutokset lähiympäristön suhtautumisessa, 

esimerkiksi karttaminen, välttely ja leimaaminen (Perttu 2002a, 43). Väkivalta saattaa 
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aiheuttaa psyykkisinä eli tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvinä ongelmina masennusta, 

ahdistuneisuutta, syömis- ja unihäiriöitä, yliaktiivisuutta tai korostuneita häpeän tai syyllisyy-

den tunteita. Väkivallalle altistuneella ihmisellä saattaa esiintyä myös seuraavia oireita: vä-

linpitämättömyys, muistikatkokset, tapahtuneen kieltäminen, lamaannus ja alistuva käyttäy-

tyminen tai toisaalta vihamielinen ja kiihtynyt käytös. Väkivallan seurauksena voi ilmetä myös 

seksuaalisia ongelmia, kuten sukupuolitauteja, ei-toivottu raskaus, seksuaalisen halun heikke-

nemistä tai hedelmättömyyttä. Väkivallan pitkäaikaisseurauksia voivat olla erilaiset psyko-

somaattiset häiriöt, itsetuhoisuus, päihdeongelmat, paniikkihäiriö, posttraumaattinen stressi-

häiriö ja fobiat. Myös kaikenlainen riskinottokäyttäytyminen, väkivaltaisuus ja rikollisuus voi-

vat olla pitkäaikaisseurauksina. Lapsuuden väkivaltakokemukset saattavat lisätä alttiutta elää 

epäterveellisesti. Myös väkivallan näkeminen on vahingollista ja oireet voivat olla samanlaisia 

kuin suoraan väkivallan kohteeksi joutuneella. (Väkivallan vaikutukset 2013.) Äärimmillään 

väkivalta voi aiheuttaa kuolemaan johtavia seurauksia, kuten aidskuolleisuutta, äitiyskuollei-

suutta, henkirikoksia ja itsemurhia (Krug ym. 2005, 124). Väkivalta voi aiheuttaa myös sellai-

sia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, jotka eivät johda loukkaantumiseen, vammau-

tumiseen tai kuolemaan. Nämä seuraukset voivat olla välittömiä tai piileviä ja ne voivat kes-

tää vuosia väärinkäytön jälkeen (Krug ym. 2005, 22). Usein seurauksia on monia ja ne kosket-

tavat useita henkilöitä samanaikaisesti. Seuraukset ovat myös aina yksilöllisiä ja tärkeintä on 

uhrin kokemus tapahtuneesta. (Perttu 2002a, 42.) 

Väkivalta on tapahtuessaan myös shokki ja se voi aiheuttaa uhrille, mutta myös väkivallan to-

distajalle, traumaattisen kriisin (Huhtalo ym. 2003, 20). Traumaattisella kriisillä tarkoitetaan 

psyykkistä tilannetta, jossa ihminen kohtaa hänen fyysistä olemassaoloaan, sosiaalista identi-

teettiään ja turvallisuuttaan uhkaavan tapahtuman (Perttu & Söderholm 1998, 6). Traumaatti-

sen kriisin vaiheet voidaan jakaa shokki-, reaktio-, käsittely- ja uudelleen suuntautumisen vai-

heisiin. Shokkivaiheen reaktioita voivat olla tapahtuman kieltäminen, tunteiden pois sulkemi-

nen, epätodellinen ja ulkopuolinen olo, huutaminen, itku ja paniikki. (Shokista uuteen alkuun 

2018.) Reaktio- ja käsittelyvaiheessa väkivaltaa kokenut kärsii niin sanotusta post-traumaatti-

sesta stressireaktiosta (PTSD). PTSD voi ilmetä esimerkiksi ahdistuksena, pelkoina, vihana, 

tarpeena syyllistää joko itseään tai muita, unettomuutena, painajaisina, ruokahaluttomuu-

tena, fyysisinä oireiluina, masennuksena, muisti- ja keskittymisvaikeuksina, ärtyneisyytenä ja 

sosiaalisista suhteista vetäytymisenä. (Perttu & Söderholm 1998, 6.) Kun tapahtunut alkaa hil-

jalleen muuttua osaksi elämää ja kokemusta omasta itsestä, puhutaan kriisin uudelleen suun-

tautumisen vaiheesta (Shokista uuteen alkuun 2018). Toipuakseen kriisistä ihmisen täytyy 

kyetä käsittelemään tapahtunut siten, että se ei enää rajoita tai häiritse hänen elämäänsä. 

Jos tapahtuneesta jää selvittämättömiä aukkoja ja ne painetaan taka-alalle, kriisin aikainen 

ahdistus voi palata myöhemmissä elämäntilanteissa. (Huhtalo ym. 2003, 21.) Jos väkivaltaa 

kokeneella ei ole mahdollisuutta käsitellä tunteitaan shokkivaiheen aikana ja sen jälkeen, hän 

ei välttämättä kykene kohtaamaan todellisuutta ja irrottaa tunteet tietoisuudestaan ja 
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itsestään. Tällaisen tilanteen pitkään jatkuminen altistaa uhrin samaistamaan itsensä väkival-

lantekijän tarjoamaan kuvaan itsestään, jolloin tilanne on johtanut uhriutumiseen. (Perttu & 

Söderholm 1998, 6.) Kriisistä toipumiseen kuluva aika, samoin kuin toipumiseen tarvittavat 

keinot, ovat jokaisella yksilöllisiä (Huhtalo ym. 2003, 20). 

Väkivallalla on seurauksensa myös yhteiskunnalle – eikä vähiten sen taloudelle. Väkivalta ai-

heuttaa kustannuksia terveydenhuollon ja oikeuslaitoksen menoina, töistä poissaoloina ja 

tuottavuuden laskuna. (Krug ym. 2005, 20.) Taloudellisten kustannusten arvioiminen täsmälli-

sesti on vaikeaa, mutta esimerkiksi jo vuotuisissa terveysmenoissa yksistään kyse on miljar-

deista dollareista maailmanmitassa (Krug ym. 2005, 19). Tutkimukset osoittavat, että väkival-

lan uhreilla on elämänsä aikana muita enemmän terveysongelmia, huomattavasti suuremmat 

terveysmenot ja enemmän poliklinikkakäyntejä. Näistä syntyvät kustannukset kasvattavat 

merkittävästi terveydenhuollon vuosittaisia menoja. (Krug ym. 2005, 31.) Väkivallasta aiheu-

tuu kustannuksia myös rikosoikeusjärjestelmälle ja muulle hallinnolle esimerkiksi väkivaltari-

kosten tekijöiden kiinniottamisesta ja syyttämisestä, lasten huonoa kohtelua koskevien sosi-

aalitoimelle tehtyjen ilmoitusten tutkimisesta, lastensuojelutoimenpiteistä ja sijaishoitokus-

tannuksista (Krug ym. 2005, 91).  

Kaikki vaikutukset yhteiskuntaan eivät kuitenkaan ole taloudellisia. Muita yhteiskunnallisia 

vaikutuksia lähisuhdeväkivallalla on esimerkiksi väkivaltaa suvaitsevan ilmapiirin ylläpitämi-

nen ja vahvistaminen etenkin silloin, jos päättäjät ja viranomaiset eivät ota siihen selkeästi 

kielteistä kantaa. Väkivalta heijastuu monin tavoin yhteiskunnan sosiaaliseen, psykologiseen 

ja moraaliseen ilmapiiriin. Yhteiskunnallisesti vaikuttavana lähisuhdeväkivallan seurauksena 

voidaan pitää myös väkivaltaisten käyttäytymismallien siirtymistä sukupolvelta toiselle. 

(Perttu 2002a, 43.) 

Aggression ja aggressiivisuuden suhde väkivaltaan 

Käsitteet aggressio ja aggressiivisuus liittyvät läheisesti väkivaltaan. Yleiskielessä aggressiivi-

silla teoilla tarkoitetaan väkivaltaa ja aggressiolla väkivaltaisia ajatuksia ja tunteita (Säävälä, 

Nyqvist & Salonen 2006, 17). Virallisempia määritelmiä näille sanoille on olemassa monia 

(Sinkkonen 2008, 126), jopa toistasataa (Sinkkonen 1995, 67). Erilaisia määritelmiä ovat luo-

neet psykologit, sosiologit, biologit, teologit ja psykoanalyytikot (Sinkkonen 1995, 67). Määri-

telmien runsaslukuisuus onkin havaittavissa siinä, miten ja missä yhteydessä sanoja käyte-

tään. Havaintoni mukaan sanoja käytetään sekä väkivallan synonyymeinä että merkityserot 

huomioiden. Esimerkiksi kielitoimiston sanakirjan mukaan aggressiivisuus tarkoittaa hyökkää-

vyyttä ja vihamielisyyttä (Aggressiivisuus 2018). Näin määriteltynä aggressiivisuus pitää sisäl-

lään väkivallan mahdollisuuden, mutta ei kuitenkaan tarkoita sitä väistämättä. Sen sijaan psy-

kologiassa aggressiivisuudella tarkoitetaan myös itseä tai muita uhkaavaa tai vahingoittavaa 

käytöstä (Lääketieteen sanasto: Aggressiivisuus 2018). Sanan aggressio kielitoimisto taas 
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määrittelee hyökkääväksi ja vihamieliseksi reaktioksi tai patoumaksi (Aggressio 2018a). Sitä 

vastoin esimerkiksi Väestöliiton (Aggressio 2018b) ja Mielenterveystalon (Mitä on aggressio? 

2018) mukaan aggressio on ainoastaan tunne. 

Aggression tunnetta ja aggressiivista käytöstä käsitellään keskeisenä teemana Raisa Cacciato-

ren kirjoissa Kapinakirja (Cacciatore 2009) ja Aggression portaat (Cacciatore 2007). Kirjoissa 

aggression tunteelle ja aggressiiviselle käytökselle tehdään selvä ero: aggressio tunteena on 

eri asia kuin aggressiivinen käytös (Cacciatore 2009, 15; Cacciatore 2007, 18). Julmaa väkival-

taa voi esiintyä ilman aggression tunnetta ja toisaalta voimakasta aggression tunnetta voi 

esiintyä täysin ilman väkivaltaista käytöstä (Cacciatore 2009, 14). Kirjassa aggressiivista käy-

töstä kuvataan ihmiselle luontaiseksi reaktiotavaksi, jolle opitaan vaihtoehtoja kasvun, kehi-

tyksen ja sosialisaation myötä (Cacciatore 2009, 52). Aggression käsitettä kirjassa avataan 

tarkemmin seuraavin kuvauksin: aggressio on kyky reagoida ympäristön ärsykkeisiin ja aggres-

sion tunne on reaktio, joka tarjoaa voiman muuttaa asioita (Cacciatore 2009, 14). Usein ag-

gression tunnetta käytetään yleisnimityksenä monille haasteellisille tai negatiivisena pide-

tyille tunteille, joita esimerkiksi ovat pettymys, kauhu, pelko, kateus, häpeä, kauna, vallan-

halu, raivo, kostonhimo ja mustasukkaisuus (Cacciatore 2009, 28).  

Aggressio voidaan siis ymmärtää energisoivana tunteena, jonka voi kanavoida eri tavoin. Ag-

gression ilmenemismuodot voidaan karkeasti jaotella passiivisiin, tuhoaviin ja rakentaviin. 

Passiivis-aggressiivisessa käytöksessä ihminen ei joko osaa tai halua ilmaista aggression tun-

netta suoraan. Sen sijaan ihminen mököttää, piikittelee verbaalisesti ja syyllistää muita. Tu-

hoava aggressiivisuus liitetään väkivallan eri muotoihin. Rakentavaa aggressiota pidetään ai-

kuismaisena aggression ilmaisumuotona. (Aggressiivisuus ja väkivaltaisuus 2015.) Rakentavasti 

aggression tunnetta kanavoidaan ja hyödynnetään esimerkiksi harrastuksissa tai epäoikeuden-

mukaisuutta vastaan puolustautuessa (Ryynänen 2015). Tapoja luokitella aggressiivista käy-

töstä on myös muunlaisia. Sinkkosen ja Korhosen luokittelussa (2016, 228) aggressiivisuus ja-

otellaan hyökkäävään, puolustavaan, vihamieliseen ja välineelliseen eli pro-aktiiviseen ag-

gressiivisuuteen. Heidän mukaan hyökkäävä aggressiivisuus näkyy esimerkiksi toistuvana kiu-

saamisena. Puolustavassa aggressiivisuudessa ihminen puolustaa itseään tai toisia koetussa uh-

katilanteessa tai yllytettynä. Vihamieliseen aggressiivisuuteen liittyy usein voimakasta auto-

nomisen hermoston aktivaatiota, raivoa, reagointina koettuun uhkaan. Välineellinen aggressii-

visuus on suunnitelmallinen keino toivottuun lopputulokseen pääsemiseksi. (Sinkkonen & Kor-

honen 2016, 228.) 

5.1 Perheväkivalta käsitteenä ja ilmiönä 

Väkivaltaa on kautta aikojen esiintynyt myös perheen sisäisissä ihmissuhteissa (Ruohonen 

2006a, 9). Suomalaisessa yhteiskunnassa sitä on pitkään pidetty tabuna ja perheen yksityis-

asiana, joka ei ole kuulunut perheen ulkopuolisille (Holmberg 2000, 7). Ruohosen mukaan 

(2006a, 7) perheväkivaltaongelman olemassaoloon herättiin Suomessa vasta 1990-luvulla. 
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Nykyään perheväkivaltaa on alettu pitää yhtenä aikamme vaikeimmista yhteiskunnallisista on-

gelmista (esim. Husso 2005, 13) ja sen ymmärretään olevan niin sosiaalinen, terveydellinen, 

taloudellinen kuin rikosoikeudellinenkin kysymys (Husso 2005, 13). 

Perheen sisäisissä ihmissuhteissa tapahtuvasta väkivallasta puhutaan monenlaisin käsittein. 

Siitä käytetään muun muassa sanoja perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta, perheen sisäinen vä-

kivalta, parisuhdeväkivalta, kotiväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta sen mukaan, mistä 

näkökulmasta ilmiötä kulloinkin tarkastellaan. (Ruohonen 2006a, 7-8.) Tämän opinnäytetyön 

kontekstissa osuvin termi on perheväkivalta, joka ajatellaan kuuluvaksi laajempaan lähisuhde-

väkivallan määritelmään. Sisäasiainministeriön julkaisussa 6/2001 (ks. Perheväkivalta 2018a) 

perheväkivalta määritellään seuraavasti: "Perheväkivaltaa on kaikki perheen sisällä tapah-

tuva, yhden perheenjäsenen toiseen kohdistama fyysinen, seksuaalinen tai psyykkinen väki-

valta tai sen uhka”. Tässä opinnäytetyössä perheväkivalta ajatellaan kyseisen määritelmän 

mukaan, eli jättäen avoimeksi tekijän ja kohteen suhde. Vaikka julkisessa keskustelussa ja 

mediassa puhutaan perheväkivallasta tavallisimmin miehen puolisoonsa kohdistamana väkival-

tana (Huhtalo ym. 2003, 14), perheväkivalta pitää todellisuudessa sisällään kaikki perheenjä-

senet lapsista aikuisiin, sukupuoleen katsomatta (Oranen 2001, 22). Tässä opinnäytetyössä 

perheväkivaltakäsite ajatellaan yläluokaksi, jonka alle sisältyy kaikki perheen suhteissa ta-

pahtuva väkivalta, joka voidaan eritellä seuraaviin: aikuisen toiseen aikuiseen kohdistama vä-

kivalta (parisuhdeväkivalta), aikuisen lapseen kohdistama väkivalta (lapsen kaltoinkohtelu/ku-

ritusväkivalta), lapsen aikuiseen kohdistama väkivalta ja lapsen toiseen lapseen kohdistama 

väkivalta (sisarusväkivalta). 

Lähisuhde- ja perheväkivallalla on erilaisia muotoja ja luokitteluja. Osa tutkijoista on erotta-

nut esimerkiksi lähisuhdeterrorin ja lähisuhdeväkivallan toisistaan. Tässä jaottelussa lähisuh-

deterrorilla tarkoitetaan vakavaa alistavaa väkivaltaa, jonka aiheuttamat fyysiset ja henkiset 

vammat ovat vakavampia kuin lähisuhdeväkivallassa. (Säävälä, Nyqvist & Salonen 2006, 18.) 

Toisen luokittelun mukaan lähisuhdeväkivallasta voidaan erottaa neljä eri muotoa: lähisuhde-

terrori, väkivaltainen puolustautuminen toisen väkivaltaa ja kontrollia vastaan, tilanneväki-

valta sekä molemminpuolinen väkivaltainen kontrollointi (Johnson 2001, ks. Säävälä, Nyqvist 

& Salonen 2006, 18). 

Perheväkivaltaa pidetään kansanterveydellisenä ongelmana, joka koskettaa kaikkia riippu-

matta yhteiskuntaluokasta, kulttuurista, ikäluokasta tai sukupuolesta (Ehkäisevä väkivaltatyö 

säästää yhteiskunnan varoja ja vähentää inhimillistä kärsimystä 2017). Se vaikuttaa yksilön 

yleiseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen (Holmberg 2000, 7). Perhevä-

kivallan vaikutuksille altistuvat myös koko uhrin ja tekijän lähipiiri (Ehkäisevä väkivaltatyö 

säästää yhteiskunnan varoja ja vähentää inhimillistä kärsimystä 2017).  
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Hautamäen mukaan (1997, 3) väkivaltatilanteet syntyvät perheessä vääristyneen vallankäytön 

ja valtataistelun myötä. Vallankäyttö voi olla tiedostamatonta tai tiedostettua (Hautamäki 

1997, 28). Perheväkivalta voi esiintyä pitkällä aikavälillä ja sen muodot voivat vaihdella. Tyy-

pillistä perheväkivallalle on, että tilanteet toistuvat ja raaistuvat, mikäli ensimmäiseen väki-

valtatilanteeseen ei ole asianmukaisesti puututtu. (Hautamäki 1997, 3.) Väkivalta voi aiheut-

taa perheessä myös ketjureaktion (Kivisaari 2002a, 11). Ketjureaktion mahdollinen kehitys-

kulku voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: vanhempi lyö toista vanhempaa  lyöty vanhempi 

kurittaa väkivaltaisesti lasta  kuritettu lapsi purkaa pahan olonsa kiusaamalla sisarustaan  

sisarus kohtelee huonosti perheen lemmikkieläintä tai kiusaa kodin ulkopuolella muita lapsia. 

Huhtalon ym. mukaan (2003, 14) perheväkivallassa on harvoin kyse vain yksittäisestä tilan-

teesta tai yksittäisistä teoista. Sen sijaan perheväkivalta on usein jatkuvaa ja koko elämänpii-

rin ja perheen kaikkien osa-alueiden leikkaava olosuhde (Huhtalo ym. 2003, 14). 

Perheväkivaltaa kuvataan usein piilorikollisuudeksi, joka tapahtuu muiden tietämättömissä 

kodin seinien sisäpuolella (Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa jokaista 2014). Perheväkivallan 

määrällistä tarkastelua pidetäänkin ongelmallisena, koska kaikki tilanteet eivät päädy ylei-

seen tietoon (Hautamäki 1997, 13). Esimerkiksi perheensisäisiä lieviä pahoinpitelyjä saatetaan 

pitää arkisina asioina, joista ei ilmoiteta poliisille (Hautamäki 1997, 22).  

Seuraavaksi esitellään viimeisimpää tilastotietoa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta Tilastokes-

kuksen vuoden 2017 tilastojen valossa sekä uhrien lukumääriä jaoteltuna uhrin ja tekijän suh-

teen mukaan vuosilta 2010-2017 (Taulukko 2). On syytä huomioida, että Tilastokeskuksen ti-

lastoissa on ainoastaan viranomaisten tietoon tulleet tapaukset. Viranomaisille ei ilmoiteta 

läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. (Avio- ja avopuolisoiden välisten tapauksien 

osuus perhe- ja lähisuhdeväkivallasta laskussa 2018.) 

Tilastokeskuksen mukaan (Avio- ja avopuolisoiden välisten tapauksien osuus perhe- ja lähisuh-

deväkivallasta laskussa 2018) vuonna 2017 viranomaisten tietoon tuli 8300 lähisuhdeväkivallan 

uhria. Tilastoiduista lähisuhdeväkivaltarikoksista hieman yli puolet oli pahoinpitelyjä ja runsas 

viidennes lieviä pahoinpitelyjä. Kaikista tapauksista runsas 15 % oli laittomia uhkauksia ja 1 % 

lapsen seksuaalisia pahoinpitelyjä. 68,1 % vuonna 2017 tilastoiduista perhe-ja lähisuhdeväki-

vallan uhreista oli naisia. Avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa oli 37,1 % tapauksista. Uh-

reista 1 240 oli joutunut perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhriksi vuoden aikana useammin kuin 

kerran. (Avio- ja avopuolisoiden välisten tapauksien osuus perhe- ja lähisuhdeväkivallasta las-

kussa 2018.) 
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Taulukko 2: Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit (Avio- ja avopuolisoiden välisten tapauksien 

osuus perhe- ja lähisuhdeväkivallasta laskussa 2018) 

 

5.2 Lapsi ja perheväkivalta 

Perheväkivaltaa tutkittaessa lapset jäävät hyvin usein näkymättömiksi (Lepistö 2010, 24). Vä-

kivalta on kuitenkin suuri uhka lasten hyvinvoinnille ja terveydelle (Perttu & Söderholm 1998, 

7). Seuraukset, joita perheväkivalta aiheuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen, ovat vakavasti 

vaurioittavia tekijöitä. Riittävät edellytykset kasvaa henkisesti tasapainoiseksi ja kokea tarvit-

semaansa turvaa vaarantuvat väkivaltaisessa ilmapiirissä. (Perttu & Söderholm 1998, 7.) Per-

heväkivallan tutkimukseen keskittyneen tutkimussäätiön mukaan (McCain 1997, ks. Perttu & 

Söderholm 1998, 7) perheväkivallalla on muun muassa vaikutusta lapsen aivojen kehittymi-

seen. Lapsen joutuminen perheväkivallan kohteeksi joko suoraan tai välillisesti voi aiheuttaa 

lapsen aivoihin pysyviä vaurioita (McCain 1997, ks. Perttu & Söderholm 1998, 7). Väkivaltai-

sessa kodissa lapsen kaikki voimavarat kuluvat selviytymiseen, eikä lapsi pysty keskittymään 

normaalia kasvua ja kehitystä edistäviin tehtäviin (Holmberg 2000, 9). 

Lapsen rooli perheväkivallassa voi olla uhri, tekijä tai todistaja. Silloin kun kyse on perheessä 

tapahtuvasta sisarusten välisestä väkivallasta, ovat sekä uhri että tekijä lapsia. Havaintoni 

mukaan perheväkivaltaan liittyvässä kirjallisuudessa lapsista on kirjoitettu eniten vanhempien 

keskinäisen väkivallan todistajina ja vanhempien kaltoinkohtelun ja kuritusväkivallan koh-

teena. Sen sijaan lapsi toisen lapsen väkivallan uhrina ja lapsi väkivallan tekijänä ovat 

Uhrin ja epäillyn suhde/vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Yhteensä 5 768 9 660 10 053 8 802 8 245 8 794 8 757 8 281 

Epäilty uhrin vanhempi 1 393 1 876 2 311 1 862 1 799 2 315 2 274 2 212 

Sisarukset 288 574 572 586 486 505 507 498 

Lapsi kohdistanut vanhempaansa 289 510 505 469 487 470 502 484 

Puolisoiden välinen yhteensä 2 469 4 444 4 424 3 805 3 572 3 581 3 554 3 069 

...Aviopuoliso 1 548 2 780 2 765 2 387 2 196 2 105 2 219 1 983 

...Avopuoliso 921 1 664 1 659 1 418 1 376 1 476 1 335 1 086 

Entinen aviopuoliso 530 970 920 873 830 760 843 859 

Entinen avopuoliso 606 979 1 014 948 885 915 840 850 

Muu samassa taloudessa asuva 193 307 307 259 186 248 237 309 
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huomattavasti harvinaisempia aiheita. Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen yleisellä tasolla vä-

kivallan toisen osapuolen auki jättäen niitä erityispiirteitä, jotka liittyvät lapseen väkivallan 

uhrina ja tekijänä. Lapsella tarkoitan kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. 

5.2.1 Lapsi väkivallan uhrina 

Kun väkivalta kohdistuu lapseen, lapsi taistelee pahimmassa tapauksessa oman henkensä puo-

lesta. Myös lapseen kohdistuvassa väkivallassa kuoleman ja vammautumisen riski ovat todelli-

sia. (Holmberg 2000, 13.) Lapseen voi kohdistua niin fyysistä, psyykkistä kuin seksuaalistakin 

väkivaltaa. Myös hoidon ja avun laiminlyönti ovat lapseen kohdistuvan väkivallan muotoja. 

(Holmberg 2000, 11.) 

Lapsiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä Suomessa on tutkittu tieteellisesti kahdella eri me-

netelmällä: lapsiuhritutkimuksella ja rekisteritutkimuksella (Humppi & Ellonen 2010, 18). Las-

ten uhrikokemuksia kartoitettiin ensimmäisen kerran kyselytutkimuksella vuonna 1988 (Sariola 

1990, ks. Humppi & Ellonen 2010, 18) ja tämän jälkeen tutkimuksia on tehty kaksi, vuonna 

2008 (Ellonen ym. 2008) ja vuonna 2013 (Fagerlund, Peltola, Kääriäinen, Ellonen & Sariola 

2014). Myös vuotuisista Kouluterveyskyselyistä (THL 2010a, ks. Humppi & Ellonen 2010, 18) ja 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuodesta 1995 lähtien säännöllisesti toteuttamista Nuori-

sorikollisuuskyselyistä (Salmi 2009, ks. Humppi & Ellonen 2010, 18) on saatu tietoa lasten vä-

kivaltakokemuksista (Humppi & Ellonen 2010, 18). Kyselytutkimusten lisäksi lapsiin kohdistu-

vaa väkivaltaa on tutkittu myös rekistereistä. Rekistereitä ei kuitenkaan pidetä luotettavina 

väkivaltarikollisuuden mittareina, koska valtaosa kokonaisrikollisuudesta jää niissä piiloon. 

(Ellonen ym. 2007; Kivivuori 2006, ks. Humppi & Ellonen 2010, 18.) 

Lapsiin kohdistuu tutkitusti enemmän väkivaltaa kuin aikuisiin (Kontunen 2017). Tämä on ha-

vaittu esimerkiksi vuoden 2008 lapsiuhritutkimuksessa, jossa luvut lasten kokemasta väkival-

lasta suhteutettiin lukuihin aikuisten kohtaamasta väkivallasta (Kääriäinen 2008, 43-44). Uu-

simman Lapsiuhritutkimuksen mukaan (Fagerlund, Peltola, Kääriäinen, Ellonen & Sariola 2014, 

133) 8 % kuudesluokkalaisista ja 11 % yhdeksäsluokkalaisista tytöistä oli tutkimusta edeltäneen 

vuoden aikana kokenut pahoinpitelyn. Pojilla vastaava luku oli 14 % sekä kuudes-, että yhdek-

säsluokkalaisilla (Fagerlund ym. 2014, 133). Kun lapsilta kysyttiin pahoinpitelyn tekijästä, saa-

tiin seuraavat tulokset: 47 %:lla kuudesluokkalaisista tytöistä ja 27 %:lla yhdeksäsluokkalai-

sista tytöistä pahoinpitelijänä oli ollut sisarus. Vastaavasti kuudesluokkalaisista pojista 21 % ja 

yhdeksäsluokkalaisista 10 % raportoi pahoinpitelijäkseen oman sisaruksensa. Sen sijaan isän 

pahoinpitelemäksi itsensä raportoi kuudesluokkalaisista tytöistä 3 % ja yhdeksäsluokkalaisista 

10 %, kuudesluokkalaisista pojista 2 % ja yhdeksäsluokkalaisista 1 %. Äiti oli ollut pahoinpiteli-

jänä 3 %:lla kuudesluokkalaisilla ja 11 %:lla yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä. Kuudesluokkalai-

sista pojista prosentti ilmoitti pahoinpitelijän olleen heidän äitinsä, yhdeksäsluokkalaisista ku-

kaan ei ilmoittanut äitiä pahoinpitelijäkseen. (Fagerlund ym. 2014, 137.) 
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Väkivalta vaikuttaa jokaiseen lapseen yksilöllisesti. Siihen, millaiset seuraukset väkivallalla 

on, vaikuttavat muun muassa väkivallan määrä ja laatu, väkivallan osapuolten ikä ja sukupuoli 

sekä kasvuympäristöön liittyvät muut riskitekijät ja suojaavat tekijät. Yleisesti kuitenkin tie-

detään, että väkivalta perheessä voi vaikuttaa esimerkiksi lapsen kehitykseen ja aiheuttaa on-

gelmia liittyen lapsen mielenterveyteen ja käytökseen. Ongelmia voi ilmetä myös kiintymys-

suhteiden muodostamisessa ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa, jotka voivat väkivallan seu-

rauksena estyä kokonaan. Nuoruusiässä lapsella saattaa esiintyä seurusteluväkivaltaa, rikolli-

suutta ja kotoa karkaamista. Lisäksi väkivalta vahingoittaa mahdollisesti lapsen tunnetta it-

sestä ja perusturvallisuudesta. Väkivallan vaikutukset saattavat yltää myös seuraaville suku-

polville: väkivallan keskellä kasvaneilla lapsilla on havaittu olevan väkivaltaa myös omissa ai-

kuisiän suhteissa. (Kontunen 2017.) 

Holmbergin mukaan (2000, 14) väkivallan kohteena oleminen vaikuttaa muun muassa lapsen 

minäkäsitykseen, itsetunnon kehitykseen, sosiaaliseen kompetenssiin ja perusturvallisuuden 

kokemukseen. Monet perheväkivallan oireet ja merkit ovat samoja kaikissa ikävaiheissa. Täl-

laisia ovat esimerkiksi huono itsetunto, ahdistuneisuus, dissosiatiivisuus ja masentuneisuus. 

(Holmberg 2000, 14.) Kaikki vaikeissa oloissa eläneet nuoret eivät oireile näkyvästi, esimer-

kiksi syömishäiriö ja masennus eivät välttämättä näy ulkopuoliselle. Jotkut nuoret saattavat 

reagoida myös tulemalla tietokone- ja peliriippuvaisiksi. Tällainen oireilu ei välttämättä he-

rätä ympäristössä minkäänlaista reagointia. (Nyqvist 2007, 16-17.) 

Lapset kehittelevät väkivallasta selviytyäkseen erilaisia keinoja. Yksi keino voi olla tilanteista 

ja tunteista irtautuminen tai niiden sulkeminen esimerkiksi musiikkiin tai peleihin uppoutu-

malla. Osa nuorista saattaa vältellä väkivaltatilanteita huoneeseensa sulkeutumalla, kotoa 

poistumalla tai välttelemällä kotiin menemistä. Joillakin nuorilla selviytymiskeinot voivat olla 

myös selvästi vahingollisia, kuten päihteiden käyttö ja muu itselle vahingollinen toiminta. 

(Kontunen 2017.) Lapsen selviytymistä psykososiaalisesti vaikeista kasvuoloista tiedetään edis-

tävän emotionaalisesti turvallinen aikuissuhde, lapsen älykkyys ja kyky käsitellä stressitilan-

teita (Nyqvist 2007, 15). 

Lapseen kohdistuvalle väkivallalle on tyypillistä, että vain pieni osa siitä tulee raportoiduksi 

ja tutkituksi, ja että vain harva tekijöistä joutuu vastuuseen. Syitä tähän on monia. Joskus 

vanhemmat eivät tuo lapseensa kohdistunutta väkivaltaa ilmi, koska ovat itse väkivaltaisia tai 

väkivallan tekijä on vanhemmille tärkeä. Lapsen itsensä voi olla vaikea tuoda väkivaltaa ilmi 

esimerkiksi nuoren ikänsä takia tai johtuen pelosta, että ilmituominen pahentaisi tilannetta 

entisestään. (Lapset väkivallan kohteena 2018.) Väkivallasta kertomista ja avun hakemista 

saattavat estää myös lapsen masentuneisuus sekä häpeän ja syyllisyyden tunteet. Tiedetään, 

että lapsi tarvitsee mahdollisuuden ja aikaa väkivallasta puhumiseen, mutta puhumaan pai-

nostaminen saattaa katkaista yhteistyön kokonaan. Jos väkivallasta puhuminen on vaikeaa ai-

kuiselle, on todennäköisesti lapsenkin siitä vaikea puhua. (Kontunen 2017.) Lapsiin 
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kohdistuvan väkivallan vähäiseen ilmoittamiseen vaikuttanee myös siihen mahdollisesti liit-

tyvä sosiaalinen hyväksyntä. Suurin osa väestöstä, mukaan lukien väkivallantekijät kuin koh-

teetkin, saattavat ajatella jonkin asteisen väkivallan olevan välttämätön osa lapsuutta. (Lap-

set väkivallan kohteena 2018.) 

Vaikka lapseen kohdistuva väkivalta olisikin jossain määrin sosiaalisesti hyväksyttyä, se ei ole 

sitä lain nimissä. Alaikäiseen kohdistuva pahoinpitely on sekä poliisi- että lastensuojeluasia. 

(Kontunen 2017.) Ilmoitusvelvollisuus poliisille ja kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimie-

limelle koskee kaikkia lastensuojelulaissa (5:25) listattuja ilmoitusvelvollisia henkilöitä silloin, 

jos on syytä epäillä lapseen kohdistuneen rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena 

rangaistavaksi säädetty teko tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistu-

vana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään 

kaksi vuotta vankeutta. Oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus koskevat sen si-

jaan kaikkia ihmisiä, joilla on syytä epäillä lapseen kohdistuneen väkivaltaa. (LSL 5:25.) Jokai-

nen perheväkivaltaa kokenut lapsi tarvitsee myös apua (Holmberg 2000, 10). Väkivaltaa koke-

neen lapsen auttamista käsitellään erikseen luvussa 6.8.1 ”Väkivallan kohteeksi tai todista-

jaksi joutuneen lapsen auttaminen”.  

5.2.2 Lapsi väkivallan tekijänä 

Väkivallan tekijänä ei aina ole aikuinen – myös lapsi voi olla väkivaltainen (Kontunen 2017). 

Siitä huolimatta väkivaltaisista lapsista ei havaintoni mukaan kirjallisuudessa juurikaan pu-

huta. Sen sijaan huolta kirjallisuudessa herättävät aggressiiviset lapset. Tulkintani mukaan 

tässä käsitevalinnassa kyse on vallitsevasta normista, joka ei hyväksy ajatusta lapsen väkival-

taisuudesta. Lisäksi tein huomion, että nuorison kohdalla samanlaista arastelua väkivaltasa-

nan käyttöön ei enää ole. 

Tutkimusten valossa lasten väkivaltaisuudesta saadaan seuraavanlainen kuva: Viimeisimmän 

nuorisorikollisuuskyselyn mukaan (Näsi 2016, 5) 15 - 16-vuotiaista nuorista pahoinpitelyn aina-

kin kerran elämänsä aikana tehneitä oli 15 % ja tutkimusta edeltäneen vuoden aikana 4 % vas-

tanneista. Poikien tekemissä viimeisimmissä pahoinpitelyissä uhri kuului luokkaan ystävä/sisa-

rus 35 %:ssa tapauksista (Näsi 2016, 7). Seuraavaksi eniten poikien pahoinpitelyt kohdistuivat 

saman koulun oppilaisiin (16 %). Myöskin tytöt kohdistivat väkivaltaa eniten ystäviin tai sisa-

ruksiin (59 %). Erona poikiin, tyttöjen toiseksi yleisin väkivallankohde oli entinen tai nykyinen 

seurustelukumppani (13 %). Tuttuun tai tuntemattomaan aikuiseen väkivalta oli kohdistunut 9 

%:lla tytöistä ja 6 %:lla pojista. (Näsi 2016, 7.) Myös vuoden 2013 lapsiuhritutkimuksesta (Fa-

gerlund ym. 2014) on saatu tietoa lasten tekemästä perheväkivallasta. Sen mukaan (Fagerlund 

ym. 2014, 62) 30 % tutkimukseen vastanneista lapsista raportoi kohdistaneensa väkivaltaa si-

sarukseensa. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että lähes 30 % vanhempiin kohdistuvasta väkival-

lasta on lasten tekemää (Fagerlund ym. 2014, 63). 
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Jokaisen ihmisen kasvuun ja kehitykseen kuuluu niin sanottu aggressiokasvu. Sen myötä lapset 

itsenäistyvät ja irtautuvat perheestään. Lapsen poikkeavan käytöksen tunnistamisen edelly-

tyksenä on lapsen normaalin kehityksen tunteminen. Normaalia aggressiokehitystä on kuvattu 

esimerkiksi Väestöliiton kehittämässä Aggression portaat- aineistossa. (Cacciotore 2009, 66-

67.) Jokaisen lapsen kehitys etenee kuitenkin yksilöllisessä vauhdissa, joten ikämääritetyt ke-

hitysvaiheet ovat aina viitteellisiä (Cacciotore 2009, 68).  

Useimmilla lapsilla väkivallan käyttöä esiintyy toiseen elinvuoteen mennessä (Tremblay ym. 

1999, ks. Cacciatore 2009, 35) ja esiintymishuippu aggressiivisessa käytöksessä on lapsen kol-

mantena ikävuotena (Sinkkonen & Korhonen 2016, 229). 2 - 3-vuotiaalla lapsella nyrkkien 

käyttö, potkiminen ja pureminen ovat normaalia konfliktitilanteissa, koska hän ei vielä osaa 

muuta (Cacciatore 2009, 119). Yleensä tämän jälkeen itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tai-

dot alkavat kehittyä vauhdilla ja lapsi oppii aggressioiden hallitsemisen sosiaalisesti hyväksyt-

tävillä tavoilla (Sinkkonen & Korhonen 2016, 229). Väkivallan käyttöä opitaan yleensä säätele-

mään ja ehkäisemään ennen kouluikää (Tremblay ym. 1999, ks. Cacciatore 2009, 35). Murros-

iässä lapsen kyky hallita reaktioitaan jälleen vaikeutuu ja sitä myöten riski väkivallan käyt-

töön nousee. Koska nuorella on entistä enemmän fyysistä voimaa, väkivaltakin saattaa olla 

aiempaa tuhoisampaa. (Cacciatore 2009, 35.)  

Joskus aggressiokasvussa voi olla kehitysviivettä tai häiriöitä ja pahimmillaan syrjäytymistä 

normaalikehityksestä (Cacciatore 2009, 119). Aggressionhallinnan taitojen puuttuminen altis-

taa jatkuville konflikteille, raivokohtauksille ja väkivallalle (Sinkkonen & Korhonen 2016, 

229). Väkivalta saatetaan omaksua pysyväksi ratkaisumalliksi myös, jos ei elämässään saa tar-

peeksi oikeanlaista tukea ja neuvoa (Cacciatore 2009, 119). Noin 3 - 5 %:lla ihmisiä taipumus 

väkivaltaisuuteen säilyy esikouluiästä nuoruuteen (Cacciatore 2009, 52). 

Lapsen aggressiivisuuden takana voi olla useita syitä. Ne voidaan karkeasti jakaa ulkoisiin ja 

sisäisiin syihin. Ulkoisia syitä ovat perheeseen, ikätovereihin, kouluun tai asuinympäristöön 

liittyvät tekijät. Aggressiivinen käytös saattaa olla opittu malli tai jonkun lapsen selviytymis-

keino kasvuympäristön ongelmien keskellä. Sisäisiin syihin kuuluvat harjaantumattomat sosi-

aaliset taidot, impulsiivisuus, voimakas tarve välittömälle tarpeen tyydytykselle ja kuvitelma 

väkivallan toimivuudesta tavoitteiden saavuttamiseksi. Taustalla saattavat vaikuttaa lisäksi 

negatiivisten tunteiden heikko sietokyky tai arvomaailman ja moraalin itsekeskeisyys tai konk-

reettisuus. Myös perintötekijät voivat vaikuttaa aggressiivisuuteen. (Sinkkonen & Korhonen 

2016, 230.) Nuorten väkivaltaisessa käytöksessä kyse on myös sosiaalisesti ja sukupuolittu-

neesti rakentuneesta toiminnasta (Määttä 2007, 19). 

Väestöliiton aggressiokasvattajan käsikirjassa (Cacciatore 2009, 21) on nostetttu esiin lapsen 

temperamentin vaikutus taipuvaisuuteen käyttäytyä väkivaltaisesti. Kirjan mukaan on ole-

massa temperamenttityyppejä, joilla on suurempi taipumus väkivaltaiseen käyttäytymiseen. 
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Kirjassa temperamentit, joihin liitetään suurempi väkivaltaisuus, on nimetty ”helposti hiilty-

väksi” ja ”laskelmoivasti aggressiiviseksi”. Helposti hiiltyvällä temperamentilla tarkoitetaan 

voimakkaasti tulistuvaa ja äkkipikaista temperamenttia. Tällaista reaktiivista aggresiivisuutta 

pidetään suunnittelemattomana ja usein kontrolloimattomana. Tulistuvasti aggressiivisella on 

siis suuria vaikeuksia hallita tunteitaan. Laskelmoivasti aggressiivinen sen sijaan käyttää väki-

valtaa harkitusti. Tällainen ihminen uhkailee, käyttäytyy vihamielisesti, hajottaa tavaroita ja 

käy kimppuun tarkoituksenaan saada tahtonsa läpi. Tällaisia ihmisiä pidetään kylmäpäisinä ja 

laskelmoivina. Tarvittaessa he osaavat käyttäytyä ja esiintyä hallitusti. Laskelmoivasti aggres-

siivisella on uskomus, että väkivalta on kannattava tapa saada tahtonsa läpi. Laskelmoivaa ag-

gressiivisuutta kutsutaan proaktiiviseksi. Proaktiivisesti aggressiiviset tarvitsevat harjoituksia 

empatiasta ja järkiperäisen todistuksen väkivaltaisten tekojen kannattamattomuudesta. (Cac-

ciatore 2009, 21.) Käyttäytymisgeneettisessä kaksostutkimuksessa (Brendgen 2006, ks. Cac-

ciatore 2009, 22) on saatu selville, että molemmissa käyttäytymismuodoissa, sekä suunnitel-

mallisesti että tulistuvasti aggressiivisessa, 60 % väkivaltaisuudesta selittyy ympäristötekijöillä 

ja 40 % geeneillä. Tämä viittaa siihen, että kummatkin käyttäytymisen muodot ovat omalla 

tavallaan sidoksissa ympäristöön ja sosialisaatioon (Cacciatore 2009, 22). 

Lasten mielenterveystalon nettisivujen mukaan (Lapsen väkivaltainen ja/tai uhkaava käytös 

2018) lapsen väkivaltainen käytös voi liittyä erilaisiin mielenterveydenhäiriöihin, kuten uh-

makkuus- ja käytöshäiriöön, ADHD:hen, päihdeongelmiin, masennukseen sekä psykoottisuu-

teen. Joskus väkivalta voi liittyä autismiin, kehitysvammaan tai kehitysviiveeseen. Tällöin vä-

kivaltainen käytös voi johtua ahdistuksesta, sosiaalisten tilanteiden vaativuudesta, somaatti-

sesta sairaudesta, mielenterveyshäiriöstä tai kommunikaation vaikeuksista. Lapsen väkivaltai-

nen käytös saattaa olla myös oireilua esimerkiksi traumakokemuksista, kaltoinkohtelusta tai 

hyväksikäytöstä. Myöskin lapsen altistuminen perheväkivallalle, väkivaltaviihteelle tai por-

nolle voi aiheuttaa lapsessa väkivaltaoireilua. (Lapsen väkivaltainen ja/tai uhkaava käytös 

2018.) 

Käytöshäiriöt ovat yleisimpiä lastenpsykiatrisia häiriöitä nykypäivän lapsilla ja ne ovat viime 

vuosina ja vuosikymmeninä entisestään lisääntyneet (Vilén ym. 2006, 65; Huttunen 2017; Uh-

makkuus ja käytöshäiriöt 2018). Lasten ja nuorten käytöshäiriö tarkoittaa toistuvaa ja itsepin-

taista muiden oikeuksia ja sosiaalisia normeja rikkovaa käytöstä. Siihen liittyvää tyypillistä 

käytöstä on aggressiivisuus, toisten omaisuuden tahallinen tuhoaminen, vilpillisyys ja sääntö-

jen rikkominen. (Huttunen 2017.) Käytöshäiriössä aggressiivinen käytös ilmenee toistuvana uh-

kailuna tai pelotteluna, tappeluiden aloittamisena, koulukiusaamisena, erilaisten aseiden 

käyttönä, fyysisenä julmuutena ihmisiä tai eläimiä kohtaan, ryöstelynä tai seksuaaliseen käy-

tökseen pakottamisena (Käytösongelmat 2018). Joskus käytöshäiriössä on kyse perheen sisäi-

sestä käytöshäiriöstä: siinä lapsi käyttäytyy aggressiivisesti ja uhmakkaasti vain kotona ja esi-

merkiksi koulussa lapsi voi toimia täysin normaalisti (Friis ym. 2004, 138-139). Jos lapsen tun-

teiden ja käyttäytymisen säätelyn taidot saadaan vahvistumaan, usein myös käytöshäiriö 
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lieventyy (Puustjärvi & Repokari 2017). Kuitenkin noin 30 – 40 %:lla käytöshäiriöisiä nuoria 

täyttyy aikuisiässä antisosiaalisen persoonallisuushäiriön diagnostiset kriteerit (Aronen ym. 

2016, ks. Puustjärvi & Repokari 2017). 

Sinkkosen mukaan (2008, 126) väkivallan vaikeimmin ymmärrettävissä ja hoidettavissa muo-

doissa kyse voi olla myös narsistisesta persoonallisuudenkehityksen häiriöstä tai pahimmissa 

tapauksissa psykopatiasta. Psykopatia termi on ollut pitkään poissa käytöstä, mutta nykyään 

se löytyy taas sairausluokituksista ja siihen kohdistuu kliinistä ja tutkimuksellista mielenkiin-

toa. Psykopatia on eräänlainen antisosiaalisten käytöshäiriöiden ja narsististen persoonalli-

suushäiriöiden äärimuoto. (Sinkkonen 2008, 132.) Psykopatian tunnetuimman tutkijan, Robert 

Haren mukaan (ks. Sinkkonen 2008, 132) psykopatiaan liittyy toisten säälimätöntä hyväksi-

käyttöä ilman empatian ja syyllisyyden tunteita. Vaikka psykopatia diagnoosia ei koskaan ase-

teta lapselle tai nuorelle, on Sinkkosen mukaan (2008, 133) syytä huolestua, jos yli 4-vuotias 

lapsi lyö toisia lapsia tai aikuisia häikäilemättä tuntematta teoistaan lainkaan syyllisyyttä ja 

osoittamatta muita ihmisiä kohtaan empatiaa. Sen sijaan narsistisista piirteistä tai ongelmista 

voidaan puhua myös lapsilla, mutta vasta kehittymässä olevan persoonallisuuden vuoksi diag-

noosin voi asettaa vasta myöhäisnuoruudessa (Sinkkonen 2008, 133). 

Sen lisäksi, että lapsen aggressiivinen käytös aiheuttaa ympäristössä vahinkoa, pelkoa ja tur-

vattomuutta, lapsi saattaa itsekin kokea tilanteensa ongelmalliseksi (Cacciatore 2009, 24). 

Aggressiivinen lapsi kohtaa monenlaisia haasteita. Ensinnäkin sosiaalisen ympäristön viestien 

havainnointi ja käsittely ovat aggressiiviselle lapselle muita vaikeampaa. Aiempien kokemus-

ten perusteella lapsi tulkitsee ympäristön helposti uhkaavaksi ja vihamieliseksi. Väkivaltainen 

lapsi on myös helposti muita epäsuositumpi ja hänellä on vähemmän muiden kanssa jaettuja 

myönteisiä tunteita. Lisäksi lapsuusiän aggressiivisuudella on tutkimuksissa todettu olevan yh-

teyttä muun muassa heikkoon koulumenestykseen, pinnaamiseen, aikuisiän väkivaltaisuuteen, 

rikollisuuteen, alkoholin ongelmakäyttöön, parisuhdeongelmiin ja työuran vaikeuksiin. (Sink-

konen & Korhonen 2016, 229.) Esimerkiksi Kokon ja Pulkkisen Lapsesta aikuiseksi -tutkimuk-

sessa (2001, ks. Cacciatore 2009, 42) havaittiin, että aggressiiviset lapset kuuluvat riskilapsiin 

myöhemmän elämänkulun hankaluuksia ennustettaessa, koska aggressiivinen käytös saattaa 

aloittaa lapsen sosiaalisessa elämässä epäonnistumisen kehän. 

Tutkimuksissa on löydetty joitakin tekijöitä, jotka voivat suojata aggressiivisuuden negatiivi-

silta vaikutuksilta. Olennainen tekijä on lapsikeskeinen kasvatus, johon liittyy vanhempien 

hyvä keskinäinen suhde, positiivinen isäsuhde, äidin antama tuki ja ohjaus sekä fyysisen ran-

kaisemisen nollatoleranssi. Muita merkityksellisiä suojaavia tekijöitä ovat muun muassa lapsen 

hyvät ihmissuhdetaidot, heikompien puolustaminen ja ystävällisyys. (Sinkkonen & Korhonen 

2016, 229.) Jos aggressiivisella lapsella on kykyjä myös prososiaaliseen käyttäytymiseen eli 

myönteiseen, ympäristöään ja sosiaalisia suhteita huomioivaan käytökseen, se edistää 
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aggressiivisen lapsen mahdollisuuksia selvitä elämän vaikeuksista verrattuna niihin lapsiin, 

joilla ei ole myönteisiä sosiaalisia taitoja (Kokko & Pulkkinen 2001, ks. Cacciatore 2007, 42). 

Mikäli lapsen aggressiivisuus aiheuttaa toistuvia ongelmia tai lapsen pärjääminen ikätoverei-

den kanssa, koulussa tai harrastuksissa kärsii, on sitä syytä lähteä selvittelemään (Sinkkonen 

& Korhonen 2016, 231). Pienempien lasten väkivaltaiseen käytökseen aikuinen voi puuttua 

fyysisesti estämällä ja rajoittamalla, mutta nuorten kohdalla tilanne on vaikeampi. Kou-

luikäisten ja nuorten aggressiiviseen käytökseen on aina syytä suhtautua vakavasti ja tarvitta-

essa hakea siihen perheen ulkopuolista apua. (Cacciatore 2009, 36.) Apua on haettava aina, 

jos lapsen aggressio aiheuttaa kotona väkivallan ilmapiirin, lyömistä tai muutoin epäkunnioit-

tavaa toisten kohtelua (Sinkkonen & Korhonen 2016, 231). Väkivaltaisen lapsen auttamista on 

käsitelty luvussa 6.8.2. Lastenpsykiatri, tietokirjailija ja Väestöliiton asiantuntijalääkärinä 

toimivan Raisa Cacciatoren mukaan (Cacciatore 2007, 47) vakavat pahoinpitelyt ja väkivaltari-

kokset ovat lapsilla mahdollisia vasta, kun tämän voimat ja ymmärrys mahdollistavat suurem-

man tuhon. Tällaisena rajapyykkinä voitanee pitää 12 ikävuotta, koska sen jälkeen pahoinpi-

telyrikosten on havaittu nopeasti lisääntyneen (Cacciatore 2007, 47). 

5.2.3 Laiminlyötyä vanhemmuutta 

”Lapsen laiminlyönnistä on kysymys, kun syystä riippumatta lapsen perustarpeista ei huoleh-

dita” - Tämä on kirjallisuudessa yleisesti käytetty määritelmä lapsen laiminlyönnistä ja sen on 

laatinut amerikkalainen lastenlääkäri Howard Dubowitz työryhmänsä kanssa (ks. Söderholm 

2004, 58). Lapsen perustarpeiden huolehtimista on, että huoltaja on emotionaalisesti läsnä, 

toimii lapselle hyvänä esimerkkinä ja takaa tälle turvallisen kasvuympäristön. Lapsen perus-

tarpeita ovat rakkaus, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, hyväksynnän ja arvostuksen saaminen, 

riittävä ravinto, vaatetus, puhtaus, valvonta, turvallisuus, virikkeiden saanti, terveydenhuolto 

ja koulutus. (Söderholm 2004, 60.) Lapsen perustarpeet määritellään eri kulttuureissa ja yh-

teiskunnissa eri tavoin, mutta todennäköisesti kaikissa kulttuureissa vallitsee yhteinen ym-

märrys siitä, että lapset tarvitsevat suojaa ja turvaa (Söderholm 2004, 59-60).  

Hoidon laiminlyöntiin saattavat johtaa muun muassa voimakkaat stressitekijät, huoltajan ja 

lapsen ristiriitaisuudet tai perheenjäsenten persoonalliset ominaisuudet. Vanhemman kyvyttö-

myys huolehtia lapsen perustarpeista saattaa johtua esimerkiksi huoltajan puutteellisista tie-

doista, mielenterveys- tai päihdeongelmista, stressistä, taloudellisesta ahdingosta tai sosiaali-

sen tuen puutteesta. Laiminlyönnin tulos on kuitenkin syystä riippumatta sama: jatkuva ja va-

kava perustarpeiden huomiotta jättäminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia lapsen kasvulle ja 

kehitykselle. (Söderholm 2004, 60.)  

Norjalaisen tutkijan Kari Killénin mukaan (ks. Söderholm 2004, 60) yksi lapsen laiminlyönnin 

keskeisistä elementeistä on se, että lapsi joutuu jatkuvasti olemaan peloissaan tai huolissaan. 

Tällainen tilanne on hänen mukaan (ks. Söderholm 2004, 60) mahdollinen esimerkiksi silloin, 
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kun perheessä esiintyy väkivaltaa. Perheväkivalta saattaa tehdä kotioloista myös fyysisesti 

vaaralliset. Fyysisesti vaarallisia kotioloja pidetään vakavana hoidon puutteena. (Söderholm 

2004, 59.) Väkivaltaisessa perheessä lapsi saattaa kokea vanhemmat arvaamattomina, epä-

luotettavina ja välinpitämättöminä. Kodin tilanteiden ja vanhempien käyttäytymisen ennakoi-

mattomuus aiheuttaa lapsessa turvattomuutta, eikä lapsi opi luottamaan aikuisen apuun. Per-

heväkivalta voi aiheuttaa lapsessa sellaista pelkoa, turvattomuutta ja psyykkistä oireilua, 

jolta hyväkään kiintymyssuhde ja perusturvallisuuden kehittyminen vauvaiässä eivät suojaa. 

On mahdollista, että vanhemmat eivät usko tai tiedä perheväkivallan vaikuttavan lapseen. 

(Holmberg 2000, 9.) Väkivaltaisessa perheessä lapsi saattaa elää antisosiaalisessa, tuhoisassa 

ja väkivaltaisessa ilmapiirissä, jossa valtasuhteet perheenjäsenten välillä ovat epätasapai-

nossa. Lapsi saattaa oppia mallin, jossa voimakkaampi sortaa heikompaa. Tällainen malli on 

yksipuolinen ja negatiivinen, mikä saattaa aiheuttaa vaikeuksia lapsen sosiaalisissa suhteissa 

ja suhteessa omaan minään. (Holmberg 2000, 13.) 

Aiemmin esitellyssä vanhemmuuden roolikartassa (kuvio 3) vanhempien tehtäviksi on määri-

telty muun muassa fyysisen koskemattomuuden takaaminen, turvallisuuden luominen, sääntö-

jen ja sopimusten noudattaminen ja niiden valvominen, ein-sanominen, omien rajojensa aset-

taminen, lapsen suojeleminen, oikean ja väärän opettaminen, mallin antaminen, arvojen vä-

littäminen, sosiaalisten taitojen ja tapojen opettaminen, ristiriidoissa auttaminen sekä per-

heen ja lapsen ihmissuhteiden vaaliminen. Silloin kun lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti, joutuu 

perheessään väkivallan kohteeksi tai joutuu todistamaan muiden perheenjäsenten välistä vä-

kivaltaa, edellä mainitut vanhemmuuden tehtävät eivät toteudu tai ne toteutuvat puutteelli-

sesti. Perheväkivallan olemassaolo on siis vanhemmuuden laiminlyöntiä. 

5.3 Rikosoikeudellinen näkökulma 

Rikos on rikoslaissa määritelty teko, josta seuraa rangaistus (Väkivaltarikos vaikuttaa turvalli-

suudentunteeseen 2018). Rikoslain tarkoituksena on rikollisten tekojen määritteleminen ja 

rikollisten tekojen estäminen (Rikosoikeuden peruskäsitteitä ja -periaatteita 2018). Toista ih-

mistä vahingoittava väkivalta on rikos (RL 21:5). Lisäksi se on Suomen perustuslain vastaista 

(PL 2:7) ja loukkaa ihmisoikeuksia. Vaikka perheväkivallalle ei Suomen lainsäädännössä ole 

omaa rikosnimikettä (Karhuvaara, Kaitue & Ruuhilahti 2013, 21), väkivalta perheenkin sisällä 

tulee rangaistavaksi teon laadun ja sen seurauksien mukaan (Perheväkivalta 2018b). Väkival-

lassa perheenjäsentä kohtaan kyse on lähes aina rikoksesta (Niemi-Kiesiläinen & Kainulainen 

2006, 115).  

Fyysiset väkivallanteot ovat aina rikoksia (Niemi-Kiesiläinen & Kainulainen 2006, 116). Ne tu-

levat rangaistaviksi rikoslain 21 luvun mukaisina henkeen ja terveyteen kohdistuvina rikoksina 

(RL 21 luku). Ääritapauksissa teko voi olla henkirikos tai sen yrittäminen (murha, tappo, 

surma tai kuolemantuottamus), mutta tavallisesti kyseessä on pahoinpitely (Niemi-Kiesiläinen 

& Kainulainen 2006, 116). Pahoinpitelyrikokset jaetaan vakavuutensa mukaan lievään 
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pahoinpitelyyn, pahoinpitelyyn ja törkeään pahoinpitelyyn. Pahoinpitely tarkoittaa toiselle 

ihmiselle kivun aiheuttamista, tämän terveyden vahingoittamista tai tiedottomaan tai muu-

hun vastaavaan tilaan saattamista. Pahoinpitelystä voidaan tuomita sakkoon tai enintään kah-

deksi vuodeksi vankeuteen, mutta myös pahoinpitelyn yritys on rangaistava. (RL 21:5.) Koko-

naisuutena arvostellen vähäisen pahoinpitelyn seurauksena on sakkorangaistus (RL 21:7). Pa-

hoinpitely on törkeä, jos siinä aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai 

hengenvaarallinen tila, jos se on toteutettu erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai siinä on 

käytetty hengenvaarallista välinettä, kuten ampuma-asetta. Törkeän pahoinpitelyn rangais-

tukset vaihtelevat vuodesta kymmenen vuoden vankeustuomioon. Myös törkeän pahoinpitelyn 

yritys on rangaistava. (RL 21:6.) 

Suomessa ei tunneta rikosnimikettä henkinen väkivalta. Kuitenkin myös henkinen väkivalta 

niin kotona kuin muuallakin voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön ja tulee silloin rangaista-

vaksi. Henkisen väkivallan elementtejä sisältäviä rikoksia ovat esimerkiksi pahoinpitely, koti-

rauhan rikkominen, kunnianloukkaus, vapaudenriisto, laiton uhkaus ja viestintäsalaisuuden 

rikkominen. (Karhuvaara ym. 2013, 21.) Kaikenlainen seksuaalinen väkivalta on myös rikos ja 

siitä säädetään rikoslain 20. luvussa. Perheenkin sisällä mahdollisia seksuaalirikoksia ovat rais-

kaus, joka voidaan tuomita myös törkeänä, seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen 

hyväksikäyttö (myös törkeä), pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja seksuaalinen ahdistelu. 

(RL luku 20.) Muita väkivaltaan liittyviä rikoksia, jotka voivat tapahtua myös kodin seinien si-

säpuolella ovat vahingonteko ja eläinsuojelurikos (Niemi-Kiesiläinen & Kainulainen 2006, 119). 

Vahingonteko tarkoittaa toisen omaisuuden, kuten esineiden, hävittämistä tai vahingoitta-

mista (RL 35:1-3). Eläinsuojelurikos on kyseessä silloin, jos pahoinpitely tai kaltoinkohtelu 

kohdistuu lemmikkieläimeen (RL 17:14-15).  

Perheväkivallan uhrille ensisijainen toive on usein väkivallan loppuminen, ei niinkään tekijän 

rankaiseminen. Monet myös toivovat, että tekijä saisi hoitoa. Rikosoikeusjärjestelmä saattaa 

tuntua uhrin näkökulmasta ja hänen elämäntilanteessaan vieraalta. Näistä huolimatta rikosoi-

keusjärjestelmällä on tärkeä rooli väkivallan ehkäisyssä. Rikosoikeusjärjestelmä tarjoaa uh-

rille suojelua, koska poliisi voi katkaista akuutin väkivaltatilanteen tekijän kiinniottamisella. 

Poliisin keinoja ehkäistä väkivallan jatkumista on tekijän pidättäminen, vangitseminen tai lä-

hestymiskieltoon määrääminen. Rikosoikeusjärjestelmän olemassaolo vaikuttaa rikoksiin myös 

yleisestävästi ja se välittää viestiä siitä, että väkivallan käyttö ei ole hyväksyttävää. Parhaim-

millaan rikosoikeusjärjestelmän avulla onnistutaan muuttamaan väkivallantekijän käyttäyty-

mistä. (Niemi-Kiesiläinen & Kainulainen 2006, 115.) 

5.3.1 Lapsi väkivaltarikoksen uhrina tai tekijänä 

Kaikki epäilyt lapsiin kohdistuvista rikoksista on ilmoitettava poliisille (Rikoksen ja riidan so-

vittelumenettely 2018). Rikosilmoituksen voi tehdä, vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias (Mihin 

ja miten tehdään rikosilmoitus? 2014). Ilmoituksen poliisille voi tehdä myös lapsi itse ja 
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hänellä on oikeus saada tarvitsemaansa oikeudellista apua ja tukea. Yleensä perheessä tapah-

tunut väkivalta on virallisen syytteen alainen rikos (Rikoksen ja riidan sovittelumenettely 

2018), mikä tarkoittaa, että poliisi voi tutkia ja syyttäjä syyttää siitä ilman asianomistajan 

vaatimusta (Virallisen syytteen alaiset rikokset ja asianomistajarikokset 2018).  

Lapsi eroaa aikuisesta rikoksentekijästä lain silmissä ikänsä ja sen myötä rikosoikeudellisen 

vastuunsa puolesta. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana ja 21-vuotiaaksi asti nouda-

tetaan säädöksiä, jotka koskevat nuorta rikoksentekijää. Alle 15-vuotiaan lapsen lainvastai-

seen käytökseen puuttuvat poliisin lisäksi aina myös sosiaaliviranomaiset. (Nuori rikoksente-

kijä 2017.) Syyntakeinen, 15 vuotta täyttänyt rikoksentekijä voidaan tuomita sakkoihin, nuori-

sorangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai vankeuteen. Myös alle 15-vuotiaiden tekemänä ri-

koslaissa määritellyt teot ovat rikoksia ja silloin lapsi on vahingonkorvausvelvollinen. Tarvitta-

essa lapsi ohjataan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain mukaiseen 

sovitteluun. Rangaistusten, vahingonkorvausvelvollisuuden ja sovittelun tarkoituksena on eh-

käistä uusia rikoksia, kasvattaa vastuullisuuteen ja edistää lapsen sosiaalista selviytymistä. 

(Rikoksen ja riidan sovittelumenettely 2018.) Väkivallantekijän saaminen vastuuseen teois-

taan on tärkeää paitsi uhrin oikeusturvan myös rikoksentekijän väkivallan nollatoleranssin op-

pimisen ja ymmärtämisen kannalta. Väkivallantekijän vastuuseen saattamisella osoitetaan, 

että väkivalta ei ole hyväksyttyä. (Matikka 2018a.) 

6 Perheväkivaltatyö 

Perheväkivalta on interventio- ja auttamiskäytäntöjen näkökulmasta vaikeasti lähestyttävä 

ongelma (Nyqvist 2001, 13). Tutkimusten mukaan lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja poista-

minen kannattaa kuitenkin kansantaloudellisesti, minkä lisäksi se myös lisää merkittävästi 

kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia (Kenelle lyönnit kuuluvat? 2005, 14). Tämän päivän 

Suomessa perheväkivaltaa onkin alettu pitää vakavana sosiaalisena ongelmana, jota tulee eh-

käistä koko valtakunnan tasolla (esim. Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 12; Ruohonen 2006b, 

145). Palveluiden järjestämistä lähisuhde- ja perheväkivallasta aiheutuvaan tuen tarpeeseen 

edellytetään myös sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 3:11.5). 

Tämä luku alkaa lyhyellä johdatuksella, jossa kuvataan perheväkivaltatyön historiaa ja järjes-

tämisvastuita. Tämän jälkeen luvussa tarkastellaan tämän päivän yhteiskunnan valmiutta per-

heväkivallan vastaiseen työhön ja tehdään selkoa olemassa olevasta väkivaltatyön palvelutar-

jonnasta ja sen eri toimijoiden rooleista. Lisäksi kuvataan, mitä väkivaltatyö tarkoittaa käy-

tännössä, kun tarkastelunäkökulmina ovat ennaltaehkäisevä työ, perheväkivallan seulonta ja 

siihen puuttuminen peruspalveluissa, kriisityö ja jatkohoito sekä väkivallan katkaisutyö. Myös 

väkivaltatyön erilaisia viitekehyksiä sekä työmuotoja ja -menetelmiä on kuvattu lyhyesti. 

Näkökulma tässä luvussa on aluksi perheväkivaltatyön kokonaisuuden tarkastelussa yleisellä 

tasolla, koska palvelujärjestelmä, toimijat, käytännön toteutus ja työmenetelmät ovat 
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pääpiirteittäin samat riippumatta siitä, missä perhesuhteessa väkivalta tapahtuu. Toiseksi, 

käytäntö ja kirjallisuus nimenomaan väkivaltatyöstä, jota tehtäisiin lasten keskinäisen väki-

vallan ehkäisemiseksi, on puutteellista. Lasten välillä tapahtuvaan väkivaltaan ei tietääkseni 

ainakaan vielä ole olemassa erityisosaavia erityistyöntekijöitä, jotka työskentelisivät sisarus-

väkivaltaan erikoistuneissa organisaatioissa. Lopuksi kuitenkin tarkastellaan muusta väkivalta-

työstä poikkeavia erityispiirteitä, jotka liittyvät väkivaltaisten tai väkivaltaa kokeneiden las-

ten auttamiseen.  

6.1 Johdatus perheväkivaltatyöhön historian ja vastuunäkökulmien kautta 

Perheväkivallan tunnistaminen ja tunnustaminen vakavaksi ongelmaksi valtakunnan tasolla on 

suhteellisen uutta. Perheväkivaltaan liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu, samoin kuin tutki-

mukset ja tukipalvelujen kehittäminen, käynnistyivät asteittain. (Ruohonen 2006a, 9.) Ensim-

mäinen havahtuminen perheen sisäiseen väkivaltaan tapahtui 1960-luvulla, jolloin lääketie-

teessä alettiin puhua hakatun lapsen oireyhtymästä (Kallio & Tupola 2004, ks. Ruohonen 

2006a, 9) ja esiin nousi kysymys lapsen oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen (Ruoho-

nen 2006a, 10). Samaan aikaan kiihtyi keskustelu naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja näkö-

kulma siirtyi lapsista aikuisiin. Huomio kohdistui lapsiin jälleen 80-luvulla, jolloin heitä käsi-

teltiin väkivallan todistajina. Iäkkäät lähisuhdeväkivallan uhreina huomioitiin 1980-luvun puo-

livälissä ja väkivaltaisten miesten auttaminen aloitettiin 80-luvun lopulla. Viimeisimpänä on 

hiljalleen alettu käydä keskustelua naisista väkivallan tekijöinä ja miehistä sen kohteina. 

(Ruohonen 2006a, 10.) 

Suomessa ensimmäisiä perheväkivallan suhteen heränneitä toimijoita olivat kansalaisjärjes-

töt. Perheväkivallan vastaista työtä alettiin järjestötasolla tehdä 1970-luvulta lähtien. Sen si-

jaan Suomen valtio aktivoitui ongelman suhteen vasta 1990-luvulla YK:n aktiivisen toiminnan 

seurauksena ja kansainvälisten sopimusten velvoittamana. Nykyisin Suomessa tehdään pitkä-

jänteistä ja kattavaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä valtakunnallisesti ja paikal-

lisesti sekä kansalaisjärjestöissä että kunnallisissa palveluissa monen eri viranomaisen yhteis-

työnä. (Ruohonen 2006a, 14-15.) 

Nykyään perheväkivallan ehkäiseminen ja palveluiden järjestäminen kuuluvat Suomessa kun-

tien vastuulle ja siihen puuttuminen on kaikkien hallinnonalojen tehtävä. Perheväkivallan vas-

tainen työ kunnissa perustuu toimintaohjelmiin, jotka sisältyvät kuntien hyvinvointistrategioi-

hin ja turvallisuussuunnitelmiin. (Kunnilla on velvollisuus tehdä ehkäisevää väkivaltatyötä 

2018.) Paikallisesti ja alueellisesti tehtävään väkivaltatyöhön on annettu suuntaviivat valta-

kunnallisissa suosituksissa. Vuonna 2008 julkaistut lähisuhde- ja perheväkivallan suositukset 

”Tunnista, turvaa ja toimi” on laatinut Sosiaali- ja terveysministeriö, joka vastaa perheväki-

valtatyön valtakunnallisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Valtakunnallista perheväkivallan 

ehkäisytyötä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäi-

seminen 2018.) 
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Perheväkivallan vastaisesta työstä käytetään useita erilaisia nimityksiä. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suosituksissa (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 

18) käytetään käsitettä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö, jolla kuvataan kolmenlaista 

toimintaa: väkivaltaa ennaltaehkäisevää, väkivaltaisen käyttäytymisen riskitekijöihin kohdis-

tuvaa ja väkivaltaa kokeneiden hoitoon ja aseman parantamiseen liittyvää toimintaa. Tässä 

opinnäytetyössä näistä ja mahdollisista muista perheväkivaltaan liittyvistä toimista käytetään 

yhteisnimitystä perheväkivallan vastainen työ tai lyhyemmin väkivaltatyö. Tässä opinnäyte-

työssä perheväkivallan vastaisella työllä tarkoitetaan laajasti kaikkea sitä työtä, jota tehdään 

tarkoituksena ehkäistä perheväkivaltaa: esimerkiksi julkista vaikuttamis- ja kasvatustyötä 

sekä asiakastyötä eri osapuolten eli uhrien, tekijöiden ja todistajien kanssa, niin ennaltaeh-

käisevästi, akuutisti kuin korjaavastikin ja joko osana peruspalveluita tai perheväkivaltaan 

erikoistuneissa palveluissa. 

6.2 Väkivaltatyön perusteet 

Väkivaltatyön perusteet nousevat lukuisista kansainvälisistä tai EU:ssa hyväksytyistä sopimuk-

sista, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan. Perusteet löytyvät myös Suomen lainsäädän-

nöstä, jossa korostetaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää monialaista 

toimintaa, kansalaisten oikeutta koskemattomuuteen, yhdenvertaiseen kohteluun ja turvalli-

suuteen. (Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö 2014.) Näitä lakeja ja sopimuksia on 

avattu opinnäytetyön alkuun sijoitetussa luvussa ”Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta”. 

Väkivaltatyöllä on neljä keskeistä periaatetta, jotka ovat samalla myös väkivaltatyön tavoit-

teet. Ne ovat 1) Uhrin turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 2) Väkivallan tekijän vas-

tuuttaminen ja vastuullisuuden ylläpitäminen, 3) Koordinoitu yhteistyö ja tiedonvälitys sekä 

4) Väkivaltaa suvaitsevan ilmapiirin muuttaminen. (Perttu 2002, kalvo 39.) Uhrin turvallisuu-

den edistäminen tarkoittaa, että kaikessa toiminnassa keskeisenä lähtökohtana on uhrin näkö-

kulma ja kaikkia toimenpiteitä tarkastellaan uhrin turvallisuuden kannalta (Perttu 2002c, 

113). Väkivallan tekijän vastuuttaminen sen sijaan tarkoittaa, että kaikessa viranomaistoimin-

nassa tulee osoittaa väkivallan tekijän vastuullisuus käyttäytymisestään. Vastuuttaminen ta-

pahtuu väkivallan tekijän saattamisella rikosoikeudelliseen vastuuseen. Periaatteena on, että 

väkivallan uhri ei ole vastuussa väkivallasta. (Perttu 2002c, 113.) Koordinoidulla yhteistyöllä 

tarkoitetaan, että toimintalinjoista ja -tavoista on olemassa yhteiset sopimukset, jotka sel-

kiyttävät eri tahojen roolit ja vastuualueet. Joustava yhteistyö edellyttää myös sopimista sa-

lassapitosäännösten tulkinnoista. (Perttu 2002d, 115.) 

Väkivallan ehkäisytyötä toteutetaan useilla ohjelmilla, joita ovat esimerkiksi Naisiin kohdistu-

van väkivallan vähentämisen ohjelma, Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vä-

hentämisen toimintaohjelma, Turvallinen elämä ikääntyneille –toimintaohjelma ikääntyneiden 

turvallisuuden parantamiseksi, Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja Kaste II oh-

jelma (Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö 2014). Paikallista ja alueellista 
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väkivaltatyötä ohjaavat valtakunnalliset sosiaali- ja terveystoimelle suunnatut oppaat, suosi-

tukset ja muut julkaisut. Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön 

julkaisuja, kuten lähisuhde- ja perheväkivaltatyön ehkäisyn suosituksia Tunnista, turvaa ja 

toimi (2008) sekä kuntaopasta perheväkivallan ehkäisytyöhön Kenelle lyönnit kuuluvat? (2005) 

ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia ja oppaita, esimerkiksi Turvakotipalvelui-

den kansalliset laatusuositukset (2013). 

6.3 Väkivaltatyön palvelujärjestelmä 

Olemassa oleva yhteiskunta palveluineen muodostaa raamit viralliselle avulle (Logan ym. 

2003, ks. Kaittila 2017). Palvelujärjestelmän tehtävä suhteessa perheväkivaltaan on työnteki-

jöidensä kautta kantaa vastuuta ja huolehtia väkivallan uhrin ja lasten turvallisuudesta (Tun-

nista, turvaa ja toimi 2008, 21). Toimivia hyvinvointipalveluja pidetään väkivallan ehkäisyn 

edellytyksenä (Kenelle lyönnit kuuluvat? 2005, 18).  

Väkivaltatyön palvelujärjestelmän hahmottamisen voidaan nähdä olevan hyödyksi niin alan 

ammattilaisille kuin avuntarvitsijoillekin: Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä edellytetään 

valmiutta ohjata väkivallan kokijoita ja tekijöitä heidän tarpeita vastaaviin palveluihin (Ke-

nelle lyönnit kuuluvat? 2005, 19) ja Aholan ja Aholan mukaan (2016, 99) väkivaltaisessa suh-

teessa elävät ihmiset ovat usein halukkaita saamaan ongelmaansa apua ja neuvoja, mutta ei-

vät välttämättä tiedä kenen puoleen asiassa voi kääntyä. Tämän alaluvun pyrkimyksenä on 

kuvailla väkivaltatyön palvelujärjestelmää ja sen eri toimijoiden rooleja sellaisina kuin ne tä-

män päivän Suomessa näyttäytyvät. Käytän termiä väkivaltatyön palvelujärjestelmä kuvaa-

maan järjestelmää, joka muodostuu niistä palveluista, joita yhteiskunnalla on tarjota perhe-

väkivaltaan liittyen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 10) kun-

tien tai kuntien yhteistoiminta-alueiden palvelutarjonnan tulisi sisältää väkivaltaa ehkäisevää 

toimintaa, matalan kynnyksen palveluita, akuuttipalveluita, kuten turvakotipalveluja ja krii-

siapua, väkivallan ehkäisytyöhön erikoistuneita palveluita sekä pitkäaikaista tukea ja terapiaa 

väkivallan traumatisoimille ihmisille. Väkivaltatyön palvelujärjestelmän hahmottamista voi-

daan helpottaa erilaisin jaotteluin. Tässä esitellään niistä muutama.   

Sosiaali- ja terveysalan työhön suunnatussa Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta -oppaassa 

(Kyllönen-Saarnio & Reet 2005, 17) palvelujärjestelmää tarkastellaan perus- ja erityispalvelui-

den näkökulmasta. Peruspalveluja ovat sosiaali- ja terveystoimen palvelut, joissa väkivaltaan 

liittyvää auttamistyötä tehdään osana perustyötä. Erityispalveluilla sen sijaan tarkoitetaan 

nimenomaan väkivaltaongelmaan keskittyneitä palveluita, joiden asiakasryhmä koostuu per-

heväkivallan eri osapuolista. Erityispalveluita ovat turvakodit, turvakotien avopalvelut ja jäl-

kihoito, terapeuttiset ryhmät, kriisiasunnot, matalan kynnyksen palvelut ja erilaiset neuvon-

tapalvelut. Erityispalveluiden joukosta löytyy vielä joidenkin tiettyjen kohderyhmien 
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auttamiseen keskittyneitä palveluita, esimerkiksi raiskauskriisikeskus Tukinaisen palvelut sek-

suaalisen väkivallan uhreille. Erityispalveluja tuottavat pääasiassa järjestöt. Joillakin paikka-

kunnilla erityispalveluja saattavat ylläpitää lisäksi kunnat ja perheasiain neuvottelukeskukset. 

(Kyllönen-Saarnio & Nurmi 2005, 17.) 

Toinen tapa jäsentää väkivaltatyön palvelujärjestelmää on hahmottaa se kolmena eri ryh-

mänä, jotka ovat psykososiaaliset palvelut, terveydenhuollon palvelut ja oikeudelliset inter-

ventiot. Suurin auttajaryhmä muodostuu psykososiaalisista palveluista, joita ovat turvakoti-

palvelut, perheneuvolat, kirkon perheasiain neuvottelukeskukset, kunnan sosiaalitoimistot ja 

lastensuojelu, päihdehuollon erityispalvelut sekä muut yksilö-, perhe- ja ryhmätyöpalvelut. 

Oikeudelliset interventiot pitävät sisällään poliisin ja oikeuslaitoksen palvelut väkivaltatilan-

teisiin liittyen. (Nyqvist 2001, 154.) 

Palveluita on mahdollista tarkastella myös eri asiakasryhmien mukaan jaoteltuna. Esimerkiksi 

turvakodeissa tarjotaan palveluita niin naisille, miehille kuin lapsillekin, jolloin puhutaan 

nais- ja miestyöstä sekä lasten auttamisesta (Ruohonen 2006a, 5). Sosiaali- ja terveysministe-

riön suosituksissa (Tunnista, turvaa ja toimi 2008) puhutaan väkivallan uhrien palveluista, vä-

kivaltaa kokevien lasten ja nuorten palveluista, väkivaltaa kokevien vanhusten, vammaisten 

ja kehitysvammaisten palveluista sekä väkivaltaa käyttävien henkilöiden avusta. Toisaalta ja-

ottelua voidaan tehdä myös sen perusteella, mitkä ovat palvelun tavoitteet ja mihin kohtaan 

palvelu ajallisesti sijoittuu, eli onko kyse ennaltaehkäisevästä työstä, akuutista kriisivaiheen 

työstä vai selviytymistä tukevasta työstä. 

6.4 Eri toimijoiden rooleja 

Eri auttajatahoilla on erilaisia vastuualueita ja rooleja väkivaltatyön palvelujärjestelmässä. 

Tässä luvussa tarkasteluun on valittu ensin peruspalveluiden rooli yleisellä tasolla, sitten lyhy-

esti erikseen terveystoimen ja sosiaalitoimen osalta. Tämän jälkeen tarkastellaan lyhyesti eri-

tyispalveluiden roolia yleisellä tasolla. Lopuksi nostetaan lähempään tarkasteluun omissa ala-

luvuissaan peruspalveluiden ryhmästä lastensuojelu, erityispalveluista turvakodit ja oikeudel-

lisista toimijatahoista poliisi.  

Peruspalveluita tarjoavilta tahoilta, kuten perusterveydenhuollolta, erikoissairaanhoidolta, 

lastensuojelulta, Kelalta, päihdehuollolta, perheneuvolalta, vanhus- ja vammaistyöltä, päivä-

hoidolta, koululta, nuorisotyöltä sekä seurakunnilta ja järjestöiltä, edellytetään valmiuksia 

väkivaltaongelman tunnistamiseen sekä tiedon ja avun antamiseen väkivallan uhreille, teki-

jöille ja lapsille. Peruspalveluiden vastuisiin katsotaan kuuluvaksi seuraavat tehtävät: väkival-

tailmiön ja väkivallan kierteen ymmärtäminen, trauman ilmenemismuotojen tunnistaminen, 

väkivallan rutiininomainen kysyminen eli seulonta esimerkiksi osana tulohaastattelua, väkival-

lan tunnistaminen, menettelytapojen tietäminen ja uhrin turvallisuuden huomioiminen ensisi-

jaisena. Peruspalveluiden tehtäviin kuuluu lisäksi tiedon antaminen esimerkiksi esitteiden 
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muodossa, akuuttien tilanteiden hoitaminen, turvallisuuden varmistaminen, palveluohjaus, 

kontaktin jatkuvuuden turvaaminen sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. (Kenelle lyön-

nit kuuluvat? 2005, 19.)  

Perusterveydenhuollolla on merkittävä rooli väkivaltaan puuttumisessa ja mahdollisessa hoi-

toonohjauksessa ja neuvonnassa, sillä esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutuneet naiset käyt-

tävät näitä palveluita usein (Nyqvist 2001, 156). Akuutissa väkivaltatilanteessa terveyskeskus-

ten ja sairaaloiden vastaanotto-, hoito- ja palvelutoiminnan tehtävänä on huolehtia siitä, että 

asiakkaat saavat väkivallan aiheuttamaan kriisiin nopeasti kriisiapua ja hoitoa (Tunnista, tur-

vaa ja toimi 2008, 23). Perusterveydenhuollolla on tärkeä rooli myös mielenterveyden häiriöi-

den ja niiden psykososiaalisten seurausten tunnistamisessa (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 

24). Väkivaltatapahtumien ja uhrien vammojen kirjaaminen yksityiskohtaisesti kuuluu päivys-

tys-, ensihoito- ja poliklinikkatyön vastuisiin (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 29). 

Akuuteissa lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa myös sosiaalitoimella on keskeinen rooli. 

Erityisesti sosiaalipäivystyksessä kohdataan akuutteja perheväkivaltatilanteita. Sosiaalityönte-

kijän tehtävä on turvata väkivallan kohteena olevan perheenjäsenen tarvitsema apu ja hoito 

työskentelemällä yhteistyössä muun muassa poliisin kanssa. (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 

24.) Sosiaalitoimella on myös kokonaisvastuu lastensuojelusta (Gottberg 2004, 45). 

Erityispalveluiden roolia väkivaltatyössä voidaan pitää korostuneena. On olemassa näyttöä 

siitä, että asiakkaat kokevat elämäntilanteestaan puhumisen helpommaksi väkivallan huomi-

oon ottavissa auttamisorganisaatioissa (Paavilainen & Pösö 2003, 86). Esimerkiksi päivystävät 

puhelimet ja nettipalvelut toimivat matalan kynnyksen auttamispalveluina ja ovat yleensä en-

simmäinen askel avun hakemisessa (Rautava & Perttu 2001, 28). Väkivallan ehkäisytyöhön eri-

koistuneet yksiköt toimivat myös paikkoina, joihin asiakas usein ohjataan peruspalveluista. 

Tällaisissa tapauksissa väkivaltaan erikoistuneiden toimipisteiden tehtävä on ottaa asiakkaa-

seen yhteyttä vuorokauden sisällä ja arvioida väkivallan osapuolten turvallisuus ja avun tarve. 

(Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 27.) Väkivallan ehkäisyn erityispalveluissa asiakkaalle tarjo-

taan tukea ja terapiaa (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 25). 

6.4.1 Lastensuojelu 

Jos väkivalta tapahtuu lapsiperheessä, asian käsittelyyn kytketään aina lastensuojelu (Tun-

nista, turvaa ja toimi 2009, 24; Hyvärinen & Hautamäki 2013, 9). Lastensuojelu on siis yksi 

keskeisimmistä toimijoista perheväkivallan käsittelyssä. Lastensuojelun tehtävä on lapsen 

huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa ja se tapahtuu järjestämällä tar-

vittavia palveluja ja tukitoimia (LSL 1:2.3). 

Aina, kun lastensuojelun työntekijä on saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa 

olevasta lapsesta, hänen tulee välittömästi arvioida lapsen kiireellisen lastensuojelun tarve 
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(LSL 5:26). Lapselle tehdään sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, 

jonka yhteydessä arvioidaan lastensuojelun tarve (LSL 5:26). Jos epäillään perheessä tapahtu-

nutta lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä, lastensuojelun tehtävä akuuttivaiheessa on arvi-

oida, onko lapsen turvallista kotiutua vai tarvitaanko sijoitusta muualle. Lastensuojelutyönte-

kijöiden tulee tehdä myös pikaisesti tutkintapyyntö poliisille. Pahoinpitelytutkimusten ede-

tessä lastensuojelu arvioi lapsen turvallisuutta ja tuen tarvetta sekä osallistuu moniammatilli-

seen työryhmään. (Kallio & Tupola 2004, 99.) 

Lastensuojelulla on moninaisia keinoja puuttua lasten ja perheiden ongelmiin (Peltonen 2003, 

137). Se, miten lastensuojelutyötä toteutetaan, on säädetty laissa. Ensisijaisina keinoina las-

tensuojelu tukee lasta ja perhettä avohuollon tukitoimilla (Peltonen 2003, 137-138). Avohuol-

lon tukitoimet voivat olla esimerkiksi kotipalvelua, vertaisryhmätoimintaa, tukihenkilö tai -

perhe (LSL 7:36). Perheelle voidaan avohuollon tukitoimina järjestää myös lapsen kuntoutu-

mista tukevia hoito- ja terapiapalveluja, tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta sekä 

muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia (LSL 7:36). Lapselle on mahdollista jär-

jestää avohuollon tukitoimena myös tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa tai 

laitoshuoltoa yhdessä hänen huoltajansa kanssa tai tietyin edellytyksin myös yksin (LSL 7:37). 

Avohuollon tukitoimet voidaan järjestää myös kiireellisinä (LSL 7:37b). 

Lapsen ollessa välittömässä vaarassa, lapsen tarvitsema hoito ja huolto voidaan järjestää si-

jaishuoltona kiireellisesti (LSL 8:38.1). Jos avohuollon tukitoimet eivät riitä, on mahdollista 

ryhtyä huostaanottoon lapsen edun niin vaatiessa (LSL 9:40). Sijaishuolto voidaan toteuttaa 

esimerkiksi laitos- tai perhehoitona (LSL 10:49.2). 

Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 26) lasten-

suojelulaitosten ja -yksiköiden sekä perhehoidon roolia väkivallasta aiheutuneiden ongelmien 

käsittelyssä tulee tehostaa. Suositusten mukaan (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 26) sijoitet-

tujen lasten ja nuorten mahdollisia väkivaltakokemuksia tulee arvioida ja järjestää heille tar-

vittavat tutkimukset ja hoidot.  

6.4.2 Turvakodit 

Turvakodit ovat Suomessa perheväkivaltaan erikoistuneita yksiköitä, jotka vastaavat väkival-

taspesifisistä interventioista (Nyqvist 2001, 9). Turvakoteja ja niiden palveluja pidetään lähi-

suhdeväkivallan ehkäisyn keskeisenä osana: niissä sekä ehkäistään väkivaltaa ja väkivallan uu-

siutumista että tarjotaan tukea jo tapahtuneesta väkivallasta selviämiseen (Ewalds, Arponen, 

Manns-Haatanen, Ruuskanen, Laaksonen, Huopalainen, Virtanen & Tuormaa 2013, 14). Turva-

kodit eivät välttämättä kuitenkaan ole se paikka, josta lähdetään hakemaan apua ensimmäi-

sen väkivaltaepisodin jälkeen. Turvakotien rooli korostuu yleensä vasta siinä vaiheessa, kun 

väkivalta on jo jatkunut pitkään. (Nyqvist 2001, 153.)  
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Turvakoti määritellään kriisityön asumisyksiköksi, jossa työskentelee väkivaltatyöhön erikois-

tunut sosiaali- ja/tai terveysalan koulutuksen saanut henkilöstö (Ewalds ym. 2013, 15). Turva-

kodit ovat tarkoitettu lyhytaikaisiksi turvapaikoiksi, joihin voi mennä, kun kotona on väkival-

lan takia mahdotonta tai vaarallista olla. Turvakodit ovat kodinomaisia paikkoja ja ne palvele-

vat ympärivuorokautisesti. (Turvakodit 2018.) Asiakas saa olla turvakodissa kriisitilanteen vaa-

timan ajan (Aion lähteä turvakotiin. Mitä siellä tapahtuu? 2008). 

Tavoitteena turvakotipalveluissa on uhrin turvallisuuden takaaminen, väkivaltakierteen kat-

kaiseminen ja sen aiheuttamien kriisien ja muiden ongelmien hoitaminen (Ewalds ym. 2013, 

15). Työskentelyn periaatteita ovat turvallisuus, asiakkaan osallisuus, luotettavuus, kunnioit-

taminen ja toivon luominen (Ewalds ym. 2013, 20-21). Turvakotipalveluissa tarjotaan ympäri-

vuorokautisen turvatun asumisen lisäksi kriisiapua ja akuuttiin tilanteeseen liittyvää psyko-

sosiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta (Turvakotipalvelut 2018). Lisäksi turvakoti tarjoaa 

asiakkaalle apua käytännön asioiden järjestämiseen. Turvakodeissa järjestetään myös vertais-

tukiryhmiä. (Aion lähteä turvakotiin. Mitä siellä tapahtuu? 2008.) 

Turvakotipalvelut ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta ja ne ovat asiakkaille aina mak-

suttomia. Turvakotipalvelut on tarkoitettu perheille ja yksittäisille asiakkaille, iästä ja suku-

puolesta riippumatta. (Turvakotipalvelut 2018.) Turvakotipalveluissa huomioidaan myös väki-

vallan tekijän avun tarve (Ewalds ym. 2013, 19). Palveluita on mahdollisuus käyttää nimettö-

mänä. (Turvakotipalvelut 2018.) Turvakodin asiakkaiksi tullaan kriisin eri vaiheissa (Ewalds 

ym. 2013, 12) joko oma-aloitteisesti tai esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta 

(Turvakodit 2017).  

Turvakodit tarjoavat myös avopalveluita. Avopalveluissa voi saada tukea turvakodissa olon jäl-

keen tai jos on kokenut väkivaltaa mutta ei tarvitse turvakotia. Avopalvelu voi olla puhelin-

neuvontaa, ajanvaraukseen perustuvaa keskusteluapua väkivaltatyön ammattilaiselta, ohjattu 

vertaisryhmä tai esimerkiksi tuettua asumista. Usein väkivallan uhri tarvitsee pitkäkestoista 

apua traumojen käsittelemiseen. (Ewalds ym. 2013, 12-13.) Turvakotien avopalvelut tarjoavat 

apua ja tukea perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen, tilanteen läpikäymiseen ja siitä 

selviytymiseen. Avopalveluissa annetaan tietoa myös muista palveluista ja autetaan asiakkaan 

käytännön asioissa. Tarvittaessa turvakodit tekevät yhteistyötä myös muiden palveluiden 

kanssa. Palveluiden räätälöinti tapahtuu aina jokaisen asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mu-

kaisesti. Työskentelytapana käytetään ensisijaisesti yksilökeskusteluja väkivaltatyön asiantun-

tijan kanssa. Tarpeen mukaan apua järjestetään myös koko perheelle yksilö-, pari- ja perhe-

tapaamisten muodossa. Väkivaltaa kokeneille on tarjolla useimmissa paikoissa myös vertais-

ryhmätoimintaa. Tärkeimpänä avopalveluiden tavoitteena on väkivallan katkaisu ja turvalli-

suuden lisääminen. (Olen kokenut väkivaltaa. Miten minua autetaan avopalveluissa? 2018.)  
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Turvakoteja sijaitsee eri puolilla Suomea ja ne ovat erilaisia kooltaan, toimintamuodoiltaan ja 

työmenetelmiltään (Ewalds ym. 2013, 3). Suomessa turvakotipalvelujen järjestämisestä, pal-

veluverkoston koordinoinnista sekä kehittämisestä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(Turvakotipalvelut 2018). Turvakotipalveluita tuottavat ja ylläpitävät Suomessa järjestöt, ku-

ten Ensi- ja turvakotien liitto sekä kunnat. Myös yksityisten lastenkotien yhteydessä saattaa 

toimia turvakoteja. (Laine 2010, 1.) Suurin osa turvakodeista on yhdistyspohjaisia (Ewalds ym. 

2013, 10). 

6.4.3 Poliisi 

Tutkimusten mukaan uhrit eivät herkästi ilmoita kokemastaan väkivallasta poliisille (Hyväri-

nen & Hautamäki 2013, 8). Läheisiin henkilöihin ja lapsiin kohdistuvat pahoinpitelyt ovat kui-

tenkin virallisen syytteen alaisia rikoksia (RL 21:16), mikä tarkoittaa, että poliisi voi tutkia ja 

syyttäjä syyttää myös ilman asianomistajan suostumusta (Hyvärinen & Hautamäki 2013, 9). 

Lastensuojelulaissa (LSL 5:25) määritellyt henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan poliisille ri-

koslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetyistä teoista sekä muista 

kuin lievistä pahoinpitelyrikoksista, kun niiden epäillään kohdistuneen lapseen (LSL 5:25). 

Poliisi voi työssään kohdata perheväkivaltatilanteita niin kotihälytyksissä, rikostutkinnassa, 

lähestymiskieltoasioissa kuin virka-apu tilanteissakin. Poliisin noin 50 000 vuosittaisesta koti-

hälytystehtävästä runsaassa kolmannessa kysymys on perheväkivallasta. Kotihälytystilanteessa 

poliisin tehtäviin kuuluu tilanteen rauhoittaminen ja ihmisten turvallisuuden takaaminen. Tä-

män jälkeen poliisi pyrkii selvittämään tapaukseen liittyvät tosiseikat mahdollisimman luotet-

tavasti. Tämä on kaikkein oleellisinta tapahtumien jatkokäsittelyn, esitutkinnan turvaamisen 

ja muun viranomaistoiminnan kannalta. Poliisi pyrkii selvittämään tapahtumien kulkua, lähtö-

kohtia ja seurauksia tekemällä havaintoja ja puhuttelemalla asianosaisia. Poliisin tehtävänä 

on myös informoida perhettä auttavista viranomaisista ja vapaaehtoisjärjestöistä. Lisäksi po-

liisi voi tehdä väkivallan uhrin kanssa turvasuunnitelman väkivallan uusiutumisen varalle. Mah-

dollisesti paikalla olevat lapset poliisi ottaa erityisesti huomioon. Tarvittaessa pyydetään las-

tensuojelun työntekijä paikalle. Poliisi ilmoittaa tapahtuneesta lastensuojeluviranomaisille 

lastensuojelulain 40 pykälän perusteella. Poliisi tekee lisäksi tarvittavat rikosilmoitukset ja 

käynnistää esitutkinnan. Uhri voi hakea poliisilta lähestymiskieltoa ja tarvittaessa on mahdol-

lista suojata myös lasta lähestymiskiellolla. (Lampikoski 2003, 167-176.) 

Rikosprosessin osia ovat eri viranomaisille kuuluvat tehtävät: esitutkinnan suorittaminen, 

syyttäjän syyteharkinta, syytteen nostaminen, tuomioistuinkäsittely ja rangaistuksen täytän-

töönpano (Lampikoski 2003, 167-176). Poliisilla on velvollisuus tehdä aktiivista sidosryhmäyh-

teistyötä (Poliisilaki 1:1.1). Erityistä ammattitaitoa poliisilta vaaditaan etenkin seksuaalirikos-

ten tutkinnassa ja lapsiin kohdistuneissa pahoinpitelyissä (Lampikoski 2003, 167-176).  
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6.5 Käytännön toteutus 

Lähisuhdeväkivalta antaa aihetta monenlaisiin auttamis- ja tukitoimenpiteisiin: muun muassa 

uhrin suojaamiseen, tekijän kohtaamiseen, lasten elatukseen, huoltoon ja tapaamisoikeuteen 

liittyviin kysymyksiin ja asumiseen liittyviin palveluihin (Nyqvist 2001, 10). Etusijalle asete-

taan usein väkivallan välittömiin seurauksiin puuttuminen, uhrien tukeminen ja tekijöiden 

rankaiseminen (Krug ym. 2005, 35). WHO:n raportissa todetaan (Krug ym. 2005, 35), että 

edellä mainittujen lisäksi tärkeää on myös väkivallan ehkäiseminen ennalta. Kun väkivaltaan 

reagoidaan kokonaisvaltaisesti, suojellaan ja tuetaan uhria, edistetään väkivallattomuutta ja 

vähennetään väkivaltaa koko yhteiskunnassa (Krug ym. 2005, 35). 

Maailman terveysjärjestö WHO:n raportissa (Krug ym. 2005, 34) väkivallan ehkäisyn toimenpi-

teet on jaoteltu kolmeen tasoon: ensisijaisiin, toissijaisiin ja kolmannella sijalla oleviin. Ensi-

sijaiset toimet tarkoittavat väkivaltaa ehkäiseviä toimia ennen väkivallan esiintymistä, toissi-

jaiset toimet välitöntä reagointia väkivaltaan ja kolmannella sijalla olevat väkivallan seuraus-

ten pitkäaikaishoitoa. Tässä luvussa pyritään tarkastelemaan väkivallan ehkäisytyötä koko-

naisvaltaisesti jokaisen tason toimien kautta.  

6.5.1 Ennaltaehkäisy 

Perheväkivallan vastaista työtä voidaan tehdä monin tavoin ennaltaehkäisevästi. Väkivaltaa 

ennaltaehkäisevät palvelut kuuluvat myös osaksi toimivaa palvelukokonaisuutta (Tunnista, 

turvaa ja toimi 2008, 22-23). Tässä yhteydessä ennaltaehkäisevällä työllä tarkoitetaan väki-

valtaan puuttumista ennen väkivallan syntymistä. Ennaltaehkäisevä toiminta kuuluu kansan-

terveydellisten toimien jaottelun mukaisesti ensisijaisiin toimenpiteisiin (Krug ym. 2005, 34). 

Väkivaltaa ennaltaehkäisevät toimet voidaan määritellä sen perusteella, mikä on niiden koh-

deryhmä. Yleisinä toimina pidetään sellaisia, jotka kohdistetaan kokonaisiin ryhmiin tai koko 

väestöön. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi väkivallan ehkäisemiseen tähtäävät oppikurssit 

kouluissa tai lapsille suunnattu mediakampanja. Toimet voidaan suunnata myös riskiryhmiin, 

jolloin puhutaan valikoiduista toimista. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla vanhemmuuden tai-

tojen opettaminen pienituloisille yksinhuoltajille. (Krug ym. 2005, 35.) 

Hyväksi todettu keino ehkäistä väkivaltaa on siitä puhuminen ja sen näkyväksi tekeminen. 

Yleistä tietoisuutta perheväkivallasta voidaan lisätä erilaisilla kampanjoilla ja tiedotteilla. 

(Kenelle lyönnit kuuluvat? 2005, 18.) Väkivallan kohteeksi joutumista voidaan estää ja väkival-

lan seurauksia lieventää myös turvataitokasvatuksella (Kenelle lyönnit kuuluvat? 2005, 18), 

jota voidaan toteuttaa äitiys- ja lastenneuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 22-23).  

Yhtenä väkivaltatyön keskeisenä tavoitteena pidetään yhteiskunnassa ja viranomaisten toi-

minnassa vallitsevan väkivaltaa suvaitsevan asenneilmapiirin muuttamista (Perttu & 
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Hautamäki 2002, 112-113). Keskeisiä menetelmiä viranomaisten ja kansalaisten väkivaltaa 

koskeviin käsityksiin ja asenteisiin vaikuttamisessa ovat tiedotus ja asennekasvatustyö (Perttu 

2002e, 119). Julkisessa tiedotuksessa voidaan vaikuttaa kansalaisten asenteisiin ja madaltaa 

erityisesti uhrien kynnystä avun hakemiseen. Väkivaltaan liittyviä asenteita voidaan muuttaa 

myös asennekasvatuksella. Asennekasvatustyön tavoitteita on väkivallan vastaisten asentei-

den vahvistaminen, lasten ja nuorten terveisiin ihmissuhteisiin kasvamisen auttaminen ja las-

ten opettaminen itsesuojeluun. Asennekasvatusta voidaan toteuttaa esimerkiksi päiväkodeissa 

ja kouluissa. (Perttu 2002e, 119.) 

Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää reagoimista usealla tasolla. Tämä tarkoittaa yksilöllisten 

riskitekijöiden huomioimista ja yksilöiden riskikäyttäytymiseen vaikuttamista, läheisiin ihmis-

suhteisiin vaikuttamista ja toimintaa terveiden perheolojen aikaansaamiseksi, ammattiavun ja 

tuen tarjoamista vaikeuksista kärsiville perheille, tilanteen seuraamista julkisissa tiloissa, ku-

ten kouluissa, työpaikoilla ja asuinympäristössä, puuttumista ongelmiin, jotka saattavat joh-

taa väkivaltaan sekä puuttumista sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen ja kulttuurille ominai-

siin vihamielisiin asenteisiin ja käytäntöihin. (Krug ym. 2005, 35.) Ennaltaehkäisevää toimin-

taa on erityisen perusteltua kehittää lasten ja nuorten osalta. Esimerkiksi varhaiskasvatuk-

sessa, kouluyhteisöissä ja lapsen kotikasvatuksessa voidaan antaa elämäntaito- ja asennekas-

vatusta väkivallattomaan käyttäytymiseen. Lapset tarvitsevat omien valmiuksiensa lisää-

miseksi tietoa myös omista oikeuksistaan, turvallisuuden tunnetta, taitoja omien keinojen 

kartoittamiseen, tietoa seksuaalikehityksestä, kaltoinkohtelusta ja sen kohteeksi joutumisen 

riskeistä sekä toimintaohjeita ja valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen. (Tunnista, turvaa 

ja toimi 2008, 22-23.) 

6.5.2 Seulonta ja puuttuminen 

Perheväkivaltaa työssään kohtaaville ammattilaisille on laadittu erilaisia ohjeistuksia ja konk-

reettisia välineitä väkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen, kartoittamiseen ja puuttu-

miseen littyen (esim. Siukola 2014, 41). Eri ammattiryhmille, kuten poliisille ja lastenvalvo-

jille on laadittu omia oppaita (Siukola 2014, 63). Ohjeistukset auttavat työntekijöitä tilanteen 

selvittämisessä sekä uhrin, tekijän ja lapsien tukemisessa (Lähisuhde- ja perheväkivallan eh-

käisytyö 2016). Seuraavaksi käsitellään perheväkivallan kohtaamista käytännön työssä Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusten mukaisesti. Kuvatut ohjeistukset väkivallan pu-

heeksi ottamisesta ja väkivaltaan puuttumisesta on laadittu uhrin tapausta ajatellen, mutta 

niitä voidaan soveltaa myös väkivallan tekijään (Siukola 2014, 42).  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen malli on 

suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille (Pouta & Ewalds 2014, 3). Toiminta-

malli perustuu neljään vaiheesen, jotka ovat 1) Väkivallasta kysyminen, 2) Myötätuntoisesti 

kuunteleminen ja tiedon antaminen, 3) Turvallisuuden varmistaminen ja muut akuutit toi-

menpiteet sekä 4) Jatkotoimenpiteiden suunnitteleminen, asiakkaan ohjaaminen ja tilanteen 
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seuraaminen. Vaiheet on jaettu kahdeksi osioksi niin, että kaksi ensimmäistä kuuluvat osioon 

”Kysy ja kuuntele” ja kaksi jälkimmäistä osioon ”Tiedä ja toimi”. (Siukola 2014, 41.)  

Väkivallan ilmitulon prosessi riippuu aina tapauksesta. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että uh-

rin itsensä voi olla vaikea pyytää suoraan apua muun muassa siksi, että perheväkivaltaan liit-

tyy edelleen paljon häpeää ja syyllisyyttä. Tästä johtuen työntekijöiden aktiivisuus on tärkeää 

ja väkivallan puheeksi ottamista pidetään työntekijän tehtävänä. (Oranen 2004, 140.) Jos 

asiakas ei siis itse ole suoraan hakenut apua väkivaltaan ja lähisuhdeväkivallasta ei ole tietoa 

tai kohdataan uusi asiakas (Siukola 2014, 42), ensimmäinen askel on väkivallasta kysyminen ja 

väkivallan tunnistaminen (Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö 2016). Sosiaali- ja tervey-

denhuollossa käytäntönä on perhe- ja lähisuhdeväkivallan kartoittaminen systemaattisesti, 

jolloin kysyminen on aina osana jokaisen asiakkaan esitietojen ja elämäntilanteen kartoitta-

mista (Väkivaltaan puuttuminen 2015). Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen sisältyy nykyään 

myös äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin (Vä-

kivaltaan puuttuminen 2015). 

Työvälineenä väkivallan kartoittamiseen käytetään Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoitus-

lomaketta (2013) (Väkivaltaan puuttuminen 2015). Kysyminen väkivallasta itsessään on jo in-

terventio, joka saattaa auttaa asiakasta irrottautumaan väkivallasta (Kysy ja kuuntele 2014). 

Lomake toimii sekä väkivallasta ensimmäisen kerran puhuttaessa että apuna aiemmin ilmitul-

leen väkivallan systemaattiseen kartoitukseen (Siukola 2014, 46). Lomake etenee vaiheittain 

ja sisältää neljä osiota: suodatinkysymykset, kartoituskysymykset, arvioinnin ja toimenpiteet. 

Ensimmäinen osio käydään läpi kaikkien asiakkaiden kanssa ja loput silloin, jos väkivalta tulee 

esiin suodatinkysymyksissä. Kartoituskysymysten tarkoitus on selvittää tilannetta yksityiskoh-

taisemmin ja auttaa avun suunnittelemisessa. Kartoituksen jälkeisessä arviointiosassa asiakas 

arvioi väkivallan vaikutuksia ja työntekijä väkivallan aiheuttamaa riskiä. Lopuksi käydään läpi 

toimenpiteet ja niistä sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Osa toimenpiteistä voi olla kiireelli-

siä, joiden lisäksi suunnitellaan myös pidemmän aikavälin tukimuotoja. (Siukola 2014, 46-48.) 

Aina, kun väkivaltaa ilmenee, ensimmäinen tehtävä on tilanteen vaarallisuuden arviointi väki-

vallan uhrin ja lasten kannalta. Turvallisuuteen vaikuttavat toimenpiteet tulee tehdä aina vä-

littömästi. (Siukola 2014, 55-56.) Akuutteina toimenpiteinä dokumentoidaan mahdolliset vam-

mat ja varmistetaan asiakkaan välitön turvallisuus esimerkiksi järjestämällä asiakkaalle turva-

kotipaikka (Siukola 2014, 48, 56). Vakavan väkivallan riskissä olevat asiakkaat ohjataan mo-

niammatillisen riskinarvioinnin kokoukseen. Asiakas tulee ohjata myös lääkärin vastaanotolle 

ja rikosilmoituksen tekemiseen, mikäli kyseessä on akuutti fyysinen tai seksuaalinen väki-

valta. Lastensuojeluilmoitus tehdään, jos on tiedossa, että väkivallalle altistuu alaikäisiä lap-

sia tai jos asiakas on raskaana. (Siukola 2014, 55-56.) Lisäksi sovitaan palvelukokonaisuudesta 

vastaava taho (Väkivaltaan puuttuminen 2015). Jos asian käsittelyä ei ole mahdollista jatkaa 

osana nykyistä asiakassuhdetta, asiakas voidaan tuetusti ohjata muualle, esimerkiksi kunnan 
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sosiaalityöntekijälle (Siukola 2014, 57). Palvelukokonaisuudesta vastaavan tahon vastuulla on 

selvittää asiakkaan ja hänen perheensä hoidon ja avun tarve, laatia kokonaissuunnitelma, 

koordinoida palvelupolku ja seurata tilannetta (Tiedä ja toimi 2018). 

6.5.3 Kriisiapu ja jatkohoito 

Väkivalta on tapahtuessaan shokki (Huhtalo ym. 2003, 20) ja aiheuttaa kohteelle aina henkisiä 

vammoja (Perttu & Söderholm 1998, 6). Väkivallan kohteeksi joutumista pidetään tilanteena, 

joka voi aiheuttaa ihmiselle traumaattisen kriisin (Huhtalo ym. 2003, 20). Perheväkivallalle on 

tyypillistä, että traumatilanteet ovat toistuvia, pitkään jatkuvia ja osittain ennakoitavissa, 

jolloin puhutaan II-tyypin traumasta (Terr 1991, ks. Oranen & Laaksamo 2003, 240). Sosiaali- 

ja terveysministeriön suositusten mukaan (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 23) väkivaltatyön 

tulee sisältää sekä kriisiapua että pitkäaikaista tukea väkivallan traumatisoimille ihmisille. 

Kriisiavulla tarkoitetaan lyhytkestoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista auttamista. Se si-

sältää muun muassa asiakastyötä, palvelujen välittämistä, hoivaa ja asiakkaan kokonaisval-

taista tukemista. Kriisityö vaatii työntekijältä erityisosaamista sekä kykyä ymmärtää ja arvi-

oida asiakkaan tilannetta. Kriisityön tavoitteena on auttaa ihmistä selviytymään tilanteesta 

sekä estää patologinen kehitys ja asiakkaan takertuminen kriisin vaiheisiin. Tarvittaessa asia-

kas ohjataan saamaan terapeuttista hoitoa tai muuta jatkohoitoa. (Lastensuojelu ja kriisityö 

2016.)  

Kriisityötä tehdään muun muassa perusterveydenhuollossa, kriisikeskuksissa, terapiassa (Olli-

kainen 2009, 47) sekä turvakodeissa (Ojuri 2006, 16). Lähes jokaisessa Suomen terveyskeskuk-

sessa on koulutettujen ammattilaisten muodostama kriisiryhmä, joka järjestää psykologisia 

jälkipuinti-istuntoja trauman uhreille (Psyykkinen trauma 2018). Monet mielenterveys- ja 

päihdetyön järjestöt sekä seurakunnat tarjoavat keskustelu- ja kriisiapua. Esimerkiksi Suomen 

Mielenterveysseuran kriisikeskukset ylläpitävät alueellisia kriisikeskuksia, jotka auttavat vai-

keissa elämäntilanteissa ja erilaisissa kriiseissä. (Siukola 2014, 62.) Perheväkivaltaan erikois-

tunutta kriisiapua tarjoavat turvakodit. Kriisitilanteiden selvittämiseen on olemassa myös 

useita auttavia puhelimia, jotka tarjoavat ohjausta (Kaitue, Noponen & Slåen 2007, 54). Myö-

hemmin tässä luvussa tarkemmin kuvataan turvakotien ja kriisikeskusten tekemää kriisityötä. 

Akuutin kriisiavun ajoitus ja sisältö mukautetaan asiakkaan psyykkiseen sopeutumisprosessiin 

(Saari & Hynninen 2010, 49). Kriisityö voidaan sopeutumisprosessin vaiheiden mukaan jakaa 

psyykkiseen ensiapuun (sokkivaihe), varhaiseen interventioon (reaktiovaihe) sekä työstämis- 

ja käsittelyvaiheen erilaisiin kriisi- ja traumaterapioihin tai ammatillisesti johdettuihin ver-

taistukiryhmiin (Saari & Hynninen 2010, 46). Suomen psykologiliiton ja Suomen psykologisen 

seuran tieteellisen neuvottelukunnan akuutin kriisityön suositusten mukaan (Saari & Hynninen 

2010, 47) hyvän kriisiavun tulisi sisältää ainakin psyykkinen ensiapu ja varhainen interventio. 
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Psyykkinen ensiapu tarkoittaa kriisin shokkivaiheessa olevalle henkilölle annettavaa apua. Se 

on asiakkaan perustarpeista huolehtimista, käytännön avun tarjoamista, neuvontaa, psyyk-

kistä tukea, inhimillistä, myötäelävää ja aktiivista kuuntelua, reaktioiden rauhallista vastaan-

ottamista, mahdollisuuden antamista tapahtuman läpikäymiseen sekä auttamista tuleviin ta-

pahtumiin ja odotettavissa oleviin reaktioihin valmistautumisessa (Traumaattisten tilanteiden 

psykososiaalinen tuki ja palvelut 2009, 15). Työntekijän tehtävänä on ennen kaikkea auttaa 

asiakasta säilyttämään kontrolli (Psyykkinen trauma 2018). Muita työntekijän keskeisiä tehtä-

viä shokkivaiheen kriisityössä ovat vakauttaminen, perusasioista huolehtiminen ja lisävahingon 

estäminen (Ollikainen 2009, 68). Traumatisoitunut tarvitsee monista asioista tietoa, ohjausta 

ja neuvontaa, jota jaetaan aktiivisesti. Tieto annetaan kirjallisena, koska puhuttuna se ei 

välttämättä jää shokissa olevan asiakkaan mieleen. (Psyykkinen trauma 2018.) Työntekijä pyr-

kii suoruuteen ja rehellisyyteen eikä jätä shokissa olevaa ihmistä yksin. Shokkivaiheessa ole-

van asiakkaan kanssa ei vielä mennä pitkälle tunteiden käsittelyyn vaan pitäydytään pelkän 

tuen antamisessa. (Saari & Hynninen 2010, 46.) Psyykkistä ensiapua annetaan ensimmäisen 

vuorokauden aikana esimerkiksi kuntien kriisiryhmissä ja -keskuksissa, Mielenterveysseuran 

SOS-kriisikeskuksen kriisivastaanotolla tai valtakunnallisen kriisipuhelimen kautta (Mistä apua 

kriisitilanteisiin? 2010). Akuutin kriisityön suositusten mukaan (Psykologinen työ akuuteissa 

kriiseissä – suositus hyvistä käytännöistä 2010, 41) valmiudet psyykkisen ensiavun antamiseen 

tulisi löytyä mahdollisimman monelta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselta. 

Reaktiovaiheen työskentelystä puhutaan varhaisena interventiona tai varhaisena tukena 

(Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut 2009, 15; Saari & Hynninen 

2010, 46). Reaktiovaihessa ihminen tarvitsee toistuvasti kuulluksi ja välitetyksi tulemista sekä 

käytännönläheistä tietoa konkreettisen avun saannista. Tässä vaiheessa tapaamiset ja keskus-

telut ovat usein pitkiä. (Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut 2009, 15-

16.) Reaktiovaiheessa asiakkaalle on hyödyllistä päästä purkamaan kokemuksia ja käydä läpi 

suuria tunteita turvallisessa yhteistyössä. Tapahtunutta käydään läpi mahdollisimman yksityis-

kohtaisesti ajatuksia ja tunteita nimeten. Työntekijän tehtävänä on muun muassa rohkaista 

tunteista puhumiseen ja normalisoida asiakkaan kokemusta osoittamalla tämän reaktioiden 

olevan normaaleja. Reaktiovaiheessa oleva ihminen ei välttämättä kuitenkaan kykene vielä 

kovin syvälliseen asioiden tutkiskeluun, joten työntekijältä vaaditaan kärsivällisyyttä. Tässä 

työskentelyn vaiheessa on mahdollista, että työntekijällä nousee vastatunteita, joita on vai-

kea sietää. Tunteet pyritään kuitenkin kestämään yhdessä asiakkaan kanssa sen sijaan, että 

kaikki ahdistus puretaan toimintaan ja ratkaisukeskeisyyteen. (Ollikainen 2009, 68.) Auttami-

nen reaktiovaiheessa edellyttää asiakkaan luottamusta työntekijään. Työntekijä kuuntelee 

asiakkaan tunteita, ajatuksia ja reaktioita tapahtumasta, keskustelee ja jäsentää tapahtu-

nutta, pyrkii luomaan turvallisen kontaktin ja varautuu asiakkaan mahdolliseen aggressiivisuu-

teen ja hyväksyy sen. (Lastensuojelu ja kriisityö 2016.) Reaktiovaiheessa tietoa, ohjausta ja 

neuvontaa voidaan jakaa kirjallisen materiaalin lisäksi jo suullisestikin. Traumatisoituneet 
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tarvitsevat tietoa muun muassa kriisin eri vaiheista ja normaaleista reaktioista niiden aikana 

sekä siitä, miten he voivat auttaa itseään ja milloin ja mistä voivat saada apua. (Psyykkinen 

trauma 2018.) 

Yleensä reaktiovaiheen työskentelyssä pääpaino on yhteisöllisessä työssä (Traumaattisten ti-

lanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut 2009, 15-16) ja keskeisimpänä menetelmänä siinä 

käytetään psykologista jälkipuintia (Psyykkinen trauma 2018). Psykologinen jälkipuinti tarkoit-

taa suunniteltua ja strukturoitua ryhmäkeskustelua, joka pyritään järjestämään kolmen päi-

vän kuluessa traumaattisesta tapahtumasta. Jälkipuintiin kuuluu tapahtumien tosiasioiden, 

osallistujien tapahtuman aikaisten ja sen jälkeisten ajatuksien, tunteiden ja reaktioiden läpi-

käyminen sekä traumasta selviytymisen ohjausta ja neuvontaa. (Psyykkinen trauma 2018.) Yh-

teisöllisen työn tavoitteena on käsitellä ja normalisoida tapahtuman herättämiä ajatuksia ja 

tunteita sekä syventää sosiaalista tukea (Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja 

palvelut 2009, 15-16). Varhaista psykologista läpikäyntiä pidetään kuitenkin vaativana mene-

telmänä, joka edellyttää ryhmäkeskustelun vetämiseen kouluttautumista (Psykologinen työ 

akuuteissa kriiseissä – suositus hyvistä käytännöistä 2010, 41). Huonosti toteutettuna se voi 

olla osallistujilleen jopa haitallista (Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palve-

lut 2009, 15-16). Jos vertaistukea ei voida järjestää tai asiakas ei itse halua ryhmämuotoista 

tukea, on aina mahdollista työskennellä myös yksilöllisesti (Traumaattisten tilanteiden psyko-

sosiaalinen tuki ja palvelut 2009, 15-16). 

Turvakodeissa kriisityö kytkeytyy turvakotijaksoon. Turvakotien kriisivaiheen työssä keskeisiä 

asioita ovat turvan ja huolenpidon tarjoaminen, väkivaltatilanteen purkaminen keskusteluin, 

tiedon tarjoaminen väkivallasta, aiempien väkivaltakokemusten selvittäminen, käytännön asi-

oiden järjestely, naiseuden tukeminen, vanhemmuustyö sekä viranomaisyhteistyö. (Ojuri 

2006, 27.) Kun asiakas saapuu turvakotiin, ensimmäinen tehtävä on tarjota hänelle turvaa ja 

huolenpitoa. Työskentely alkaa tulokeskustelulla, jossa puretaan tapahtunut väkivaltatilanne. 

Varsinainen aktiivinen työskentely pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Väkivallan jäl-

kipuinnissa käydään läpi tapahtumaan liittyneitä tosiasioita, ajatuksia, tunteita ja reaktioita. 

Turvakodeissa työstetään myös asiakkaan aiempia väkivaltakokemuksia ja annetaan tietoa 

perheväkivallasta. Turvakotiaikana asiakasta autetaan myös käytännön asioissa, kuten yhtey-

denpidossa sosiaalitoimeen, rikosilmoituksen tekemisessä tai lähestymiskiellon hakemisessa. 

(Ojuri 2006, 27-28.)  

Kriisikeskukset ovat turvakotien lisäksi keskeisiä kriisityötä tekeviä tahoja. Kriisikeskusten toi-

minnan periaatteena on yhteistyö ja laaja-alainen osaamisen kehittäminen. Kriisikeskukset 

ovat verkottuneet yhteiskuntaan uutta kehittävinä, ajankohtaisiin elämänkriiseihin vastaavina 

yksikköinä tarjoten kriisiapua ihmisten omista lähtökohdista käsin. Kriisikeskusten toiminta-

ajatuksena on, että ihminen itse määrittää avuntarpeensa. Kriisikeskuksiin ei tarvita lähetettä 

ja apua saa ilman pitkiä jonotusaikoja. Kriisikeskusten keskeisiä periaatteita ovat ihmisten 
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terveiden osa-alueiden tukeminen ja lyhytkestoinen kriisiauttaminen sekä ohjaaminen tarvit-

taessa jatkohoitoon. Tukihenkilöt ovat oleellinen osa kriisikeskuksia. He päivystävät kriisipu-

helimessa, tekevät ammattilaisen rinnalla kriisiauttamistyötä, ohjaavat ryhmiä joko toisen tu-

kihenkilön tai kriisityön ammattilaisen parina, toimivat yksilötukisuhteissa sekä Tukinet-päi-

vystäjinä. (Kaakkuriniemi 2009, 11.) Pitkien käyntijaksojen tarjoaminen ei kriisikeskuksissa 

useinkaan ole mahdollista (Ollikainen 2009, 71). Ollikaisen mukaan (2009, 71) kriisikeskusten 

ja perusterveydenhuollon mahdollisuudet hoitaa kriisejä rajoittuvatkin lähinnä sellaisiin krii-

seihin, jotka eivät johda muihin laajoihin ongelmiin tai laukaise muita vaikeita mielenterveys-

ongelmia. Asiakkaan ohjaamista pitkäkestoiseen psykoterapiaan tai erikoissairaanhoidon pii-

riin suositellaan Ollikaisen mukaan (2009, 71) silloin, jos kyseessä on monimutkainen tilanne, 

asiakkaan oireet ovat pitkäkestoisia ja hän tuntuu tarvitsevan jatkuvaa tukea.  

Monesti perheväkivaltaa kokeneet tarvitsevat akuutin kriisiavun lisäksi pitkäaikaista tukea 

kriisistä selviytymiseen (Ojuri 2001, 189). Jatkohoitoa voidaan tavallisesti ryhtyä toteutta-

maan asiakkaan kanssa siinä vaiheessa, kun hän on edennyt kriisissään käsittely- ja työstämis-

vaiheeseen. Jatkohoidosta puhutaan yhteydestä riippuen myös esimerkiksi korjaavana työnä 

tai jälkihuoltona (Ojuri 2001, 189). Turvakodeissa akuutin kriisiavun jälkeisestä työstä puhu-

taan selviytymistä tukevana työnä. Tämän vaiheen aikana on asiakkaan kanssa mahdollista 

siirtyä syvällisempään työskentelyyn, jota voidaan toteuttaa esimerkiksi kriisi- ja traumatera-

pioin tai ammatillisesti johdetuin vertaistukiryhmin (Saari & Hynninen 2010, 46). Käsittelyvai-

heen intervention tarve arvioidaan varhaisen intervention perusteella, poikkeuksena vertais-

tuki, jota tarjotaan kaikille (Saari & Hynninen 2010, 47). Käsittelyprosessin aloittaminen edel-

lyttää, että traumaattinen tilanne on ohi (Saari & Hynninen 2010, 48). 

Raja kriisivaiheen ja selviytymistä tukevan työn välilllä on liukuva myötäillen asiakkaan elä-

mänkulkua. Selviytymistä tukevan työn erottaa kriisivaiheen työstä se, että asiakas sitoutuu 

pitempiaikaiseen työskentelyyn. (Ojuri 2006, 32-33.) Perheväkivalta-asiakkaiden kanssa on 

alettu tekemään pitkäjänteistä työtä, koska lyhytaikainen interventio ja kriisitilanteen laukai-

seminen eivät yleensä vielä lopeta väkivaltaa (Keinänen & Säävälä 2006, 87).  

Vallankäytön, kontrollin ja väkivallan kohteena pitkään oleva ihminen traumatisoituu yhä uu-

delleen, jolloin käsitys omasta itsestä saattaa vääristyä. Jos henkilön selviytymismekanismit 

ovat kuluneet loppuun, hän tarvitsee apua minuutensa uudelleenrakentamiseen. Tällöin kysy-

mykseen tulee pitkäkestoiset psykoterapeuttiset palvelut, joita tarjoaa esimerkiksi Mielenter-

veystoimisto (Tarvala, Alvari & Johansson 2003, 211). Silloin, kun työstämis- ja käsittelyvai-

heessa ei tarvita varsinaista terapiaa, vertaistuki on varteenotettava avun muoto. Seurakun-

nat järjestävät erilaisia sururyhmiä ja järjestöt vertaistukiryhmiä. Myös internetissä on löy-

dettävissä monenmuotoista vertaistukea. (Mistä apua kriisitilanteisiin? 2010.) Sopeutumispro-

sessin työstämis- ja käsittelyvaiheiden työmuodot edellyttävät psykologisen tilan arvioinnin 

osaamista. Lisäksi niiden toteuttaminen edellyttää työntekijältä kriisi- ja 
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traumaterapiamenetelmien ja ammatillisesti johdetun vertaistuen erityisosaamista. (Psykolo-

ginen työ akuuteissa kriiseissä – suositus hyvistä käytännöistä 2010, 41.) 

Siinä missä turvakotien kriisivaiheen työtä toteutetaan yleensä turvakodissa olon aikana (Ojuri 

2006, 27), selviytymistä tukeva työ tapahtuu avohuoltona (Avopalvelut 2018). Avopalvelu voi 

olla yksilötapaamisia (Avopalvelut 2018), puhelinneuvontaa, ohjattua vertaisryhmätoimintaa, 

tuettua asumista tai nettiturvakodin ajasta ja paikasta riippumatonta palvelua (Siukola 2014, 

61). Turvakotien selviytymistä tukevassa työssä asiakkaan kanssa käydään terapeuttisia kes-

kusteluja, joissa tuetaan asiakasta henkisesti ja kartoitetaan hänen voimavarojaan (Ojuri 

2006, 33). Asiakkaalla on mahdollisuus saada tukea esimerkiksi mahdolliseen erokriisiinsä, 

neuvoja oikeudellisissa asioissa liittyen esimerkiksi avioeroon tai lapsen huolto- ja tapaamisoi-

keuskysymyksiin sekä tukea oikeusprosesseihin valmistautumisessa, joihin asiakas voi saada 

mukaansa myös tukihenkilön. Myös vanhemmuuden tukeminen on tärkeä osa asiakkaan selviy-

tymistä tukevaa työtä. Vanhempana jaksamista voidaan tukea yksilötyöllä tai vertaisryhmillä. 

(Ojuri 2006, 33-34.) Jos asiakas on pahasti traumatisoitunut, häntä ei voi auttaa turvakodin 

keinoin, vaan hän tarvitsee pitkäkestoista terapiaa (Ojuri 2001, 71). 

Pitkäkestoisen tuen ja yksilö- tai ryhmämuotoisen terapian järjestäminen kuuluu myös kunnan 

tehtäviin (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 24-25). Tukea ja terapiaa tarjotaan esimerkiksi ter-

veydenhuollon palveluissa sekä väkivallan ehkäisyyn erikoistuneissa palveluissa. Perustervey-

denhuollolla on tärkeä rooli traumaperäisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamisessa. 

Myös henkilöiden, jotka kärsivät seksuaalisen väkivallan kroonisista oireista, tulee päästä psy-

kiatriseen konsultaatioon ja terapiaan. (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 24-25.) 

Kuten edellä on kuvattu, väkivallasta selviytyminen on prosessiluontoista. Sen lisäksi, että asi-

akkaat tarvitsevat väkivallan aiheuttamaan kriisiin akuuttia apua, he tarvitsevat usein myös 

pitkäaikaista tukea (Ojuri 2006, 39). Koska perheiden tilanteet kriisiytyvät usein uudelleen 

(Ojuri 2001, 23), asiakkaat tarvitsevat mahdollisuuden saada apua myös toistuvasti (Ojuri 

2006, 39). Kriisityön ja jälkihuoltotyön välinen dialogi on tärkeää. Jälkihuoltotyön edellytyk-

senä on hyvin tehty kriisivaiheen työ. Selviytymistä väkivallasta pidetään pitkänä prosessina, 

joka voi kestää jopa vuosia. (Ojuri 2001, 189.) Jotta traumaattisesta kokemuksesta voi ylipää-

tään selviytyä, edellytyksenä on päästä turvallisesti eroon siitä, mistä kriisi aiheutuu (Huhtalo 

ym. 2003, 22). 

6.5.4 Väkivallan katkaisutyö 

Myös väkivaltaa perheissään käyttäville henkilöille on annettava apua (Siukola 2014, 64). Sosi-

aali- ja terveysministeriön suositusten mukaan (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 27) perheis-

sään väkivaltaa käyttäviä henkilöitä tulee tukea ja auttaa väkivaltaisen käyttäytymisen lopet-

tamisessa sekä teoistaan vastaamisessa. Väkivallan tekijöiden kanssa tehtävästä työstä puhu-

taan väkivallan katkaisutyönä (Tekijän tukeminen 2018). Suomessa ei ole lakia, joka 
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velvoittaisi väkivallan tekijän osallistumaan tällaista työtä tarjoavaan palveluun ja apua itsel-

leen hakeekin vain pieni osa perheessään väkivaltaa käyttäneistä (Hyvärinen & Hautamäki 

2013, 6). Tässä luvussa kuvaillaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta väkivallan 

tekijän kohtaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa, väkivallan tekijän 

kanssa tehtävään työhön kehitettyä Katkaise väkivalta -toimintamallia, väkivallan katkaisu-

työn yleisiä lähtökohtia ja periaatteita sekä väkivallan tekijöiden kanssa tehtävää työtä turva-

kodeissa.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan (Tekijän tukeminen 2018) työntekijän, joka epäi-

lee asiakkaan käyttävän tai olevan riskissä käyttää väkivaltaa, tulee kysyä asiasta suoraan. 

Ajatuksena on, että jo ensimmäinen asiakkaan kohtaava työntekijä voi tehdä paljon väkival-

lan ehkäisemiseksi (Tekijän tukeminen 2018). Asiakkaan väkivaltaisuuden paljastuessa työnte-

kijän on tärkeää kertoa tarjolla olevista palveluista ja motivoida asiakas avun piiriin (Siukola 

2014, 64). Työntekijän tehtävä on asiakkaan tukeminen tilanteessa ja sen selvittäminen, mil-

laista apua asiakas tarvitsee (Tekijän tukeminen 2018). Myös väkivallan tekijän kohtaamiseen 

on työntekijälle annettu ohjeita. Ohjeistuksen mukaan asiakasta tulee kuunnella myötätuntoi-

sesti ja avoimesti. Työntekijän tulee kertoa asiakkaalle väkivallan monimuotoisuudesta ja ot-

taa kantaa kertoen, että väkivalta on rikos, jonka seuraamukset ovat kaikille osapuolille tu-

hoisia. Työntekijän on hyvä painottaa väkivallan ja riidan eroa ja sitä, että väkivallalla on tai-

pumus jatkua, ellei siihen puututa. Asiakkaan omista kokemuksista ja käsityksistä väkivallasta 

tulee olla kiinnostunut. Asiakkaalle on kerrottava, että hänen on toivottavaa ottaa apua vas-

taan. Asiakas saatetaan tarjolla oleviin palveluihin ja tarvittaessa sovitaan uusi tapaamisaika. 

Lisäksi työntekijän on arvioitava perheenjäsenten turvallisuus ja avun tarve sekä toimittava 

arvion mukaisesti. (Tekijän tukeminen 2018.) 

Väkivallan tekijän kanssa tehtävään työhön on kehitetty muun muassa Katkaise väkivalta -toi-

mintamalli. Se on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Lyömätön Linja Espoo ry:n kehit-

tämä yhteistyömalli poliisille ja väkivallan katkaisuohjelmien työntekijöille. (Piispa 2013, 3.) 

Toimintamallin tarkoitus on saattaa väkivallan tekijä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

tuen piiriin (Piispa 2013, 3), uusintarikollisuuden estäminen ja psykososiaalisen tuen tarjoami-

nen (Hyvärinen & Hautamäki 2013, 8). Katkaise väkivalta -toimintamallissa poliisi kertoo esi-

tutkinnan yhteydessä lähisuhdeväkivaltarikoksesta epäillylle toimintamallista ja paikkakun-

nalla tehtävästä väkivallan katkaisutyöstä. Tämän jälkeen poliisi motivoi epäiltyä avun piiriin 

kertomalla mitä hyvää se voi asiakkaalle tuoda ja pyytää epäillyltä lopuksi suostumuksen tä-

män yhteystietojen toimittamiseen väkivaltaa katkaisevaan palveluun (Hyvärinen & Hauta-

mäki 2013, 11). Asiakkaan ja väkivallan katkaisutyön ammattilaisen tapaamisissa käydään 

muun muassa läpi asiakkaan elämäntilannetta ja väkivallantekoja sekä harjoitellaan väkival-

lattomuustaitoja. Asiakkaalle painotetaan, että väkivallasta on otettava vastuu ja väkivallan 

on loputtava. Työssä keskitytään nykyhetkeen ja väkivaltaisen käytöksen estämiseen jatkossa. 

Jatkotyöskentelemään asiakas voidaan motivoida esimerkiksi vertaistukiryhmään tai 
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väkivallan katkaisu -ohjelmaan. (Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintamallit 2015.) Vä-

kivallan katkaisu -toimintamallista on tehty myös opas (Hyvärinen & Hautamäki 2013), jossa 

toimintamalli avataan yksityiskohtaisesti ja annetaan vinkkejä väkivallan tekijän kohtaami-

seen, asiakkaan motivointiin ja erilaisten tunteiden ja tilanteiden käsittelyyn (Siukola 2014, 

64). 

Väkivaltaa katkaisevat palvelut ovat Suomessa aloittaneet toimintansa 90-luvun alussa. Koska 

tuolloin väkivallasta puhuttiin pääasiassa miesten tekemänä, palvelut ovat edelleen usein 

miestyöhön erikoistuneita. (Hyvärinen & Hautamäki 2013, 11.) Vaikka suuressa osassa erilaisia 

oppaita, ohjeistuksia ja muita materiaaleja väkivallan tekijöiden kanssa tehtävästä työstä pu-

hutaan nimenomaan miehiin kohdistuvana työnä, ovat työn lähtökohdat ja periaatteet samat 

tekijän sukupuolesta riippumatta. Väkivaltaa katkaiseville palveluille on luotu yhteiset normit 

Euroopan Unionin Daphne 2 -projektissa vuonna 2008 (Hyvärinen & Hautamäki 2013, 14). Nii-

den mukaan toiminnan päätavoitteena tulee olla uhrien ja lasten turvallisuuden lisääminen. 

Lisäksi työntekijöiden tulee tehdä verkostotyötä muiden väkivalta- ja perhetyötä tekevien ta-

hojen kanssa. (WWP 2008, 1-2, ks. Hyvärinen & Hautamäki 2013, 14.) Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen mukaan (Tekijän tukeminen 2018) väkivallan tekijän kanssa tehtävässä työssä 

tähdätään väkivallan loppumiseen. Työn tavoitteena on myös saada tekijät löytämään vaihto-

ehtoisia käyttäytymismalleja, parantaa heidän vuorovaikutustaitojaan ja opettaa heitä enna-

koimaan vaaratilanteita. Työn kriteerinä on tekijän vastuuttaminen. Väkivallan tekijän kanssa 

työskentely ei koskaan saa myöskään vaarantaa uhrin turvallisuutta ja työtä tulee tehdä yh-

teistyössä uhria auttavien tahojen kanssa. (Tekijän tukeminen 2018.) 

Väkivallan tekijöiden kanssa työskennellään muun muassa turvakodeissa. Kun tekijän kanssa 

työskennellään osana turvakotien palveluja, tekijälle nimetään oma työntekijä. Työntekijä 

voi olla turvakodin työntekijä, tekijöiden kanssa työskentelyyn erikoistunut työntekijä tai muu 

sovittu henkilö. Väkivallan tekijään otetaan yhteys muutaman päivän kuluessa siitä, kun väki-

vallan kohde on saapunut turvakotiin, mikäli se arvioidaan turvalliseksi. Väkivallan tekijän 

kanssa työskentelyssä tehdään väkivaltaa näkyväksi ja työskentelyä ohjaa kielteinen kanta vä-

kivaltaan. Työskentelyllä pyritään väkivallan käytön ehkäisemiseen ja siitä irti pääsemiseen. 

Kriisivaiheessa tuetaan tekijän arjen ylläpitoa ja akuuttien asioiden hoitamista. Yksilötyösken-

telyä tekijän kanssa voidaan tukea verkostoitumisella ja vertaistukiryhmillä. Tekijää tuetaan 

myös vanhemmuudessa. (Ewalds ym. 2013, 24.) 

6.6 Erilaisia viitekehyksiä 

Väkivaltatyön tekemiseen on olemassa monia erilaisia viitekehyksiä: hoidollista tai rangaistuk-

sia painottavia, koulutuksellisia ja terapeuttisia, feministisiä ja perhekeskeisiä, yksilötera-

peuttisia ja perheterapeuttisia, verkostoitumista tai riippumattomuutta korostavia sekä sosi-

aalityöhön ja mielenterveystyöhön painottuvia viitekehyksiä (Säävälä ym. 2006, 58-65). Viite-

kehys muodostuu siitä, mitä ymmärretään ja ajatellaan niistä kysymyksistä, jotka liittyvät 
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väkivallan syihin, sukupuolijärjestelmän olemukseen, erilaisten palvelumuotojen tarjoamiseen 

ja asiakastyön toteutukseen. Lisäksi väkivallan tekijän ja uhrin sukupuoli, seksuaalinen suun-

tautuminen, sosiaaliluokka ja etninen alkuperä luovat työlle omat viitekehyksensä. (Säävälä, 

Pohjoisvirta, Nyqvist, Keinänen ja Salonen 2006, 58.) 

Keisalan mukaan (2006, ks. Nietola 2011, 18-19) suomalaisesta väkivaltakeskustelusta voidaan 

erottaa kaksi keskeistä lähestymistapaa: vuorovaikutusta korostava ja vallankäyttöä korostava 

tapa. Vuorovaikutusta korostavassa mallissa väkivalta nähdään oireena perheenjäsenten väli-

sen vuorovaikutuksen häiriintymisestä, esimerkiksi parisuhteen vakavasta kommunikaatio-on-

gelmasta. Väkivalta vallankäyttönä -mallissa väkivaltaa sen sijaan tarkastellaan välineelli-

senä, toistuvana ja asteittain pahenevana toisen osapuolen hallitsemisen ja kontrolloimisen 

keinona. Vallankäyttöä korostavassa ajattelutavassa väkivaltaa tarkastellaan rikoksena, josta 

tekijä on yksin vastuussa, kun taas vuorovaikutusta korostavassa ajattelutavassa vastuu väki-

vallasta jaetaan molempien osapuolten kesken. (Keisala 2006, ks. Nietola 2011, 18-19.)  

Erilaiset viitekehykset jakavat mielipiteitä. Esimerkiksi väkivaltaisten miesten kohdalla joi-

denkin mielestä oikea tapa työskennellä voi olla painottaa poliisin ja oikeuslaitoksen puuttu-

mista, kun taas toiset peräänkuuluttavat terapeuttisten palveluiden tarjoamista (Säävälä ym. 

2006, 58). Näkemyseroihin vaikuttaa osittain se, että asioita katsotaan erilaisista asemista ja 

lähtökohdista käsin (Säävälä, Pohjoisvirta, Nyqvist, Keinänen ja Salonen, 2006, 57).  

Nyqvistin mielestä (2001, 19) sillä, miten väkivaltaan suhtaudutaan auttamistyön piirissä, on 

merkitystä myös yleiseen suhtautumiseen väkivallasta. Ainoastaan yhteen viitekehykseen no-

jaamista pidetään vaarallisena ja asiakkaiden ongelmien moniulotteisuuden mitätöimisenä 

(Säävälä ym. 2006, 58). Säävälän ym. (2006, 58) mielestä ainoa toimiva lähtökohta pitkäjän-

teisen väkivaltatyön tekemiselle on, että tunnetaan erilaisia väkivallan selitysmalleja ja so-

velletaan niitä jokaisen asiakkaan tilanteessa yksilöllisesti. 

Koska on erilaisia tapoja ymmärtää väkivaltailmiötä, on myös erilaisia painotuksia siitä, miten 

väkivaltaa ajatellaan vähennettävän ja kenen toimesta (Paavilainen & Pösö, 32). Myös kult-

tuuriset arvot ja näkemykset väkivallan hyväksyttävyydestä vaikuttavat tarjolla oleviin palve-

luihin (Logan ym. 2003, ks. Kaittila 2017, 91). Mutta kuten Säävälä, Pohjoisvirta, Nyqvist, Kei-

nänen ja Salonen toteavat (2006, 57), ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä miesten väkivaltatyötä: 

yhdelle miehelle sopii psykoanalyysi, toiselle tuomioistuin ja lähestymiskielto, kolmas tarvit-

see kaikkea kolmea. Samoin voitanee ajatella yleisemminkin väkivaltatyöstä. Jotta työn orga-

nisoinnissa voidaan ottaa huomioon ja ymmärtää asiakkuuksien monimuotoisuutta, on Säävä-

län ym. mielestä (2006, 58) käytettävä samanaikaisesti useita viitekehyksiä. Tällöin voidaan 

puhua integroiduista viitekehyksistä, joista lisää työmuotojen ja -menetelmien yhteydessä. 
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6.7 Työmuodot, -menetelmät ja -välineet 

Väkivaltatyössä on käytössä paljon erilaisia työmuotoja, -menetelmiä ja -välineitä. Työn to-

teutustavat vaihtelevat auttajatahon, tilanteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Väkivalta-

työtä voidaan toteuttaa muun muassa yksilötyönä, parityönä, perhetyönä, vanhemmuustyönä, 

verkostotyönä, vertaisryhmätyönä, verkkoauttamisena, puhelinneuvontana, naistyönä, mies-

työnä sekä lapsi- ja nuorisotyönä, edunvalvontana, vaikuttamistyönä sekä etsivänä- ja jalkau-

tuvana työnä (Ojuri 2006, 34; Väkivaltatyö 2018; Lisätietoja avun hakemisesta 2018; Karjalai-

nen 2006, 104; Apua uhreille ja tekijöille 2018; Väkivaltatyön kokonaisuus 2018). Väkivalta-

työssä käytettävistä työmenetelmistä ja -välineistä mainittakoon esimerkkeinä tiedottaminen 

ja asennekasvattaminen (Perttu 2002e, 119), toiminnalliset menetelmät, kortit, piirtäminen, 

maalaaminen, sukupuu, elämänkaari, elämänpyörä, tarinat, verkostokartta, traumaterapeut-

tiset menetelmät, kyselyt ja lomakkeet, turvasuunnitelma, turvapaikkaharjoitukset, psy-

koedukatiiviset keinot (Ojuri 2006, 34-37), psykoedukatiiviset tai psykoterapeuttiset ryhmä-

menetelmät, jämäkkyys- ja kommunikaatiokoulutus (Säävälä & Nyqvist 2006, 53-55), struktu-

roitu palaute, itsearviointi, roolitehtävät, kotitehtävät, myönteinen vahvistaminen, kognitii-

vis-behavioraaliset tekniikat (Keinänen & Säävälä 2006, ks. Holma & Nyqvist 2017, 107), Vaka-

van väkivallan riskinarviointi (MARAK), Raiskatun akuuttiapua -kansio (RAP-kansio) sekä Pa-

hoinpitely- ja kehonkarttalomake (PAKE) (Väkivaltaan puuttuminen 2015; Keskeiset työkalut 

2015).  

Väkivaltatyössä hyödynnettävää uudempaa tekniikkaa ovat internetissä sijaitsevat auttamis-

palvelut. Erilaisia tietoa ja tukea tarjoavia nettisivustoja onkin nykyisin tarjolla melko paljon, 

muun muassa Nettiturvakoti, Naisten linja, Rikosuhripäivystys, Sekasin-chat, Tukinet, omatra-

jani.fi ja naistenväkivalta.fi. (Muita auttavia palveluja 2018.) Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien 

liiton ylläpitämä Nettiturvakoti tarjoaa ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa ja apua. Verk-

koauttamisen työmuotoina tarjotaan yksilöllistä apua, johon käytetään kahdenkeskeistä chat-

tia. Tarjolla on myös ryhmäapua ryhmächatin muodossa. (Väkivaltatyön kokonaisuus 2018, 8.)  

Integroitu työtapa on Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyössä kehittynyt tapa työskennellä. 

Se tarkoittaa, että työntekijät, jotka auttavat väkivallan eri osapuolia, tekevät yhteistyötä 

myös keskenään. Integroidun työmallin mukaisessa toiminnassa myös erilaiset viitekehykset 

yhdistellään toimivaksi kokonaisuudeksi. Näin ollen integrointi tarkoittaa työtavassa siis kahta 

asiaa. Tärkeimpänä perusteena integroidulle työtavalle pidetään sitä, että ilman eri osapuol-

ten näkökulmien käsittämistä perheväkivallan hahmottaminen kaikessa moniulotteisuudessaan 

on vaikeaa. Hahmottamalla erilaiset näkökulmat mahdollistuu osapuolten tehokas auttami-

nen. (Säävälä & Nyqvist 2006, 40.) 

Yleensä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ihmiset tarvitsevat arjen elämänhallinnan tu-

kemiseen useanlaisia ja yhtäaikaisia interventioita (Ruohonen 2006b, 146). Väkivaltaan puut-

tuminen ei ole siis vain yhden toimijan vastuulla, vaan vastuu on useamman, erikseen 
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kussakin tapauksessa määritellyn toimijan kesken jaettu (Kenelle lyönnit kuuluvat? 2005, 20). 

Huhtalo ym. (2003, 45) esittävät, että väkivaltaan puuttumisessa tulee huomioida vähintään 

kolme osa-aluetta, jotka ovat perheväkivalta rikoksena, asianosaisten turvallisuus sekä hoito. 

Perheväkivaltatyössä avainsanana voidaankin pitää yhteistyötä (Huhtalo ym. 2003, 31; Kaitue, 

Noponen & Slåen 2007, 53). Perhe- ja lähisuhdeväkivallan kuntaoppaassa (Kenelle lyönnit kuu-

luvat? 2005, 14) yhteistyö ja yhteistoiminta nähdään lähisuhdeväkivallan ehkäisevän työn eh-

dottomaksi edellytykseksi. Sekä kansainväliset suositukset että Suomesta saadut kokemukset 

osoittavat lähisuhdeväkivallan vastaisen työn olevan tehokasta ainoastaan, kun kaikki toimijat 

tekevät yhteistyötä. Lisäksi tärkeää on, että yhteistyö on ohjattua ja koordinoitua. (Kenelle 

lyönnit kuuluvat? 2005, 14.) Myös lähisuhdeväkivallan suosituksissa (Tunnista, turvaa ja toimi 

2008, 12) moniammatillinen yhteistyö, palvelujen linkittäminen ja tiedonkulku eri toimijoiden 

välillä todetaan perheväkivaltaan puuttumisen edellytykseksi. Huhtalon ym. mukaan (2003, 

31) eri tahojen kytkeytyessä yhteen yhteistyön mahdollistumiseksi voidaan puhua myös ver-

kostoivasta työotteesta. Tällöin työskentely tapahtuu työryhmissä ja työpareina niin, että 

perhe saa eri alojen asiantuntija-apua. Perheväkivaltatyö voidaan nähdä eri toimijoiden ket-

juna, jolloin jokaisen toimijan perustehtävä ja merkitys tulee selvimmin esiin. (Huhtalo ym. 

2003, 31.) Laajan ja saumattoman yhteistyön onnistuminen edellyttää, että työryhmissä teh-

dään selkeät sopimukset työnjaosta ja hoitoketjun saumattomasta jatkumisesta (Perttu & Sö-

derholm 1998, 24). Toimiva verkosto voidaan määritellä sellaiseksi, jolla on yhteiset periaat-

teet, yhtenäinen asenne väkivaltaan ja yhteistyö on tavoitteellista (Huhtalo ym. 2003, 38). 

Tarvittava minimi viranomaisverkosto, joka tarvitaan kaikki osa-alueet huomioimiseksi, sisäl-

tää poliisin ja oikeusviranomaiset (rikosnäkökulma), lastensuojeluviranomaiset, turvakodit ja 

läheisverkostot (turvallisuus näkökulma) sekä sosiaali- ja terveydenhuolto, kriisiapu, perhevä-

kivaltatyö ja terapiat (hoito) (Huhtalo ym. 2003, 45). 

6.8 Lasten auttamiseen liittyviä erityispiirteitä 

Aikuisia ja heidän avuntarvettaan perheväkivaltaan liittyen ei enää kyseenalaisteta. Sen si-

jaan lapset jäävät edelleen huomioimatta liian usein. Lapsi, joka on altistunut väkivallalle, 

tarvitsee ihan yhtä lailla apua. (Oranen & Keränen 2006, 63; Holmberg 2000, 10.) Sosiaali- ja 

terveysministeriö suositteleekin (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 10), että lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvan väkivallan ehkäisy, varhainen puuttuminen ja palvelujen turvaaminen tulisi olla 

sosiaali- ja terveydenhuollon yksi painopistealueista. 

Tässä luvussa tarkastellaan työtä, jota tehdään perheväkivallalle näkijänä, kokijana tai teki-

jänä altistuneiden lasten auttamiseksi. Aluksi tarkastellaan tapoja, joilla yhteiskunta suhtau-

tuu lasten kokemaan väkivaltaan ja minkälaisin painotuksin työtä lasten kanssa voidaan 

tehdä. Tämän jälkeen esitellään lasten kanssa tehtävän väkivaltatyön toimijakenttää ja kuva-

taan lasten kanssa tehtävän työn taustalla olevia ajatuksia, periaatteita ja lähtökohtia. Lu-

vussa kuvataan myös lapsen kanssa työskentelyn vaiheet, erilaiset työmuodot ja -menetelmät 
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sekä kuvataan lapsen kanssa tehtävään työhön liittyviä muita erityispiirteitä. Omissa alalu-

vuissaan on käsitelty vielä erikseen väkivaltaa kokeneiden lasten auttamista sekä väkivaltai-

sesti käyttäytyvien lasten auttamista. Lopuksi tarkastellaan lasten kohtaaman väkivallan tun-

nistamisen ja puuttumisen haasteita sekä lasten kanssa tehtävän väkivaltatyön kehittämistä. 

Epäilyt lapsiin kohdistuneesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä ovat aina erityinen haaste viran-

omaisille (Humppi & Ellonen 2010, 271) ja niitä voidaan aina tarkastella monista eri näkökul-

mista. Ilmiöön liittyy esimerkiksi terveyteen, lainsäädäntöön, rikosoikeuteen, psykososiaali-

seen hyvinvointiin, perhe-elämään ja lasten kasvuun liittyviä teemoja (Paavilainen & Pösö 

2003, 47). Paavilaisen ja Pösön mukaan (2003, 30-32) se, miten yhteiskunnassa reagoidaan 

lapsen kohtaamaan väkivaltaan, voidaan tyypitellä kolmeen pääkategoriaan. Ensimmäisessä 

kategoriassa lapsen kohtaamaan väkivaltaan suhtaudutaan rikosoikeudellisena asiana, jolloin 

asiaa käsitellään oikeudellisena kysymyksenä. Toinen reagointitapa on medikaalinen, jolloin 

asiaa lähestytään hoidollisesta näkökulmasta: sekä lasta että väkivallan käyttäjää hoidetaan 

häiriökäyttäytymisen poistamiseksi. Kolmantena voidaan erottaa sosiaalihuollollinen suhtautu-

minen, joka tarkoittaa pyrkimystä poistaa väkivaltaongelma sosiaalista hyvinvointia lisäämällä 

(esim. Parton 1985, ks. Paavilainen & Pösö 2003, 30). Näiden lisäksi yhteiskunnan reaktioista 

on mahdollista erottaa ehkäisevä ja kasvatuksellinen reagointi- ja tulkintatapa. Niissä ajatel-

laan, että lasten kokemaa perheväkivaltaa voidaan ehkäistä kasvattamalla yksilöitä väkival-

lattomaan käyttäytymiseen tai vaikuttamalla perheiden hyvinvointiin. (Paavilainen & Pösö 

2003, 32.) 

Länsimaisten yhteiskuntien tapoja kohdata lasten kokemaa väkivaltaa on tutkinut Neil Gil-

bert, jonka mukaan (1997, ks. Paavilainen & Pösö, 184) tavoissa on erotettavissa kaksi eri pai-

notusta. Toinen painotus korostaa lasten suojelemista ja toinen perheen tukemista. Lasten 

suojelemista painottavissa käytännöissä väkivalta ajatellaan pahana ja se pyritään sulkemaan 

pois lapsen elämästä tarvittaessa sijoituksen keinoin. Painotuksen lähtökohtana on lapsen 

suojeleminen väkivallalta. Sitä vastoin käytännöissä, joissa korostetaan perheen tukemista, 

pyritään perheen toiminnallisen kokonaisuuden muuttamiseen siten, että väkivalta vähenisi. 

Orientaatio on terapeuttinen ja perustuu osapuolten vapaaehtoisuuteen. (Neil Gilbert 1997, 

ks. Paavilainen & Pösö, 184.) Gilbertin mukaan (1997, ks. Paavilainen & Pösö, 184) suomalai-

sissa käytännöissä on paljon piirteitä, jotka korostavat perheen tukemista.  

Lapsen kokema perheväkivalta koskettaa laajaa toimijakenttää ja sen käsittely on usean eri 

asiantuntijan tehtävä. Keskeisimpinä toimijoina voidaan pitää lapsuuden instituutioissa toimi-

via henkilöitä. Siihen, miten lasten väkivaltakokemuksia siirretään perheen yksityisyydestä 

asiantuntijatyön kohteeksi, ovat juuri nämä henkilöt vaikuttamassa omalla toiminnallaan. 

Tärkeimpiä lapsuuden instituutioita ovat esimerkiksi koulu ja päivähoito, jotka kuuluvat käy-

tännössä lähes jokaisen lapsen kasvuympäristöihin. (Paavilainen & Pösö 2003, 38.) Koska lähes 

kaikkia lapsia koskettavat myös neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto, niidenkin asemaa 
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ja mahdollisuuksia väkivaltaongelman käsittelyssä voidaan pitää merkittävänä. Lastensuojelu 

tulee keskeiseksi toimintaorganisaatioksi silloin, kun väkivaltaongelmaa epäillään tai se on 

tunnistettu. Edellisten esimerkkien lisäksi on olemassa vielä paljon muita sosiaali- ja tervey-

denhuollon toimijoita, jotka osallistuvat ongelmien hoitoon. Poliisi ja oikeuslaitos ovat mu-

kana silloin, kun tapauksia käsitellään juridisena kysymyksenä. Toimijakenttä laajentuu enti-

sestään ja ulottuu myös yhteiskuntapolitiikan kentälle, mikäli väkivaltaongelmaa tarkastel-

laan ehkäisevän väkivaltatyön näkökulmasta. (Paavilainen & Pösö 2003, 38.) 

Niillä viranomaisilla, jotka työskentelevät lasten kanssa arjessa (esim. päiväkodissa ja kou-

lussa) voidaan nähdä olevan korostunut rooli väkivaltaan puuttumisessa, koska he näkevät vä-

kivallan merkit ensimmäisinä. Vastuu asiaan puuttumisessa on siis heillä. Myös väkivallan seu-

rauksia vammojen ja oireiden muodossa kohtaavien terveydenhoitoviranomaisten ja sosiaalivi-

ranomaisten rooli asiaan puuttumisessa on korostunut. Sosiaalityöntekijällä sen sijaan on tär-

keä rooli väkivaltaepäilyjen ilmoittamisesta poliisille. (Humppi & Ellonen 2010, 48.) Seuraa-

vaksi kuvaillaan hieman tarkemmin koulun mahdollisuuksia ja roolia perheväkivaltaa kokenei-

den lasten auttamisessa. 

Koulu tavoittaa lähes kaikki lapset ja nuoret. Opettajat ovat näkemässä, kuulemassa ja ha-

vaitsemassa oppilaidensa jokapäiväistä elämää. Opettaja on usein myös koulussa ensimmäi-

nen, joka huomaa perheessä tapahtuvan väkivallan. Opettajan toiminnalla on merkitystä: hän 

saattaa estää väkivallan jatkumisen ja tarjota lapselle tilaisuuden saada apua. Jos opettajalla 

syntyy huoli oppilaasta, hän voi tiedustella apua oppilashuoltoryhmän edustajilta, kuten kou-

lupsykologilta, terveydenhoitajalta, koulukuraattorilta ja rehtorilta. Toimenpiteiden päättä-

mistä varten oppilashuoltoryhmä kokoontuu yhteen. Kokoontumisessa on mahdollista käyttää 

myös koulun ulkopuolista asiantuntija-apua. Koulun merkitys myös tiedonvälittäjänä on suuri. 

(Kivisaari 2002b, 23-24.) Kouluissa onkin järjestetty erilaisia väkivallan ehkäisyprojekteja, esi-

merkiksi Kasvu-projekti, Älä lyö, laske kymmeneen!, Kun rakkaus sattuu sekä Elämä ilman 

pelkoa -ryhmät (Elämä ilman pelkoa 2002, 5).  

Kuten kaikessa muussakin väkivaltatyössä, myös lasten kanssa työskentelyssä keskeistä on tur-

vallisuus. Työn suunnittelu, eri toimintavaihtoehtojen arviointi ja toteutus tulee aina tehdä 

lapsen turvallisuus mielessä pitäen. Ensiarvoista työskentelyssä on, että se ei saata lasta mis-

sään vaiheessa vaaraan tai lisää lapsen turvattomuuden kokemusta. Lasten kanssa tehtävän 

työn yleisinä tavoitteina voidaan pitää turvallisuuden lisäämistä sekä lasten omien rakenta-

vien selviytymiskeinojen tunnistamista ja vahvistamista. (Oranen & Keränen 2006, 70-73.) 

Lasten kanssa työskentelylle pidetään tärkeinä asioina kiireettömyyttä ja sitä, että lapsi tie-

tää työskentelyn ehdot ja rajat. Lapselle on esimerkiksi selvitettävä luottamuksellisuuden eh-

dollisuus, eli se, että joissain tapauksissa työntekijän saattaa olla pakko kertoa joitain asioita 

eteenpäin, jotta lasta ja hänen perhettään voidaan auttaa mahdollisimman hyvin. (Oranen & 

Keränen 2006, 72.) Lisäksi lapsen auttamisessa huomion tulisi aina olla lapsen emotionaalisen, 
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sosiaalisen tai kognitiivisen poikkeavuuden korostamisen sijaan lapsen vahvuuksien ja kasvun 

mahdollisuuksien ymmärtämisessä. (Holmberg 2000, 10.) 

Lasten kanssa tehtävälle työlle on laadittu myös omat laatukriteerit, jotka kuvaavat lasten 

kanssa tehtävän työn perusedellytyksiä. Nämä laatukriteerit ovat 1) lapsen kokema turvalli-

suus, 2) tila, joka on varustettu lasten kanssa työskentelyyn, 3) lapsen tarvitsema määrä ai-

kaa, 4) nimetyt työntekijät, jotka vastaavat lasten kanssa tehtävästä työstä, 5) kanssakäymi-

nen, joka tarkoittaa lapsen tarpeita vastaavaa työskentelyä, työntekijöiden kriisi- ja trauma-

työn sekä väkivaltakokemusten käsittelyn osaamista ja mahdollisuutta työnohjaukseen ja las-

ten erityisasiantuntijan konsultaatioon sekä 6) asenne, joka sisältää ajatuksen siitä, että lap-

silla on oikeus tulla kuulluiksi ja saada apua riippumatta heidän iästään tai oireistaan. Laatu-

kriteereistä käytetään nimitystä ”turvallinen TAIKA”, joka muodostuu sanojen tila, aika, ihmi-

nen, kanssakäyminen ja asenne etukirjaimista laatukriteerien alkuperäisessä esitysmuodossa. 

(Oranen 2001, 70.) 

Lähtökohtana lapsipalveluissa pidetään ajatusta, että lapset ovat erityinen väestön osa, jolla 

on erityisiä tarpeita (Paavilainen & Pösö 2003, 48). Alaikäisen lapsen asemaan asiakkaana liit-

tyy kuitenkin erityiskysymyksiä. Etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa lapsen asioita on ollut 

tapana tarkastella ja hoitaa vanhempien kautta. Suuri haaste onkin rakentaa dialoginen suhde 

lapseen asiakkaana. (Paavilainen & Pösö 2003, 56.) Lasta ei myöskään voi auttaa täysin irral-

laan perheestään (Oranen & Keränen 2006, 81). Lapsen kanssa työskentelevän työntekijän on 

tärkeää säilyttää läheinen kontakti myös lapsesta vastaavaan huoltajaan ja tämän omaan 

työntekijään, koska lapsi on olemassa vanhempiensa kautta ja kontakti vanhempiin auttaa 

ymmärtämään lasta (Oranen & Laaksamo 2003, 257). Lapset eivät kasva ja kehity tyhjiössä, 

vaan merkityksellisten suhteiden verkostossa. Tärkeimpinä lapsen vuorovaikutussuhteina voi-

daan pitää nimenomaan lapsen ja häntä hoitavien vanhempien suhteita. Koska lasten tilan-

teet ovat monin tavoin sidoksissa vanhempiin, yhteistyö vanhempien ja heitä auttavien työn-

tekijöiden kanssa on tärkeä osa lasten auttamista. Työskentelyä lapsen vanhempien kanssa 

kutsutaan vanhemmuustyöksi. Lasta ja vanhempia auttavien työntekijöiden tulisi tehdä yh-

teistyötä ja keskustella siitä, millaisia asioita eri perheenjäsenillä nousee esiin. Yhdessä jutel-

len he voivat miettiä, kuinka tätä tietoa voidaan hyödyntää kaikkien osapuolten auttamisessa. 

Yhteisiä huolenaiheita on mahdollista käsitellä vanhempien, lasten ja heidän työntekijöidensä 

yhteistapaamisissa. (Oranen & Keränen 2006, 80-81.) 

Lasten kanssa erityisen tärkeänä pidetään varhaista puuttumista. Jotta varhainen puuttumi-

nen lapsen tilanteeseen mahdollistuu, tärkeää on väkivallan huomaaminen ja tunnistaminen. 

(Holmberg 2000, 34.) Perheväkivallan vaikutuksia ja oireita lapsessa on kuvattu luvussa 5.2.1 

Lapsi väkivallan uhrina. Varhaisen puuttumisen ja ylipäänsä väliintulon tarkoituksena on lap-

sen kärsimyksen lievittäminen sekä lapsen erityistarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaami-

nen (Holmberg 2000, 34).  
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Lasten kanssa työskentelyyn on olemassa monenlaisia menetelmiä. Tärkeimpinä niistä voidaan 

pitää toiminnallisia menetelmiä ja leikkiä. (Oranen 2001, 74.) Muita lasten kanssa tehtävään 

työhön soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi sadut ja tarinat, luovat ilmaisukanavat, kuten 

piirtäminen, kädentyöt, musiikki, liikunta ja kirjoittaminen sekä tunteiden tunnistamisen ja 

ilmaisun harjoitteleminen (Holmberg 2000, 27-33). Lasten kanssa työskentelyssä käytetään 

myös ryhmiä. Ryhmät tarjoavat lapsille mahdollisuuden jakaa kokemuksia muiden samankal-

taisia kokemuksia kokeneiden lasten kanssa. Sopivana ajoituksena ryhmätoiminnalle pidetään 

vaihetta, joka on lapsen elämässä suhteellisen rauhallinen, mutta jossa väkivalta ei vielä ole 

kovin kaukainen asia. (Oranen 2001, 70-79.) Muiksi lapsen auttamisen keinoiksi on Lapset ja 

perheväkivalta oppaassa (Holmberg 2000, 27-33) mainittu perheväkivaltakasvatus, lapsen itse-

tunnon tukeminen, lapsen omien selviytymiskeinojen kartoittaminen ja turvasuunnitelman 

laatiminen. Yhtenä hyvänä menetelmänä lasten parissa tehtävässä työssä ennaltahkäistä väki-

valtaa on turvataitokasvatus. Turvataitokasvatus tarkoittaa opettamista ja harjoittamista va-

rautumaan väkivallan ja ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksiin. Erityisesti opetetaan 

tiedostamaan seksuaalisen väkivallan vaarat ja varautumaan siihen. Turvataitokasvatuksessa 

ja opetuksessa käsitellään myös turvallista ja väkivallatonta seurustelua ja parisuhdetta. (Ke-

nelle lyönnit kuuluvat? 2005, 18.) Hyvin valitut välineet voivat aktivoida työskentelyä. Toimin-

nallisuuden ohella erittäin tärkeää on myös sanojen ja puheen käyttäminen. Lasten kanssa 

työskennellessä on kuitenkin hyvä muistaa, että lasta ei voi pakottaa puhumaan, mutta puhu-

miselle kannattaa aktiivisesti luoda mahdollisuuksia. (Oranen 2001, 74-75.) 

Perheväkivaltaa kokeneiden lasten kanssa keskustelemisessa voidaan käyttää avuksi esimer-

kiksi Trappan-menetelmää. Ruotsin Pelastakaa lapset on kehittänyt menetelmän 1990-luvulla 

ja Folkhälsan on tarjonnut siihen liittyvää koulutusta Suomessa vuodesta 2010. Trappan-kes-

kustelun tavoitteena on saada lapsi sanallistamaan omia kokemuksiaan vähitellen. Menetel-

män työtapa on psykososiaalinen ja sen on tarkoitus tukea lapsen minäkuvaa. Keskustelu mu-

kautetaan aina lapsen kehitystason mukaan. Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi silloin, 

kun lapsen elämässä ei ole enää akuuttia väkivallan uhkaa. (Trappan – lapsille, jotka ovat ko-

keneet väkivaltaa 2018.) Trappan-toimintamalli sisältää kolme vaihetta, jotka ovat kontakti, 

rekonstruktio ja tieto. Ensimmäisessä vaiheessa lapseen otetaan kontakti, rakennetaan luot-

tamus ja keksitään tarinoita omien piirrosten ja kuvakorttien avulla. Uudelleenrakentamisen 

vaiheessa puhutaan siitä, mitä kotona on oikeasti tapahtunut. Tapahtumista piirretään kartta, 

jonka jälkeen työntekijä käy tapahtumia läpi lapsen kanssa. Viimeisessä vaiheessa lapselle an-

netaan tietoa traumanjälkeisistä reaktioista, hänen vointinsa ja perheensä tilanne tarkiste-

taan ja hänelle annetaan apukortti, jossa on lapsen turvaverkoston yhteystietoja väkivallan 

uusiutumisen varalta. (Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintamallit 2015.) 

Lapsen kanssa työskentelyssä on tärkeää huomioida erityisesti seuraavat asiat. Vaikka lapsi ei 

olisi ollut näkemässä väkivaltaisia tapahtumia, hän vaistoaa väkivaltaisen ilmapiirin ja on tie-

toinen väkivallasta. Lapsilla on myös taipumus syyllistää perheväkivallasta itseään. Lapselle 
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tulee tarjota aktiivisesti mahdollisuuksia kokemuksista kertomiseen. Lapselle ei kannata lu-

vata olla kertomatta asioista eteenpäin, koska joissain tilanteissa se voi olla välttämätöntä. 

Lapselle on hyvä selittää, miksi asiasta puhuminen on tärkeää. Lapselle tulee kertoa, että hän 

on toiminut oikein perheväkivallasta kertoessaan. Lapsen perhettä ei saa tuomita, eikä väki-

vallantekijästä puhua pahaa. Työntekijän on kirjattava lapsen kertomus ja omat kysymykset 

asiakastietojärjestelmään tarkasti. Terveydenhuollossa kirjataan myös väkivallan merkit. Lap-

sesta tulee tehdä lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille, mikäli kyseessä on epäily lapseen 

kohdistuneesta pahoinpitelystä tai seksuaalirikoksesta, joka ei ole lievä. (Lapsen tukeminen 

2018.) 

6.8.1 Väkivallan kohteeksi tai todistajaksi joutuneen lapsen auttaminen 

Alle 18-vuotiaalle uhrille järjestetään aina lastensuojelullinen ja psykiatrinen arviointi. Lap-

sen psykososiaalinen tuen tarve kartoitetaan ja järjestetään tarvittavat tukitoimet ja seu-

ranta. Väkivallasta selviytymisen tueksi annetaan uhrille myös kirjalliset ohjeet. (Tunnista, 

turvaa ja toimi 2008, 24.) Vuonna 2008 voimaan tulleessa lastensuojelulaissa (15 §) velvoite-

taan turvaamaan lapsille ja nuorille kiireellinen apu, kriisiapu ja tarpeeksi pitkäkestoinen 

hoito. Myös lapsille ja nuorille on oltava erityispalveluita, kuten turvakoteja. (Tunnista, tur-

vaa ja toimi 2008, 26.)  

Jotta lapsi voi eheytyä, lapsen surun täytyy saada sanat ja lapsella tulee olla mahdollisuus su-

run prosessointiin ja vaikeiden kokemusten käsittelyyn. Ilman niitä lapsen sisäinen pahoin-

vointi saattaa vain kasvaa ajan mittaan. (Holmberg 2000, 10.) Koska lapsi kasvaa ja kehittyy 

jatkuvasti, on oikeissa olosuhteissa kuitenkin mahdollista vähentää tai poistaa psyykkisiä ja 

sosiaalisia ongelmia sekä kuroa kiinni mahdollisia kehityksellisiä viiveitä (Holmberg 2000, 10). 

Lapsen auttaminen on mahdollista vasta, kun tiedetään mihin apua tarvitaan ja millainen per-

heen tilanne on lapsen mielestä (Oranen & Keränen 2006, 83). Alkuvaiheena lasten kanssa 

työskentelyssä voidaan siis pitää lapsen tilanteen kartoitusta ja arviointia. Jokaisen lapsen ja 

nuoren kohdalla on arvioitava aina erikseen, millaista apua juuri kyseinen lapsi erityisesti tar-

vitsee. (Perttu 2002b, 100.) Perheväkivaltaa kokeneen lapsen avun tarvetta ja määrää arvioi-

taessa on tärkeää huomioida ainakin seuraavat teemat: lapsen arki, väkivaltakokemukset, sel-

viytymiskeinot, traumaoireet ja suhteet perheenjäseniin (Oranen & Keränen 2006, 74-75). 

Epäiltäessä lapseen suoraan kohdistunutta väkivaltaa on tärkeää kirjata ylös lapsen kuvaus ta-

pahtumista ja mahdolliset havaitut fyysisen väkivallan jäljet. Huoltajan kanssa tulee sopia, 

että lapsi viedään tarkempiin tutkimuksiin lääkäriin. Arvioinnin tärkeä elementti on arvioinnin 

tulosten ylös kirjaaminen. (Oranen 2001, 76-77.)  

Jos työskentely alkaa akuutissa kriisivaiheessa, väkivaltaa kokenut tai todistanut lapsi tarvit-

see aina myös kriisiapua (Holmberg 2000, 20). Turvakotityössä on kehitetty kriisivaiheen työs-

kentelymalli, jota voidaan soveltaa myös muissa akuuttityötä tekevissä paikoissa (Oranen 
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2004, 141). Akuutin kriisivaiheen työskentelyssä kyse on traumatilanteen ensiavusta, joka py-

ritään aloittamaan heti turvakotiin tuloa seuraavana päivänä. Tämän vaiheen työskentely lap-

sen kanssa kestää 1-3 kertaa. Työskentely alkaa tulotilanteessa tehtävällä haastattelulla, 

jonka tavoitteena on käydä läpi kokemukset siitä, mitä on tapahtunut ja tulevaisuuden hah-

mottelua siinä määrin kuin se on mahdollista. Keskustelussa mukana on lapsen kanssa tullut 

aikuinen, mahdollisesti myös sisarukset. Tämän jälkeen kriisityöskentely jatkuu yksilöllisesti. 

Lapsen kanssa tehtävän yksilötyön ensimmäinen tavoite on traumaattisten väkivaltatilantei-

den voimavarakeskeinen jälkipuinti, joka sisältää lapsen tilanteeseen liittyvien havaintojen, 

tunteiden ja ajatusten käsittelyä. Tärkeää on kiinnittää huomiota lapsen omaan aktiiviseen 

toimintaan ja kehittämiinsä selviytymiskeinoihin. Työskentelyn tulisi rakentua lapsen oman 

rytmin ja hänelle soveltuvien työskentelymenetelmien mukaisesti. Työskentelyn tavoitteena 

on antaa lapselle kokemus turvallisuudesta ja auttaa häntä löytämään välineitä hallitsemaan 

ahdistavia tunteita. (Oranen 2001, 71-76.)  

Väkivaltaa kokeneelle lapselle psykososiaalisen tuen muodossa annettu ensiapu ei useinkaan 

riitä, vaan lapsi tarvitsee sen jälkeen vielä lisäapua (Holmberg 2000, 26). Kriisivaiheen jäl-

keen lapsen kanssa voidaankin ryhtyä jatkotyöskentelyyn, jonka tavoitteena on lapsen tilan-

teen arvioiminen ja mahdollisten toimenpiteiden suunnitteleminen yhteistyössä lapsen ja van-

hempien kanssa (Oranen 2001, 71-76). Arvioinnin jälkeisinä jatkotoimenpiteinä lapsi voidaan 

esimerkiksi ohjata vertaisryhmään, perheneuvolan kriisiterapiaan tai pitkäkestoiseen post-

traumaterapiaan (Holmberg 2000, 26). Tarpeen mukaan auttamisessa voi yhdistellä erilaisia 

työmuotoja (Perttu 2002b, 100). Erilaiset väliintulokeinot eivät kuitenkaan ole riittäviä, mi-

käli lapsen elämä turvattomassa ympäristössä jatkuu. Oireiden ja vaikutusten poistamisen li-

säksi on tärkeää poistaa itse traumatisoiva tekijä lapsen elämästä. Ensisijalla tulee olla tur-

vallisuuden ja lastensuojelulain mukaisten kasvuolosuhteiden palauttaminen. Jos perheväki-

valtaa ei pystytä avohuollon tukitoimin katkaisemaan, vaihtoehtona on lapsen huostaanotto. 

(Holmberg 2000, 34.) 

6.8.2 Väkivaltaisesti käyttäytyvän lapsen auttaminen 

Aikaisemmissa kappaleissa lasten auttamista on kuvattu lähinnä väkivallan uhriksi joutuneen 

näkökulmasta. Seuraavissa kappaleissa keskitytään väkivaltaisesti käyttäytyvän lapsen kanssa 

tehtävään työhön. On tärkeää, että myös väkivallan tekijä saa apua. Väkivaltaisen lapsen 

käyttäytymiseen puuttumiseen on olemassa painavia syitä: sen lisäksi, että se on lapsen it-

sensä edunmukaista (Purjo 2008, 27), on hyvä muistaa, että tämän päivän lapset ja nuoret 

ovat myös tulevia lasten vanhempia (Purjo 2001, 18). Lapsen väkivaltaan on puututtava myös 

perheen muiden yksilöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden nimissä – etenkin niiden, joihin lapsi 

väkivaltaansa kohdistaa. 

Väkivallan tekijän auttamistyötä on perheväkivaltakirjallisuudessa kuvattu jonkin verran. Ai-

heesta löytyvä materiaali on kuitenkin enimmäkseen aikuisen tekijän, yleensä miehen 
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näkökulmasta (esim. Miessakki ry:n Lyömätön linja, Jussi-työ ja Oiva-projekti). On kuitenkin 

selvää, että työmuodot- ja menetelmät eivät lapsen kanssa tehtävässä työssä voi olla täysin 

samat kuin aikuisen kanssa, minkä takia on perusteltua käsitellä erikseen lasta väkivallan te-

kijänä. 

Suuria eroja lapsen ja aikuisen kanssa tehtävän väkivaltatyön välillä on havaittavissa ensinnä-

kin siinä, miten väkivaltaan suhtaudutaan. Toisaalta väkivaltaan suhtautumisen ja puuttumi-

sen tavat eivät eroa ainoastaan suhteessa lapseen ja aikuiseen vaan ne vaihtelevat myös am-

mattikunnittain. Tämän lisäksi on huomioitava yksittäisten henkilöiden väliset näkemyserot. 

Omien havaintojeni mukaan lapsen väkivaltaisuutta käsitellään kirjallisuudessa hyvin pitkälti 

medikaalisena ja hoidollisena asiana. Toiseksi merkittävimpänä suhtautumistapana erottuu 

kasvatuksellinen näkemys. Sen sijaan lapsen tekemään väkivaltaan suhtautuminen rikoksena 

ja rikosvastuun näkökulmasta näyttää olevan kaikista harvinaisinta.  

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin Jari Sinkkosen mukaan (1995, 113) oikeat ratkaisut lapsen 

ongelmiin voi löytyä vasta, kun tiedetään ne tekijät, jotka oireita aiheuttavat ja ylläpitävät. 

Tämän takia myös lapsen väkivaltaisuuden ollessa kysymyksessä tärkeää on ensin selvittää, 

mistä väkivallalla oireilu johtuu. Selvitysten on syytä olla mahdollisimman perusteellisia, tar-

koittaen esimerkiksi somaattisia, neurologisia, psykologisia ja lastenpsykiatrisia tutkimuksia. 

(Sinkkonen 1995, 115.) Epäsuotuisten vaikutusten ehkäisemiseksi on tärkeää, että lapsen ag-

gressiiviseen käytökseen puututaan varhain (Sinkkonen & Korhonen 2016, 231). Käytöshäiriöi-

hin voidaan vaikuttaa sitä paremmin mitä aikaisemmin niitä aloitetaan hoitamaan (Aronen 

2016, ks. Puustjärvi & Repokari 2017). Tällöin voidaan myös ehkäistä käytöshäiriön jatkumista 

aikuisuudessa (Puustjärvi & Repokari 2017). Lapsen vaikeuksissa saatetaan tarvita monen eri-

koisalan asiantuntemusta ja jopa vuosien mittaisia kuntoutustoimenpiteitä (Sinkkonen 1995, 

118). Purjon mukaan (2001,11) väkivaltaiseen käyttäytymiseen voidaan kuitenkin aina vaikut-

taa aktiivisella puuttumisella, eikä koskaan ole liian myöhäistä. 

Kun lapsen väkivaltaisuudessa kyse on mielenterveysongelmasta, lapsen ja perheen apuna 

ovat erilaiset mielenterveyspalvelut. Lasten- ja nuorten psykiatrinen hoito on porrastettu pe-

ruspalveluihin, erikoistuneisiin palveluihin sekä erikoissairaanhoitoon. Peruspalveluina voi-

daan pitää neuvolaa, kouluterveydenhuoltoa sekä terveyskeskuslääkärien ja terveyskeskuspsy-

kologien palveluita. Näissä tehdään alustavat tutkimukset ja hoidetaan häiriöistä lievimmät. 

(Friis ym. 2004, 87.) Apua lapsen aggressiivisuuteen voi hakea myös esimerkiksi perheneuvo-

loista (Sinkkonen & Korhonen 2016, 231). Perheneuvoloissa voidaan arvioida aggressiivisuuden 

syitä ja etsiä niihin ratkaisuja. Aggressiivisuuden hoitoon voidaan käyttää esimerkiksi perhete-

rapiaa tai muita interventioita. (Sinkkonen & Korhonen 2016, 231.) Kasvatus- ja perheneuvo-

loissa kyse on erikoistuneista palveluista, joita on tarjolla vain osassa Suomen kuntia. Lasten-

psykiatrisista häiriöistä vaikeimmat sijoittuvat porrastuksen mukaan erikoissairaanhoitoon. 

Erikoissairaanhoidon poliklinikat ja osastot toimivat keskussairaaloiden yhteydessä. 
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Poliklinikoiden yhteydessä toimii myös lasten ja nuorten psykiatrisia akuuttityöryhmiä. Niissä 

akuuttihoitoa tarvitsevia lapsia ja heidän perheitään hoidetaan yksilö-, verkosto-, ja perhe-

työn menetelmillä. (Friis ym. 2004, 87.) Erikoissairaanhoidon lähete tulee kysymykseen aina 

silloin, jos aggressiivisuus on vaikea-asteista (Sinkkonen & Korhonen 2016, 231). Erikoissai-

raanhoitoon sisältyy osastohoito ja intensiiviset avohoitopalvelut (Sinkkonen & Korhonen 

2016, 274). Osastohoito on tarpeen, jos oireilu on erityisen rajua ja väkivaltaista sekä silloin, 

jos erotusdiagnostinen arvio ei onnistu polikliinisesti (Puustjärvi & Repokari 2017). Erikoissai-

raanhoidossa lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma, joka perustuu lapsen ja perheen tar-

peisiin. Siihen voi sisältyä lääkehoitoa, perhe- tai yksilöterapiaa sekä verkostoyhteistyötä. 

(Sinkkonen & Korhonen 2016, 226.) Lasten- ja nuortenpsykiatriassa on käytettävissä erikois-

lääkäreitä, sairaanhoitajia, psykologeja, toimintaterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä sisältä-

viä moniammatillisia tiimejä (Sinkkonen & Korhonen 2016, 274). 

Käytöshäiriöisen lapsen hoitomenetelminä käytetään lapsen toiminnan johdonmukaista ohjaa-

mista, erilaisia tunteiden ja käyttäytymisen hallintaa opettavia menetelmiä ja joskus myös 

lääkkeitä (Puustjärvi & Repokari 2017). Myös kiintymyssuhdepohjaisista menetelmistä voi olla 

apua (Aronen 2016, ks. Puustjärvi & Repokari 2017). Hoitomuoto voidaan toteuttaa esimer-

kiksi perhekeskeisesti, yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti (Aronen & Lindberg, kirjassa Kumpu-

lainen ym. 2016, ks. Puustjärvi & Repokari 2017). Olennainen osa lapsen käytöshäiriöiden hoi-

toa on myös huoltajien vanhemmuustaitojen vahvistaminen. Lisäksi lapsen elämästä on hyvä 

vähentää psykososiaalisia stressitekijöitä ja jos lapsella on todettu muita häiriöitä, niitä tulee 

hoitaa asianmukaisesti. Tärkeitä asioita ovat myös käytösohjauksen johdonmukaisuus ja ai-

kuisten keskinäinen yhteistyö. (Puustjärvi & Repokari 2017.)  

Väkivaltaisesti käyttäytyvät lapset saattavat hyötyä myös ryhmämuotoisista kognitiivisen käyt-

täytymisterapian sovelluksista (NICE 2013; Lindberg ym. 2015, ks. Puustjärvi & Repokari 

2017). Yksi tällainen on esimerkiksi ART-ryhmäkuntoutus (Aggression Replacement Therapy). 

Ohjelma on käytössä esimerkiksi osassa kouluja, nuorisotaloja sekä terveydenhuoltoa. ART-

ryhmäkuntoutuksessa väkivaltaisella lapsella on mahdollisuus harjoitella sosiaalisia taitoja ja 

vihanhallintaa. (Sinkkonen & Korhonen 2016, 231.) 

Huomioitavaa on, että väkivaltaisen lapsen lisäksi myös koko hänen perheensä tulee saada 

apua (Aronen, ks. Kontunen 2017). Käytöshäiriöisen lapsen vanhempia voidaan tukea esimer-

kiksi neuvolassa ja perheneuvolassa sekä erilaisilla vanhemmuuden ohjausryhmillä, kuten Per-

hekoulu POP:illa ja Ihmeelliset vuodet -ryhmillä (Sinkkonen & Korhonen 2016, 226). Vanhem-

muustaitoihin kohdennetut perheinterventiot on todettu tehokkaiksi ja tärkeiksi käytöshäiriöi-

den ennaltaehkäisemisessä (Furlong ym. 2012; Karjalainen ym. 2016; Sourander 2016, ks. 

Puustjärvi & Repokari 2017). Olemassa on myös Internet-pohjaisia interventioita, kuten Voi-

maperheet -ohjelma (Sinkkonen & Korhonen 2016, 226). 
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Usein käytöshäiriöisen lapsen hoitoon tarvitaan myös lastensuojelun tukitoimia (Puustjärvi & 

Repokari 2017) ja lastensuojelu kytketäänkin lapsen ja perheen tukemiseksi aina tarvittaessa 

(Sinkkonen & Korhonen 2016, 231). Lastensuojeluasian vireillepanon yhteydessä arvoidaan kii-

reellisten lastensuojelutoimien ja palvelutarpeen kartoituksen tarve (Sinkkonen & Korhonen 

2016, 275). Lastensuojelun tukitoimena voi esimerkiksi olla tukihenkilö (Puustjärvi & Repokari 

2017). 

Lasten kanssa tehtävänä väkivaltatyönä voidaan pitää myös aggressio- ja väkivaltakasvatusta. 

Purjon ja Tervahaudan mukaan (2014, 18) ”Nuori voi tulla väkivallattomaksi ihmiseksi vain 

kasvatuksen kautta”. Kaikilla kasvattajilla voidaan nähdä olevan suoranaisesti velvollisuus vä-

hentää väkivaltaa aktiivisesti kasvatuksen keinoin. Keskeinen rooli tässä tehtävässä on van-

hempien lisäksi muun muassa päiväkotien ja koulujen opettajilla, harrastusohjaajilla sekä 

nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöillä. (Purjo 2001, 10.) Myös Cacciatoren mukaan (2007, 54) 

aggressiokasvatusvastuu on aina siellä, missä lapset ovat. 

Aggressiokasvatuksella tarkoitetaan arkista, jokaisen lapsen maailmaan kuuluvaa toimintamal-

lien opettamista. On tärkeää huomata, että aggressiokasvatus sijoittuu väkivallan ennaltaeh-

käisyn alueelle, eikä kyseessä siten ole väkivaltaisten tai psyykkisesti sairaiden lasten ja nuor-

ten hoitomuoto. (Cacciatore 2007, 54.) Aggressiokasvatus on valppautta, lujaa puuttumista, 

lapsen kehityksen arvostamista, haastavien tunteiden tunnistamisen, nimeämisen ja hallinnan 

opettamista sekä väkivallattomien vaihtoehtojen tarjoamista (Cacciatore 2007, 11, 54). Sen 

tulisi olla suunnitelmallista, ikään sovitettua ja jatkuvaa. Menetelmiä aggressiokasvatukseen 

on olemassa paljon ja niitä on esitelty Aggression portaat -materiaalissa. (Cacciatore 2007, 

54.) Aggression portaat on erityisesti kouluille ja perheammattilaisille tarkoitettu koulutusma-

teriaali, joka on tuotettu osana Väestöliiton kansainvälistä yhteistyöprojektia ”Aggression hal-

linnalla väkivallan ehkäisyyn” (Cacciatore 2007, 5). Aggression portaat -mallin perustana on 

aggressiontunteen ja normaalin kehityksen ymmärtäminen ja hyväksyminen, aggression hallin-

takeinojen opettelu, oman vastuun korostaminen tunteiden hallinnassa ja väkivallan vastai-

nen asennekasvatus. Aineiston lähtökohtana on ihmisen terve, portaittain etenevä tunnekehi-

tys syntymästä aikuisuuteen. (Cacciatore 2007, 10.) Cacciatoren mukaan (2007, 10) aggression 

tunteiden tueksi on perinteisesti ollut hyvin vähän kasvatusmenetelmiä. 

Väkivaltakasvatuksena voidaan pitää sitä, että lapselle ja nuorelle kerrotaan väkivallan olevan 

väärin ja että ketään ei saa satuttaa, eikä mitään rikkoa. Näiden asioiden toistaminen lapselle 

läpi kasvuvuosien tulisi olla jokaisen kasvattajan mantrana. Lapsia tulee myös valistaa selke-

ästi, mikä kaikki on väkivaltaa ja mikä taas ei. Käsitteiden selittäminen esimerkein ja ymmär-

rettävästi on tärkeää. Väkivaltakasvatuksen oleellinen osa on myös se, että aikuiset osoittavat 

omalla toiminnallaan vastustavansa väkivaltaa sen kaikissa muodoissaan ja puuttuvansa siihen 

jokaisella kerralla välittömästi. (Cacciatore 2007, 64-65.) 
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Kasvatuksellisen näkemyksen mukaan lapsi oppii väkivallattomia tapoja toimia, jos hänen ym-

päristö niitä tarjoaa. Lastenkasvatuksen tulisi sisältää alusta asti aggressiokasvatusta. Jos 

lapsi turvautuu väkivaltaan, häntä tulee rajoittaa väkivallattomasti. Näin lapsi oppii välttä-

mään tätä pettymystä ja muuttaa käyttäytymistään. Jos väkivaltaista käytöstä sen sijaan ei 

estetä, on sillä tapana muuttua pysyväksi. (Cacciatore 2007, 47.) 

Purjon mukaan (2012, 73) sukupuolta ei tule sivuuttaa nuorten väkivallattomuuskasvatuk-

sessa. Tällaisen näkemyksen mukaan tehtävää väkivallattomuuskasvatusta nimitetään suku-

puolierityiseksi tai sukupuolisensitiiviseksi työksi. On siis olemassa tyttöerityistä ja poikaeri-

tyistä väkivallattomuuskasvatusta. (Purjo 2012, 73.) 

Väkivaltaisten lasten ja nuorten kanssa tehdään työtä myös esimerkiksi vapaaehtois- ja yksi-

tyissektorilla. Eräs väkivaltaisiin lapsiin ja nuoriin erikoistunut ja väkivallan vähentämiseen 

keskittynyt järjestö on vuonna 1996 perustettu Non Fighting Generation ry (NFG). Järjestö ku-

vailee itseään valtakunnalliseksi nuorisokasvatusjärjestöksi, jonka menetelmänä on arvo- ja 

väkivallattomuuskasvatus. Järjestö noudattaa toiminnassa itse kehittämäänsä arvo- ja tarkoi-

tuskeskeiseen filosofiaan ja pedagogiikkaan perustuvaa teoreettista kasvatuksellista viiteke-

hystä. Järjestön kehittämiä kasvatusmenetelmiä ovat muun muassa pojille suunnattu väkival-

lattomuuskasvatuksen keskusteluryhmämalli Keep Cool ja tytöille suunnattu strukturoitu suku-

puolierityinen väkivallattomuuskasvatuksen menetelmä Levottomat Tuhkimot. Järjestön työ-

muotoja ovat muun muassa pienryhmät ja yksilötyö. (Non Fighting generation ry – NFG 2018.) 

Purjo (2008, 27-29) on tuonut esiin nuorten kanssa tehtävän väkivaltatyön haasteeksi sen, 

että väkivaltaisesti käyttäytyvä nuori ei välttämättä itse ymmärrä olevansa vaaraksi itselleen 

ja muille. Tämä voi tehdä nuoren auttamisen vaikeaksi. Jotta ihmisen käyttäytyminen muut-

tuu pysyvästi, tarvitaan siihen oivallusta ihmiseltä itseltään (Purjo 2008, 27-29). 

Pohjanvirran mukaan (2008, 101) lasten ja nuorten rikollisissa teoissa yksi hyvä puuttumisen 

keino voi olla sovittelu. Menettely pohjautuu korjaavan oikeuden ideologiaan. Suomessa laki 

rikosten ja eräiden riita-asioiden sovittelusta on astunut voimaan vuonna 2006 ja sen mukaan 

(1015/2005, 1:1.1) kaikki kansalaiset ovat oikeutettuja saamaan sovittelupalvelua valtion kus-

tantamana. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa aloitteen sovittelusta voi kuitenkin tehdä ainoas-

taan poliisi- tai syyttäjäviranomainen ja lisäksi alaikäisen lapsen osalta sovitteluun tarvitaan 

huoltajan suostumus. Kysymys sovittelussa on rikoksesta aiheutuneiden kärsimysten ja vahin-

kojen korjaamisesta. Sitä vastoin rangaistusten määrittely kuuluu tuomioistuimelle. Käytän-

nössä sovittelussa asianosaiset kokoontuvat yhteen ja keskustelevat ulkopuolisen sovittelijan 

avulla rikoksesta, sen seurauksista ja siitä, mitä sen johdosta tulisi tehdä. Sovittelussa on tar-

koitus huomioida niin uhrin kuin tekijänkin rikoksen jälkeiset tarpeet ja tavoitteet. (Pohjan-

virta 2008, 95-96.) Joskus sovitteluprosessi voi mahdollistaa sellaisen oppimisen, oivaltamisen 

ja muutoksen, jolla on suuri merkitys rikoksentekijän kasvuun ja kehitykseen (Pohjanvirta 
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2008, 97). Sovittelu konkretisoi ja antaa välineitä sekä asian käsittelyyn että siitä vastuun ot-

tamiseen. Sovittelu ei poissulje myöskään rikosprosessin mahdollisuutta eikä rikosprosessi so-

vittelua: niitä voidaan hyödyntää toisiaan täydentävinä. Tutkimusten mukaan nuorien rikok-

sentekijöiden kohdalla rikoksen uusimisriski pienenee, jos rikoksentekijä otetaan mukaan pää-

töksentekoon ja päätöksenteon prosessi jää mieleen. Sovittelu kuitenkaan harvoin riittää 

puuttumisen muodoksi yksinään, joten sen lisäksi tarvitaan myös muita tukitoimia. (Pohjan-

virta 2008, 101.) 

6.8.3 Haasteena tunnistaminen ja puuttuminen 

On yleistä, että lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta jää piiloon ja sen uhrit vaille apua 

(Tunnista, turvaa, toimi 2008, 14). Sekä lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa että siihen puut-

tumisessa on puutteita (Siukola 2014, 18). Erityistä problematiikkaa liittyy viranomaisten nä-

kemyksiin oikeudellisesta puuttumisesta lasten väkivaltaepäilyihin. 

Kun kysymyksessä ovat lapset, erityinen vastuu väkivaltaan puuttumisessa on luonnollisesti 

vanhemmilla. Vanhempien puuttuminen epäsopivaan käyttäytymiseen edistää lapsen kasvu-

ympäristön turvallisuutta ja välittää lapselle asenteita siitä, miten väkivaltaan tulee suhtau-

tua. (Humppi & Ellonen 2010, 47.) Vastuu väkivallan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa 

on kuitenkin vanhempien lisäksi myös viranomaisilla, koska usein väkivalta tapahtuu lapsen 

lähiympäristössä ja väkivallan tekijöinä ovat lapselle läheiset ihmiset (Ellonen ym. 2008, ks. 

Humppi & Ellonen 2010, 47). Viranomaisvastuu perheväkivallassa korostuu myös siksi, että 

lapsi harvoin itse hakee aktiivisesti apua (Humppi & Ellonen 2010, 48).  

Syitä avun hakemisen vaikeuteen lapsella on monia. On esimerkiksi mahdollista, että lapsi ei 

edes tiedä, että väkivalta ei kuulu normaaliin lapsuuteen ja perhe-elämään. Syynä voi olla 

myös se, että lapselta puuttuu keinot tai tukirakenteet oman tilanteen ratkaisemiseen tai sen 

selvittelyyn ulkopuolisten kanssa puhumalla. Lisäksi ilmituloa voivat vaikeuttaa salailu ja hä-

peä. (Paavilainen & Pösö 2003, 75-76.)  

Koska tiedetään, että lapsen on vaikea hakea apua itse, korostuu viranomaisten työssä erityi-

sesti väkivallan tunnistamisen tärkeys. Tunnistaminen tarkoittaa hädän tai huolen kokemista 

lapsen tai koko perheen tilanteesta. Siihen tarvitaan yhtäaikaisesti tietoa, tunteita ja moraa-

lia. (Peltonen 2003, 152.) Lisäksi tunnistaminen vaatii vahvaa ammattitaitoa ja tilanneherk-

kyyttä (Karhuvaara, Kaitue & Ruuhilahti 2013, 52).  

Palvelujärjestelmän riittämättömästä kyvystä tunnistaa ja puuttua lähisuhdeväkivaltaan on 

saatu havaintoja muun muassa viimeaikaisissa viranomaisselvityksissä (Siukola 2014, 18). Esi-

merkiksi selvityksessä vuosien 2003-2012 perhe- ja lapsensurmien taustoista (SM 2012, ks. Siu-

kola 2014, 18) saatiin selville, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ei välttämättä 

puututa edes ääneen lausuttuun uhkaan väkivallasta. Valtiontalouden tarkastusviraston 
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lastensuojelun tarkastuskertomuksesta (VTV 2012, ks. Siukola 2014, 18) sen sijaan ilmeni, 

että lastensuojelun avohuolto ei vastaa väkivallan uhrien ja tekijöiden tarpeisiin riittävästi. 

Myös Humppi ja Ellonen (2010, 79) ovat todenneet, että lasten väkivalta- ja hyväksikäyttö-

epäilyjen tunnistamisessa on parantamisen varaa. He havaitsivat tutkimuksessaan (2010, 79), 

että suurin osa lasten väkivalta- ja hyväksikäyttötapauksista menevät viranomaisilta ohi.  

Tutkimusten mukaan syitä lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja puuttumisen vai-

keuteen viranomaisten toiminnassa ovat esimerkiksi liiallinen varovaisuus, pelko vääristä il-

moituksista, tiedon ja taidon puute sekä työntekijän omat asenteet väkivaltaa kohtaan 

(Humppi & Ellonen 2010, 48). Myös Humpin ja Ellosen omassa tutkimuksessa (2010, 79) havait-

tiin työntekijöiden haasteiksi epävarmuus omista päätelmistä, pelko väärästä ilmoituksesta ja 

oma arvio siitä, mikä väkivalta edellyttää puuttumista ja mikä ei. Tavallisimmat syyt yleisesti 

lähisuhdeväkivaltaan puuttumattomuudelle liittyvät käytännön haasteisiin, kuten puutteisiin 

hoitoketjuissa, omassa osaamisessa tai uhrille tarjolla olevissa palveluissa. Väkivaltaan puut-

tumattomuutta perustellaan ammattilaisten keskuudessa toisinaan myös sillä, että sen käsit-

tely ei kuulu omaan ammatilliseen rooliin. Jotkut sen sijaan näkevät lähisuhdeväkivallan edel-

leen yksityisasiana, jonka esiin nostamisen pelätään loukkaavan asiakasta. On myös ammatti-

laisia, jotka epäilevät puuttumisella olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. (Höglund 2010; 

Virkki ym. 2011; Todahl & Walters 2011; Waalen ym. 2000, ks. Siukola 2014, 30.) Yhtenä suu-

rimpana esteenä nimenomaan lapsen kaltoinkohteluun puuttumiselle, hoidolle ja seurannalle 

pidetään kuitenkin asian emotionaalista kieltämistä. Aikuinen saattaa joko tiedostaen tai tie-

dostamattaan torjua lapsen todellisuuden, koska pitää sitä niin ahdistavana. Haasteeksi voi 

muodostua myös aikuisten solidaarisuus toisiaan kohtaan, jolloin lapsen sanalle ei anneta yhtä 

suurta painoarvoa kuin aikuisen sanalle. Tästä voi seurata lapsen edun jääminen aikuisen 

edun jalkoihin. Haasteena puuttumisessa on myös se, että kaltoinkohtelu ei aina aiheuta niin 

hälyttäviä merkkejä, ongelmia tai oireita, että siihen ymmärrettäisiin puuttua ajoissa. Lisäksi 

viranomaiset laiminlyövät lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuuttaan, koska lasten-

suojelulakia ei tunneta tarpeeksi hyvin ja pelätään turhaan väärän ilmoituksen seurauksia. 

(Söderholm 2004, 12.) Väkivalta voi jäädä tunnistamatta myös siksi, että työntekijät eivät 

osaa etsiä ilmiötä muiden ongelmien takaa (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 14). 

Humppi ja Ellonen (2010, 82) mainitsevat yhdeksi merkittäväksi keinoksi puuttumiseen liitty-

vien ongelmien poistamisessa koulutuksen. Väkivaltaepäilyjen tunnistamiseen liittyvä koulutus 

tulisikin heidän mukaan (2010, 79) olla osa kaikkien lasten kanssa työskentelevien viranomais-

ten peruskoulutusta. Humpin ja Ellosen mielestä (2010, 82) koulutusta pitäisi lisätä etenkin 

väkivaltailmiöstä, toisten viranomaisten toiminnasta ja lastensuojelusta. Lisäkoulutuksen 

hankkimisen haasteena on kuitenkin koulutukseen suunnattujen resurssien puute (Humppi & 

Ellonen 2010, 82). Kaikista suurin edistysaskel olisikin yhteiskunnassa käytävä arvokeskustelu 

siitä, missä määrin resursseja lasten hyvinvointiin suunnatuista palveluista voidaan leikata il-

man, että rikotaan lasten oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön (Humppi & Ellonen 2010, 
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83). Työntekijät itse pitävät tärkeinä tekijöinä koulutuksen lisäksi palveluiden saatavuutta, 

rutiinin kehittymistä sekä myönteisiä vaikutuksia ja asiakaspalautteita. Työvälineet ja rutiinit 

ovat myös kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu lähisuhdeväkivaltaan puuttumista helpotta-

viksi tekijöiksi. (Siukola 2014, 31-32.) 

Lapsen väkivalta- tai hyväksikäyttöepäilyissä voidaan nähdä haasteellisena myös kysymys oi-

keudellisesta puuttumisesta. On tiedossa, että poliisille ilmoitetaan vain osa tapauksista ja 

vain osa näistä etenee tuomioistuinten ratkaistavaksi. Viranomaisissa herättääkin paljon kes-

kustelua ja ajatuksia se, pitääkö lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsitellä lainkaan rikosproses-

sina. Koska väkivalta- ja hyväksikäyttöepäilyn ratkaisemisessa rikosprosessissa ei ole kysymys 

pelkästään lapsen edun toteutumisesta, vaan myös rikosvastuun toteuttamisesta, on eri viran-

omaisilla erilaisia näkemyksiä sen hyödyllisyydestä tai haitallisuudesta lapselle. Rikosprosessi 

nähdään osittain välttämättömänä, mutta samalla raskaan rikosprosessin aloittaminen voi-

daan kyseenalaistaa lapsen etuun vetoamalla. Se, mikä lopulta on lapsen etu, jakaa mielipi-

teitä. Viranomaisten toimintaan ja rikosprosessissa tehtyihin ratkaisuihin vaikuttaa yhteiskun-

nassa vallitseva arvomaailma. Puhe lapsiin kohdistuvan väkivallan haitallisuudesta edesauttaa 

puuttumista ja samalla lisää virallisen kontrollin määrää. (Humppi & Ellonen 2010, 189.) 

6.8.4 Lapsia auttavan perheväkivaltatyön kehittäminen 

YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet lopettamaan kaiken lapsiin kohdistuvan väkivallan vuoteen 

2030 mennessä (Sillanaukee 2018). Vaikka lasten läheissuhteissaan kokemaan väkivaltaan on 

kiinnitetty jo jonkin aikaa huomiota niin julkisessa keskustelussa kuin ammatillisen auttamis-

toiminnan kohteenakin (Pösö 2001, 7), ei esimerkiksi Pösön mukaan (2001, 7) ongelma ole 

vielä kuitenkaan hallussa sen paremmin käytännöllisessä kuin käsitteellisessäkään mielessä. 

Tässä alaluvussa esitellään kirjallisuudessa esiin tuotuja puutteita ja kehitysehdotuksia perhe-

väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseen liittyen. Esiin nousseet kehitystarpeet liittyvät 

muun muassa lasten- ja nuorten psykiatriseen hoitojärjestelmään, juridiseen suhtautumiseen, 

vanhemmuuden tukemiseen, lastensuojeluun, palvelujärjestelmään ja ennaltaehkäisyyn. Lu-

vun lopuksi esitellään muutamia kehittämishankkeita ja -ohjelmia, joilla lasten kanssa tehtä-

vää väkivaltatyötä on jo kehitetty tai tullaan kehittämään. 

Väkivaltajaoston teettämässä kyselyssä (Piispa, Helakallio, Ryynänen, Kostiainen & Sarimo 

2007, 5) selvisi, että viranomaiset ja järjestöt tekevät lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkival-

lan vähentämiseksi ja väkivallan uhriksi joutuneiden auttamiseksi monenlaisia toimenpiteitä 

ja hankkeita, mutta niiden toteutus on koordinoimatonta, eikä tieto niistä välity muille. Myös 

lapsen etu jää niissä usein huomioimatta, eikä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunteminen 

ole riittävää. Kyselyn tulokset osoittivat myös, että Suomessa ei ole riittävää tietoa lapsiin ja 

nuoriin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä, jotta toimenpiteitä voisi suunnitella ja kohdentaa 

oikein. Kyselyssä havaittiin, että lainsäädäntö ja sen tulkinta vaikeuttavat tiedonkulkua, jota 

tarvitaan lasten ja nuorten auttamiseen. Painopiste on akuuttien seurausten hoitamisen 
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sijaan väkivallan havaitsemisessa. Puutteita riittävien ja laadukkaiden palveluiden tarjon-

nassa on etenkin pienemmillä paikkakunnilla. (Piispa ym. 2007, 5.) 

Friis ym. (2004, 86-87) nostavat kirjassaan esiin lasten- ja nuorten psykiatrisen hoitojärjestel-

män puutteita. Heidän mukaan lasten- ja nuorten psykiatrista hoitojärjestelmää on arvosteltu 

sen hajanaisuudesta ja vaikeasta hahmotettavuudesta. Palveluiden tarjonta vaihtelee myös 

alueittain ja ongelmana on palveluiden päällekkäisyydet. 70 % lastenpsykiatrisesta hoidosta 

toteutetaan osastohoitona, vaikka ensisijaisena hoitomuotona tulisi olla avohoitopalvelut. 

(Friis ym. 2004, 86- 87.)  

Humppi ja Ellonen (2010, 20) nostavat tutkimuksessaan esiin juridisen suhtautumisen haas-

teet. Heidän mukaan tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että viranomaisten käytännöt 

lapsiin kohdistuvien rikosten selvittämisessä eivät ole yhtenäisiä, vaan niihin sisältyy paljon 

eroja ja vaihtelevuutta. Myös päätöksenteko lapsiin kohdistuvissa rikosasioissa ja yhtenäiset 

toimintamallit ovat puutteellisia. (Humppi & Ellonen 2010, 20.) 

Yhtenä kehitysehdotuksena kirjallisuudessa esiin nousi vanhemmuuden tukeminen. Esimerkiksi 

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen mukaan (2018) myönteiseen 

vanhemmuuteen tulisi tarjota tukea, jotta vanhemmat käyttäisivät yhä vähemmän fyysistä ja 

henkistä väkivaltaa. Tämä on hänen mielestään tärkeää yhteiskunnan kehityksen kannalta, 

koska lapset oppivat vanhemmiltaan. Jos lapsi oppii väkivallattoman tavan ratkoa ongelmia, 

taitaa hän sen aikuisenakin. (Sillanaukee 2018.) 

Yhtenä kehittämisen kohteena pidetään lastensuojelua. Eskosen mukaan (2005, 22) lasten 

perheväkivaltakokemukset jäävät usein monella tapaa näkymättömiksi lastensuojelutyössä. 

Siihen mihin työskentelyssä kiinnitetään huomiota ja millaisia asioita pidetään tärkeinä, vai-

kuttavat lastensuojelun työkäytännöt ja vallitsevat normit. Lapset jäävät lastensuojelussa 

usein kokemuksineen kohtaamatta myös sen takia, että tehdään hyvin vähän suoraa asiakas-

työtä lapsen kanssa. Työkäytäntönä on keskittyä enemmän vanhempien auttamiseen. (Esko-

nen 2005, 22-24.) 

Myös palvelujärjestelmässä on kehittämisen varaa. Sosiaali- ja terveysministeriön lähisuhde-

väkivallan ehkäisyn suosituksissa (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 15) todetaan, että palvelu-

järjestelmässä on puutteita väkivaltaa perheissä kokevien ja sille altistuneiden lasten sekä vä-

kivallan tekijöiden palveluiden osalta. Haasteiksi todetaan myös aukot ja alueelliset erot pal-

velutarjonnassa ja palvelujen saatavuudessa. Toiminnoista ei myöskään ole saatu pysyviä. 

Suositusten mukaan väkivallan ehkäisyä ja ongelmiin varhain puuttumista on tehostettava. 

(Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 15.)   

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kuntaoppaassa (Kenelle lyönnit kuuluvat? 2005, 41) luetellaan 

useita asioita, joita perheväkivallan ehkäisyssä lapsiin liittyen tulisi kehittää. Oppaassa 
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nimetään tulevaisuuden painopistealueiksi muun muassa lasten ja nuorten parissa tehtävän 

ehkäisevän työn tehostaminen, asennekasvatuksen toteuttaminen sekä ihmisoikeusopetuksen 

ja turvakasvatuksen kehittäminen. Oppaan mukaan valmiuksia asian puheeksi ottamiseen ja 

rauhanomaiseen riitojen ratkaisuun tulisi opetella kaikissa ikävaiheissa. (Kenelle lyönnit kuu-

luvat? 2005, 41.) 

Lasten kanssa tehtävää väkivaltatyötä voidaan kehittää monenlaisilla toimenpiteillä, kuten 

lainsäädännöllä, hallitusten vahvalla sitoutumisella kulttuurin muutoksen johtamiseen, tietoi-

suuden kasvattamisella lapsen oikeuksista ja aikuisten velvollisuuksista, ammattilaisten koulu-

tuksella ja menetelmillä, joilla voidaan tehokkaasti tunnistaa ja puuttua väkivaltaan. (Sillan-

aukee 2018.) Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyötä on kehitetty esimerkiksi Lapsen aika 

-projektissa ja Älä lyö lasta -toimintaohjelmalla. Meneillään ja aluillaan olevista kansallisista 

hankkeista, joissa perheväkivaltaa sivutaan, mainittakoon Lapsi- ja perhepalvelujen muutos-

ohjelma LAPE (2016–2018) sekä kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen oh-

jelma vuosille 2018-2025.   

Lapsen aika -projektissa on kehitetty menetelmiä ja käytäntöjä lapsilähtöiseen työhön, jota 

tehdään ensi- ja turvakodeissa sekä yhdistysten avopalvelupisteissä. Projektissa laadittiin 

myös laatukriteerit kuvaamaan lasten kanssa tehtävän työn perusedellytyksiä. (Oranen 2001, 

70.) Projektin satoa on myös lasten yksilöllisen kriisityön malli eli yksilötyö lasten kanssa. 

Työskentelymallin kehittämisen periaatteina on ollut lapsen oikeus osallisuuteen heidän elä-

määnsä koskevien asioiden käsittelyssä sekä lasten auttaminen ja selviytymisen tukeminen. 

Lapsen aika -projekti käynnisti Suomessa myös väkivallalle altistuneiden lasten vertaisryhmä-

toiminnan. Lasten kanssa tehtävässä väkivaltatyössä ryhmän käyttö työskentelymenetelmänä 

on sittemmin vakiintunut osaksi monien turvakotien toimintaa. (Oranen & Laaksamo 2003, 

247.)  

Älä lyö lasta! -toimintaohjelma on Sosiaali- ja terveysministeriön osana Sisäisen turvallisuuden 

ohjelmaa laatima kuritusväkivallan vastainen valistusohjelma, joka toteutettiin vuosina 2010- 

2015. Toimintaohjelman tavoitteina oli muun muassa lapsen ihmisarvon vahvistaminen, lapsen 

ja vanhempien molemminpuolisen kunnioituksen lisääminen, kuritusväkivallan vastaisten 

asenteiden vahvistaminen ja kuritusväkivallan väheneminen. Ohjelma sisälsi seuraavat 16 toi-

menpide-ehdotusta: 1) Vanhempien uupumuksen ehkäisemistä ja jaksamisen tukea vahviste-

taan palveluissa, 2) Palvelut tukemaan vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien rat-

kaisemista huomioiden myös lasten tuen tarve, 3) Kotikasvatuksen tukea organisoidaan mata-

lan kynnyksen periaatteella eri palveluiden yhteyteen sekä verkkoon, 4) Lapsen oikeudet kaik-

kien lasten kanssa työskentelevien ammattikuntien perus- ja täydennyskoulutukseen, 5) Lisä-

tään lasten luottamusta palveluihin, 6) Kuritusväkivaltaa ehkäisevän työn painopiste pienten 

lasten perheiden palveluihin neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa, 7) Koulun roolin vahvistami-

nen ihmisoikeuskasvatuksessa sekä erityisesti tiedon jakamisessa siitä, että kuritusväkivalta 
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on kiellettyä, 8) Ihmisoikeusnäkökulman sisällyttäminen kotouttamispalveluihin sekä yhteistyö 

maahanmuuttajien järjestöjen kanssa, 9) Lapsille ihmisoikeustietoa ja väkivallan vastustami-

seen liittyvää tietoa jakavien verkkopalveluiden jatkuvuus turvataan, 10) Laajapohjainen vai-

kuttamis- ja viestintäkampanja ”Lapsella on oikeus myönteiseen kasvatukseen” vuonna 2011, 

11) Lähisuhdeväkivallan vastaisessa toiminnassa otetaan huomioon myös kuritusväkivallan vä-

hentäminen, 12) Viranomaisyhteistyön parantaminen, 13) Oikeusjärjestelmän toimintatapojen 

yhdenmukaistaminen, 14) Varmistetaan säännönmukainen tiedonhankinta kuritusväkivallan 

yleisyydestä sekä sitä koskevista asenteista, 15) Suomen ihmisoikeuspolitiikassa ja kahdenväli-

sissä suhteissa sekä monenkeskisessä toiminnassa YK, EN ja EU tasolla edistetään lapsen oi-

keuksien ja ihmisarvon kunnioittamista sekä kuritusväkivallan vähentämistä ja 16) Uuden ti-

lannearvion tekeminen vuonna 2015. (Älä lyö lasta! 2010, 21-28.) 

Tällä hetkellä on meneillään kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma 

vuosille 2018-2025. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koordinoinut vuodesta 2009 lähtien 

Kansallista lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmaa, joka antaa pitkän tähtäi-

men suuntaviivat monialaiseen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiseen. Vuodesta 2017 

lähtien ohjelmaan on sisällytetty aiempien tapaturmien ja itsemurhien lisäksi myös lapseen 

kasvatustarkoituksessa kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy ja vähentäminen jatkona STM:n 

vuosina 2010 - 2015 toteuttamalle Älä lyö lasta! -ohjelmalle. Sen sijaan laajempana ilmiönä 

lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja vähentäminen otettiin mukaan ohjelmasisältöön 

maaliskuussa 2018 STM:n ja THL:n yhteisellä päätöksellä. Toimeenpanossa tullaan ottamaan 

huomioon muun muassa monikulttuurisuus, erilaiset etniset tai sosioekonomiset taustat sekä 

lapsen tai nuoren vammasta tai muusta toimintakyvyn rajoitteesta johtuvat tekijät. Ohjel-

massa on tarkoitus painottaa ammattilaisten osaamisen vahvistamista, kansallisen tason toi-

minnan koordinointia sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä osallisuuden vahvistamista. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmän 

tehtävänä on lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn kansallisten tavoitteiden ja toimenpitei-

den laatiminen, seuraaminen ja arvioiminen. Ensimmäinen osa tavoite- ja toimeenpanosuun-

nitelmaa, joka käsittelee tapaturmia, itsemurhia ja kuritusväkivallan ehkäisyä, on julkaistu 

13.4.2018. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä laajempana ilmiönä koskevan suunnitel-

man valmistelu on aloitettu monialaisessa yhteistyössä ja se tullaan julkaisemaan vuoden 

2019 aikana. (Kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma 2018.) 

Käynnissä on myös LAPE eli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma vuosille 2017-2018. LA-

PESSA muutostyötä tehdään paitsi kansallisesti myös jokaisen tulevan maakunnan alueella. 

Ohjelman tavoitteita ovat suotuisan kasvu- ja oppimisympäristön luominen lapsille ja nuorille 

sekä perheen hyvinvoinnin tukeminen. Ajatuksena muutosohjelmassa on, että painopiste siir-

tyy korjaavista palveluista ehkäiseviin. Lisäksi tarkoituksena muutostyössä on uudistaa toimin-

takulttuuria lapsi- ja perhelähtöisemmäksi ja tuoda palveluita lähemmäksi perheitä. Vanhem-

muutta ja muita kasvua tukevia ihmissuhteita pyritään vahvistamaan ammattilaisten 
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yhteistoiminnalla. (LAPE on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla 2018.) LAPEEN liittyy 

myös tavoitteet lähisuhdeväkivallan ehkäisystä. Väkivaltaa tullaan ehkäisemään muun muassa 

osana perhekeskustoimintaa (Sillanaukee 2018), joka on yksi ohjelman neljästä kehittämisko-

konaisuudesta (LAPE on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla 2018). Perhekeskukset tule-

vat olemaan osana kuntien, tulevien maakuntien sekä järjestöjen ja seurakuntien toimintaa. 

Perhekeskusten ideana on koota lapsiperheiden palvelut yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Keskuksissa on tarkoitus tarjota tukea muun muassa vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksi-

näisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn. Perheväkivallan ehkäisyyn tul-

laan luomaan toimintamalleja, jotka ovat verkostoivia ja kaikkia toimijoita sitouttavia. (LAPE 

on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla 2018.) Perheväkivaltaan liittyvinä kehitystoimina 

selkiytetään myös viranomaisten välistä yhteistyötä, järjestetään verkkokoulutusta ja kysy-

tään väkivallasta lapsilta ja nuorilta itseltään. (Sillanaukee 2018.) 

Tämän aiheen loppuun todettakoon Nyqvistiä (2003, 209) lainaten, että mikäli lapsen tilan-

teesta tietoiset olevat aikuiset ummistavat silmänsä, keinot lapsen suojelemiseen ovat rajalli-

set. Jos puuttumista lykätään, lapsen kaltoinkohtelu ja sen seurausvaikutukset pahenevat 

(Nyqvist 2003, 209). Lähes mahdottomissa oloissa selviytymään joutuvaa lasta ei auta ainoas-

taan kuulluksi tuleminen – tarvitaan myös toimintaa olosuhteiden muuttamiseksi (Oranen & 

Laaksamo 2003, 257). Lastensuojelutyössä on Peltosen mukaan (2003, 150) aihetta pohtia, 

pitkittääkö erilaisten tukitoimien loputon tarjoaminen vain lapsen hätää. Väkivaltatyössä yk-

silö- ja perhekohtaisen työn mahdollisuuksia lapsen auttamiseen pidetään rajallisina (Oranen 

& Laaksamo 2003, 258). Orasen ja Laaksamon mukaan (2003, 258) lapsikeskeisen väkivalta-

työn tärkeänä tavoitteena onkin niiden yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän mekanismien ja 

käytäntöjen paljastaminen ja muuttaminen, jotka ylläpitävät lasten näkymättömyyttä ja al-

tistavat heidät väkivallalle.  

7 Kirjallisuuskatsaus 

Tämä luku edustaa opinnäytetyön tutkimuksellista osiota. Tutkimuksellisena menetelmänä 

käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jonka avulla koottiin yhteen olemassa olevaa tie-

toa sisarusväkivallasta. Tutkimuksen tuloksena syntyi ilmiön olemuksesta kokonaiskuvaa ra-

kentava kirjallinen selvitys.  

Menetelmävalinnan lähtökohtana oli löytää metodi, jonka avulla pystytään parhaiten vastaa-

maan kysymykseen, minkälaisesta ilmiöstä sisarusten välisessä väkivallassa on kyse ja mitä si-

sarusten välisestä väkivallasta tiedetään. Vastausta kysymykseen tarvittiin opinnäytetyön toi-

sen osion, kehittämistyön, toteuttamisen pohjaksi. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen valikoi-

tuminen opinnäytetyön tutkimusmetodiksi perustuu arvioon, että katsauksen avulla pystytään 

parhaiten vastaamaan edellä esitettyyn kysymykseen. Tutkimustyö tehtiin osittain siis palve-

lemaan kehittämistyötä, joka esitellään raportissa myöhemmin. Kehittämistyölle valjastetun 

hyödyn lisäksi sisarusväkivallasta kootulla tieteellisellä tiedolla nähdään olevan myös 
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itsenäistä arvoa ja se toimii ikään kuin koko opinnäytetyön ytimenä. Menetelmää valittaessa 

otettiin huomioon myös koko opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet: kirjallisuuskatsauksen 

avulla koottujen tutkimustulosten yhteenvedon arvioitiin olevan tässä vaiheessa ja näillä re-

sursseilla kaikista vaikutusvaltaisin teko lisätä sisarusväkivallan tunnistamista ja tunnusta-

mista.  

Tässä luvussa selostetaan toteutettu katsausprosessi vaihe vaiheelta. Katsauksen teon vaiheet 

on jaettu alalukuihin alkaen tavoitteenasettelusta ja tutkimuskysymysten kuvaamisesta jat-

kuen aineiston haun ja valinnan kuvauksen kautta analyysiin, tuloksiin, johtopäätöksiin ja 

pohdintaan. Ensimmäiseksi esitellään käytetty tutkimusmenetelmä. 

7.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kirjallisuuskatsaus on tutkimustekniikka ja metodi, jolla tutkitaan tehtyjä tutkimuksia. Kirjal-

lisuuskatsaus on siis tutkimusta tutkimuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa aikaisempien tut-

kimustulosten kokoamista pohjaksi uusille tutkimustuloksille. (Salminen 2011, 1.) Silloin, kun 

kirjallisuuskatsaus perustuu tutkimuskirjallisuuteen, se on systemaattinen, täsmällinen ja 

toistettavissa oleva menetelmä. Sen avulla voidaan tunnistaa, arvioida ja tiivistää tutkijoiden 

ja käytännön asiantuntijoiden valmiina olevia tutkimusaineistoja. Katsauksen perusteena ovat 

johtopäätökset, jotka on tehty alkuperäisestä korkealaatuisesta tutkimustyöstä. (Fink 2005, 

ks. Salminen 2011, 5.) 

Kirjallisuuskatsausta on mahdollista käyttää kahteen eri tarkoitukseen: joko empiirisen tutki-

muksen osana (Colling 2003; Arnold 2007; Rhoades 2011, ks. Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, 

Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, 293) tai itsenäisenä tutkimusmenetelmänä (Arnold 

2007; Rhoades 2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 293). Tässä opinnäytetyössä kirjallisuuskat-

saus toimii itsenäisenä tutkimusmenetelmänä. Kirjallisuuskatsausta pidetään keskeisenä me-

netelmänä etenkin silloin, kun tietystä aihealueesta on tarkoituksena muodostaa kokonais-

kuva (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 4). 

Kirjallisuuskatsauksessa ei ole kyse yhdestä yhtenäisestä lähestymistavasta vaan joukosta eri-

tyyppisiä tutkimusmenetelmiä (Kangasniemi ym. 2013, 293). Tapoja luokitella kirjallisuuskat-

sauksia on monia (Salminen 2011, 6). Karkeasti jaettuna kirjallisuuskatsauksen perustyyppeinä 

voidaan pitää systemaattista kirjallisuuskatsausta, metatutkimuksia sekä kuvailevaa kirjalli-

suuskatsausta (Rhoades 2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 293; Salminen 2011, 6; Stolt, Axelin 

& Suhonen 2016, 8). Seuraavaksi kuvaillaan lyhyesti nämä kolme päätyyppiä ja niiden lisäksi 

systemaattisen ja kuvailevan katsauksen välimaastoon sijoittuva integratiivinen kirjallisuus-

katsaus. 

Systemaattisten kirjallisuuskatsausten termistöä pidetään vakiintumattomana. Systemaattiset 

katsaukset ovat myös kehittyneet toisistaan, joten ne saattavat olla välimuotoisia tai 
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toistensa yhdistelmiä. (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 12.) Systemaattisia kirjallisuuskatsaus-

tyyppejä ovat Stoltin, Axelinin ja Suhosen mukaan (2016, 12-15) integratiivinen kirjallisuus-

katsaus, systemaattinen/järjestelmällinen katsaus, systemoitu katsaus, järjestelmällinen 

haku ja katsaus sekä sateenvarjokatsaus. Keskeisiä lähtökohtia systemaattisessa katsauksessa 

ovat tarkasti muotoiltu tutkimuskysymys, tarkasti valitut menetelmät, tarkasti noudatetut 

menettelytavat ja kattava aikaisempien tutkimusten hakumenettely (Counsell 1997; Green-

halgh 1997; Whittemore & Knafl 2005, ks. Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 14). Systemaattisen 

katsauksen keskeisimpänä piirteenä voidaan Stoltin, Axelinin ja Suhosen mukaan (2016, 14) 

pitää vastauksen etsimistä tarkkaan, kliiniseen kysymykseen yhdistäen eri tutkimusten tulok-

sia käytännön hoitotyön tai näytön esittämiseksi hyvien käytänteiden perustaksi.  

Metatutkimuksilla tarkoitetaan Kangasniemen ym. (2013, 293) mukaan tutkimuksia, jotka ra-

kentuvat systemaattisesta kirjallisuushausta, kirjallisuuden arvioinnista ja valitun alkuperäis-

aineiston käsittelystä. Metatutkimus on esimerkiksi meta-analyysi, jossa tarkastellaan tilastol-

lisilla menetelmillä aikaisemmin tuotettua kvantitiivista tutkimustietoa (Peterson ym. 2001; 

Cronin ym. 2008; Erford ym. 2010, ks. Kangasniemi ym. 2013, 293). Stoltin, Axelinin ja Suho-

sen mukaan (2016, 15) meta-analyysi voidaan kuitenkin vielä jakaa erikseen laadulliseen ja 

määrälliseen meta-analyysiin. Heidän mukaan (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 15) myös laadul-

linen meta-analyysi sisältää kaksi erilaista orientaatiota: metasynteesin ja metayhteenvedon. 

Laadullisen tutkimuksen metasynteesissä yhdistetään laadullisen tutkimuksen tulokset, jolloin 

tulos on enemmän kuin yksittäisten tulosten summa (Finlayson & Dion 2008, ks. Stolt, Axelin 

& Suhonen 2016, 16). Sen sijaan metayhteenveto on laadullisten tutkimusten, erityisesti kyse-

lyiden, määrällisesti orientoitunut lähestymistapa (Sandelowski & Barroso 2003a, 2007, ks. 

Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 17). 

Kolmas kirjallisuuskatsausten päätyypeistä, kuvaileva kirjallisuuskatsaus, on tieteellisiä peri-

aatteita noudattava itsenäinen tutkimusmenetelmä (Baumeister & Leary 1997; Green ym. 

2006, ks. Kangasniemi ym. 2013, 293). Sen tarkoitus on valitun kirjallisuuden avulla (Rother 

2007; Grant & Booth 2009, ks. Kangasniemi ym. 2013, 293) kuvata valittua ilmiötä teoreetti-

sesta tai kontekstuaalisesta näkökulmasta rajatusti, jäsennetysti (Rother 2007, ks. Kangas-

niemi ym. 2013, 293) ja perustellusti (Rhoades 2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 293). Usein 

tarkoituksena on etsiä vastauksia kysymyksiin, mitä ilmiöstä tiedetään (Burns & Grove 2005; 

Polit & Beck 2012, ks. Kangasniemi 2013, 294). Luonteeltaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus on 

aineistolähtöistä ja ymmärtämiseen pyrkivää ilmiön kuvausta. Jotta menetelmällä voidaan 

tuottaa luotettavaa tietoa, edellytetään syvällistä perehtymistä sen käyttöön. (Kangasniemi 

2013, 298.) Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta käytetään suomenkielisessä kirjallisuudessa 

myös nimityksiä perinteinen, laadullinen tai narratiivinen kirjallisuuskatsaus (esim. Sarajärvi 

ym. 2011; Salminen 2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 293). 
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Kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella on monia käyttötarkoituksia (Fitzgerald & Rumrill 2005, 

ks. Kangasniemi 2013, 294). Menetelmän käyttö on perusteltua etenkin silloin, kun halutaan 

koota, kuvailla ja tarkastella jäsennetysti aikaisempaa tutkimustietoa (Kangasniemi 2013, 

298). Sillä voidaan myös rakentaa käsitteellisiä ja teoreettisia kehyksiä (Coughan ym. 2007, 

ks. Kangasniemi 2013, 294), kehittää teoriaa (Meleis 2012, ks. Kangasniemi 2013, 294), esittää 

erityistä aiheeseen liittyvää tietoa, tunnistaa ongelmia sekä tarkastella tietyn alueen teoriaa 

(Baumeister & Leary 1997, ks. Kangasniemi 2013, 294) ja tutkimuksen historiallista kehitystä 

(Baumeister & Leary 1997; Green ym. 2006; Rhoades 2011, ks. Kangasniemi 2013, 294). Kuvai-

levaa kirjallisuuskatsausta pidetäänkin akateemisten opinnäytetöiden käyttökelpoisena mene-

telmänä (Polit & Beck 2012, ks. Kangasniemi 2013, 294). Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

menetelmällä saadaan tuotettua kumulatiivista tietoa, joka perustuu aikaisempaan tietoon 

(Fizgerald & Rumrill 2005, ks. Kangasniemi ym. 2013, 293). Ilmiöissä, joissa näytön aste tai 

ilmiön yleisyys eivät ole keskeisiä, kuvaileva kirjallisuuskatsaus saattaa olla ainoa tai tarkoi-

tuksenmukaisin menetelmä esitettyyn tutkimuskysymykseen vastaamisessa (Kangasniemi ym. 

2013, 293). Erityisen hyvin kuvaileva kirjallisuuskatsaus soveltuu esimerkiksi aiheisiin, jotka 

ovat luonteeltaan hajanaisia tai pirstaleisia (Kangasniemi ym. 2013, 294). Myös kuvailevissa, 

narratiivisissa katsauksissa on Stoltin, Axelinin ja Suhosen mukaan (2016, 9) erotettavissa 

useita erilaisia alatyyppejä: narratiivinen katsaus, kriittinen katsaus, kartoittava katsaus, sco-

ping katsaus, nopea katsaus, yleiskatsaus sekä state-of-the art -katsaus. 

Salmi (2011, 8) sekä Stolt, Axelin ja Suhonen (2016, 13) erottavat yhdeksi kirjallisuuskatsauk-

sen tyypiksi kuvailevaa ja systemaattista otetta yhdistelevän integroidun kirjallisuuskatsauk-

sen. Salmi (2011, 6) luokittelee integroivan katsauksen yhdeksi kuvailevan kirjallisuuskatsauk-

sen orientaatioksi. Sen sijaan Stolt, Axelin ja Suhonen (2016, 13) sijoittavat integratiivisen 

kirjallisuuskatsauksen osaksi systemaattista katsauskokonaisuutta. Salmen mukaan (2011, 8) 

integroivaa katsausta käytetään, kun tutkittavaa ilmiötä halutaan kuvata mahdollisimman mo-

nipuolisesti. Integroivaa kirjallisuuskatsausta pidetään hyvänä tapana tuottaa uutta tietoa ai-

heesta, jota on jo tutkittu. Se auttaa myös kirjallisuuden tarkastelussa, kriittisessä arvioin-

nissa ja syntetisoinnissa. Integroivaa katsausta pidetään laajimpana katsaustyyppinä, joka voi 

sisältää empiiristä tai teoreettista kirjallisuutta tai molempia. (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 

13.) Integroiva katsaus voi kohdistua esimerkiksi menetelmiin, teoreettisiin lähtökohtiin tai 

tutkimustuloksiin voiden sisältää moninaisia johtopäätöksiä ja implikaatioita (Whittemore 

2005, ks. Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 13). Menetelmällä on mahdollista tuottaa laaja ja sy-

vällinen ymmärrys tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta. Ominaista integratiiviselle kat-

saukselle on sen prosessimaisuus. (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 13.) Prosessi voidaan jakaa 

viiteen vaiheeseen, jotka ovat tutkimusongelman nimeäminen, analysoitavan aineiston keruu, 

aineiston laadun arviointi, aineiston analysointi, tulkinta ja tulosten esittäminen (Cooper 

1982, 1984, ks. Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 13). 
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Kirjallisuuskatsaustyyppi, jota tämän opinnäytetyön tavoitteenasettelun kannalta päädyttiin 

pitämään tarkoituksenmukaisimpana, vastaa parhaiten kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tun-

nusmerkistöä ja ominaispiirteitä. Toisaalta katsauksessa pyrittiin hyödyntämään mahdollisim-

man paljon myös systemaattista otetta, tarkoituksena menetelmän tutkimuksellisen luotetta-

vuuden lisääminen. Valitun menetelmän voidaankin nähdä sisältävän siis myös systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen piirteitä. Siltä osin, kun katsauksessa noudatettiin sekä kuvailevaa että 

systemaattista kirjallisuuskatsausta, voitanee menetelmävalintaa varovaisesti kutsua myös in-

tegratiiviseksi. Parhaiten toteutetun katsauksen menetelmää kuvailisi kuitenkin ilmaus ”ku-

vaileva kirjallisuuskatsaus systemaattisella otteella”.  

Vaikka katsaustyyppejä on useita, ne kaikki sisältävät tietyt samat vaiheet, jotka tekevät ai-

kaisempaan kirjallisuuteen perehtymisestä katsauksen (Whittemore 2005, ks. Niela-Vilén & 

Hamari 2016, 23). Katsausprosessin toteuttamisen edellytyksenä on näiden eri vaiheiden tun-

temus (Niela-Vilén & Hamari 2016, 23). Lisäksi vaiheiden tunteminen helpottaa katsausartik-

kelien ymmärtämistä ja mahdollistaa niiden kriittisen arvioinnin (Magarey 2001, ks. Niela-

Vilén & Hamari 2016, 23). Kaikille yhteisiä osia ovat kirjallisuuden haku, arviointi, aineiston 

perusteella tehty synteesi sekä analyysi. Jokaiseen katsaustyyppiin liittyy kuitenkin myös hie-

nojakoisia eroja. (Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 8.)  

Käsillä olevan kirjallisuuskatsauksen vaiheet on toteutettu ja raportoitu soveltamalla ja yhdis-

telemällä Kangasniemen ym. (2013, 294) kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaihemallia sekä 

Finkin (2005, ks. Salmi 2011, 10-11) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mallia. Kangasniemi 

ym. (2013, 294) jäsentävät kuvailevan kirjallisuuskatsauksen neljän vaiheen kokonaisuudeksi 

sisältäen tutkimuskysymyksen muodostamisen, aineiston valitsemisen, kuvailun rakentamisen 

ja tuotetun tuloksen tarkastelemisen. Kuvailevalle kirjallisuuskatsaukselle on kuitenkin luon-

teenomaista, että vaiheet etenevät hermeneuttisesti ja päällekkäisesti suhteessa toisiinsa 

(Kangasniemi ym. 2013, 294). Finkin mallissa (ks. Salmi 2011, 10) katsauksen tekoprosessi taas 

jaotellaan seitsemään eri vaiheeseen, jotka ovat 1) tutkimuskysymyksen asettaminen, 2) kir-

jallisuuden ja tietokantojen valinta, 3) hakutermien valinta, 4) käytännön seulan asettaminen 

5) metodologisen seulan asettaminen, 6) katsauksen tekeminen ja 7) tulosten syntetisointi. 

7.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tarkoituksen ja tutkimusongelman määrittäminen on kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen ja 

perustavanlaatuinen vaihe (Niela-Vilén & Hamari 2016, 24). Tässä kirjallisuuskatsauksessa tut-

kimusongelma on sisarusväkivaltaan liittyvän suomenkielisen tiedon vähäisyys ja pirstaleisuus. 

Käsillä olevalla kirjallisuuskatsauksella on tutkimusongelmasta ja koko opinnäytetyön ongel-

manasettelusta ja tavoitteista johdettuna ensisijaisesti viisi tarkoitusta: 

1. Olemassa olevan tiedon yhteen kokoaminen  
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2. Sisarusväkivaltaan liittyvän tiedonsaannin helpottaminen 

3. Kehittämistyön tietoperustana toimiminen 

4. Helpottaa tulevien tutkimusten tekemistä selventämällä, mitä on jo tutkittu ja mitä 

aiheesta tiedetään 

5. Suomenkielisen tiedon tuottaminen sisarusväkivallasta 

Kirjallisuuskatsaukselle asetettiin myös kolme tavoitetta, jotka ovat: 

1. Selvittää, minkälaisena ilmiönä sisarusväkivalta näyttäytyy sitä käsittelevien tutki-

musmateriaalien valossa  

2. Muodostaa tuloksista tehdyn synteesin avulla kokonaiskuva sisarusväkivaltailmiöstä  

3. Koostaa sisarusväkivallasta jäsennelty ja kattava tietopaketti/kirjallinen selvitys 

Tutkimuskysymys ohjaa koko tutkimusprosessia ja on siten keskeinen tekijä kirjallisuuskat-

sauksessa. Kuvailevalle kirjallisuuskatsaukselle on tyypillistä, että kysymys kohdistuu laajoihin 

(Baumeister & Leary 1997; Cook 1997; Green ym. 2006; Arnold 2007; Rother 2007; Rhoades 

2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 294-295) tai abstrakteihin ja käsitteellisiin ilmiöihin tai tee-

moihin (Baumeister & Leary 1997; Rother 2007, ks. Kangasniemi ym. 2013, 294-295). Tutki-

muskysymys on kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tavallisesti kysymysmuotoinen ja sitä voi-

daan tarkastella myös useasta näkökulmasta tai tasosta (Grant & Booth 2009, ks. Kangasniemi 

ym. 2013, 295). Onnistuneen tutkimuskysymyksen edellytyksenä pidetään sen riittävää täs-

mällisyyttä ja rajausta, jotta ilmiön syvällinen tarkastelu olisi mahdollista. Toisaalta myös 

väljällä tutkimuskysymyksellä on puolensa: se mahdollistaa ilmiön moninäkökulmaisen tarkas-

telun. (Kangasniemi ym. 2013, 295.) 

Tämä kirjallisuuskatsaus sisältää yhden pääkysymyksen, joka jakautuu kuuteen alakysymyk-

seen. Pääkysymyksenä on: Millaisena ilmiönä sisarusväkivalta näyttäytyy sitä käsittelevien tut-

kimusmateriaalien valossa? Tarkentavat osakysymykset ovat: 

1. Miten sisarusväkivalta määritellään? 

2. Mitä tiedetään sisarusväkivallan esiintyvyydestä? 

3. Mistä sisarusväkivalta johtuu ja mitkä ovat sen riskitekijät? 

4. Mitä seurauksia sisarusväkivallalla on? 

5. Miten sisarusväkivaltaa voidaan ehkäistä ja miten siihen puututaan? 
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6. Miten sisarusväkivaltaan suhtaudutaan? 

7.3 Kirjallisuushaku ja aineiston valinta 

Kirjallisuushakua pidetään katsauksen luotettavuuden kannalta merkittävimpänä vaiheena 

(esim. Niela-Vilén & Hamari 2016, 25). Hakuprosessissa tehdyt virheet tuottavat vääristyneitä 

johtopäätöksiä (Whittemore 2005, ks. Niela-Vilén & Hamari 2016, 25). Näistä syistä kirjalli-

suuden hakuun tarvitaan systemaattinen strategia. Systemaattisuuden tasoa määrittelee va-

littu katsaustyyppi: siinä missä meta-analyysi edellyttää äärimmäisen systemaattista hakupro-

sessia, ilmiötä yleisellä tasolla tarkasteleva katsaus onnistuu myös vähemmän systemaattisella 

lähestymistavalla (Grant & Booth 2009, ks. Niela-Vilén & Hamari 2016, 25). Vaikka käsillä 

oleva katsaus noudattaa suureksi osaksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmää, sen 

kirjallisuuden haussa pyrittiin toimimaan systemaattisesti.  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineisto muodostuu aikaisemmista tutkimuksista, jotka ovat 

merkityksellisiä valitulle tutkimusaiheelle (Burns & Grove 2005; Grant & Booth 2009, ks. Kan-

gasniemi ym. 2013, 295). Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston valintaa ohjaa tutki-

muskysymys (Rhoades 2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 295) ja kysymyksen laajuus määritte-

lee aineiston riittävyyden (Kangasniemi ym. 2013, 295). Aineiston valinta ja analyysi ovat ai-

neistolähtöistä ja ne voivat tapahtua osittain yhtä aikaa. Huomio aineiston valinnassa kiinnite-

tään alkuperäistutkimusten rooliin tutkimuskysymykseen vastaamisessa. Valinnan tavoitteena 

on löytää mahdollisimman relevantti aineisto tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. (Rhoades 

2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 295.) Merkittävin kriteeri aineiston sopivuudessa on, että sen 

avulla on mahdollista tarkastella asiaa ilmiölähtöisesti ja suhteessa tutkittavaan kysymykseen 

tarkoituksenmukaisesti (mm. Polit & Beck 2012, ks. Kangasniemi ym. 2013, 295). 

Aineiston valintaprosessista kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa ei ole aikaisemmassa mene-

telmäkirjallisuudessa yksimielisyyttä (Kangasniemi ym. 2013, 295). Kangasniemi ym. (2013, 

295) jakavat valintaprosessin kahteen; implisiittiseen ja eksplisiittiseen valintaan. Tavat eroa-

vat toisistaan systemaattisuuden ja raportoinnin suhteen. Implisiittisessä tavassa valintapro-

sessia ei raportoida erikseen (Rother 2007, ks. Kangasniemi 2013, 295), kun taas eksplisiitti-

sessä tavassa aineiston valinta kuvataan tarkasti (Carnwell & Daly 2001, ks. Kangasniemi 2013, 

295). Molemmille yhteistä on kuitenkin aineiston hakeminen tieteellisesti relevanteista läh-

teistä (Kangasniemi 2013, 295). 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineiston valinta tehtiin eksplisiittisesti eli systemaattisen kir-

jallisuushaun menetelmää mukaillen. Eksplisiittisessä valinnassa haut tehdään systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen tavoin manuaalisesti ja sähköisesti erilaisista tietokannoista. Haussa 

hyödynnetään myös aineiston aika- ja kielirajoituksia. (Paniagua 2002, ks. Kangasniemi 2013, 

295.) Systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita ovat huolellinen suunnittelu, useiden tie-

donlähteiden käyttö, vinoutumattomuus, raportoinnin läpinäkyvyys toistettavuutta varten 
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sekä pyrkimys kaikkien relevanttien tutkimusten löytämiseen. Systemaattinen kirjallisuushaku 

sisältää kuusi vaihetta, jotka ovat 1) sopivien tiedonlähteiden valinta, 2) hakustrategian ke-

hittäminen jokaiselle tiedonlähteelle erikseen, 3) haun toteutus, tulosten arviointi sekä tar-

vittaessa hakustrategian korjaaminen, 4) viitteiden siirtäminen tietokannoista ja niiden käsit-

teleminen viitteidenhallintaohjelman avulla, 5) hakuprosessin dokumentointi ja raportointi, 

sekä 6) hakujen päivitys tarvittaessa (Isojärvi 2017). Kuitenkin erona systemaattiseen kirjalli-

suuskatsaukseen, ekspliittisessä valinnassa on kesken prosessin mahdollista poiketa asete-

tuista hakusanoista sekä aika- ja kielirajauksista, jos se on tutkimuskysymykseen vastaamisen 

kannalta merkityksellistä. Keskeisimpänä perusteena mukaan otettavalle aineistolle on sisältö 

ja sen suhde muihin valittuihin tutkimuksiin - ei niinkään ennalta-asetetut hakuehdot. (Kan-

gasniemi ym. 2013, 295-296.)  

Seuraavaksi kuvaillaan toteutettu kirjallisuushaku ja aineiston valintaprosessi Isojärven (2017) 

systemaattisen kirjallisuushaun vaihemallista ja Finkin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

mallista (2005, ks. Salmi 2011, 10) mukailtuihin vaiheisiin jaettuna. Malleja soveltaen ensim-

mäisenä vaiheena kuvaillaan hakutermien ja sopivien tiedonlähteiden valinta, jonka jälkeen 

kuvataan hakustrategian suunnittelu ja lopuksi haun toteutus. Ihan ensiksi kuitenkin kuvataan 

lyhyesti alustavat ja kokeilevat haut, joiden perusteella varsinaisen haun hakutermit ja tieto-

kannat päädyttiin valikoimaan. 

Alustava hakutermien valinta. Kun haku tehdään tietokannoista, tarvitaan hakusanoja ja ha-

kulausekkeita. Tutkija määrittelee itse hakusanoina käytettävät aiheensa kannalta keskeiset 

käsitteet. (Green ym. 2006; CRD 2008, ks. Niela-Vilén & Hamari 2016, 25-26.) Tämän opinnäy-

tetyön keskeisin käsite on sisarusväkivalta. Yleensä oma tutkimusaihe ei sellaisenaan sovellu 

hakulausekkeeksi (Lehtiö & Johansson 2016, 36), mutta tässä katsauksessa sen englanninkieli-

nen käännös todettiin toimivaksi. Hakua ei haluttu rajata tarkemmin avaavien tutkimuskysy-

mysten mukaan (esimerkiksi sisarusväkivallan määritelmä, sisarusväkivallan syyt jne.), vaan 

se jätettiin tarkoituksella laveaksi. Ajatuksena oli, että näin voidaan löytää myös sellaisia tut-

kimuksia, jotka käsittelevät sisarusväkivaltailmiötä näkökulmista, joita ei ennalta osattu aja-

tella. Hakuterminä haluttiin käyttää nimenomaan käsitettä sisarusväkivalta, vaikka tiedostet-

tiin, että käsite ei etenkään suomenkielessä ole kovin vakiintunut. Näin tehtiin, koska halut-

tiin löytää tietoa juuri väkivallasta sisarussuhteessa, eikä esimerkiksi tavanomaisesta aggres-

siivisuudesta, kuten riitelystä. Tutkimuksen edetessä tehtiin kuitenkin havainto, että ilmiötä 

kuvattiin kirjallisuudessa käyttäen myös muita sanoja kuin väkivaltaa, esimerkiksi juuri sa-

nalla aggressio.  

Kokeiluhaut. Ennen varsinaisia hakuja katsauksessa suoritettiin valmistelevana vaiheena ko-

keiluhakuja käyttäen erilaisia tietokantoja ja hakutermejä tarkoituksena löytää niistä sopi-

vimmat. Kokeiluhakuja tehtiin sekä itsenäisesti että Laurean tiedonhaunpajoissa opettajan 

ohjauksessa ja avustuksella. Hakutermiksi valittiin edellä kuvatun valinnan mukaisesti sana 
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sisarusväkivalta. Hakujen tekeminen aloitettiin Googlen vapaalla sanahaulla. Hakutuloksia 

löytyi kaikkiaan noin 271. Käytännössä vain kahden ensimmäisen sivun hakutulokset (n=20) 

vaikuttivat hakusanaan nähden relevanteilta. Julkaisut olivat pääasiassa aikakausilehtien ar-

tikkeleita tai keskustelupalstojen viestiketjuja. Koska kirjallisuuskatsaukseen oli tarkoitus löy-

tää tieteellisiä julkaisuja, Googlen vapaan sanahaun tuottamista tuloksista yhtäkään ei pi-

detty sopivana kirjallisuuskatsauksen aineistoon. Seuraavaksi hakuja suoritettiin sosiaalialan 

keskeisistä kotimaisista lehtiartikkeli- ja viitetietokannoista (ARTO, Elektra, Julkari, VALTO, 

Journal.fi, Finna.fi ja Medic). Hakusanalla sisarusväkivalta ei löytynyt yhdestäkään tietokan-

nasta yhtään hakutulosta, poikkeuksena Finna.fi, jonka hakuosumat n=212 eivät olleet rele-

vantteja. Tämän jälkeen kokeiltiin samoista tietokannoista uusia hakuja myös muilla sisarus-

väkivaltasanasta johdetuilla hakulausekkeilla, mutta näinkään ei onnistuttu löytämään yhtään 

relevanttia osumaa. Lopuksi suomenkielisillä sisarusväkivaltaan liittyvillä hakutermeillä ko-

keiltiin onnea Google Scholarissa ja edelleenkään hakutulokset eivät vastanneet ajateltuja 

kriteereitä. Näin ollen luovutettiin suomenkielisten sisarusväkivaltaa käsittelevien tieteellis-

ten julkaisujen löytymisen suhteen ja siirryttiin kartoittamaan englanninkielistä tarjontaa. 

Englanninkielisissä kokeilevissa hauissa käytettiin tietokantoina Googlea ja Google Scholaria 

sekä ulkomaisia sosiaalialan lehtitietokantoja ja hakutermeinä sisarusväkivallan englanninkie-

lisinä käännöksinä muun muassa sibling violence ja sibling abuse. Näissä hauissa saatiin varsin 

runsaasti hakutuloksia ja alustava silmäily osoitti etenkin lehtitietokannoista saatujen haku-

osumien sisältävän myös varteenotettavaa aineistoa kirjallisuuskatsauksen aineistoksi. Näiden 

kokeilujen perusteella päädyttiin lopputulokseen, että katsauksen aineistona käytetään eng-

lanninkielistä aineistoa ja varsinainen kirjallisuushaku suoritetaan sosiaalialan omista lehtitie-

tokannoista.  

Sopivien tiedonlähteiden valinta ja hakustrategioiden kehittäminen. Kirjallisuushaun en-

simmäisen vaiheen mukaisesti (esim. Isojärvi 2017) valittiin varsinaisessa kirjallisuushaussa 

käytettävät tietokannat. Tiedonlähteiksi valittiin kaksi ulkomaista sosiaalialan lehtitietokan-

taa: ProQuest ja EBSCO. Valinnan perusteena oli se, että molempien tietokantojen hakutulo-

set olivat kokeiluvaiheessa osoittautuneet lupaaviksi. Valintaan vaikutti myös tiedonhaun 

opettajan antamat suositukset kyseisistä tietokannoista. Tiedossa oli myös muita sosiaalialan 

lehtitietokantoja, kuten PsycARTICLES (Ovid), ScienceDirect (Elsevier), Sage Premier, Taylor 

& Francis SSH Library, Campdell Systematic Reviews, DOAJ - Directory of Open Access Jour-

nals ja ERIC, mutta hakujen tekemistä näissä ei alustavasti pidetty tarpeellisena kahden edel-

lämainitun tuottamien hakutulosten runsaslukuisuuden vuoksi.  

Tietokantojen valinnan jälkeen seuraavana vaiheena kirjallisuushaussa pidetään hakustrate-

gian kehittämistä (esim. Isojärvi 2017). Alustava hakutermin valinta tehtiin jo kokeiluhakujen 

yhteydessä kuten edellä on kuvattu. Varsinaista kirjallisuushakua varten hakutermejä valittiin 

kuitenkin lisää ja sen lisäksi niistä muodostettiin hakulauseke. Hakutermit määriteltiin sisa-

rusväkivaltasanan englanninkielisten käännösten ja näiden synonyymien mukaan. Vinkkiä 
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hakutermien valintaan saatiin myös silmäilemällä aihetta käsitteleviä julkaisuja ja niissä ilmi-

östä käytettyjä ilmauksia. Näin lopullisiin hakutermeihin päädyttiin sisällyttämään myös esi-

merkiksi sanat aggression ja bullying, joiden käyttöä suomenkielisissä kokeiluhauissa kartet-

tiin. Lopullisina hakutermeinä käytettiin sisaruutta kuvaavina sanoina käännöksiä siblings, 

sibling, sister, brother, sisterhood ja brotherhood sekä väkivaltaa kuvaavina sanoina violence, 

abuse, aggression, bullying, mistreatment ja maltreatment. Näistä muodostetiin Boolen ope-

raattorin mukaan hakulauseke: siblings or sibling or sister or brother or sisterhood or brother-

hood AND violence or abuse or aggression or bullying or mistreatment or maltreatment, joka 

soveltui sellaisenaan käytettäväksi kummassakin valitussa tietokannassa. 

Hakutermien ja -lausekkeiden lisäksi keskeinen osa hakustrategiaa on mukaanotto- ja poissul-

kukriteerien muodostaminen (Niela-Vilén & Hamari 2016, 26). Pätevien ja kattavien kriteerien 

tehtävä on helpottaa relevantin kirjallisuuden tunnistamista, vähentää mahdollisuutta vir-

heelliseen ja puutteelliseen katsaukseen sekä varmistaa katsauksen pysyminen suunnitellussa 

fokuksessa (Niela-Vilén & Hamari 2016, 26). Lisäksi kriteerien asettamisella voidaan hallita ai-

neiston kokoa (Whittemore & Knafl 2005; Green ym. 2006; Aveyard 2007, ks. Niela-Vilén & 

Hamari 2016, 26). Ennen mukaanotto- ja poissulkukriteerien valintaa haulle asetettiin Finkin 

mallin (2005, ks. Salmi 2011, 10) mukaisesti käytännön seula. Haku rajattiin kummassakin tie-

tokannassa kattamaan aineistot ainoastaan vuodesta 2000 eteenpäin ja kielirajaukseksi ase-

tettiin englanti. Hakukriteereiksi asetettiin myös kokotekstin saatavuus. Lisäksi haku rajattiin 

ainoastaan tieteellisiin (academic/scholarly journals) ja vertaisarvioituihin (peer reviewed) 

lehtiin. Hakutulosten määrän kohtuullisena pitämiseksi asetettiin hakuehdoksi myös se, että 

harkutermien on sisällyttävä artikkelien otsikkoon. Käytännön seulan jälkeen määriteltiin ai-

neiston mukaanottokriteereiksi seuraavat ehdot: 1) Sisältö vastaa johonkin tutkimuskysymyk-

sen kuudesta eritellystä kysymyksestä, 2) Julkaisu tuo ilmiöstä esiin jotain muuta oleellista ja 

3) Julkaisu käsittelee alle 18-vuotiaita sisaruksia. Sen sijaan poissulkukriteereiksi asetettiin: 

1) Tutkimuksesta täytyy maksaa, 2) Artikkeli ei käsittele sisarusten välistä väkivaltaa, 3) Ar-

tikkeli ei käsittele ihmisiä ja 4) Tutkimus käsittelee aikuisten sisarusten välistä väkivaltaa.  

Haun toteutus. Hakustrategian suunnittelun jälkeen toteutettiin hakuprosessi. Haku EBSCO 

tietokannassa tuotti annetulla hakulausekkeella yhteensä 5 457 hakutulosta ja ProQuestissa 2 

079 585 osumaa. Tämän jälkeen hakua rajattiin asettamalla sille edellä kuvattu käytännön 

seula. Tällöin jäljelle jäi EBSCOSTA 125 ja ProQuestista 59 artikkelia. Mukaanotto- ja poissul-

kukriteerit ohjasivat tutkimusten valintaa ensin otsikkotasolla, sitten abstraktitasolla ja lo-

puksi kokotekstejä tarkastellessa. Käytännön seulan jälkeen jäljelle jääneistä artikkeleista 

jatkoon valittiin otsikon perusteella EBSCOSTA 52 ja ProQuestista 28. Kummassakin tietokan-

nassa jäljelle jääneitä artikkeleita tarkasteltiin seuraavaksi abstraktitasolla, jonka jälkeen 

poissuljettiin kriteerien mukaisesti yhteensä 15 tutkimusta, jolloin jäljelle jäi EBSCOSTA 40 ja 

ProQuestista 25 artikkelia. Tässä vaiheessa pudotettiin jäljellä olevista pois kaksoiskappaleet, 

joita oli yhteensä 13. Jäljelle jääneet 52 tutkimusta olisivat periaatteessa kaikki olleet 
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relevantteja kirjallisuuskatsauksen analysoitavaksi aineistoksi, mutta koska katsaus suoritet-

tiin yhden henkilön voimin ja kyseessä oli opinnäytetyö, 52 tutkimusta todettiin lukumäärälli-

sesti liian suureksi aineistoksi. Loppukarsinta toteutettiin silmäilemällä artikkelit läpi koko-

tekstitasolla ja suorittamalla tutkimusten sisällöllistä vertailua ja pohtimalla artikkelien antia 

tutkimuskysymyksen kannalta. Näin aineistoon jäljelle jätettiin yhteenä 15 artikkelia, jotka 

hyväksyttiin kirjallisuuskatsauksen aineistoksi.  

Koska painoarvo aineiston kokoamisessa on sisällöllisellä valinnalla, aineistoa reflektoidaan 

jatkuvasti suhteessa tutkimuskysymykseen. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkimusky-

symys ja siihen vastaamaan valittu aineisto voivatkin tarkentua koko prosessin ajan. Valittu 

aineisto voi olla menetelmiltään (Baumeister & Leary 1997; Colling 2003, ks. Kangasniemi ym. 

2013), teorioiltaan, käsitteistöltään (Colling 2003, ks. Kangasniemi ym. 2013), lähestymista-

voiltaan, tieteenaloiltaan, julkaisuajankohdiltaan ja julkaisufoorumeiltaan keskenään hyvin 

erilaisia. Jos katsauksen kysymyksenasettelun kannalta on perusteltua, mahdollista on käyttää 

myös muita kuin tieteellisiä artikkeleita (Green ym. 2006, ks. Kangasniemi ym. 2013). Lopuksi 

aineistoa täydennettiin manuaalisesti löydetyillä kolmella suomenkielisellä ja kahdella eng-

lanninkielisellä aineistolla, joiden katsottiin tuovan katsaukseen lisäarvoa. Analysoitavaksi jäi 

yhteensä siis 20 artikkelia. Toteutetun kirjallisuushaun havainnollistamiseksi prosessi on esi-

tettynä alla myös kuviona (kuvio 4). 
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Kuvio 4: Aineistonhakuprosessi mukaillen Prisma 2009 Flow Diagramia (Moher, Liberati, Tetz-

laff & Altman 2009) 

7.4 Aineiston käsittely 

Aineiston keruun jälkeen seuraavana vaiheena tutkimuksissa pidetään aineiston käsittelyä ja 

analyysiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 223). Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tämä 
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vaihe on menetelmän ydin (Kangasniemi ym. 2013, 296). Tavoitteena kuvailevan kirjallisuus-

katsauksen aineiston käsittelyssä on vastata tutkimuskysymykseen laadullisena kuvailuna 

(Green ym. 2006; Arnold 2007; Rother 2007; Grant & Booth 2009, ks. Kangasniemi ym. 2013, 

296) ja uusien johtopäätösten tekemisenä (Green ym. 2006, ks. Kangasniemi ym. 2013, 296). 

Yleinen tarkoitus aineiston käsittelyssä on tuottaa tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman kat-

tava ja luotettava kokonaiskuva (Kangasniemi & Pölkki 2016, 80).  

Aineiston käsittelemiseen (Kangasniemi & Pölkki 2016, 82) ja analysoimiseen (Hirsjärvi ym. 

2009, 224) on olemassa monenlaisia menetelmiä. Kangasniemen ja Pölkin (2016, 80) mukaan 

kirjallisuuskatsauksen aineiston käsittelyssä on kolme vaihetta: käsittelymenetelmän valinta, 

valitun aineiston esittely ja tulosten esittely. Ensimmäinen vaihe on käsittelymenetelmän va-

linta, joka perustuu harkintaan suhteessa tutkimuksen tarkoitukseen, valittuun tutkimusai-

neistoon ja katsauksen tavoitteena olevan tiedon muotoon (JBI 2011; Munn ym. 2014, ks. Kan-

gasniemi & Pölkki 2016, 81). Laadulliset aineistonkäsittelymenetelmät voidaan ryhmitellä nii-

den tarkoituksen ja tavoitteen perusteella neljään ryhmään, joita ovat aineiston yhdistely, 

kuvaileva luokittelu, käsitteellistäminen ja metasynteesi. Menetelmät eroavat toisistaan ta-

voiteltavien tulosten abstraktiotasossa. (Kangasniemi & Pölkki 2016, 85.) Sen sijaan analyysi-

menetelmät voidaan karkeasti jäsenneltynä jakaa selittämiseen pyrkivään lähestymistapaan, 

jolloin käytetään tilastollisia analyysimenetelmiä sekä ymmärtämiseen pyrkivään lähestymis-

tapaan, jossa käytetään laadullisia analyysimenetelmiä (Hirsjärvi ym. 2009, 224). Analyysita-

vaksi valitaan sellainen, joka parhaiten tuo vastauksen tutkimuskysymyksiin (Hirsjärvi ym. 

2009, 224). Myös valittu katsausmenetelmä vaikuttaa analyysimenetelmän valintaan (Whitte-

more 2005; Pope ym. 2007; Grant & Booth 2009, ks. Kangasniemi ym. 2013, 297). Kuvaile-

vassa kirjallisuuskatsauksessa ilmiötä on mahdollista tarkastella esimerkiksi teemoittain, kate-

gorioittain tai suhteessa kategorioihin (Carnwell & Daly 2001; Grant & Booth 2009, ks. Kangas-

niemi ym. 2013, 297), käsitteisiin (Grant & Booth 2009, ks. Kangasniemi ym. 2013, 297) tai 

teoreettiseen lähtökohtaan (Kangasniemi ym. 2013, 297). Kuvailu on mahdollista esittää myös 

kronologisesti (Carnwell & Daly 2001, ks. Kangasniemi ym. 2013, 297), hierarkkisesti, raken-

teena tai prosessina (Kangasniemi ym. 2013, 297). Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen analysoi-

misessa on mahdollista käyttää laadullisten menetelmien lisäksi myös kuvailevia kvantitiivisia 

menetelmiä (Kangasniemi ym. 2013, 297). 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineistonkäsittelymenetelmänä käytettiin Kangasniemen ja Pöl-

kin jaottelun mukaan (2016, 85) aineiston yhdistelyä ja kuvailevaa luokittelua. Käsittelymene-

telmäksi valittiin yhdistely, koska se sopii heterogeenisiin, laadullisesti eritasoisiin, käsitteel-

lisesti hajanaisiin ja pitkällä aikavälillä julkaistuihin aineistoihin (Kangasniemi & Pölkki 2016, 

85), jollaisena pidän tämän katsauksen aineistoa. Aineistoa ei kuitenkaan käsitelty pelkästään 

tuloksia yhdistelemällä, vaan myös analysoimalla ja syntetisoimalla, mitkä kuuluvat kuvaile-

van luokittelun tunnuspiirteisiin (Baumeistr & Leary 1997, ks. Kangasniemi & Pölkki 2016, 86). 

Kuvailevassa luokittelussa tavoite on saada tietoa siitä, mitä ilmiöstä tiedetään (Polit & Beck 
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2012, ks. Kangasniemi & Pölkki 2016, 86). Toisaalta aineiston käsittelymenetelmässä voidaan 

nähdä myös piirteitä käsitteellistävästä menetelmästä, koska aineisto analysoitiin teemoitte-

lemalla, joka Kangasniemen ja Pölkin mukaan (2016, 87) kuuluu aineiston käsitteellistämisen 

ryhmään. Teema-analyysin apuna käytettiin koodaamista.  

Teemoittelua käytetään laadullisissa aineistoissa ja se tarkoittaa aineiston pilkkomista ja ryh-

mittelyä erilaisten aihepiirien mukaan. Teemoittelu muistuttaa luokittelua, mutta lukumää-

rien sijaan siinä korostuu teeman sisältö. (Teemoittelu 2018.) Teemoittelua pidetään realisti-

sena analyysiotteena. Tämä tarkoittaa, että ollaan kiinnostuneita siitä, mitä aineistossa on ja 

mitä siinä kerrotaan tutkittavasta aiheesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) 

Useimmiten teemoja eli keskeisiä aiheita muodostetaan aineistolähtöisesti. Aineiston järjes-

tely teemojen mukaan tapahtuu niin, että jokaisen teeman alle kootaan aineistosta ne koh-

dat, jotka sisällöllisesti vastaavat kyseistä teemaa. Teemojen muodostamisen apuna voi käyt-

tää koodausta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Koodaus tarkoittaa aineistoon teh-

tyjä jäsenteleviä merkintöjä ja luokitteluja, jotka ovat tutkimuskysymyksen kannalta merkit-

täviä. Koodaaminen helpottaa aineiston käsittelyä, sillä merkityt tekstikohdat löydetään no-

peammin kuin merkitsemättömät. Koodit toimivat osoitteina, joiden avulla on helppo poimia 

tiettyä asiaa käsittelevät kohdat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) 

Aineiston analyysissä voidaan erottaa kolme yleistä vaihetta riippumatta katsaustyypistä 

(Niela-Vilén & Hamari 2016, 30-31) tai analyysimenetelmästä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 223). Nämä vaiheet ovat aineiston kuvaaminen, luokittelu ja yhdistely. (Niela-Vilén & 

Hamari 2016, 30-31; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 223). Seuraavaksi kuvataan toteu-

tettu aineiston analyysi näiden vaiheiden mukaan jäsenneltynä. 

Analyysin ensimmäinen vaihe on tutkimusten tärkeän sisällön kuvaaminen (Arksey & O´Malley 

2003; Aveyard 2007, ks. Niela-Vilén ja Hamari 2016, 31). Valitut tutkimukset ja niiden keskei-

nen sisältö eli yhteenveto tutkimuksista, tehtiin taulukkomuotoon kuten suositellaan (esim. 

Stroup ym. 2000; Whittemore & Knafl 2005; Pope ym. 2007, ks. Niela-Vilén ja Hamari 2016, 

31). Taulukon tarkoitus on auttaa kokonaiskuvan ja aineiston ymmärryksen luomisessa (Evans 

& Pearson 2001, ks. Niela-Vilén ja Hamari 2016, 31). Tässä yhteydessä alla on esitetty lyhen-

netty versio taulukosta (taulukko 3) sisältäen tutkimusten nimet, kirjoittajat ja julkaisutie-

dot. Alkuperäinen kattavampi versio löytyy raportin lopusta liitteenä 1. 
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Taulukko 3: Katsaukseen valittu aineisto 

Tutkimuksen nimi Kirjoittaja(t) ja julkaisutiedot 
 

A call to child welfare: Protect children from 
sibling abuse 

Meyers, Amy 
Qualitative Social Work. Sep2014, Vol. 13 Issue 5, p654-670. 17p. 

All in the Family: A Retrospective Study Comparing 
Sibling Bullying and Peer Bullying 

Hoetger, Lori; Hazen, Katherine; Brank, Eve 
Journal of Family Violence. Jan2015, Vol. 30 Issue 1, p103-111. 9p. 1 
Chart. DOI: 10.1007/s10896-014-9651-0. Database: Academic Search 
Elite 

All in the Family? Family Environment Factors in 
Sibling Violence  

Eriksen, Shelley; Jensen, Vickie 
Journal of Family Violence. Nov2006, Vol. 21 Issue 8, p497-507. 11p. 5 
Charts. DOI: 10.1007/s10896-006-9048-9. Database: Academic Search 
Elite 

An Integrated Theoretical Model of Sibling Violence 
and Abuse  

Hoffman, Kristi L.; Edwards, John N 
Journal of Family Violence. Jun2004, Vol. 19 Issue 3, p185-200. 16p. 1 
Diagram, 1 Chart. Database: Academic Search Elite 

A Push or a Punch Distinguishing the Severity of 
Sibling Violence 

Eriksen, Shelley; Jensen, Vickie 
Journal of Interpersonal Violence. Jan2009, Vol. 24 Issue 1, p183-208. 
26p. Database: Academic Search Elite 

Association of sibling aggression with child and 
adolescent mental health  

Corinna Jenkins Tucker, David Finkelhor, Heather Turner and Anne 
Shattuck 
Article Pediatrics; originally published online June 17, 2013; Volume 
132 /Issue 1 
DOI: 10.1542/peds.2012-3801 

Building a Sibling Aggression Treatment Model: 
Design and Development Research in Action  

Caspi, Jonathan 
Research on Social Work Practice. Nov2008, Vol. 18 Issue 6, p575-585. 
11p. 6 Graphs. 

But she didn’t say no': an exploration of sibling  
sexual abuse 

Mc Veigh, Mary Jo 
Australian Social Work. Jun2003, Vol. 56 Issue 2, p116-126. 11p. 

Childhood Sibling Aggression and Emotional  
Difficulties and Aggressive Behavior in Adulthood 

Mathis, Gloria; Mueller, Charles 
Journal of Family Violence; New York Vol. 30, Iss. 3, (Apr 2015): 315-
327 

Family Dynamics and Young Children's Sibling 
Victimization  

Tucker, Corinna Jenkins; Finkelhor, David; Turner, Heather; Shattuck, 
Anne M 
Journal of Family Psychology. 28(5):625-633, October 2014. 

Incorporating Discussion of Sibling Violence in the 
Curriculum of Parent Intervention Programs for 
Child Abuse and Neglect 

Shadik, Jennifer A.; Perkins, Nathan H.; Kovacs, Pamela J. 
Health & Social Work. Feb2013, Vol. 38 Issue 1, p53-57. 5p. DOI: 
10.1093/hsw/hls066.  Database: Academic Search Elite 

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013:  
Lapsiuhritutkimuksen tuloksia 

Fagerlund, M. Peltola, M. Kääriäinen, J. Ellonen, N. & Sariola, H. 
2014. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 110. 
http://www.theseus.fi/handle/10024/86726 

Lifting the veil: The lived experience of sibling 
abuse 

Meyers, Amy 
Qualitative Social Work. May2017, Vol. 16 Issue 3, p333-350. 18p. DOI: 
10.1177/1473325015612143. Database: Academic Search Elite 

Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 
2016 

Näsi, M. 2016. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan 
instituutin teettämä nuorisorikollisuuskysely. 
Sarja: Katsauksia 18/2016 
ISBN 978-951-51-0632-2 (pdf) 
ISSN 2342-7779 (verkkojulkaisu) 

Physical and Emotional Sibling Violence:  
A Necessary Role for Social Work  

Perkins, Nathan H.; O'Connor, Mary Katherine 
Social Work. Jan2016, Vol. 61 Issue 1, p91-93. 3p. DOI: 
10.1093/sw/swv048. Database: Academic Search Elite 

Profiles of Sibling Bullying  Skinner, Jessica A.; Kowalski, Robin M 
Journal of Interpersonal Violence. May2013, Vol. 28 Issue 8, p1726-
1736. 11p. DOI: 10.1177/0886260512468327. Database: Academic 
Search Elite 

Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017: Avio- ja avopuoli-
soiden välisten tapauksien osuus perhe- ja 
lähisuhdeväkivallasta laskussa 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojul-
kaisu]. 
ISSN=2342-9151. 15 2017. Helsinki: Tilastokeskus  
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/15/rpk_2017_15_2018-
05-31_tie_001_fi.html 

Sibling Maltreatment: The Forgotten Abuse  Kiselica, Mark S.; Morrill-Richards, Mandy. Journal of Counseling & De-
velopment. Spring2007, Vol. 85 Issue 2, p148-160. 13p. Database: Aca-
demic Search Elite 

The Discourse of Sibling Violence  Heather Hensman Kettrey; Emery, Beth C.  
Journal of Family Violence. Aug2006, Vol. 21 Issue 6, p407-416. 10p. 3 
Charts. DOI: 10.1007/s10896-006-9036-0. Database: Academic Search 
Elite 

The State of Interventions for Sibling Conflict and 
Aggression: A Systematic Review 

Tucker, Corinna Jenkins 
Finkelhor, David 
Trauma, Violence & Abuse. Oct2017, Vol. 18 Issue 4, p396-406. 11p. 
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Toisessa vaiheessa aineistoa luetaan, koodataan ja siitä muodostetaan luokkia, kategorioita 

tai teemoja (Evans & Pearson 2001; Whittemore & Knafl 2005; Aveyard 2007, ks. Niela-Vilén 

ja Hamari 2016, 31). Tarkoituksena on tutkimuksen yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien etsimi-

nen, niiden ryhmittely ja vertailu sekä tulkitseminen (Whittemore 2005; Whittemore & Knafl 

2005; Aveyard 2007, ks. Niela-Vilén ja Hamari 2016, 31). Vaihe tehdään käytännössä pienissä 

osissa ja prosessia toistaen (Whittemore & Knafl 2005; Booth 2012, ks. Niela-Vilén ja Hamari 

2016, 31). Luokat, kategoriat tai teemat muodostetaan samankaltaisia merkintöjä yhdistele-

mällä ja antamalla niille nimi, joka kuvaa niiden sisältöä (Aveyard 2007, ks. Niela-Vilén ja Ha-

mari 2016, 31).  

Tässä katsauksessa aineiston toisen vaiheen mukainen käsittely aloitettiin aineistoon valittu-

jen artikkelien huolellisella lukemisella. Koska aineisto oli englanninkielistä ja tulokset oli 

tarkoitus esittää suomeksi, lukemisen lisäksi artikkelit suomennettiin sanakirjaa apuna käyt-

täen. Jokainen artikkeli käsiteltiin yksitellen niin, että lukemisen yhteydessä artikkelista kir-

joitettiin Word-tekstinkäsittelyohjelmaan suomenkieliset muistiinpanot. Kun jokaisesta artik-

kelista oli poimittu tutkimuskysymysten kannalta olennaiset tiedot yhteen tiedostoon, aloitet-

tiin aineiston teema-analyysi. Alustavat teemat muodostettiin impressionistisesti eli aineistoa 

lukemalla ja siitä vaikutelmia ja tuntumia saamalla. Koska teemoja ei kuitenkaan voi muodos-

taa pelkästään tuntuman perusteella (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2016a), hahmotellut 

teemat tarkastettiin, testattiin ja tarkennettiin tekstin koodaamisella. Koodaamisvaiheessa 

tekstimassa luettiin läpi niin, että sisällöllisesti samanlaisia asioita käsittelevät tekstikohdat 

maalattiin tekstinkäsittelyohjelmalla samalla värillä. Loppujen lopuksi koodaamisessa käytet-

tiin yhteensä kuutta eri väriä. Tämän jälkeen jokainen väriryhmä nimettiin sisältöä kuvaavasti 

ja näin saatiin muodostettua seuraavat kuusi teemaa: 1) Sisarusväkivallan määritelmä, 2) 

Esiintyvyys, 3) Syyt ja riskitekijät, 4) Seuraukset, 5) Ehkäisy, puuttuminen ja ratkaisut sekä 6) 

Sisarusväkivaltaan suhtautuminen. Seuraavaksi siirrettiin kaikki samaan väriryhmään kuuluvat 

tekstin osat saman otsikon alle. Tämän jälkeen tekstiä ryhdyttiin pilkkomaan ja ryhmittele-

mään vielä pienempiin osiin ja kunkin teeman sisällä muodostettiin alateemoja. Edelleen koo-

daamalla samansisältöiset kohdat ja ne yhdistämällä saatiin muodostettua seuraavat teemo-

jen sisäiset luokittelut: 1) Määritelmä: A) Esitettyjä määritelmiä, B) Rajanveto, C) Sisarusväki-

vallan muodot, D) Seksuaalisen sisarusväkivallan määritelmä ja E) Määrittely kiusaamiseksi. 2) 

Esiintyvyys: A) Sisarusväkivallan esiintyvyys yleisesti, B) Fyysisen sisarusväkivallan esiintyvyys, 

C) Psyykkisen sisarusväkivallan esiintyvyys, D) Seksuaalisen väkivallan esiintyvyys, E) Sisarus-

suhteessa esiintyvän kiusaamisen yleisyys, F) Esiintyvyys tarkasteltuna suhteessa väkivallan 

vakavuuteen, toistuvuuteen ja molemminpuolisuuteen. 3) Asenteet ja suhtautuminen: A) Ylei-

nen suhtautuminen, B) Vanhempien suhtautuminen, C) Ammattilaisten suhtautuminen, D) Uh-

rien suhtautuminen, E) Tekijöiden suhtautuminen, F) Tutkijoiden suhtautuminen ja G) suhtau-

tuminen seksuaaliseen sisarusväkivaltaan. 4) Syyt ja riskitekijät teema jaoteltiin seuraaviin 

luokkiin: A) Perheympäristö ja perhedynamiikka, B) Väkivalta, C) Sisarussuhde, Sukupuoli ja 
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ikä, D) Perheen sosiaalinen asema, E) Kulttuuri, F) Tekijään ja uhriin liittyviä tunnuspiirteitä, 

G) Seksuaalisen väkivallan riskitekijöitä ja H) Sisarusväkivaltaa selittäviä teorioita. 5) Sisarus-

väkivallan seuraukset: A) Välittömät vaikutukset, B) Pitkäaikaisvaikutukset, C) Sisäiset ongel-

mat, D) Ulkoiset ongelmat, E) Vaikutukset sukupuolen mukaan, F) Seksuaalisen pahoinpitelyn 

seuraukset ja G) Muita tutkimustuloksia liittyen seurauksiin. 6) Ennaltaehkäiseminen, Puuttu-

minen ja Ratkaisut -teeman luokiksi muodostui: A) Ennaltaehkäiseminen, B) Puuttuminen, C) 

Ratkaisut ja D) Seksuaalisen väkivallan ehkäiseminen, puuttuminen ja ratkaisut. 

Kolmas vaihe sisältää synteesin muodostamisen. Tuloksista tulkitsemalla ja kirjoittamalla tuo-

tettu synteesi tarkoittaa ymmärrystä lisäävää kokonaisuutta (Whittemore 2005; Whittemore & 

Knafl 2005; Aveyard 2007, ks. Niela-Vilén ja Hamari 2016, 30). Synteesissä vertailun kautta 

löytyneistä eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä muodostetaan looginen kokonaisuus. (Whitte-

more & Knafl 2005, Aveyard 2007, ks. Niela-Vilén ja Hamari 2016, 31). Vaiheen tarkoitus on 

muodostaa yksittäisistä tutkimustuloksista yleisempi kuva (Niela-Vilén ja Hamari 2016, 31). 

Käytännössä synteesi ja analyysi tapahtuvat samaan aikaan (Niela-Vilén ja Hamari 2016, 30). 

Katsauksesta tuotettu synteesi eli kirjallisuuskatsauksen tulokset ja johtopäätökset esitetään 

seuraavissa luvuissa. 

7.5 Kirjallisuuskatsauksen tulokset 

Tässä luvussa esitellään aineiston käsittelyn ja analysoinnin tuloksena syntynyt kuvaileva syn-

teesi eli kirjallisuuskatsauksen tulokset. Tulosten yhteenvedon esittämisessä on pyritty yti-

mekkyyteen ja johdonmukaisuuteen. Katsauksen tulokset on raportoitu ja otsikoitu muodos-

tettujen teemojen mukaisesti.  

7.5.1 Määritelmä 

Sisarusväkivaltaa pidetään monimutkaisena ilmiönä, jota ei ole helppo määritellä. Rajanveto 

siitä, missä normaali kehityksellinen käytös sisarusten välillä loppuu ja missä pahoinpitely al-

kaa, on haasteellinen tehtävä. (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 149.) Tutkijat ovat kuitenkin 

yhtä mieltä siitä, että sisarusväkivalta on sisaruskilpailusta erotettavissa oleva ilmiö (esim. 

Meyers 2017, 348; Kiselica & Morrill-Richards 2007, 149; Caspi 2012, ks. Tucker & Finkelhor 

2017, 396-397; Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104; Caffaro & Conn-Caffaro 1998, ks. Eriksen & 

Jensen 2009, 185; Finkelhor & Hashima 2001, ks. Eriksen & Jensen 2009, 205). 

Ilmiötä kuvaavien termien moninaisuus tuo oman haasteensa yleistajuisen määritelmän laati-

miseksi. Sisarusväkivaltaa käsittelevässä kirjallisuudessa yhdistetään ja käytetään vaihtoehtoi-

sesti useita eri termejä saman ilmiön kuvaamiseen. Sisarusten välillä tapahtuvasta ongelmalli-

sesta käytöksestä on tutkimuksissa käytetty sanoja väkivalta, aggressio, konflikti, kilpailu ja 

pahoinpitely. (Jensen 1998, ks. Eriksen & Jensen 2006, 498.) Termien sekoittaminen keske-

nään aiheuttaa sen, että niiden välillä on tuskin enää ollenkaan havaittavia ulottuvuuksia, 

jotka tarkentavat erilaista sisarusten välistä haasteellista käytöstä (Eriksen & Jensen 2009, 
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184). Potentiaalisena sisarusaggression ja väkivallan tutkimuksen rajoitteena onkin, että näitä 

määritelmiä ja termejä ei ole käytetty johdonmukaisesti (Krienert & Walsh 2011, ks. Hoetger, 

Hazen & Brank 2015, 103-104). Määritelmäongelmaan johtavat myös oikeudelliset määritel-

mät, koska ei ole olemassa sellaista erityistä lakia, joka suojelisi sisarusta toiselta sisarukselta 

(Stock 1993, ks. Eriksen & Jensen 2006, 498). 

Esitettyjä määritelmiä 

Tutkijat ovat esittäneet erilaisia ehdotuksia sisarusväkivallan määritelmäksi, mutta vielä ei 

ole muodostunut vakiintunutta, yhtenäistä ja selkeää, yleismaallisesti käytettävää määritel-

mää. Osa tutkijoista, kuten Wallace (1996, ks. Eriksen & Jensen 2009, 184) määrittelee sisa-

rusväkivallan minä tahansa fyysisen, mentaalisen tai seksuaalisen väkivallan muotona, yhden 

lapsen tekemänä toiselle, sisältäen sisarukset ja puolisisarukset. Sen sijaan esimerkiksi Des-

Keseredy ja Ellis (1997, ks. Eriksen & Jensen 2009, 184) rajaavat sisarusväkivallan koskemaan 

ainoastaan fyysistä väkivaltaa, määritellen sen tarkoitukselliseksi fyysiseksi väkivallaksi yhden 

perheessä elävän lapsen tekemänä toiselle. Whipple ja Finton (1995, ks. Meyers 2014, 656) 

määrittelivät sisarusväkivallan toimintana, jossa pahoinpitelevä sisarus saavuttaa kontrollin-

tunteen ja vähättelee toisen sisaruksen itsetuntoa. Wiehen määritelmän mukaan (1997, ks. 

Meyers 2017, 335) sisarusväkivallassa yhdellä lapsella on selvä vallan tunne toiseen ja se sisäl-

tää johdonmukaisia ja jatkuvia syytöksiä riittämättömyydestä ja pelottelua tai kontrollointia 

fyysisen voimankäytön tai emotionaalisen mustamaalaamisen kautta. 

Rajanveto 

Monet ihmiset sisaruksineen voivat samaistua kertomuksiin sisarusten välisestä kilpailusta ja 

toistuvista konflikteista. On olemassa kuitenkin piste, jonka jälkeen tavallinen nahistelu on 

muuttunut huolestuttavaksi ja jopa vaaralliseksi ilmiöksi. (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 

104.) Rajanvetoa sisarusten välisestä huolestuttavasta aggressiivisesta käytöksestä ja ”sisarus-

kilpailusta” sumentaa kuitenkin se, että sisarusväkivallalta puuttuu yleismaailmallinen määri-

telmä (Caspi 2012, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 54). Kun määritellään, onko kanssakäy-

minen ja vuorovaikutus pahoinpitelevää, on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten sisa-

ruksen teon vakavuus, tarkoituksellisuus ja emotionaalinen vaikutus kohteeseen (Kiselica & 

Morrill-Richards 2007, 149). 

Yksi oleellinen tekijä, joka erottaa huolestuttavan käytöksen vähemmän huolestuttavasta, on 

aggressiivisen käytöksen yhdensuuntaisuus. Sisarusten välinen kilpailu saattaa toisinaan johtaa 

loukkaavaan käytökseen, mutta erotuksena sisarusväkivallalle, loukkaava käytös on molem-

minpuolista. Sisarusväkivallassa sen sijaan yhdellä lapsella on selvä voimantunne toiseen. 

(Wiehe 1997, ks. Meyers 2017, 335.) Tavallinen sisaruskonflikti sisältää yleensä molemminpuo-

lisen erimielisyyden perheen resursseista (esim. vanhempien huomio), kun taas sisaruksen 
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kaltoinkohtelu koostuu siitä, että yksi sisarus ottaa aggressorin roolin suhteessa toiseen sisa-

rukseen (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 149). 

Toinen erottava tekijä sisarusväkivallan ja sisaruskilpailun välillä on sisarusväkivallan negatii-

viset vaikutukset (Meyers 2017, 346). Sisaruskilpailua pidetään normaalina osana sisarusten 

kehitystä, joka joissakin tapauksissa edistää positiivisia kanssakäymisiä ja kehitystä (Caspi, 

2012, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 396-397) ja jolla voi olla sisarusten välistä neuvottelua ja 

yhteistyötä edistäviä vaikutuksia (Meyers 2017, 335). Sen sijaan sisarusväkivallalla ei tiedetä 

olevan mitään positiivisia vaikutuksia (Meyers 2017, 335). 

Sisaruskilpailu ja sisarusväkivalta eroavat toisistaan lisäksi sisällöllisesti ja myös niiden syyt ja 

tarkoitusperät ovat hieman erilaisia. Caffaron ja Conn-Caffaron mukaan (1998, ks. Eriksen & 

Jensen 2009, 185) sisaruskilpailu sisältää konflikteja, jotka syntyvät siitä, että riidellään jos-

tain, mitä molemmat haluavat. Syynä sille saattaa olla myös tasapainoisen vertailun puute si-

sarusten kesken. On myös mahdollista, että kilpailu ei välttämättä sisällä lainkaan konfliktista 

tai aggressiivista käytöstä (Caspi 2012, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 396-397). Sisarusväkivalta 

sitä vastoin sisältää toistettuja fyysisen aggression kaavoja, joiden tarkoituksena on päihittää 

sisarus ja aiheuttaa hänelle vahinkoa ja nöyryytystä (Eriksen & Jensen 2009, 185; Eriksen & 

Jensen 2006, 498). Myös Meyersin tutkimus (2017, 346) tukee aiempia tutkimuksia siinä, että 

sisaruspahoinpitely sisältää tarkoituksen aiheuttaa vahinkoa. Meyersin mukaan sekä fyysinen 

että emotionaalinen pahoinpitely sisältävät hylkimistä, torjumista ja tekoja, jotka tuomitse-

vat sisarusta ja aiheuttavat hänelle äärimmäistä pelkoa ja ahdistusta (Meyers 2017, 346). Caf-

faro ja Conn-Caffaro (ks. Eriksen & Jensen 2009, 185; Eriksen & Jensen 2006, 498) esittävät, 

että sisarusväkivalta on seurausta eskaloituneesta sisarusaggressiosta, johon vanhemmat eivät 

ole puuttuneet. Heidän mukaan sisarusväkivallassa uhrin ja tekijän roolit sisarusten kesken 

ovat vakiintuneet. 

Yksi osa määrittelemisen ongelmaa koskee sisarusaggression vakavuutta (Eriksen & Jensen 

2009, 185; Eriksen & Jensen 2006, 498). Sisarusaggression vakavuutta huolestuttavan ja vä-

hemmän huolestuttavan käytöksen erottavana tekijänä pohtivat Eriksen ja Jensen (2009, 185-

186). He esittävät (Eriksen & Jensen 2009, 185-186), että fyysisten konfliktien potentiaalisesti 

enemmän vammauttavat muodot heijastavat ongelmallista sisarusaggression kehityskulkua, 

kun taas fyysisten konfliktien lievemmät muodot olisivat hyväksyttävämpiä ja liittyvät nor-

maaliin kehitykseen.  

Finkelhorin ja Hashiman mukaan (2001, ks. Eriksen & Jensen 2009, 205) sisarusaggressiosta 

voidaan sen vakavuuden perusteella erotella kaksi eri tasoa: pandeeminen ja akuutti uhriutu-

minen. Suurimmalla osalla lapsista esiintyy sisarusaggressiota heidän ikäänsä liittyvässä kehi-

tyksessä ja tätä Finkelhor ja Hashima (2001, ks. Eriksen & Jensen 2009, 205) nimittävät pan-

deemiseksi uhriutumiseksi. Sen sijaan akuuttia uhriutumista eli vakavampaa sisarusaggressiota 
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esiintyy vain vähemmistöosalla lapsista. (Finkelhor & Hashima 2001, ks. Eriksen & Jensen 

2009, 205.) Samoin Eriksen ja Jensen (2009, 205) ehdottavat, että sisarusaggression vakavam-

mat muodot, joina he pitävät hakkaamista ja aseella tai veitsellä uhkailemista tai niiden käyt-

tämistä, ymmärrettäisiin sisarusväkivaltana. 

Myös Gelles ja Cornell (1985, ks. Eriksen ja Jensen 2009, 185-186) väittävät, että jotkin sisa-

rusväkivallan toiminnat ovat potentiaalisesti toisia ongelmallisempia. Kriminalisoituun väki-

valtaan rinnasteisena pidetään sellaista perheväkivaltaa, josta suurella todennäköisyydellä ai-

heutuu loukkaantumista (esimerkiksi aseen tai veitsen käyttäminen). Siitä ei kuitenkaan ole 

yksimielisyyttä, pitäisikö vähäisempi väkivalta perheessä (esimerkiksi läpsiminen ja tönimi-

nen) käsitteellistää samanlaiseksi. (Eriksen & Jensen 2009, 185-186.) 

Sisarusväkivallan muodot 

Kuten muutkin väkivallan muodot, myös sisarusväkivalta jakautuu kolmeen pääkategoriaan: 

fyysiseen, psyykkiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan (Johnston & Freeman 1989, ks. Kiselica & 

Morrill-Richards 2007, 149; Caffaro & Conn-Caffaro 1998, ks. Caspi 2008, 576, 16). Psykologi-

nen pahoinpitely on aina läsnä myös fyysisessä ja seksuaalisessa pahoinpitelyssä (Whelan, 

2003, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 150; Meyers 2014, 661). Kolmen pääkategorian li-

säksi sisarusväkivaltaan voidaan katsoa kuuluvaksi myös lapsen omaisuuteen liittyvä väkivalta 

(Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2013, 81).  

Aikaisemmin tutkijat ovat määritelleet fyysisen sisaruspahoinpitelyn sellaiseksi, joka aiheut-

taa vammoja, kuten mustelmia, juomuja, hiertymiä, haavoja, luunmurtumia ja muita fyysisen 

loukkaantumisen todisteita (Hart ym. 1987, ks. Meyers 2014, 656; Wiehe 1990, ks. Meyers 

2014, 656). Meyersin (2014, 656) mukaan todisteet fyysisestä loukkaantumisesta eivät ole ai-

noita fyysisen pahoinpitelyn indikaattoreita, vaan se voi sisältää myös käytöstä, joka on fyysi-

sesti tunkeilevaa, fyysisesti kivuliasta tai koettu fyysisesti ylivoimaisena. Myös Tucker, Finkel-

hor, Turner ja Shattuck (2013, 81) pitävät fyysistä sisaruksen pahoinpitelyä sisarusväkivaltana, 

jättipä se näkyviä jälkiä tai ei. Heidän (Tucker ym. 2013, 81) määritelmän mukaan fyysinen 

sisarusväkivalta sisältää fyysisen pahoinpitelyn joko ilman esinettä/asetta ja vammautumista 

tai fyysisen pahoinpitelyn esineellä/aseella aiheuttaen loukkaantumisen. Emotionaalinen pa-

hoinpitely sisältää aktiivista hylkimistä ja vähättelyä sisältäen verbaalista pilkkaa ja toimintaa 

tai uhkailua, joka aiheuttaa uhrille pelkoa tai ahdistusta (Meyers 2017, 335). Omaisuuteen 

liittyvä väkivalta tarkoittaa voiman käyttämistä ottaakseen sisarukselta jotakin, mitä tämä oli 

kantamassa tai pitämässä yllään, sisaruksen omaisuuden varastamista tai sisaruksen esineiden 

tahallista rikkomista (Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2013, 81). 

Seksuaalisen sisarusväkivallan määritelmä 
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Toisin kuin sisarusten välinen fyysinen ja psyykkinen väkivalta, sisarusinsesti on käytännön 

standardien mukaan määritelty rikolliseksi teoksi (Wiehe & Herring 1991, ks. Perkins & O’Con-

nor 2016, 92). Seksuaalinen väkivalta lasta kohtaan on kielletty laissa esimerkiksi koko Yhdys-

valloissa, mutta jokainen USA:n osavaltio käyttää niiden omia määritelmiä ja nimityksiä rikol-

liseksi tunnistetusta seksuaalisesta käytöksestä (Johnson 2008, ks. Perkins & O’Connor 2016, 

92). Sisarusinsesti on määritelty sisarusten väliseksi seksuaaliseksi käytökseksi, joka ei ole 

iälle soveliasta, hetkellistä ja ohimenevää eikä kehityksellisestä uteliaisuudesta motivoitu-

nutta (Caffaro & Conn-Caffaro, 1998, ks. Kiselica & Morrill-Richards, 150). Pithers ym. (1993, 

ks. Mc Veigh 2003, 117) painottivat viittä tekijää seksuaalisen käytöksen ongelmallisuuden 

määrittelyssä; kehityksellinen tarkoituksenmukaisuus, isompi koko tai ikä, pakkokeinot/pakot-

taminen, salailu ja kontorolloimaton käytös.  

Cavanagh Johnson (Gil & Johnson 1993, ks. Mc Veigh 2003, 117) luokitteli lasten seksuaalisen 

käytöksen neljän ryhmän jatkumoon: normaali seksuaalinen tutkiminen (ryhmä 1), seksuaali-

sesti reaktiivinen (ryhmä 2), mittavat molemminpuoliset seksuaaliset käytökset (ryhmä 3) ja 

lapset, jotka käyttävät seksuaalisesti hyväksi (ryhmä 4). Ryhmässä 4 Johnson (ks. Mc Veigh 

2003, 117) kuvailee käytöstä, joka menee yli kehityksellisen tutkimisen impulsiiviseen, pakot-

tavaan ja aggresiiviseen käytökseen. Myös Bank ja Kahn (1982, ks. Mc Veigh 2003, 117) ja 

Pierce ja Pierce (1990, ks. Mc Veigh 2003, 117) määrittelevät sisaruksen seksuaalisen pahoin-

pitelyn sellaiseksi sisaruksen seksuaalisen käytöksen muodoksi, jonka tunnuspiirteitä ovat hy-

väksikäyttö ja pakottaminen. 

Määrittely kiusaamiseksi 

Naylor ym. (2011, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104) väittävät, että melkein kaikki lähi-

suhdeväkivalta, mukaan lukien sisarusväkivalta, sisältää systemaattista vallan väärinkäyttöä 

ja ovat siitä syystä kiusaamista. Kysymystä sisarusaggression luokittelusta kiusaamiseksi on kä-

sitelty tutkimuksissa kuitenkin hyvin vähän (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104). Koska tutki-

jat eivät ole päässeet yksimielisyyteen sisarusten välistä huolestuttavaa käytöstä kuvaavasta 

sanasta, monet sisarusaggressiota tutkineet tutkimukset ovat saattaneet tallentaa käytöstä, 

jonka voisi hyvin lokeroida kiusaamiseksi. Osa tutkijoista, esimerkiksi Ensor ym. (2010, ks. 

Hoetger, Hazen & Brank 2015, 103-104) sisällytti kiusaamiskäytöksen koodatessaan sisarusten 

välistä antisosiaalista käytöstä. Monet tutkijat käyttävät kuitenkin sisarusten väliseen aggres-

sioon liittyen muita ilmauksia kuin kiusaamista (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 103-104). Sa-

naa ”kiusaaminen” on käytetty kuvaamaan monen tyyppistä kanssakäymistä/vuorovaikutusta 

mukaan lukien verbaalista, fyysistä ja relationaalista (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104). 

Kiusaamisen yleinen määritelmä on, että puolustuskyvytön yksilö tulee toistuvasti ja ajan mit-

taan yhden tai useamman henkilön sellaisten negatiivisten tekojen kohteeksi, joiden tarkoi-

tuksena on aiheuttaa vahinkoa tai epämukavuutta fyysisellä kontaktilla, sanoilla tai muilla 
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tavoilla (Olweus 1996b, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 103). Kuten perinteisetkin kiusaa-

misen muodot, sisaruskiusaaminen sisältää aggressiivisia tekoja, joita toistetaan useasti ajan 

mittaan (Yabko, Hokoda & Ulloa 2008, ks. Skinner & Kowalski 2013, 1727). Adams ja Kelley 

(1992, ks. Skinner & Kowalski 2013, 1726-1727) määrittelevät sisaruskiusaamisen miksi ta-

hansa motoriseksi ja/tai verbaaliseksi episodiksi, joka sisältää lyömistä, tönimistä, potki-

mista, sylkemistä, puremista, tavaroiden heittelyä, leluista taistelua, nimittelyä tai vihamie-

listä riitelyä osallistaen yhden tai kummankin sisaruksen.  

Kuten Whipple (1995, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104) pani merkille, sisaruksen psyko-

loginen pahoinpitely saattaa olla haitallinen ja yleinen pahoinpitelyn muoto, mutta se ei ole 

laajasti tutkittu, koska useimmat tutkimukset negatiivisesta sisaruskäytöksestä keskittyvät 

pääasiallisesti fyysiseen pahoinpitelyyn. Kiusaamistutkimus sitä vastoin usein sisältää myös 

verbaalisen ja relationaalisen aggression. Jos sisarusaggressio ymmärrettäisiin kiusaamiseksi, 

tutkijat voisivat hyötyä hyvin luoduista määritelmistä ja mittareista, joilla voi tutkia kaikkia 

aggression muotoja, ei vain fyysistä. Lisäksi, ikätoverikiusaamisen tutkimus voi auttaa edistä-

mään sisarusväkivaltatutkimusta määrittelemisen, puuttumisen ja ehkäisyn nimissä. (Hoetger, 

Hazen & Brank 2015, 104.) 

7.5.2 Yleisyys ja esiintyvyys 

Tässä osiossa tarkastellaan sisarusväkivallan esiintyvyyttä sekä suomalaisten että yhdysvalta-

laisten tutkimusten valossa. Suomalaiset tutkimukset antavat osviittaa sisarusväkivallan valta-

kunnallisesta esiintyvyydestä Suomessa. Yhdysvaltalaisista tutkimuksista saadaan ilmiön esiin-

tyvyydestä laajempi ja yksityiskohtaisempi kuva.   

Suomen tilastot 

Suomen virallista tilastotietoa tarjoaa Tilastokeskus. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa on tilas-

toitu osana rikos- ja pakkokeinotilastoja. Uusimman rikos- ja pakkokeinotilaston (Rikos- ja 

pakkokeinotilasto 2017) mukaan viranomaisten tietoon tulleita sisarusväkivaltatapauksia ker-

tyi vuoden aikana 507. 

Valtakunnallisesti kattavaa tilastollista tietoa fyysisestä sisarusväkivallasta löytyy myös Hel-

singin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin teettämästä nuorisorikollisuusky-

selystä. Tuorein kysely on vuodelta 2016 ja sen tuloksista on raportoinut Matti Näsi. Tuloksista 

selviää, että nuoreen kohdistuvan väkivallan tekijänä on hyvin usein uhrin sisarus. Tytöistä 

19% ja pojista 14% raportoi sisaruksen tekemää väkivaltaa. (Näsi 2016, 25.) 

Kattavimmin tietoa sisarusväkivallasta tarjoaa kuitenkin valtakunnallinen lapsiuhritutkimus. 

Suomessa on vuodesta 1980 asti tehty valtakunnallisia uhritutkimuksia, mutta vasta vuonna 

2008 toteutettiin ensimmäinen pelkästään lapsiin ja nuoriin kohdistettu tutkimus (Fagerlund, 

Peltola, Kääriäinen, Ellonen & Sariola 2014, esipuhe). Lasten ja nuorten kokemuksia 
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väkivallan ja muiden rikosten uhreina on tähän mennessä ehditty selvittää uhritutkimuksissa 

siis vasta kahdesti; vuoden 2008 tutkimuksen lisäksi vuonna 2013. Viimeisimmän eli vuoden 

2013 tutkimuksen aineisto käsittää 11 364 vastausta (Fagerlund ym. 2014, 29) ja otos edustaa 

koko Suomen suomen- ja ruotsinkielisiä 6.- ja 9.-luokkalaisia (Fagerlund ym. 2014, 27). Tutki-

muksessa saatiin selville, että pahoinpitelytapauksissa sisarukset olivat tekijöinä kaikista ylei-

simpiä tytöillä ja pojilla sisarukset olivat toisiksi yleisempiä pahoinpitelijöitä tuttujen kave-

rien jälkeen. Tytöillä jopa 47% pahoinpitelijöistä oli uhrin sisko tai veli. Pojilla vastaava luku 

oli 21%. Sekä tytöt että pojat raportoivat sisaruksen tekemää pahoinpitelyä enemmän kuin 

vuoden 2008 tutkimuksessa. (Fagerlund ym. 2014, liitetaulukko 7.) 

Tutkimuksessa ikätovereiden välinen väkivalta jaettiin kolmeen ulottuvuuteen: pahoinpite-

lyyn, fyysisesti väkivaltaiseen kiusaamiseen ja psyykkisesti väkivaltaiseen kiusaamiseen. Ylei-

sin väkivallan muoto oli pahoinpitely. Eniten pahoinpitelykokemuksia raportoivat 6.-luokkalai-

set tytöt (20 %). Tutkimuksen perusteella väkivalta kaikissa muodoissaan oli vähentynyt edel-

liseen tutkimukseen nähden. Kokonaisuutena tarkastellen ikätovereiden välinen väkivalta on 

kuitenkin edelleen melko yleistä. (Fagerlund ym. 2014, 45-46.) Tutkimuksessa selvitettiin 

myös kotona nähtyä ja kuultua perheenjäseneen kohdistunutta väkivaltaa. Vastaajan itse sisa-

rukseensa kohdistama väkivallanteko oli tutkimuksessa kaikkein useimmin raportoitu (n=128). 

Vastaajan veli oli myös usein sisaruksiin kohdistuneissa väkivallanteoissa tekijänä (n=85). Sis-

kon väkivallantekoja toista sisarusta kohtaan raportoi nähneensä tai kuulleensa 39 vastaajaa. 

Tulokset vastaavat vuoden 2008 lapsiuhritutkimuksen (Ellonen & Sariola 2008, ks. Fagerlund 

ym. 2014, 62) havaintoja; sisarusten välinen väkivalta on verraten yleistä. 

Vuoden 2013 lapsiuhritutkimuksessa tutkittiin myös lasten ja nuorten seksuaalista kanssakäy-

mistä ja siihen liittyvää hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Seksuaalikokemuksia sisaruksen kanssa 

raportoi yhteensä kahdeksan vastaajaa. Yhdessä tapauksessa sisarus oli vähintään viisi vuotta 

uhria vanhempi, lopuissa ikäeroa oli vähemmän. Vastaajista viisi oli tyttöjä ja kolme poikia. 

Seitsemässä tapauksessa oli käytetty pakkoa, uhkailua tai kiristämistä. (Fagerlund ym. 2014, 

87.) 

Yleisesti 

Yhdysvalloissa sisarusväkivallan kansallisia virallisesti raportoituja esiintymislukuja ei tiedetä 

(Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104). Virallisesti raportoidut lasten pahoinpitelytilastot ovat 4 

% luokkaa (NCANDS 2010, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104), mutta vaikuttaa siltä, että 

sisarusväkivaltaa ei ole sisällytetty näihin tilastoihin. Wiehen (2000, ks. Hoetger, Hazen & 

Brank 2015, 105; Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148) olettamus on, että tilastot sisarus-

aggressiosta ovat tuntemattomia, koska viranomaisille ei kerrota sisarusten välisistä pahoinpi-

telyistä. Jos vanhemmat ovat ainoita, joille yksilöt raportoivat sisarusväkivallasta, tämä saat-

taa Hoetgerin, Hazenin ja Brankin mukaan (2015, 105) johtaa väärinymmärrykseen siitä, 
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kuinka yleinen tämä ongelma saattaa olla ja potentiaalisesti väkivallan kierteen jatkumiseen. 

Sisarusväkivallan tutkimisen mahdollisena rajoituksena on myös, että termejä ja määritelmiä 

ei ole käytetty yhdenmukaisesti. Jotkut tutkijat käyttävät esimerkiksi sanaa sisarusväkivalta 

(sibling violence) ja toiset sanaa pahoinpitely (abuse) kuvaamaan käytöstä, jonka voisi myös 

nimetä kiusaamiseksi. (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104.) 

Strausin, Gellesin ja Steinmetzin (1980, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 53) kansallisesti 

kattavassa tutkimuksessa sisarusväkivalta tunnistettiin kaikista yleisimmäksi perheväkivallan 

muodoksi. Myös muissa tutkimuksissa liittyen sisarusväkivaltaan on dokumentoitu johdonmu-

kaisesti korkeita sisarusväkivallan esiintymislukuja (esim. Steinmetz 1977; Straus & Gelles 

1990, ks. Hoffman & Edwards 2004, 185). Monet tutkijat ovatkin julistaneet sisarusväkivallan 

kaikista yleisimmäksi perheensisäisen väkivallan ja pahoinpitelyn muodoksi Yhdysvalloissa 

(esim. Button ym. 2008, ks. Meyers 2017, 333; Reid & Donovan 1990, ks. Meyers 2017, 333; 

Gelles & Cornell 1985, ks. Caspi 2008, 575; Gelles & Strauss 1988, ks. Caspi 2008, 575; Good-

win & Roscoe 1990, ks. Caspi 2008, 575; Kolko, Kazdin & Day 1996, ks. Caspi 2008, 575; Kisel-

ica & Morrill-Richards 2007, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104; Caspi 2012; Eriksen & Jen-

sen 2009; Finkelhor & DzuibaLeatherman 1994; Finkelhor ym. 2005; Hoffman ym. 2005; Straus 

ym. 1980, ks. Mathis & Mueller 2015, 315; Gelles, 1997; Straus, Gelles & Steinmetz 

2006/1980, ks. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 625). Myös vanhemmat identifioi-

vat sisaruskonfliktit ja aggressiivisen käytöksen kaikista yleisimmäksi käytökseen liittyväksi 

ongelmaksi heidän perheissään (Brody & Stoneman 1987; Prochaska & Prochaska 1985, ks. 

Tucker & Finkelhor 2017, 396). 

Tutkimukset paljastavat sisarusväkivallan esiintymistiheyden olevan 60 %:sta yli 80 %:iin, kun 

arvioimiseen on käytetty the Conflict Tactics Scale mittaria (esim. Goodwin & Roscoe 1990; 

Roscoe ym. 1987; Straus 1979; Straus ym. 1980; Straus & Gelles 1990, ks. Hoffman & Edwards 

2004, 185). Esimerkiksi Straus, Gelles ja Steinmetz (1980) saivat selville heidän uraauurta-

vassa kansallisessa perheväkivallan tutkimuksessa, että 75,5 % amerikkalaisista sisaruksen 

omaavista lapsista iältään 3 - 17, olivat tehneet vähintään yhden väkivaltaisen teon sisarus-

taan kohtaan tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Näistä lapsista 48,4 % oli käyttänyt vaka-

vaa väkivaltaa (perustuen the Conflict Tactics Scales -mittarin luokituksiin) kyseisen vuoden 

aikana (Straus ym. 1980, ks. Kettrey & Emery 2006, 407). Goodwin ja Roscoe mittasivat pa-

hoinpitelyn esiintyvyyttä 272 lukiolaisen perheissä (1990, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 

148) ja he löysivät, että 64 % miehistä ja 65 % naisista raportoi olevansa väkivaltainen sisarus-

taan kohtaan ja 64 % naisista ja 66 % miehistä raportoi olleensa sisarusväkivallan uhreja 

(Goodwin & Roscoe 1990, ks. Caspi 2008, 575-576). Roscoen, Goodwinin ja Kennedyn vuoden 

1987 tutkimus yläasteopiskelijoista (ks. Caspi 2008, 575) paljasti, että 88 % miehistä ja 94 % 

naisista raportoi olleensa sisarusaggression uhri kuluneen vuoden aikana. Samassa tutkimuk-

sessa 85 % miehistä ja 96 % naisista myönsi itse satuttaneensa fyysisesti sisarustaan samana 

vuonna. Strausin ja Gellesin vuonna 1990 tekemässä, 8 145 perhettä käsittävässä kansallisessa 
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tutkimuksessa selvisi, että 80 % 3 – 17 -vuotiaista lapsista teki jonkinmuotoista väkivaltaa sisa-

rustaan kohtaan (ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148). 

Myös toisenlaisia arviointimenetelmiä käyttäneet ja uudemmat tutkimukset jatkavat korkei-

den sisarusväkivaltalukujen tukemista. Esimerkiksi Greenleaf (1990, ks. Kettrey & Emery 

2006, 407) sai selville, että kaikki tutkimukseen vastanneet college-oppilaat raportoivat väki-

valtaa esiintyneen jossain kohtaa heidän sisarussuhteidensa historiaa. Wiehen arvion mukaan 

(1998, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148) 53 lasta sadasta ovat sisarusväkivallan teki-

jöitä. Sen sijaan Kolko ym. (1996, ks. Caspi 2008, 575) löysivät tutkimuksessaan, että yli 90 % 

lapsista raportoi joutuneensa sisaruksensa satuttamaksi. 

Fyysinen väkivalta 

Tutkimukset osoittavat, että vähintään kaksi kolmasosaa teini-ikäisistä tekee vuosittain fyysi-

sen aggression teon sisarusta kohtaan (Goodwin & Roscoe 1990; Roscoe ym. 1987; Straus ym. 

1980; Straus & Gelles 1990, ks. Hoffman & Edwards 2004, 195). Straus, Gelles ja Steinmetz 

(1980, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148) saivat tutkimuksessaan selville, että säännöl-

lisesti fyysistä aggressiota sisarustaan kohtaan käyttäviä lapsia on Yhdysvalloissa 40 %. Finkel-

horin ym. (2006, ks. Mathis & Mueller 2015, 315) tutkimuksen mukaan 35 % tutkituista lapsista 

oli joutunut sisaruksen lyömisen tai kimppuun hyökkäämisen kohteeksi kuluneen vuoden ai-

kana. Lukioikäisistä miehistä 66 % ja naisista 64 % olivat Goodwinin ja Roscoen tutkimuksessa 

(1990, ks. Kettrey & Emery 2006, 407) olleet sisaruksen fyysisen aggression uhreja. Finkelho-

rin, Ormrodin, Turnerin ja Hambyn tutkimuksessa (2005, ks. Skinner & Kowalski 2013, 1727) 

30 % lapsista ikäryhmässä 2 - 17 oli joutunut sisaruksen fyysisen satuttamisen kohteeksi. Sen 

sijaan fyysisesti väkivaltaisen teon tekijänä heidän iällisesti lähintä sisarustaan kohtaan oli 

Hoffmanin ja Edwardsin tutkimuksessa (2004, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104) 69 % 

osallistujista. 

Tulokset, jotka on saatu retrospektiivisistä tutkimuksista college-opiskelijaotannoilla, osoitta-

vat 40 – 83 % olleen osallisena fyysiseen sisarusaggressioon lapsuuden aikana (Hardy 2001; 

Hoffman ym. 2005; Mackey ym. 2010; Steinmetz 1977, ks. Mathis & Mueller 2015, 315). Esi-

merkiksi Hoffman, Kiecolt ja Edwards (2005, ks. Perkins & O’Connor 2016, 91) saivat tutki-

muksessaan selville, että yli 60 % college-opiskelijoista oli kokenut fyysistä sisarusväkivaltaa. 

Hardyn tutkimuksessa (2001, ks. Kettrey & Emery 2006, 407) vastaava prosenttiosuus oli 47,8 

%. Straus, Gelles ja Steinmetz (1980, ks. Eriksen & Jensen 2009, 183-184) tekivät laskemalla 

arvion, jonka mukaan yli 29 miljoonaa amerikkalaista tekee yhden tai useamman fyysisesti vä-

kivaltaisen teon sisarustaan kohtaan. 

Psyykkinen väkivalta 
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Psyykkinen väkivalta on fyysistä väkivaltaa yleisempää, mutta vähemmän huomioitua (Hoff-

man & Edwards 2004, 195). College-opiskelijoilla teetettyjen retrospektiivisten tutkimusten 

tulokset osoittavat, että melkein kaikilla oli kokemusta verbaalisesta sisarusaggressiosta lap-

suuden aikana (Hardy 2001; Hoffman ym. 2005; Mackey ym. 2010; Steinmetz 1977, ks. Mathis 

& Mueller 2015, 315). Simonelli, Mullis, Elliot ja Pierce (2002, ks. 2005, ks. Perkins & O’Con-

nor 2016, 91) löysivät tutkimuksessaan, että 89 % miehistä ja 98 % naisvastaajista raportoi ko-

keneensa emotionaalista aggressiota sisarukseltaan. Strausin, Gellesin ja Steinmetzin tutki-

muksen mukaan (1980, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148) 85 % yhdysvaltalaisista lap-

sista kohdisti verbaalista aggressiota sisarustaan kohtaan säännöllisesti. 

Seksuaalinen väkivalta 

Suurin osa seksuaalisen pahoinpitelyn tutkimuksista on tapaustutkimuksia, joissa on käytetty 

pieniä otantakokoja ilman vertailuryhmää (Abrahams & Hoey 1994; Bess & Janssen 1982; Ca-

navan ym. 1992; Daie ym. 1989; Johnson 1988; Smith & Israel 1987, ks. Hardy 2001). Esimer-

kiksi De Jonging tutkimuksessa (1989, ks. Hardy 2001, 256) selvisi, että 831:stä seksuaalisesti 

pahoinpidellystä lapsesta 35 (4,2 %) oli sisaruksen pahoinpitelemiä. Hardyn (2001, 256) mu-

kaan Finkelhorin tutkimus (1980) on ainoa ei-kliinisen väestön tutkimus. 796 ylioppilaan katta-

vassa tutkimuksessaan Finkelhor havaitsi (ks. Hardy 2001, 256), että 15 % naisista ja 10 % mie-

histä raportoi joitakin seksuaalisia kokemuksia sisaruksen kanssa. Vastaajista vain 12 % oli ker-

tonut kokemuksistaan muille. Smithin ja Israelin mukaan (1987, ks. Hardy 2001, 256) sisa-

rusinsesti saattaa olla viisi kertaa yleisempää kuin vanhempi – lapsi-insesti, mutta siitä rapor-

toidaan harvoin. Alpertin mukaan (1991, ks. Hardy 2001, 256) noin 3 %:lla lapsia on seksuaali-

set välit sisarukseen tämän pakottamana. 

Hardyn oma tutkimus (2001) käsitti 203 yliopisto-opiskelijaa, joista 25,6 % oli miehiä ja 74 % 

naisia (Hardy 2001, 259). Hardyn tutkimuksessa (2001, 265) selvisi, että 15 vastaajaa (7,4 %), 

joista 14 oli tyttöjä ja yksi miespuolinen, raportoi seksuaalista käytöstä sisaruksen kanssa. 

Vastaajista yksi oli pitänyt tekoa pahoinpitelevenä jo tapahtuma-aikana ja viisi piti käytöstä 

jälkeenpäin pahoinpitelevänä. Seksuaalinen käytös oli tapahtunut vastaajien ollessa 3 – 15 -

vuotiaita ja vastaajista yhdeksän oli sisarustaan nuorempia. Kolmella vastaajista seksuaalinen 

käytös oli kuukausittain tai viikottain tapahtunutta. (Hardy 2001, 265.) 

Kiusaaminen 

Kiusaaminen sisarussuhteessa on vieläkin yleisempää kuin ikätoverikiusaaminen (Skinner & Ko-

walski 2013, 1726; Hoetger, Hazen & Brank 2015, 107; Duncan 1990, ks. Hoetger, Hazen & 

Brank 2015, 104). Duncan (1990, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104) havaitsi tutkimukses-

saan, että noin yksi neljäsosa osallistujista raportoi olevansa ikätoverikiusaajia, ikätoveri-

kiusaamisen uhreja ja sisaruskiusaamisen uhreja, mutta sen sijaan melkein puolet raportoivat 

olevansa sisaruksen kiusaajia. Tutkimus oli tehty 7.- ja 8.-luokka-asteen opiskelijoille 



 121 
 

 

Yhdysvalloissa käyttämällä Peer Relations Questionnaire -ikätoverisuhdekyselyä (Hoetger, Ha-

zen & Brank 2015, 104). Skinnerin ja Kowalskin tutkimuksessa (2013, 1726) luvut olivat vielä-

kin korkeampia, nimittäin 78 % tutkituista sisaruksista raportoi tulleensa sisaruksensa kiusaa-

maksi ja 85 % raportoi kiusanneensa heidän sisarustaan lapsuuden aikana. Myös Hoetgerin, Ha-

zenin ja Brankin tutkimuksessa (2015, 107) osallistujat raportoivat enemmän sisaruskiusaamis-

käyttäytymistä kuin ikätoverikiusaamiskäyttäytymistä yhden kuukauden ajanjaksona heidän 

lapsuudessaan. Lisäksi osallistujat raportoivat enemmän joutuneensa sisaruksen kiusaamisen 

uhriksi kuin ikätoverien kiusaamisen uhriksi. Toistuvaa kiusaamista sisarukseltaan oli Duncanin 

tutkimuksessa (1999, ks. Kettrey & Emery 2006, 407) kokenut 29,9 % keskikouluikäisistä lap-

sista. 

Väkivallan vakavuus, toistuvuus ja molemminpuolisuus 

Kettreyn ja Emeryn tutkimuksen mukaan (2006, 414) niiden vastaajien keskuudessa, jotka ra-

portoivat lievän tai vakavan väkivallan esiintymistä sisarussuhteessa, tämä väkivalta oli luon-

teeltaan molemminpuolista 93,4 %:ssa kaikista tapauksista. Myös Skinnerin ja Kowalskin tutki-

muksessa (2013, 1734) 72 % vastaajista olivat sekä kiusaajia että uhreja. Tämä kiusaamisen 

molemminpuolisuus tekee siitä heidän mukaansa melko erilaisen ilmiön verrattuna perintei-

seen vertaistoverikiusaamiseen. Vaikka paljon sisarusaggressiosta saattaakin olla molemmin-

puolisesti tehtyä väkivaltaa, 28 % nuorista aikuisista raportoi GrahamBermannin, Cutlerin, Lit-

zenbergerin ja Schwartzin tutkimuksessa (1994, ks. Caspi 2008, 576) yksisuuntaista konfliktia 

heidän sisarusparinsa kanssa. 

Sisaruskiusaamisen toistuvuutta selvittävissä tutkimuksissa on saatu selville, että 13 % rapor-

toi joutuneensa kiusaamisen kohteeksi 2 - 3 kertaa kuussa, 17 % noin kerran viikossa ja 15 % 

useita kertoja viikossa. Sen sijaan kiusaajista 26 % kertoivat kiusaavansa 2 - 3 kertaa kuussa, 

11 % kerran viikossa ja 12 % useita kertoja viikossa. (Kowalski & Limber 2007; Olweus & Lim-

ber 2010, ks. Skinner & Kowalski 2013, 1729-1730.) Bowesin, Wolken, Joinsonnin, Lereyan ja 

Lewisin tutkimuksen mukaan (2014, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 396) yli 11 % 12-vuotiaista 

raportoi tulleensa sisaruksensa kiusaamaksi useita kertoja viikossa.  

Meyersin tutkimuksessa (2014, 660) pahoinpitely alkoi uhrin ollessa 3 – 11-vuotias, useimmiten 

uhrin kuitenkin ollessa 6-vuotias. Useat tutkimukseen osallistuneet olivat kokeneet pahoinpi-

telyä niinkin pitkään kuin 16 vuotta, varhaislapsuudesta myöhäisnuoruuteen. Tavallisesti pa-

hoinpitelevä käytös jatkui, kunnes pahoinpitelevä sisarus muutti pois kotoa, usein noin 18 

vuoden ikäisenä. Joissakin tapauksissa pahoinpitely jatkui myös aikuisuuteen. (Meyers 2014, 

660.) 

Mathisin ja Muellerin (2015, 315) mukaan aggressio on rakenne, joka sisältää laajan valikoi-

man käytöksen eri muotoja ja vakavuuksia. Enemmistössä sisarussuhteita esiintyy jonkinas-

teista aggressiota (Mathis & Mueller 2015, 315). Strausin, Gellesin ja Steinmetzin mukaan 
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(1980/2006, ks. Tucker, Finkelhor, Shattuck & Turner 2013) suurin osa sisarusaggressiosta on 

luonteeltaan lievää. Esimerkiksi sisaruskonflikteja esiintyy päivittäin noin 50 %:lla nuorista 

lapsista (Dunn & Kendrick 1982, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 53). Kettreyn ja Emeryn 

tutkimuksessa (2006, 411) 12,5 % vastaajilla oli sisarussuhde, johon sisältyi lievän fyysisen vä-

kivallan käyttöä. Myös Eriksenin ja Jensenin tutkimuksessa (2009, 193) huomattava enemmistö 

eli 79,1 % perheistä raportoi joitakin fyysisen konfliktin tapauksia lastensa välillä lyömisen tai 

muun vähemmän vammauttavan fyysisen kontaktin muodossa. 

Vakavaa väkivaltaa esiintyy vähemmän (Eriksen & Jensen 2009, 193). Tuckerin ym. tutkimuk-

sessa (2013, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 396) 4 % lapsista ja nuorista raportoi tulleensa vaka-

vasti sisaruksensa pahoinpitelemäksi sisältäen loukkaantumisen potkituksi tai lyödyksi tulemi-

sen jälkeen tai riidan aikaisen aseen käytön takia. Eriksenin ja Jensenin tutkimuksessa (2009, 

193) hieman alle 14 % (125) perheistä raportoi, että heidän lapsensa oli hakannut tai uhannut 

käyttää tai käyttänyt asetta sisarukseen. Vastoin edellä mainittuja, myös korkeampia lukuja 

vakavaa väkivaltaa on tutkimuksissa raportoitu. Esimerkiksi Kettreyn ja Emeryn (2006, 411) 

tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin osa (70,5 %) vastaajista olivat joko kokeneet tai 

tehneet vakavaa fyysistä väkivaltaa heidän sisarussuhteessaan. Myös Strausin ja Gellesin tutki-

muksen mukaan (1990, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148) 63 % lapsista iältää 3 - 17 

ovat tehneet vakavan väkivallan teon (lyönyt, potkinut tai hyökännyt jollakin esineellä) sisa-

rusta kohtaan. Kaikista uusin tieto koskien Yhdysvaltojen henkirikoksia osoitti, että sisarukset 

tekivät 6,1 % kaikista murhista vuonna 2002, jotka olivat perheenjäsenten tekemiä (Federal 

Bureau of Investigation 2004, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148). 

7.5.3 Asenteet ja suhtautuminen 

Huolimatta sisarusaggression suuresta esiintymismäärästä, se on ansainnut puutteellisesti 

huomiota niin tutkijoilta, sosiaalialan ammattilaisilta, kouluttajilta, vanhemmilta kuin me-

dialtakin (Caspi 2008, 576). Vähemmän yleiset perhe- ja ikätoveriväkivallan muodot ovat an-

sainneet merkittävästi enemmän huomiota (Shadik ym. 2013, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 

397). Katsaus kirjallisuuteen osoittaa, että dominoiva keskustelu sisarusväkivaltaan liittyen on 

epäjohdonmukaista. Tämä vaikuttaa asenteisiin, joiden mukaan sisarusväkivalta ei ole vakava 

ongelma. (Kettrey & Emery 2006, 409.) Hoffmanin ja Edwardin mukaan (2004, 197) sisarusvä-

kivallan normatiivinen hyväksyminen on edelleen laaja-alaista. Ilman käsitystä siitä, kuinka 

yleistä ja potentiaalisesti vaarallista sisaruskiusaaminen saattaa olla, on paljon vaikeampi 

suunnitella interventiota, koulutusta ja ennaltaehkäisy-ohjelmia käsittelemään ongelmaa yh-

teiskunnallisella tasolla (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 105). Sisarusväkivaltailmiön vähäistä 

tutkimusta ja tunnettavuutta saattaa selittää se, että asiasta ei raportoida perheen ulkopuo-

lelle (Wiehe 2000, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 105).  
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Yleinen suhtautuminen 

Sisarusväkivalta nähdään yhteiskunnassa normaalina ja harmittomana (Caspi 2012, ks.Tucker, 

Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 625) ja sen huomioiminen väestön keskuudessa on mini-

maalista (Perkins & O’Connor 2016, 91). Vähäinen sisarusväkivalta on harvoin laskettu psyko-

logiseksi tai sosiaaliseksi ongelmaksi (Mathis & Mueller 2015, 315). Gelles ja Cornell (1985, ks. 

Eriksen & Jensen 2009, 185) panivat merkille, että toisiaan lyövät sisarukset ovat niin yleisiä, 

että harvat ihmiset laskevat sen poikkeavaksi käytökseksi. Itseasiassa, suurin osa sisarusten 

aggressiivisesta käytöksestä on ajateltu johtuvan normaalista sisaruskilpailusta, josta lapset 

oletettavasti kasvavat ulos ja jonka aikuiset poikkeuksetta unohtavat (Eriksen & Jensen 2009, 

185). Maallikoiden ja teoreetikkojen piireissä useimpien sisarussuhteisiin liittyvien keskustelu-

jen ajamista jatkaa käsitys sisaruksista kilpailijoina - konsepti, jonka popularisoi psykoana-

lyyttinen teoria. Tällöin aggressiiviset teot, jotka muutoin laskettaisiin pahoinpitelyksi missä 

tahansa muussa perhe- tai henkilökohtaisessa suhteessa, tulevat vähätellyiksi. (Eriksen & Jen-

sen 2009, 185.) 

Sukupuoli ja etninen tausta saattavat vaikuttaa ihmisen kokemukseen ja tulkintaan aggressi-

osta. Esimerkiksi Rapozan ym. (2010 ks. Meyers 2014, 656) tutkimuksessa havaittiin, että nai-

set identifioivat fyysisen aggression törkeäksi pahoinpitelyksi miehiä todennäköisemmin ja eri 

kulttuureista tulevilla saattoi olla erilaisia käsityksiä siitä, millainen väkivalta on lievää ja 

millainen vakavaa. Kulttuuriset normit tuovat sisarusväkivallan tunnistamiseen omat haas-

teensa (Meyers 2014, 656). Yleisesti ottaen psyykkinen väkivalta on yleisempää mutta vähem-

män huomioidumpaa (Hoffman & Edward 2004, 195).  

Hoetger, Hazen ja Brank (2015, 107) selvittivät tutkimukseensa osallistuneiden näkemyksiä 

termistä sisaruskiusaaminen (sibling bullying). Osallistujista 40,31 % raportoi ajattelevansa, 

että sana kiusaaminen on hyvä termi kuvaamaan aggressiota sisarusten välillä. Lisäksi osallis-

tujilta kysyttiin perusteluja, miksi termi oli tai ei ollut hyvä. Kaikista yleisin vastaus (19,25 %) 

osoitti, että kiusaaminen ei ole hyvä termi sisarusten yhteydessä käytettäväksi, koska sisarus-

ten välinen tappelu on normaalia. Sitä vastoin 14,91 % vastauksista ilmaisi, että kiusaaminen 

on hyvä termi, koska suhteella kiusaajan ja uhrin välillä ei ole väliä. Tutkimuksen tuloksista 

kävi myös ilmi, että mitä enemmän kiusaamisesta on kokemusta, erityisesti sisaruskiusaami-

sesta, sitä pienemmällä todennäköisyydellä siitä raportoidaan (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 

108). Tutkimus osoitti, että sisaruskiusaamista ei tällä hetkellä käsitellä samalla tavalla kuin 

kiusaamista ikätoverien kesken. Vaikka sisarusten välinen kiusaamiskäytös on yleisesti rapor-

toitua korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, suurin osa osallistujista ei nähnyt käytöstä kiu-

saamisena. Tutkimus osoitti myös, että osallistujat todennäköisemmin raportoisivat sisarus-

kiusaamisesta vanhemmalle, eivät ulkopuoliselle taholle. (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 

109.) 
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Vanhemmat 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemmat jättävät huomiotta ja vähättelevät väkivaltaa, 

jota esiintyy lasten välillä (Meyers 2014; Wiehe 1997, ks. Perkins & O’Connor 2016, 92). Usein 

vanhemmat aliarvioivat väkivallan vakavuutta ja toistuvuutta (Tucker, Finkelhor, Turner & 

Shattuck 2013, 80) ja mieltävät sisarusaggression jopa suotuisaksi (Caspi 2012; Starus ym. 

1980/2006, ks. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 631). Hoffmanin ja Edwardsin mu-

kaan (2004, 193) vanhemmat olettavat, että tappelut ovat normatiivisia eikä niillä ole nega-

tiivisia seurauksia. Esimerkiksi kansallisessa perheväkivallan tutkimuksessa Straus ym. (1980, 

ks. Kettrey & Emery 2006, 409) raportoivat, että perheet olivat vastahakoisia keskustelemaan 

parisuhdeväkivallasta ja lasten pahoinpitelystä, mutta sisarusväkivaltaa he kuvailivat auliisti 

ja epäröimättä normaalina perhesuhteiden aspektina. Tutkijat ovat huomanneet, että monet 

amerikkalaiset vanhemmat uskovat sisarusaggression helpottavan heidän lastensa oppimista 

kuinka myöhemmässä vaiheessa hallita aggressiivista käytöstä perheen ulkopuolisissa ihmis-

suhteissa (Eriksen & Jensen 2006, 498). Toisaalta löytyy myös sellaisia vanhempia, jotka ovat 

huolissaan sisarusten tappeluista ja aggressiivisesta käytöksestä toisiaan kohtaan ja mieltävät 

ne perhe-elämää hankaloittavina (Kramer 2004, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 396). 

Kotona tapahtuva väkivalta on historiassa katsottu yksityisasiaksi (Ammerman & Hersen 1991, 

ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148). Vanhemmat saattavat kuitenkin vielä tänäkin päi-

vänä tuntea, että sisarusväkivalta on perheen yksityinen asia (Meyers 2017, 336). Yksityisyy-

den tai salailun kulttuuri kotona epäilemättä johtaa vanhempien haluttomuuteen nostaa pa-

hoinpitelysyytettä väkivaltaa tehnyttä sisarusta kohtaan. Monille sisarusväkivaltaa kokeville 

perheille asia on tabu. Perheet saattavat pelätä asiasta keskustelemista ulkopuolisten kanssa, 

koska eivät halua tulla leimatuksi ”hulluiksi”. (Meyers 2017, 336.) 

Vanhempien reaktiot sisarusväkivaltaan voidaan luokitella Wiehen (1997, ks. Kettrey & Emery 

2006, 409) mukaan seuraaviin kategorioihin: huomiotta jättäminen ja vähättely, uhrin syyttä-

minen, reagoiminen käyttäytymiseen asiattomasti, väkivaltaan mukaan liittyminen, kieltäyty-

minen uskomasta, että väkivaltaa tapahtui ja välinpitämättömyys. Hoffmanin ja Edwardsin 

mukaan (2004, 193) vanhemmat usein jättävät huomioimatta sisarusten keskuudessa tapahtu-

vat aggressiiviset kanssakäymiset ja antavat luvan heille selvitä konflikteistaan minimaalisella 

suoralla puuttumisella. Joissakin tapauksissa perhe suhtautuu vihaisesti ja puolustautuvasti, 

koska he ovat tulleet koulun tai muiden tahojen pakottamiksi osallistumaan ohjaukseen, jossa 

käsitellään väkivaltaisen sisaruksen käytöstä (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 153). Riski vi-

hamieliseen tai välinpitämättömään suhtautumiseen havaittiin erityisesti perheillä, joissa äiti 

on kotona ja vain isä käy töissä. Myös yhden vanhemman perheissä oli suurempi riski vanhem-

man epäasialliseen suhtautumiseen sisarusväkivaltaa kohtaan. Vihamielinen ja laiminlyövä 

suhtautuminen tarkoittavat molemmat vastuusta luopumista suhteessa uhriin ja uhrin koke-

muksen vähättelemistä. (Meyers 2014, 663-664.) 



 125 
 

 

Vähättelevällä suhtautumisella saattaa olla haitallisia vaikutuksia uhriin (Meyers 2014, 663-

664). Meyers havaitsi tutkimuksessaan (2014, 664), että lapsen kokemuksen vakavuuden vä-

hättely vahvisti sisarusväkivallan vaikutuksia, huonon itsetunnon kehittymistä ja suurensi ole-

massa olevia avuttomuuden tunteita uhrissa. Vihainen, laiminlyövä ja vähättelevä suhtautu-

minen saattavat tahattomasti myös edistää väkivaltaa (Meyers 2014, 664). Yritykset ylläpitää 

perhesalaisuutta silloin, kun sisarusväkivaltaa esiintyy, saattavat myös johtaa siihen, että ul-

kopuoliset eivät tunnista sitä (Meyers 2017, 336). 

Meyers on tutkimuksissaan pohtinut mahdollisia syitä vanhempien negatiivisiin asenteisiin ja 

tapoihin suhtautua sisarusväkivaltaan. Yhtenä syynä käytöksen käsittelemisen epäonnistumi-

seen jopa niin, että vanhemmat syyllistyvät laiminlyöntiin, saattaa hänen mukaan (Meyers 

2014, 654) johtaa vanhempien tietämättömyys sisarusväkivallan traumaattisista vaikutuksista. 

Meyers (2017, 336) epäilee, että vanhemmilla saattaa myös olla vaikeuksia tunnistaa lastensa 

käytöstä epänormaaliksi. Etenkin sisarusten välinen psykologinen väkivalta jää tyypillisesti 

vanhemmilta kokonaan tunnistamatta tai sitten sitä vähätellään normaalina sisaruskilpailuna 

(Wiehe 1997, ks. Kiselica & Morrill-Richrds 2007, 149). Vaikka vanhemmat tunnistaisivatkin si-

sarusten välisen aggression, heidän yleinen uskomuksensa on, että aggressio on heijastusta 

lapsen ominaispiirteistä eikä laajemmasta perhekontekstista (Wiehe 1997, ks. Tucker, Jen-

kins, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 631). 

Ammattilaiset 

Myös lasten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset katsovat usein sisarusten vä-

listä fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa läpi sormien (Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 53; Caspi 

2008, 575). Ammattilaiset saattavat pitää sisarusten konflikteja ja aggressiota esimerkiksi 

harmittomana kilpailuna ja normaalina lapsuuden kokemuksena (Tucker & Finkelhor 2017, 

396). Syynä ammattilaisten vähättelevään suhtautumiseen on mahdollisesti se, että sisarusvä-

kivalta on saanut vähemmän huomiota kuin muut perheväkivallan muodot (Shadik, Perkins & 

Kovacs 2013, 53). Koska mitkään tietyt lait eivät suojaa nimenomaan sisarusta toiselta sisa-

rukselta, on epätodennäköistä, että perheen ulkopuoliset puuttuvat asiaan, toisin kuin esi-

merkiksi vanhempi - lapsi pahoinpitelyissä (Meyers 2017, 334). 

Uhrit 

Wiehen (1990, ks. Meyers 2017, 336) mukaan fyysisen ja emotionaalisen sisarusväkivallan uh-

rit eivät todennäköisesti määrittele omia kokemuksiaan väkivaltaisiksi, koska fyysisellä ja 

emotionaalisella kaltoinkohtelulla ei ole selvää sisaruskilpailusta eriävää määritelmää, eikä 

yhteiskunta pidä sitä samalla lailla tuomittavana kuin esimerkiksi seksiä sisarusten välillä. 

Skinnerin ja Kowalskin tutkimuksessa (2013, 1726) useimmilla siihen osallistuneilla sisaruspa-

reilla havaittiin sisaruskiusaamisen hyväksynnän normi. Kettreyn ja Emeryn tutkimuksen 

(2006, 407) löydökset osoittivat, että vaikka suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli 
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kokenut sisarusväkivaltaa, he hyödynsivät terminologiaa tavalla, joka epäonnistui tunnista-

maan heidän kokemuksensa väkivallan muotoina. Meyers havaitsi tutkimuksessaan (2014, 655-

656), että uhreilla oli vaikeuksia tunnistaa itseään sisarusväkivallan uhreiksi. Uhrit kyseen-

alaistivat kelpoisuutensa määritellä oma kokemuksensa väkivaltaisena huolimatta tunteesta, 

että tapahtunut ei ollut normatiivista (Meyers 2014, 655-656). Tutkimuksen informantikot il-

maisivat epämukavuutta tutkimukseen osallistumisestaan, koska he kokivat, että heillä ei ol-

lut riittäviä todisteita ilmaista kärsimyksensä syvyyttä. (Meyers 2014, 655-656.) 

Yksilöt, jotka kokevat väkivaltaisia tekoja sisaruksen tekemänä saattavat siis sivuuttaa koke-

muksensa todellisuuden ja syitä tähän on monia. Ensinnäkin uhrit mukautuvat dominoivaan 

keskusteluun, joka ei tunnista sisarusväkivaltaa väkivallan tai pahoinpitelyn muotona. 

(Kettrey & Emery 2006, 409.) Toisin sanoen, ilmiön ansaitseman laajan huomion puuttuminen 

ajaa uhrit havaitsemaan kokemuksensa normatiivisiksi (Meyers 2017, 334). Yksi selittävistä te-

kijöistä saattaa olla myös kieli, joka mitätöi väkivaltaisen sisaruskokemuksen (Kettrey ja 

Emery 2006, ks. Meyers 2014, 656). Meyers (2014, 666) havaitsi tutkimuksessaan, että myös 

uhrin sisäistämät viestit omasta huonommuudesta ja arvottomuudesta johtivat havaitsemisen 

haasteisiin liittyen heidän kokemustensa todellisuuteen ja oikeellisuuteen. Lisäksi uhri saattaa 

olla haluton nostamaan syytettä pahoinpitelevää sisarustaan kohtaan perheen yksityisyyden 

tai salailun kulttuurin vuoksi (Meyers 2017, 336). Usein uhrit myös pitävät perheen ulkopuoli-

set etäällä kokemansa häpeän ja hämmennyksen takia (Meyers 2014, 666). Meyersin tutkimuk-

sessa (2014, 665) oli myös tapauksia, joissa pahoinpitelevä sisarus oli huolenpitäjän roolissa. 

Koska vanhemmat olivat hyväksyneet tämän roolin, uhrit uskoivat usein, että väkivaltainen 

käytös oli hyväksyttävää ja ansaittua (Meyers 2014, 665).  

Tekijät 

Skinnerin ja Kowalskin tutkimuksessa (2013, 1733) selvitettiin sisarusväkivallan tekijöiden 

asenteita. Tutkimuksessa kävi ilmi, että uhrin ja tekijän näkemykset kiusaamistapauksista 

eroavat toisistaan: kiusaamisen pitkäaikaisvaikutukset ja vaikutus itsetuntoon uhrilla oli mer-

kittävästi suurempi mitä tekijät uskoivat. Tulokset ovat samansuuntaisia aiemman uhrien ja 

tekijöiden käsityksiä kiusaamisesta tutkivan tutkimuksen kanssa (Kowalski 2000, ks. Skinner & 

Kowalski 2013, 1733) ja osoittaa, että kiusaaminen vaikuttaa uhriin enemmän kuin tekijä 

ajattelee. Tutkimuksessa huomattiin myös, että useampi ihminen raportoi kiusaavansa sisa-

rustaan kuin olevansa sisaruskiusaamisen uhri (Skinner & Kowalski 2013, 1733). Skinner ja Ko-

walski (2013, 1733) arvelevat syyn tähän olevan se, että sisarukset aliarvioivat kiusaamiskäy-

töksensä vaikutukset, jolloin heitä ei haittaa myöntää käyttäytymistään. Koska kiusaaminen 

nähdään normina sisarussuhteessa, tekijät saattavat entistä todennäköisemmin myöntää sisa-

rustensa kiusaamisen. Lisää tukea tälle päätelmälle löydettiin kertomusten kielellisestä ana-

lyysistä. Ikätoverikiusaamisen tapauksessa uhrien kertomukset ovat pidempiä kuin tekijöiden 

(Kowalski 2000, ks. Skinner & Kowalski 2013, 1733). Nykyisessä sisarusten kiusaamista 
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tutkivassa tutkimuksessa tekijöiden kertomukset olivat merkittävästi pidempiä. Tämä koros-

taa sitä, että sisaruskiusaamistapauksissa tekijät käsittävät käytöksensä normatiivisempana 

kuin ikätoverikiusaamisessa. Normalisaatio saattaa taas johtaa tekijän vähättelemään negatii-

visia seurauksia, joita he ymmärtävät kiusaamisesta olevan. (Skinner & Kowalski 2013, 1733.) 

Tutkijat  

Perheväkivalta nousi 70-luvulla ihmisten tietoon feministisen liikkeen ansiosta ja siitä lähtien 

on tehty tutkimuksia väkivallasta eri perheenjäsenten välillä (Ammerman & Hersen 1991, ks. 

Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148). Vaikka tutkijat tietävät, että aggressio ja väkivalta si-

sarusten välillä on ongelma (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104) ja sillä on korkeat esiintymis-

luvut (Hoffman & Edwards 2004, 185), se on saanut suhteellisen vähän tutkijoiden huomiota 

(Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104; Hoffman & Edwards 2004, 185) ja on aliedustettuna am-

matillisessa kirjallisuudessa (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148). Useat tutkijat ovatkin to-

denneet, että sisarusväkivalta on alitutkittu ja aliraportoitu (DesKeseredy & Ellis 1997; Stock 

1993; Wiehe 1997, ks. Eriksen & Jensen 2006, 498). Sisarusten välistä psykologista väkivaltaa 

on tutkittu vieläkin vähemmän kuin fyysistä väkivaltaa (Hoffman & Edward 2004, 195). Suurin 

osa tutkimuksista ja yleisestä huomiosta kiusaamiseen liittyen on keskittynyt ikätoverien kiu-

saamiseen ja suhteessa hyvin vähän huomiota on annettu kiusaamiseen sisarusten kesken 

(Skinner & Kowalski 2013, 1733). 

Syitä ilmiön vähäiselle huomioimiselle tutkijoiden ja sosiaalitieteilijöiden parissa voi olla mo-

nia. Wiehen (2000, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104) olettamuksen mukaan yksi syy sille 

on, että sisarusväkivalta ei tule viranomaisten huomioon. Tämä taas johtuu siitä, että sisarus-

väkivaltaa ei useinkaan raportoida kodin ulkopuolelle (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104). 

Myös sisarusväkivallan yleinen hyväksyntä normaalina, harmittomana ja vastaavana kuin kil-

pailu, on voinut johtaa siihen, että sisarusaggressiota ei ole tutkittu laajasti (Caffaro & Conn-

Caffaro 1998; Caspi 2012, ks.Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 626). Tutkimusten 

vähäisyyttä selittää osaltaan myös se, että rahoituksia sisarusväkivallan tutkimukselle on vä-

hennetty tasaisesti 80-luvun puolivälistä asti, siinä missä tutkijat, jotka tutkivat kaikkia muita 

väkivallan muotoja, jatkavat rahoitusten saamista tukena tutkimuksilleen (Haskins 2003, ks. 

Kiselica & Morrill-Richards 2007, 158). Lisäksi selitys psykologisen väkivallan vähäiselle tutki-

mukselle voi olla sen vaikea mitattavuus ja oletukset fyysisen väkivallan pahemmista seurauk-

sista (Hoffman & Edward 2004, 195). 

Vaikka tutkijatkin enimmäkseen vähättelevät sisarusväkivaltaa (Caspi 2008, 575), on myös ai-

heeseen vakavasti suhtautuvia tutkijoita, jotka ovat ilmaisseet huolensa. Esimerkiksi Perkins 

ja O’Connor (2016, 92) vetoavat tutkimuksessaan sosiaalialan ammattikuntaan toteamalla, 

että sosiaalialan ei tule laiminlyödä väkivaltaa sisarusten välillä, vaikka monet systeemit vä-

heksyvätkin ja jättävät huomiotta tämän perheväkivallan muodon ongelmallisuuden. Heidän 
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mielestään (Perkins & O’Connor 2016, 92) ammattikunta ei voi väittää, että heidän vastuunsa 

on täytetty, ennen kuin on laajempia tutkimuksia sisarusten välisen väkivallan dynamiikasta 

ja seurauksista, tutkimuksia strategioista, kuinka ehkäistä ja vähentää vaikutuksia ja käytän-

töä, joka käsittelee sisarusväkivaltaa. Finkelhor ja Hashima (2001, ks. Eriksen & Jensen 2009, 

185) ehdottavat, että väkivaltaiset ja poikkeavat käytökset, kuten sisaruksen seksuaalinen pa-

hoinpitely, tulevat hoidetuksi rikosoikeuden ja lastensuojelusysteemin osalta vakavammin. 

Skinner ja Kowalski (2013, 1733) toteavat tutkimustuloksiinsa nojaten, että sisaruskiusaami-

sen aukko kirjallisuudessa täytyy tulla täytetyksi. Myös Button ja Gealt (2010, ks. Shadik, Per-

kins & Kovacs 2013, 53) ilmaisevat mielipiteensä, että aihetta on tarvetta tutkia ja lisätä yri-

tyksiä ehkäistä ongelmaa. Kiselican ja Morrill-Richardsin mielestä (2007, 158) sisarusväkival-

taan liittyvän meneillään olevien tutkimusten puute on pääsyy sille, että ilmiön ymmärtämi-

nen on rajoittunutta. 

Seksuaalinen väkivalta 

Samoin kuin muissakin sisarusväkivallan muodoissa, ei ole epätavallista, että myös sisaruksen 

seksuaaliseen kaltoinkohteluun suhtaudutaan vähätellen. Vähättelyyn saattavat syyllistyä Hel-

lesnesin mukaan (1998, ks. Mc Veigh 2003, 120) niin vanhemmat, ystävät, pahoinpitelijät kuin 

ammattilaisetkin. Suuri osa seksuaalisesta pahoinpitelystä jää nimettömäksi sen hyväksynnän 

takana, että tällainen käytös liittyy seksuaalisiin kokeiluihin ja on luonnostaan leikkimielistä, 

tyyliin ”sinä näytät minulle sinun, niin minä näytän sinulle minun”. Ammattilaisten yhteisössä 

haasteena on käsitys, että sisarusten seksuaalinen kaltoinkohtelu on aina näin harmitonta. 

(Mc Veigh 2013, 117.) Sisarusinsestiä ei usein myöskään nähdä yhtä vakavana kuin isä - tytär-

insestiä (Rudd & Herzberger 1999, ks. Mc Veigh 2003, 118). 

Myöskään täysin tavatonta ei ole se, että seksuaalisen pahoinpitelyn paljastumiseen suhtaudu-

taan uhria syyllistämällä. Laviolan (1992) laadullisessa tutkimuksessa (Tsun 1999, ks. Mc Veigh 

2003, 120) saatiin selville, että viidessä tapauksessa seitsemästätoista, joissa sisarusinsesti oli 

paljastunut, vanhemmat ja opettajat syyttivät uhria. Viisi uhria raportoi, että aikuisten reak-

tio lisäsi heidän negatiivisia tuntemuksia itsestään.  

Myös muissa tutkimuksissa on saatu selville, että perhesuhteet ja vanhempien reaktio insestiin 

sen paljastuessa saattavat olla yhteydessä uhrin negatiiviseen käsitykseen itsestä ja erilaisiin 

oireiluihin (Tsun 1999, ks. Mc Veigh 2003, 120). Muiden vähättelevien asenteiden takia uhrit 

saattavat kohdata ylimääräisiä ongelmia yrittäessään käsitellä kokemuksensa jälkivaikutuksia. 

Uhrille saattaa olla muiden ihmisten asenteiden takia esimerkiksi vaikea puhua kokemuksis-

taan. (Hellesnes 1998, ks. Mc Veigh 2003, 120.) 
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7.5.4 Syyt ja riskitekijät 

Hoffman ja Edwards (2004) esittävät tutkimuksessaan sisarusväkivaltaa selittävän teoreettisen 

mallin. Mallin mukaan sisarusväkivaltaa selittävät pääkomponentit ovat vanhempien pari-

suhde, vanhempi – lapsi-suhde, kasvatustekniikat, vanhempien väkivaltaisuus, sisarussuhteen 

piirteet, yksilölliset asenteet, sukupuoli ja perheen sosiaalinen asema. Näiden lisäksi muista 

tutkimuksista on löydetty sisarusväkivallan syitä ja riskitekijöitä liittyen perheympäristöön, 

väkivaltaan yleisesti, kulttuuriin, lasten ikiin sekä uhrin ja tekijän tunnuspiirteisiin. 

Perheympäristö ja perhedynamiikka 

Sisarusväkivaltaan liittyviä riskitekijöitä löytyy paljon perheympäristöstä ja perhedynamii-

kasta. Eriksen ja Jensen (2006, 499) löysivät kolme potentiaalista areenaa, joilla perhe vai-

kuttaa sisarusväkivaltaan: sosiodemograafiset ja perheeseen liittyvät tunnuspiirteet, perheen 

resurssit ja stabiilisuus sekä perheen disorganisaatio. Sisarusaggressioon saattavat linkittyä 

myös seuraavat perheeseen liittyvät tekijät: perheen matala yhteenkuuluvuus (Brody, Stone-

man & McCoy 1994, ks. Caspi 2008, 577), perheen resurssien puute (Newman 1994, ks. Caspi 

2008, 577), selkeiden ja johdonmukaisten perhesääntöjen puuttuminen (Reid & Donovan 

1990, ks. Caspi 2008, 577), aviolliset konfliktit (Cox & Paley 1997, ks. Caspi 2008, 577), van-

hempi - lapsi-liittoumat (Vuchinich, Wood & Vuchinich 1994, ks. Caspi 2008, 577), identifioi-

tuminen puolivanhemmaksi (Schachter 1982, ks. Caspi 2008, 577), triangulaatio (Kerig 1995, 

ks. Caspi 2008, 577), parisuhteen riidat (Hotaling, Straus & Lincoln 1990; Silverman 1999, ks. 

Caspi 2008, 577) ja vanhempi sisarus huolenpitäjänä (Baum 1998; Green 1984, ks. Caspi 2008, 

577). 

Yksi riskitekijä sisarusväkivallalle on perhesuhteet, jotka ovat joko liian tiiviitä (liian paljon 

kontaktia ja liian vähän emotionaalista erillisyyttä) tai liian irrallisia (liian vähän yhteydessä 

olemista ja riittämätön emotionaalinen yhteys) (Minuchin 1974, ks. Kiselica & Morrill-Richards 

2007, 151). Myös jotkin perhetilanteet saattavat synnyttää sisarusväkivaltaa; esimerkiksi, jos 

perhe käy läpi jotain kriisiä tai jos vanhemmat asettavat omia vanhemmille kuuluvia vastuita 

lapsilleen (Ammerman & Hersen 1991; Johnston & Freeman 1989; Whipple & Finton 1995, ks. 

Kiselica & Morrill-Richards 2007, 151). Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että väkivaltai-

sessa perheympäristössä on merkittävä riski sisarusväkivallan esiintymiseen (Ammerman & 

Hersen 1991; Patterson 1982; Whipple & Finton 1995; Wiehe 1997, ks. Kiselica & Morrill-

Richards 2007, 151). Tämä johtuu siitä, että väkivalta on usein perheessä koetun tai todiste-

tun väkivallan peilaamista (Steinmetz 1981, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 150). Lisään-

tynyt riski sisarusväkivaltaan on myös silloin, jos perheen rakenne tukee vallan epätasapai-

noa, jäykkiä sukupuolirooleja, sisarusten eriävää kohtelua ja vanhempien huolenpidon puu-

tetta (Bank & Kahn 1982; Leder 1993, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148). Waddel ym. 

(2001, ks. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 629) esittävät, että epäharmonisissa 

kodeissa sisarusväkivaltaa saattaa esiintyä, koska vanhemmat antavat mallia väkivallasta ja 
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sisarusten täytyy kilpailla vanhempien rajallisista resursseista. Negatiiviset perhedynamiikan 

osatekijät lisäsivät todennäköisyyttä, että lapsi kokee sisaruksen taholta kaltoinkohtelua ja 

suurin määrä negatiivisia perhedynamiikan tekijöitä oli yhteydessä vakavaan fyysiseen sisarus-

väkivaltaan (Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 629). Eriksen ja Jensen (2009, 200) 

saivat tutkimuksessaan selville, että mitä enemmän isä on humalassa, sitä enemmän lapsilla 

on keskinäisiä konflikteja. Heidän mukaan (Eriksen & Jensen 2009, 200) yhteys saattaa johtua 

siitä, että juominen heikentää isän kyvykkyyttä lastensa valvontaan ja lisää isän todennäköi-

syyttä turvautua itse fyysiseen väkivaltaan. 

Vanhempien parisuhde 

Monissa tutkimuksissa on saatu selville, että sisarusten välisiä konflikteja esiintyy eniten per-

heissä, joissa vanhemmat ovat stressaantuneita, kokevat suhteensa epätyydyttäväksi ja joissa 

vanhemmilla on suhteessaan paljon konflikteja (Brody & Stoneman 1987; Brody ym. 1987, 

1992c, 1994a; Caffaro & Conn-Caffaro 1998; Christensen & Margolin 1988; Green 1984; Hethe-

rington 1988; Jenkins 1992; MacKinnon 1989; McGuire ym. 1996, ks. Hoffman & Edwards 2004, 

191). Myös Stockerin ja Youngbladen mukaan (1999, ks. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 

2014, 626) säännölliset parisuhteen konfliktit ovat yhteydessä lasten konfliktisiin sisarussuh-

teisiin. Vanhemmat, jotka kokevat parisuhteensa ongelmat ylivoimaisina saattavat todennä-

köisemmin jättää sisarusten negatiivisen kanssakäymisen huomiotta tai kohdella lapsia eri ta-

voin (Brody ym. 1994a; Reiss ym. 1994; Whipple & Finton 1995, ks. Hoffman & Edwards 2004, 

191). Eriksen ja Jensen (2006, 502) havaitsivat tutkimuksessaan, että mitä enemmän pari har-

kitsi eroamista, sitä enemmän esiintyi sisarusten välistä väkivaltaa. He saivat myös selville 

(Eriksen & Jensen 2006, 502), että mitä kauemmin pari on ollut yhdessä tai naimisissa, sitä 

vähemmän sisarusväkivaltaa esiintyi. Lisäksi parisuhdeväkivallalla on havaittu selvä yhteys si-

sarusväkivaltaan (Graham-Bermann ym. 1994; Green 1984; Haj-Yahia & Dawud-Noursi 1998; 

Kratcoski 1984; Steinmetz, 1977; Straus ym. 1980; Straus & Gelles 1990, ks. Hoffman & Ed-

wards 2004, 192; Hotaling, Straus & Lincoln 1990, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 152). 

Vanhempi – lapsi-suhde 

Myöskin vanhempi – lapsi-suhteen luonteella ja sisarusten välisellä aggressiivisella kanssakäy-

misellä on yhteyttä toisiinsa (Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 626). Hoffmanin ja 

Edwardsin mukaan (2004, 192) vanhempi – lapsi-suhteen vaikutus sisarussuhteisiin on dra-

maattinen. Negatiiviset vanhempi – lapsi-vuorovaikutusmallit ovat yhteydessä aggressiivisiin 

sisarussuhteisiin (esim. Brody 1998; Brody ym. 1987; Hetherington 1988; Patterson ym. 1984; 

Stocker ym. 1989; Volling & Belsky 1992, ks. Hoffman & Edwards 2004, 192). Sitä vastoin hyvä 

vanhempi – lapsi-suhde opettaa yhteistyö- ja empatiataitoja, joita voi käyttää myös sisarus-

suhteessa (Bandura 1991; Dubow & Tisak 1989, Fabes & Eisenberg 1992; Teti & Ablard 1989, 
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ks. Hoffman & Edwards 2004, 192). Suhde vanhempaan muotoilee odotukset kaikille muille 

ihmissuhteille (Hoffman & Edwards 2004, 192). 

Vanhemman suosimisen tai epätasaisen sisarusten kohtelun uskotaan olevan usein syy sisarus-

ten väliseen kilpailuun, konflikteihin, aggressioon ja väkivaltaan (Arnstein 1979; Boer 1990; 

Brody & Stoneman 1987; Brody ym. 1987, 1992a, 1992b, 1994a, 1994b; Bryant & Crockenberg 

1980; Elder ym. 1988; Furman & Buhrmester 1985; Hetherington 1988; Howe 1986; Klagsbrun 

1992; McHale ym. 1995; Ross ym. 1994; Ross & Milgram 1982; Stocker ym. 1989; Volling 1997, 

ks. Hoffman & Edwards 2004, 192). Myös Caspi (2008, 577) mainitsee tutkimuksessaan havain-

not vanhemman suosimisesta (Sanders 2004, ks. Caspi 2008, 577) ja lasten erilaisesta kohte-

lusta erityisesti isän osalta (Brody & Stoneman 1994, ks. Caspi 2008, 577) sisarusaggressioon 

liittyviksi riskitekijöiksi. Lisäksi hän (Caspi 2008, 577) luettelee seuraavat vanhempi - lapsi-

suhteen tekijät, joilla on havaittu yhteys sisarusaggressioon: vanhempien aktiivinen ja suora 

tuomitseva vertailu (Feinberg & Hetherington 2001; Schachter & Stone 1987, ks. Caspi 2008, 

577), negatiiviset ja konfliktiset vanhempi – lapsi-suhteet (Volling & Belsky 1992, ks. Caspi 

2008, 577), prososiaalisen käytöksen vahvistamisen puute (Patterson, Dishion & Bank 1984, ks. 

Caspi 2008, 577), lasten polarisoiva määritteleminen joko hyviksi tai pahoiksi (Sanders 2004; 

Schachter 1985; Schachter & Stone 1987, ks. Caspi 2008, 577), torjuvat äidit (Garcia ym. 

2000; MacKinnonLewis, Starnes, Volling & Johnson 1997, ks. Caspi 2008, 577) ja ylikontrolloi-

vat äidit (Volling & Belsky 1992, ks. Caspi 2008, 577), vanhemmat, jotka pakottavat (Means-

Burleson 2002, ks. Caspi 2008, 577), vanhempien valvonnan ja ohjauksen puute (S. Bank & 

Kahn 1982; Whipple & Finton 1995, ks. Caspi 2008, 577), lapsen pahoinpitely vanhempien te-

kemänä (Wiehe 1998, ks. Caspi 2008, 577) ja lapsen huolenaiheiden tunnustamattomuus 

(Wiehe 1997, ks. Caspi 2008, 577). Pienten lasten vakavaan sisarusväkivaltaan on havaittu ole-

van yhteys vanhemman kiintymyksen puutteella (Bender 1953 ks. Hoffman & Edwards 2004, 

192). 

Meyersin sisarusväkivallan uhrien kokemuksia selvittävässä tutkimuksessa (2014) vanhempi - 

lapsi kaltoinkohtelua esiintyi useammassa kuin puolissa informanttien kodeissa. Osassa ta-

pauksissa se oli luontainen osa perhesysteemiä ja joissain tapauksissa se oli seurausta sisarus-

väkivallasta. (Meyers 2014, 662.) Päätekijöinä sisarusten väliseen kilpailuun tutkimuksen in-

formantikot kuvailivat vanhemman toisen sisaruksen suosimista ja vanhemman rajoitettua 

fyysistä tai emotionaalista saatavilla oloa. Kun vanhemman suosiminen kohdistui uhriin, uhri 

ajatteli sen olevan syynä sisaruksen kilpailevaan ja aggressiiviseen luonteeseen. Useimmat in-

formantikot kuitenkin kokivat heidän väkivaltaisen sisaruksen olevan vanhempien suosima 

lapsi. Väkivaltaisen lapsen ja vanhemman välisellä liittoumalla oli pahaenteisiä emotionaalisia 

seurauksia uhrille. Joissakin tapauksissa selviytyjät raportoivat vanhempien juonittelevan hä-

peilemättömästi väkivaltaisen sisaruksen kanssa provosoidakseen kaltoinkohtelua. Toiset in-

formantikoista kokivat suosimista hienovaraisemmissa muodoissa. Kaikki selviytyjät 
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raportoivat havaitun liiton vanhemman ja sisaruksen välillä lisäävän heidän arvottomuuden 

tunnettaan. (Meyers 2014, 665.) 

Kasvatustekniikat 

Vanhempien valvonnan puutteella ja sisarusväkivallan esiintymistiheydellä ja vakavuudella on 

vahva yhteys (Whipple & Finton 1995, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 151). Sisarusväki-

vallan riski on suurempi myös niillä lapsilla, joiden vanhemmat eivät ole saatavilla kohtaa-

maan lastensa tarpeita ja jotka ovat kykenemättömiä auttamaan lapsiaan ratkaisemaan keski-

näisiä jännitteitään molempia hyödyttävällä tavalla (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 150). 

Eriksenin ja Jensenin (2006, 505) analyysistä selvisi, että vanhempien kurinpitotavat ja emo-

tionaalinen tila kuvailee sisarusväkivallan tasoa. Muissa tutkimuksissa on löydetty, että äitien 

kurinpitotavat lapsiaan kohtaan ovat erityisen merkittäviä liittyen nuorten tyytyväisyyteen 

perheeseensä (esim. Martin ym. 1987, ks. Eriksen & Jensen 2006, 505) ja lasten käytösongel-

miin (McLoyd & Smith 2002, ks. Eriksen & Jensen 2006, 505). 

Empiiriset tutkimukset ovat löytäneet vahvan korrelaation fyysisellä rankaisemisella ja sisa-

rusväkivallalla (Levinson 1989; Patterson 1982; Straus ym. 1980; Straus & Gelles 1990, ks. 

Hoffman & Edwards 2004, 193). Fyysinen rankaiseminen eroaa muusta väkivallasta, koska se 

on hyväksytty sosiaalisena normina. Eriksenin ja Jensenin mukaan (2006, 503-504; 2009, 200) 

sekä äidin että isän harjoittama fyysinen kurinpito lisää merkittävästi sisarusten väkivaltaa 

toisiaan kohtaan. Fyysisen rangaistuksen käytöllä on ennustettu olevan suora vaikutus sisarus-

ten asenteisiin hyväksyä väkivalta konfliktien ratkaisemisen metodina, sisarusten verbaalisiin 

konflikteihin sekä fyysiseen ja psyykkiseen väkivaltaan (Hoffman & Edwards 2004, 193). Van-

hemmat, jotka käyttävät fyysistä rangaistusta kurinpitomenetelmänä, etenkin kun he ovat 

turhautuneita tai vihaisia, tarjoavat aggressiivisen mallin heidän lapsilleen (Caffaro & Conn-

Caffaro 1998; O’Leary 1988; Straus 1990, ks. Hoffman & Edwards 2004, 189). Kun rankaisevia 

kurinpitotekniikoita käyttää epäjohdonmukaisesti tai dramaattisella tavalla, ne todennäköi-

sesti lisäävät lasten tulevaisuuden aggressiota (Bandura 1978, ks. Hoffman & Edwards 2004, 

189). 

Sisarusväkivaltaa voi edistää myös tietyt vanhempien asenteet ja se, jos vanhemmat eivät 

osaa reagoida sisarusten väkivaltatilanteisiin oikein. Kiselica ja Morrill-Richards (2007, 151) 

listaavat epäasiallisiksi reagointitavoiksi väkivallan vähättelyn tai huomiotta jättämisen, uhrin 

syyttämisen, väkivallan tekijän pahoinpitelemisen ja väkivaltaan osallistumisen. Myös se saat-

taa edistää sisarusväkivaltaa, jos vanhemmat eivät usko väkivallasta raportoivaa lasta tai suh-

tautuvat raportointiin välinpitämättömästi (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 151). Jos van-

hemmat pitävät väkivaltaa normaalina, se lisää Wiehen mukaan (1997, ks. Hoetger, Hazen & 

Brank 2015, 105) sisarusaggression vakavuutta ja esiintymistiheyttä. Jos vanhemmat eivät ky-

kene erottamaan sisarusväkivaltaa ja normaalia sisaruskilpailua, se voi johtaa muihin 
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riskitekijöihin, kuten sisaruksen epäasialliseen vihanilmaisuun. Vanhemmat saattavat roh-

kaista sisarusta vihanilmaisuun pitämällä sitä vihan vapauttamisen muotona, mutta tämä pi-

kemminkin lisää lapsen aggressiota ennemmin kuin helpottaa sitä (Feshbach 1964, ks. Kiselica 

& Morrill-Richards 2007, 149). 

Vanhempien reaktiot ja puuttuminen ovat tärkeitä, koska he ovat voimakkaita auktoriteetteja 

(Steinmetz 1977; Wiehe 1997, ks. Hoffman & Edwards 2004, 193). Vakavan väkivallan tutki-

mukset osoittavat, että vanhempien puuttumattomuus lisää konflikteja, aggressiota ja uhrin 

psykologista stressiä (Klagsbrun 1992; Wiehe 1997 ks. Hoffman & Edwards 2004, 193). Tutki-

muksissa on löydetty myös vahva yhteys vakavaan sisarusväkivaltaan, jos vanhempi torjuu tai 

laiminlyö väkivallan uhrin (Carek & Watson 1964; Green 1984; Rosenthal & Doherty 1984; Too-

ley 1975, ks. Hoffman & Edwards 2004, 194). Torjumisen ja laiminlyönnin on ennustettu luo-

van psykologista stressiä lapsille ja rohkaisevan sisarusten konflikteihin ja väkivaltaan (Hoff-

man & Edwards 2004, 194). 

Väkivalta 

Perheet, joissa on toistuvaa väkivaltaista käytöstä, tarjoavat tilaisuuden havainnoida ja myös-

kin harjoittaa väkivaltaa. Nämä kokemukset väkivallasta voivat aiheuttaa sen, että yksilö op-

pii perusteet siitä, mikä ”oikeuttaa” väkivaltaiseen käytökseen. Kokemukset väkivallasta 

myös lisäävät toleranssia väkivaltaa kohtaan ja saattavat altistaa käyttämään väkivaltaa myö-

hemmissä ihmissuhteissa konfliktien ratkaisutilanteissa. (Bank 1992; Finkelhor ym. 1988; Gel-

les & Cornell 1990; Mihalic & Elliott 1997, ks. Hoffman & Edwards 2004, 187). Kanssakäyminen 

ja vuorovaikutus väkivaltaisen ihmisen kanssa ei siis ainoastaan aiheuta jäljittelyä, vaan opet-

taa myös perusteet ja motivaatiot käytökselle (Akers 2000, ks. Hoffman & Edwards 2004, 

189). Lisäksi väkivaltaa ei opita ainoastaan perheissä, vaan sitä voidaan oppia myös vertais-

ryhmissä, televisiosta tai video- ja tietokonepeleistä (Bandura 1973; Irwin & Gross 1995, ks. 

Hoffman & Edwards 2004, 190). Lapsen väkivaltaisuus ei siis automaattisesti tarkoita, että 

koko perhe on väkivaltainen (Hoffman & Edwards 2004, 190). 

Monet tutkijat ovat havainneet, että sisarusväkivaltaa esiintyy eniten niissä perheissä, joissa 

on myös vanhempi - lapsi väkivaltaa (esim. Hotaling, Straus & Lincoln 1990, ks. Kiselica & 

Morrill-Richards 2007, 152; Straus ym. 1980, ks. Hoffman & Edwards 2004, 190; Eriksen & Jen-

sen 2009, 200; Eriksen & Jensen 2006, 503-504; Bender 1953; Carek & Watson 1964; Green 

1984; Haj-Yahia & Dawud-Noursi 1998; Hotaling ym. 1990; Kratcoski 1984; Rosenthal & 

Doherty 1984; Steinmetz 1977; Straus ym. 1980; Straus & Gelles 1990; Tooley 1975, ks. Hoff-

man & Edwards 2004, 194). Myös vanhempien välisellä väkivallalla on havaittu yhteys sisarus-

ten väliseen väkivaltaan (Straus ym. 1980, ks. Hoffman & Edwards 2004, 190; Graham-Ber-

mann, Cutler, Litzenberg & Schwartz 1994; Hoffman ym.  2005, ks. Tucker, Finkelhor, Turner 

& Shattuck 2014, 626). Eriksenin ja Jensenin mukaan (2009, 201) lapsen suora kokemus 
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vanhemman väkivallasta on merkitsevämpi kuin parisuhdeväkivallan todistaminen tai vanhem-

man asenteet. 

Sisarussuhde 

Yksi selitys sille, miksi väkivaltaista käytöstä ylipäänsä esiintyy sisarussuhteissa, on se, että ne 

ovat ensimmäisiä konteksteja, joissa ihmissuhdetaitoja ja sosiaalisen kanssakäymisen malleja 

harjoitellaan (McHale, Updegraff & Whiteman 2012, ks. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 

2014, 626). Toisin sanoen sisarussuhde itsessään on jo riskitekijä. On kuitenkin myös sellaisia 

sisarussuhteen piirteitä, jotka erityisesti saattavat altistaa väkivallan esiintymiselle, kuten 

patriarkaalipohjainen tai muu epäoikeudenmukainen kotitöiden jako, ongelmat perheen omai-

suuden jaossa ja jatkuva pienemmän sisaruksen peräänkatsomisvelvollisuus (Hoffman & Ed-

wards 2004, 194). 

Sukupuoli ja ikä 

Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että sisarusten sukupuoli saattaa olla merkitsevä tekijä 

sisarusväkivallassa. Tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että pojat tekevät tyttöjä todennä-

köisemmin väkivaltaisia tekoja sisarustaan kohtaan (Eriksen & Jensen 2009, 193-194; Hoffman 

& Edwards 2004, 196). Caffaron ja Conn-Caffaron mukaan (1998, ks. Kiselica & Morrill-

Richards 2007, 152) sisarusväkivalta on pojilla jopa kaksi kertaa yleisempää kuin tytöillä. Myös 

poikalasten määrä itsessään on merkitsevä; mitä enemmän poikapuolisia sisaruksia, sitä suu-

rempi määrä vakavaa väkivaltaa (Eriksen & Jensen 2009, 201). Näistä huolimatta uhriksi it-

sensä raportoivia poikia on vähemmän kuin tyttöjä (Duncan 1999; Goodwin & Roscoe 1990, ks. 

Kiselica & Morrill-Richards 2007, 152). 

Kysymykseen siitä, millainen sisaruspari on väkivallalle alttein, on tutkimuksissa saatu erilai-

sia tuloksia. Graham-Bermannin ym. mukaan (1994, ks. Hoffman & Edwards 2004, 188) vaka-

viin konflikteihin ovat suurimmassa riskissä joutua sisarusparit, joissa on vanhempi veli ja 

nuorempi sisko. Toisten tutkimusten mukaan sisaruspareilla, joissa on kaksi poikaa, on paljon 

suurempi taipumus keskinäiseen aggressioon kuin sisko – veli- ja sisko – sisko-sisaruspareilla 

(Dunn & Kendrick 1982; Brody, Stoneman, MacKinnon & MacKinnon 1985, ks. Kiselica & Mor-

rill-Richards 2007, 153). Suuri riski vakavaan sisarusväkivaltaan on myös siskoilla, jotka poik-

keavat merkittävästi sukupuolirooliodotuksista ja nuorimmilla veljillä, jotka haastavat isom-

man veljen auktoriteettia ja dominointia (Graham-Bermann & Culter 1992; Klagsbrun 1992 ks. 

Hoffman & Edwards 2004, 196). 

Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että sisarusväkivalta vähenee iän myötä (esim. Eriksen & 

Jensen 2006, 499; Cicirelli 1995, ks. Hoffman & Edwards 2004, 196; Eriksen & Jensen 2009, 

202). Mahdollinen selitys tälle on, että vanhemmat sisarukset käyttävät vähemmän väkival-

taa, koska heidän verbaaliset taidot ja ongelmanratkaisutaidot ovat kehittyneempiä (Cicirelli 
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1995, ks. Hoffman & Edwards 2004, 196). Vaikka sekä lievä että vakava väkivalta sisarusten 

välillä vähenee iän myötä, iänmukainen väheneminen on dramaattisempaa nimenomaan lie-

vän väkivallan yhteydessä (Eriksen & Jensen 2009, 202).  

Sisarusaggression riskiin saattaa lisäksi vaikuttaa lasten syntymäjärjestys ja ikäerot (Caspi 

2008, 577). Esimerkiksi ensin syntyneet lapset ovat Martinin ja Rossin mukaan (1995, ks. Caspi 

2008, 577) todennäköisimmin aggressiivisia. Cicirelli (1995, ks. Caspi 2008, 577) sen sijaan 

esittää, että siinä missä konfliktien määrä on suurempi lähellä toistensa ikää olevien lasten 

välillä, pahoinpitely saattaa olla yleisempää sisaruksilla, joilla on enemmän ikäeroa. 

Perheen sosiaalinen asema 

Sosiaalisen luokan vaikutusta sisarusväkivaltaan ei juurikaan ole tutkittu (Hoffman & Edwards 

2004, 196). Tutkimuksessa, jonka on tehnyt Straus ym. (1980, ks. Hoffman & Edwards 2004, 

196) merkittävää yhteyttä sosiaalisen luokan ja sisarusväkivallan välillä ei löydetty. Sen sijaan 

löydökset liittyen vanhempien siviilisäätyyn ja koulutuksen tasoon osoittivat, että lapset, joi-

den vanhemmat olivat naimisissa ja jotka olivat enemmän koulutettuja, kokivat enemmän si-

sarusväkivaltaa (Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 631). Tulos on päinvastainen ver-

rattuna tutkimuksiin perheväkivallasta ja lasten pahoinpitelystä; niissä väkivallan vähäisempi 

esiintyvyys on yhdistetty perheen pysyvyyteen ja parempiin resursseihin (Kang 2012; Wulczyn 

2009, ks. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 631). On saatu myös selville, että yhden 

vanhemman perheissä saattaa olla suurempi määrä sisaruskonflikteja. Tutkijat esittävät mah-

dollisiksi syiksi vähäisempää vahtimista, ylimääräistä hoitovastuuta, suurempaa määrää kodin-

hoidollisia askareita ja lisääntynyttä perheen stressiä. (Laursen 1995; Newman 1991, ks. Hoff-

man & Edwards 2004, 196.) Eriksen ja Jensen (2006, 502) havaitsivat vanhempien kokoaikai-

sen työskentelyn vähentävän sisarusväkivallan riskiä ja epäilevät vaikutuksen olevan yhtäläi-

nen verrattuna tuloihin.  

Kulttuuri 

Myös kulttuuri saattaa olla eräänlainen riskitekijä sisarusväkivallan esiintyvyyden kannalta, 

sillä sisarusväkivaltaa esiintyy määrällisesti eri verran eri kulttuureissa. Steinmetzin tutkimuk-

sen mukaan (1981, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 153) sisarusten välinen fyysinen ja 

verbaalinen aggressio oli yleisintä Yhdysvalloissa vertailtaessa viiden eri maan (Yhdysvallat, 

Suomi, Puerto Rico, Israel ja Kanada) tilastoja. Monet kulttuurit, kuten latinalaisamerikkalai-

set, afrikkalaiset ja saksalaiset hyväksyvät sisarusväkivallan normaalina osana sisarussuhdetta 

(Kiselica & Morrill-Richards 2007, 153). Eriksenin ja Jensenin mukaan (2009, 202) jotkin mak-

rosysteemien muuttujat, kuten rotu tai ikä ovat hyödyllisiä, kun erotellaan väkivallan vaka-

vuutta. He (Eriksen & Jensen 2009, 202) eivät kuitenkaan löytäneet todisteita, jotka osoittai-

sivat, että rodulla tai sosiaalisilla tunnusmerkeillä olisi mitään merkittävää suhdetta vakavaan 

tai vähemmän vakavaan sisarusväkivaltaan. 



 136 
 

 

Tekijään ja uhriin liittyviä tunnuspiirteitä 

Usein sisarusväkivallan tekijöille yhteistä on se, että he ovat joutuneet itse pakottavan kont-

rolloimisen uhreiksi (Patterson 1975, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 152). Sisarusväkival-

lan tekijään yhdistettyjä yksilöllisiä piirteitä ovat empatian puute (Silverman 1999, ks. Caspi 

2008, 577), huono itsetunto (Hanson ym. 1992, ks. Caspi 2008, 577) ja aggressiivinen tempe-

ramentti (Munn & Dunn 1988, 577, ks. Caspi 2008, 577). Myös suosimisesta johtuvat voimatto-

muuden tunteet saattavat ajaa tekijää käyttäytymään väkivaltaisesti sisarustaan kohtaan 

(Wiehe 1997, ks. Hoffman & Edwards 2004, 188).  

Meyersin tutkimuksessa (2014, 664-665) tuli esiin tapauksia, joissa väkivaltainen sisarus oli 

ajautunut huolenpitäjän rooliin. Tällaiseen tilanteeseen saattaa johtaa vanhempien poissaolo, 

vanhempien laiminlyönti, vanhempi - lapsi pahoinpitely tai yksinkertaisesti se, että hierarkki-

sessa perherakenteessa syntymäjärjestys sanelee odotuksen siitä, että vanhemmat lapset kat-

sovat nuorempien perään (Meyers 2014, 664-665). Vanhemman sisaruksen tehtävä kurinpitä-

jänä huolenpitäjän puuttuessa luo Haskinsin mukaan (2003, ks. Meyers 2014, 664-665) häm-

mennystä suhteisiin ja potentiaalisen vallan väärinkäytön. Aggressiivisuutta sisarussuhteisiin 

luo myös stressi huolenpidosta ja mielipaha, joka kehittyy, kun yhden lapsen täytyy omaksua 

pyytämätön rooli (Haskins 2003, ks. Meyers 2014, 664-665). 

Kiselican ja Morrill-Richardsin mukaan (2007, 152) uhrin ja tekijän välillä saattaa olla kehityk-

sellisiä, fyysisiä tai älyllisiä eroavaisuuksia, jotka tekevät uhrista entistä haavoittuvamman si-

sarusväkivallalle. Usein uhreja vähätellään, että heillä on vaikea temperamentti tai heidät jä-

tetään huomiotta fyysisen tai mentaalisen vamman takia. Sisarusväkivallan uhrilla ei tyypilli-

sesti ole muita tukiverkkoja ja he ovat saattaneet joutua aiemminkin joko perheenjäsenen tai 

perheen ulkopuolisen tekijän uhriksi. (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 152.) 

Teini-ikäisillä on usein fyysiset voimakkuuserot, he ovat vastuussa toisistaan, viettävät huo-

mattavan paljon aikaa yhdessä ilman valvontaa ja ovat tietoisia erityisistä haavoittuvuuksis-

taan. Nämä olosuhteet tarjoavat pahoinpitelevälle ja väkivaltaiselle vuorovaikutukselle sosi-

aalisen kontekstin ja mahdollisuuden. (Hoffman & Edwards 2004, 186.) Sosiaalisen oppimisen, 

feministisen teorian kuin myös aggressiivisen käytöksen ja perheväkivallan tutkimusten teo-

reettiset väitteet viittaavat siihen, että sisarusten välisen väkivaltaisen käytöksen ennusmerk-

kejä ovat psykologinen stressi, patriarkaaliset uskomukset ja väkivallan hyväksyminen konflik-

tien ratkomisessa (Hoffman & Edwards 2004, 195). 

Seksuaalisen väkivallan riskitekijöitä 

Perheen liiallinen seksuaalinen ilmapiiri tai jäykästi ahdasmielinen ympäristö lisäävät riskiä 

sisaruksen seksuaaliseen pahoinpitelyyn (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 150). Tällaisissa 

perheympäristöissä saattaa olla useita seksuaalisen pahoinpitelyn tekijöitä, mikä tekee 
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entistäkin vaikeammaksi havaita ja käsitellä juuri sisaruksen tekemää seksuaalista pahoinpite-

lyä (Haskins 2003, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 150). Mc Veighin mukaan (2003, 119) 

sisaruksen seksuaalista pahoinpitelyä sisältävissä perheissä on korostettu olennaisina tekijöinä 

perheväkivaltaa, vanhempien emotionaalisen yhteyden ja huolenpidon puutetta sekä sukupol-

vien välisten siteiden ongelmia. Kaltoinkohteleva käytös voi olla seurausta tekijän seksuaali-

sesti kaltoinkohdellusta tai traumaattisesta historiasta. Seksuaalisesti sisarustaan pahoinpidel-

lyt lapsi saattaa asua ympäristössä, jossa on edellytykset jatkuvalle kaltoinkohtelulle, kuten 

perheväkivallalle, fyysiselle pahoinpitelylle tai pornografialle altistumiselle. (Mc Veigh 2003, 

121.) 

Sisarusväkivaltaa selittäviä teorioita 

Hoffman & Edwards (2004, 188) lähestyvät sisarusväkivallan selityksiä hyödyntäen valmiita 

teorioita. Yhden selityksen väkivallalle tarjoaa heidän mukaansa konfliktiteoria: kun erilaiset 

mielenkiinnot aiheuttavat konfliktin, sitä yritetään ratkoa aggressiolla ja väkivalloin etenkin 

silloin, kun muut keinot eivät auta (Hoffman & Edwards 2004, 188). Teoria sosiaalisesta oppi-

misesta antaa selityksen väkivaltaa synnyttäville vuorovaikutusmalleille. Teorian mukaan käy-

tös on suurimmaksi osaksi jäljittelyn ja vahvistuksen kautta opittua. Ennen ryhtymistä jäljit-

telyyn tekijä kehittää ideoita palkinnoista ja rangaistuksista. Muiden reaktioita käytetään 

muodostamaan epäsuoria sääntöjä tulevaisuuden varalle vastaaviin tilanteisiin. (Hoffman & 

Edwards 2004, 188.) Aggressiivisen käytöksen oppimiseen vaikuttavat eniten siis mallintami-

nen ja vahvistamisprosessi. Eniten jäljitellään ja havainnoidaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat 

läheisiä, joiden kanssa yhteydenpito on tiheää ja joilla on sosiaalista valtaa. Lapsille tällaisia 

roolimalleja ovat vanhemmat ja isommat sisarukset. (Akers 1994, 2000; Bandura 1977, ks. 

Hoffman & Edwards 2004, 189.) Vahvistaminen voi tapahtua suorasti kokemalla käytöksen 

seuraukset, kuten saavuttamalla jonkin kohteen hallinta tai perheenjäsenen käytöksen muut-

tuminen halutunlaiseksi. Vahvistaminen voi olla myös toisen puolesta tehtyä, itsevahvistusta 

tai epäsuoraa, jolloin nähdään toisen saavuttavan halutut palkinnot. (Bandura 1978, ks. Hoff-

man & Edwards 2004, 189.) Myös feministisen teorian kautta voidaan löytää vastauksia ja seli-

tyksiä sisarusväkivallalle. Jos voimakkaampi ja isompi (esim. vanhempi) voi manipuloida tois-

ten käytöstä, lapsi oppii feministisen teorian mukaan patriarkaalisen mallin. Lapset, jotka 

ovat vanhemman väkivallan kohteena, saattavat kokea psykologista ahdistusta, heillä saattaa 

olla voiman käyttöä konfliktitilanteiden ratkaisuna kannattavia asenteita ja he todennäköi-

semmin joutuvat osallisiksi sisaruskonflikteihin ja fyysiseen ja psyykkiseen sisarusväkivaltaan. 

(Hoffman & Edwards 2004, 194.) 

7.5.5 Seuraukset 

Sisarusväkivallalla on useita sekä välittömiä että pitkäaikaisia vaikutuksia (Kettrey & Emery 

2006, 407-408). Lisäksi kiusaaminen sisarussuhteessa on yhdistetty niin sisäisiin kuin ulkoisiin-

kin ongelmiin (Finkelhor, Turner & Ormrod 2006; Turner, Finkelhor & Ormrod 2010, ks. 
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Skinner & Kowalski 2013, 1727; Kim, McHale, Crouter & Osgood 2007; Stocker, Burwell & 

Briggs 2002, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 397). Joistakin tutkimuksista on löydetty viitteitä 

siitä, että sisarusväkivalta vaikuttaa eri tavalla miehiin ja naisiin (Kettrey & Emery 2006, 

408).  

Ylipäänsä sisarusten välisellä vuorovaikutuksella on voimakas vaikutus: se vaikuttaa syvästi ai-

kuisuuden käsityksiin, uskomuksiin, tunteisiin ja tekoihin, vaikuttaen lopulta ymmärrykseen 

itsestä ja odotuksiin tulevaisuuden ihmissuhteista (Caffaro & Conn-Caffaro 1998; Greer & 

Myers 1992; Wiehe 1997, ks. Hoffman & Edwards 2004, 187). Sisarusväkivallan vaikutukset 

ovat myös vähintään yhtä vahingollisia kuin vanhemman lapseen kohdistamassa väkivallassa, 

koska tekijänä on merkittävin vertainen ja se on samalla vanhemman lapseen kohdistamaa 

laiminlyöntiä (Meyers 2017, 347). Meyersin tutkimus (2014, 668) paljasti, että sisarusväkivalta 

voi olla uhrille emotionaalisesti ja fyysisesti äärimmäisen vaarallista ja että sen vauriot voivat 

olla syvät sekä lapsuudessa että aikuisuudessa. 

Välittömät vaikutukset 

Välittömiä lapsuuden korrelaatioita sisarusaggressioon liittyen tutkineet poikittaistutkimukset 

osoittavat, että trauma- ja ahdistusoireet (uhrissa), rikollisuus (uhrilla ja tekijällä), aggressio 

(molemmilla) ja päihteiden käyttö (molemmilla) esiintyvät yhdessä sisarusten verbaalisen ja 

fyysisen aggression kanssa (Button & Gealt 2010; Finkelhor ym. 2006; Patterson ym. 1984, ks. 

Mathis & Mueller 2015, 316). Yhä enemmän on todisteita myös siitä, että sisaruksen uhriksi 

joutuminen on yhteydessä lapsen heikentyneeseen mielenterveyteen (Tucker, Finkelhor, Tur-

ner & Shattuck 2013, ks. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 625). Meyersin tutkimuk-

sessa (2014, 662) kävi ilmi, että sisarusväkivalta voi olla laukaisevana tekijänä vanhemman 

lapseen kohdistamassa pahoinpitelyssä. 

Pitkäaikaisvaikutukset 

Sisarusväkivallan pitkäaikaisseurauksiin kuuluvat vaikeudet ihmissuhteissa, uhrin roolin toista-

minen ihmissuhteissa, yliherkkyys, jatkuvat itsesyytökset, viha tekijää kohtaan, syömishäiriöt, 

päihteiden ongelmakäyttö, masennus ja post-traumaattinen stressihäiriö (Wiehe 1997, ks. 

Kettrey & Emery 2006, 408; Meyers 2017, 335-336; Hoffman & Edwards 2004, 187; Shadik, 

Perkins & Kovacs 2013, 53; Meyers 2014, 655). Myös muissa tutkimuksissa (esim. Bank ym. 

1996; Cicirelli 1995; Dunn ym. 1994; Graham-Bermann ym. 1994; Graham-Bermann & Culter 

1992; Klagsbrun 1992, ks. Hoffman & Edwards 2004, 187) väkivaltaiset ja konfliktiset lapsuu-

den sisarussuhteet on yhdistetty nuorten ja aikuisten masennukseen, epävarmuuteen, kelvot-

tomuuden tunteisiin ja itsetunto-ongelmiin. Tutkimuksissa on löydetty viitteitä myös siitä, 

että sisarusväkivalta on yhteydessä myöhempään väkivaltaiseen käytökseen niin seurustelu-

suhteessa, vertaisten kanssa kuin vanhempina (Gully, Dengerink, Pepping & Bergstrom 1981; 

Loeber, Weissman & Reid 1983; Simonelli, Mullis, Elliott & Pierce 2002; Steinmetz 1977, ks. 
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Eriksen & Jensen 2006, 497). Aikuisia tutkivat kliinikot ovat havainneet, että sisarusväkival-

lalla on pitkäkestoisia ja tuhoisia vaikutuksia aikuisten sisarusten relationaalisiin siteisiin 

(Bank & Kahn 1982; Caffaro & Conn-Caffaro 1998; Wiehe 1997, ks. Eriksen & Jensen 2006, 

497). Mathisin ja Muellerin tutkimuksen (2015, 323) löydökset osoittavat, että sisarusaggressi-

olla on itsenäinen yhteys aikuisuuden ongelmiin. 

Meyersin (2017, 346) tutkimuksessa havaittiin, että jotkin defenssit saattavat muodostua sisa-

rusväkivallasta selviytyjien jälkiseurauksiksi. Osa tutkimukseen osallistuneista sisarusväkival-

taa kokeneista informantikoista ei pystynyt kertomaan tarkkoja tilanteita väkivaltakokemuk-

sistaan (Meyers 2017, 346). Tämä saattoi Meyersin mukaan (2017, 346) johtua defenssi-meka-

nismeistä, joilla henkilö pyrkii etsimään helpotusta ahdistukseen ja välttämään uudel-

leentraumatisoitumisen. Kyvyttömyys palauttaa mieleen tiettyjä tapahtumien yksityiskohtia 

saattaa tarjota suojaavan kilven koettelemuksia vastaan (Meyers 2017, 346). 

Sisäiset ongelmat 

Hoffmanin ja Edwardsin mukaan (2004, 187) sisarusväkivallalla on vaikutusta psykologiseen 

hyvinvointiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sisarusväkivaltaa kokeneet lapset ja aikuiset 

ovat kokeneet mielenterveyden ongelmia (Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2013, ks. 

Perkins & O’Connor 2016, 91), yksinäisyyttä ja psykologisia ongelmia (Duncan 1999, ks. Per-

kins & O’Connor 2016, 91). Meyers havaitsi tutkimuksessaan (2014, 662), että ymmärryksen 

puutteella väkivaltaisen käytöksen syistä oli erityisesti vaikutusta uhriin. Pahoinpitely yhdis-

tettynä hämmennykseen ja menetyksen tunteeseen synnytti uhrissa kärsimystä ja itsensä 

mustamaalaamista. Kykenemättömyys ymmärtää väkivallan syitä aiheutti kroonisen ahdistuk-

sen, epätoivon ja voimattomuuden tilan. Tutkimuksen löydökset osoittivat, että pahoinpitele-

vällä sisarussuhteella, josta vanhempien reagoinnin puute tekee entistäkin intensiivisemmän, 

on merkittävästi vaikutusta uhrin itsetuntoon ja kokemukset vaikuttavat läpi aikuisuuden. 

(Meyers 2014, 662-666.) 

Ulkoiset ongelmat 

Sisarusaggressio on yhdistetty negatiiviseen käytökseen lapsuuden ja aikuisuuden aikana 

(Brody 1998; Dunn ym. 1994, ks. Hoffman & Edwards 2004, 186). Lapsuuden sisarusaggressio 

saattaa esimerkiksi ennustaa väkivaltaisuutta seurustelusuhteessa (Noland ym. 2014, ks. Mat-

his & Mueller 2015, 316; Reese-Weber 2008, ks. Perkins & O’Connor 2016, 91). Sisarusväki-

valta on yhdistetty myös negatiivisiin suhteisiin esikoulu- ja ala-asteikätovereiden kanssa 

(Berndt & Bulleit 1985; MacKinnon-Lewis ym. 1997; Stormshak ym. 1996, ks. Hoffman & Ed-

wards 2004, 186). Muita sosiaalisia ongelmia, joihin sisarusväkivallalla saattaa olla yhteyttä, 

ovat kiusaaminen (Duncan 1999; Stormshak, Bellanti & Bierman 1996, ks. Caspi 2008, 576), 

negatiivinen koulukäyttäytyminen (Garcia, Shaw, Winslow & Yaggi 2000, ks. Caspi 2008, 576), 

akateemiset vaikeudet (Kingston & Prior 1995, ks. Caspi 2008, 576) sekä nuoruuden ja 
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varhaisaikuisuuden aikaiset pidätykset (Bank, Patterson & Reid 1996, ks. Caspi 2008, 576). Si-

sarusaggressioon yhdistettyjä ulkoisesti ilmeneviä ongelmia ovat myös käytösongelmat ko-

tona, impulsiivisuus ja heikko sosiaalinen kanssakäyminen (Natsuaki, Ge, Reiss & Neiderhiser 

2009; Wolke & Samara 2004, ks. Skinner & Kowalski 2013, 1727). 

Vaikutukset sukupuolen mukaan 

Naisilla vaikutukset ovat usein yhteydessä psykologiseen mukautumiseen (Graham-Bermann, 

Cutler, Litzenberger & Schwartz 1994, ks. Kettrey & Emery 2006, 408). Sisarusväkivallan koh-

teiksi joutuneisiin naisiin on liitetty esimerkiksi ahdistuneisuus varhaisaikuisuudessa (Graham-

Bermann ym. 1994, ks. Kettrey & Emery 2006, 408; Eriksen & Jensen 2006, 498). Sen sijaan 

miehillä ominaiset sisarusväkivallan vaikutukset ovat yhteydessä aggressiivisuuteen ja rikolli-

suuteen (Bank, Patterson & Reid 1996; Milosh 1992, ks. Kettrey & Emery 2006, 408). Bank ym. 

(1996, ks. Kettrey & Emery 2006, 408) havaitsivat, että miehillä keskilapsuuden aikainen ne-

gatiivinen käytös sisarusten välillä on korkeasti ennustava tekijä aikuisuuden vangitsemiseen. 

Miloshin tutkimuksessa (1992, ks. Kettrey & Emery 2006, 408) havaittiin vihanhallintaan apua 

etsineiden miesten raportoivan muita enemmän sisarusväkivaltaa sekä uhreina että tekijöinä. 

Vahva yhteys on löydetty myös sisarusväkivallalla (sekä uhrina että tekijänä) ja myöhemmän 

vaiheen seurusteluväkivallalla miehillä (Simonelli ym. 2002, ks. Kiselica & Morrill-Richards, 

150; Mathis & Mueller 2015, 316). 

Seksuaalisen pahoinpitelyn seuraukset 

Sisaruksen tekemän seksuaalisen pahoinpitelyn seuraukset ovat yhtä vakavia kuin vanhemman 

lapseen kohdistaman seksuaalisen pahoinpitelyn seuraukset. Seksuaalisesti pahoinpidellyillä 

ilmenee muita enemmän masennusta, päihteiden käyttöä, syömishäiriöitä, itsetuhoisia aja-

tuksia, pakonomaista kuluttamista ja häiritseviä pakonomaisia takaumia. (Rudd & Herzberger 

1999, ks. Mc Veigh 2003, 119.) Itse pahoinpitelyn lisäksi myös pahoinpitelyn paljastumispro-

sessilla voi olla negatiivisia vaikutuksia uhriin. Uhri voi esimerkiksi tuntea olevansa vastuussa 

perhesuhteiden hajoamisesta tai häntä saatetaan syyllistää pahoinpitelyn esiintymisestä. On 

mahdollista, että uhri on myös pakotettu pysymään yhteyksissä sisarukseen perheen yhdessä 

pysymisen nimissä. Joskus uhri kokee ainoaksi mahdollisuudekseen sanojensa pyörtämisen, 

koska paljastumisen taakka ja sen jälkeisen tuen puute on yksinkertaisesti liikaa. Ammattilai-

set, jotka eivät usko tai syyttävät uhria, lisäävät paljastumisen negatiivisia vaikutuksia uh-

rille. (Mc Veigh 2003, 120.) Seksuaalisella pahoinpitelyllä voi olla negatiivisia seurauksia myös 

sen tekijälle. Mc Veighin (2003, 121) mukaan seksuaalisesti pahoinpitelevä sisarus on riskissä 

joutua vanhempiensa pahoinpitelyn kohteeksi tai joutua perheensä hylkäämäksi.  

Muita tutkimustuloksia liittyen seurauksiin 
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Joidenkin tutkimusten mukaan psykologinen pahoinpitely voi olla lapselle haitallisempaa kuin 

fyysiset vauriot (Wolfe 1987, ks. Hoffman & Edwards 2004, 186). Psyykkinen väkivalta voi olla 

vahingollista etenkin, jos se on toistuvaa ja heikentää lapsen itsetuntoa tai se on vallan, voi-

man ja kontrollin hyväksikäyttöä tai sisaruksen terrorisoimista (Hoffman & Edwards 2004, 

195). Siihen, miten paljon emotionaalisia vaikeuksia sisarusaggressio lapselle aiheuttaa, saat-

taa vaikuttaa se, taisteleeko sisarus aggressiivista sisarusta vastaan vai ei. Graham-Bermannin 

ym. tutkimuksessa (1994, ks. Mathis & Mueller 2015, 316) nimittäin huomattiin, että vastaan 

taistelleilla esiintyi muita vähemmän emotionaalisia vaikeuksia.  

Sisarusväkivalta saattaa vaikuttaa epäsuorasti myös perheen ulkopuolisten hyvinvointiin, 

koska se on liitetty myös koulukiusaamiseen (Ensor, Marks, Jacobs & Hughes 2010; Finkelhor, 

Turner & Ormrod 2006, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 53). Shadikin, Perkinsin ja Kovacsin 

(2013, 54) mukaan on mahdollista, että sisarusväkivalta kärjistää vanhempien stressiä ja joh-

taa vanhempien väkivaltaiseen käytökseen, jos he eivät tiedä, kuinka selviytyä tämän ilmiön 

kanssa. Lisäksi Simonelli ym. (2002, ks. Skinner & Kowalski 2012, 1727) epäilevät, että sisa-

rusväkivalta opettaa lapsille väkivallan olevan hyväksyttävä tapa ratkoa asioita muuallakin. 

7.5.6 Ennaltaehkäiseminen, puuttuminen ja ratkaisut 

Tutkimukset liittyen sisarusväkivallan ennaltaehkäisemiseen, puuttumiseen ja estämiseen 

ovat niukkoja ja vajavaisia (Perkins & O’Connor 2016, 92). On olemassa tiettyjä ammattiryh-

miä, kuten lastensuojelu, sosiaalipalveluiden tarjoajat, viranomaiset ja kliinikot, joiden eri-

tyisesti tulisi kiinnittää huomiota sisarusväkivaltailmiöön (Meyers 2017, 334). 

Ennaltaehkäiseminen 

Kun halutaan ennaltaehkäistä sisarusten välistä väkivaltaa, huomio kannattaa suunnata van-

hempiin. Yksi kaikkein lupaavimmista lähestymisistä ennaltaehkäisyyn on nimittäin auttaa 

perheitä vanhemmuuden vastuissa. Kun vanhemmat ymmärtävät, miten edistää positiivista 

vanhempi – lapsi-suhdetta ja sisarusten kanssakäymistä, väkivallan riskillä koko perheessä on 

tapana vähentyä. (Donnelly 1999; Wilson 1987, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 158.) Liik-

kuminen kohti sisarusväkivallan ennaltaehkäisyä ja interventiota vaatii vanhempien huomion 

nykyisen laiminlyönnin sijaan (Meyers 2017, 348). 

Sisarusväkivallan riskin vähentämisessä on välttämätöntä opettaa vanhemmille, kuinka asete-

taan terveellisiä rajoja vaihtoehtona pakkokeinoille (Ammerman & Hersen 1991; Caffaro & 

Conn-Caffaro 1998; Horne & Sayger 1990; Patterson 1982, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 

152). Vanhemmat ovat pääroolissa sisarusten välisessä terveessä konfliktinratkomiskehityk-

sessä. Tervettä konfliktinratkaisua kehittävät vanhemmat kannustavat kunnioittavaan tuntei-

den ilmaisuun ja kompromissien tekemiseen. He mallintavat positiivista riitojenselvittelyä 
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omissa ihmissuhteissaan ja antavat lasten ratkaista erimielisyydet toistensa kanssa minimaali-

sella väliinmenolla. (J. Newman 1994; Wiehe 1997, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 151.) 

Sosiaalialan ammattilaisten käyttöön on jo olemassa jonkin verran valmiita ennaltaeh-

käisystrategioita, jotka sisältävät strukturoituja vanhempien koulutusohjelmia. Niissä opete-

taan vanhemmille, kuinka olla lapsilleen roolimalleja ja prososiaalisen käytöksen opettajia. 

Tällaisia vanhempien kouluttamiseen suunnattuja ohjelmia ovat esimerkiksi Taylorin (2004) 

kehittämä ”Successful Parenting”, Dinkmeyerin, McKayn ja Dinkmeyerin (1997) kehittämä 

”Systematic Training for Effective Parenting” ja Gordonin (2000) ”Parent Effectiveness Trai-

ning” (ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 158). Vanhempien koulutusohjelmia käytetään 

yleisesti jo esimerkiksi lastensuojelussa auttamaan vanhempia kehittämään taitojaan ja lisää-

mään lastensa turvallisuutta (Barth ym. 2005, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 54). 

Puuttuminen 

On erittäin tärkeää, että vanhemmat reagoivat ja puuttuvat sisaruskonflikteihin, koska he 

ovat lapsille vahvoja auktoriteettihahmoja (Steinmetz 1977; Wiehe 1997, ks. Hoffman & Ed-

wards, 193). Väliintulo osoittaa lapselle, että vanhempi ottaa tilanteen tosissaan. Se viestit-

tää myös, että vanhempi on saatavilla auttaakseen tilanteen ratkaisussa ja että hän on ehkäi-

semässä tilanteen eskaloitumista pidemmälle pahoinpitelyksi tai kostoksi. (Bennett 1990; 

Brody 1998; Wiehe 1997, ks. Hoffman & Edwards, 193.) Hoffmanin ja Edwardsin mukaan 

(2004, 194) vanhempien puuttuminen vähentää sisarusten konflikteja, aggressiota ja väkival-

taa. Jos vanhemmat vähättelevät sisarusten välistä psyykkisesti pahoinpitelevää käytöstä ei-

vätkä etsi lapsilleen apua, väkivallalla voi olla vakavat ja kauaskantoiset seuraukset (Kiselica 

& Morrill-Richards 2007, 149). Meyersin tutkimukseen (2014, 663) osallistuneet sisarusväkival-

lan uhrit raportoivat, että ilman vanhempien tehokasta puuttumista väkivaltaan, he ajatteli-

vat, että heidän oli täytynyt tehdä jotain saadakseen aikaan sisaruksen pahoinpitelyn. Lapset 

tulkitsivat vanhempien toimettomuuden merkkinä siitä, että vanhemmat eivät takaa mitään 

apua. Todellisuudessa vanhemmat ovat ehkä olleet kykenemättömiä vaikuttamaan sisaruksen 

väkivaltaiseen käytökseen. (Meyers 2014, 663.) 

Ulkopuolisten sisarusväkivaltaan puuttumisen vähäisyys selittynee sillä, että ei ole olemassa 

erityisiä lakeja, jotka suojaisivat sisarusta toiselta sisarukselta (Meyers 2017, 334). Lastensuo-

jelussa sisarusväkivaltaan puuttumisen haasteena on, että sen tunnistamiseen ei ole tarjottu 

perussääntöjä, eikä työntekijöitä ole koulutettu tunnistamaan sitä (Meyers 2014, 654). Meyer-

sin tutkimus antaa viitteitä siitä, että uhrin häpeän ja hämmennyksen tunteet saavat hänet 

pitämään ulkopuoliset etäällä. Tämä asettaa haasteita tunnistaa puuttumisen tarve. (Meyers 

2014, 666.) Ilman ajankohtaisia sääntöjä, jotka identifioivat sisarusväkivallan vaikuttavaksi 

ilmiöksi ja erottavat sen sisarusten välisestä kilpailusta, viranomaisilla, sosiaalipalvelujen tar-

joajilla ja mielenterveystyöntekijöillä ei ole toimenpiteitä suojella lapsia (Meyers 2014, 668). 
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Sisarusväkivallan tunnistaminen ja ymmärtäminen jo sen ilmenemisen aikana on kuitenkin 

välttämätöntä uhrin suojelemiseksi emotionaalisilta ja fyysisiltä haitoilta ja koko perhesystee-

minkin hyvinvoinnin kannalta (Meyers 2017, 337).  

Meyersin (2017, 348) mukaan erityisesti kliinikoilla ja lastensuojelujärjestelmällä on tärkeä 

rooli sisarusväkivallan havaitsemisessa ja siltä suojelemisessa. Aiemmassa tutkimuksessaan 

(2014, 669) Meyers esitti sisarusväkivaltaa kohtaaville työntekijöille ohjeistuksia liittyen puut-

tumiseen. Ohjeiden mukaan lastensuojelutyöntekijöiden on ensinnäkin välttämätöntä tunnis-

taa perhedynamiikassa tekijät, jotka luovat riskin sisarusten väliselle väkivallalle. Lisäksi 

työntekijöiden täytyy olla avoimia kaikkien perheenjäsenten perspektiiveille ja epäoikeuden-

mukaisuuden kokemuksille. Myöskin lastensuojelutarpeen arviointia tulee laajentaa yli van-

hempi - lapsi-suhteen. Lopuksi, perheenjäseniä haastatellessa täytyy olla tietoinen, että 

kaikki kokemukset siitä, että ihminen havaitsee olevansa uhri, ovat heille tosia. (Meyers 2014, 

669.)  

Vaikka sisarusaggressio on yleistä ja haitallista, ei siihen ole juurikaan olemassa interventio-

teknologiaa (Caspi 2008, 576). Myös Kiselica ja Morrill-Richards (2007, 153) toteavat, että si-

sarustaan kiusaavien ohjausprosessista on kirjoitettu hyvin vähän. On kuitenkin tärkeää, että 

ammattilaiset ottavat tosissaan jokaisen raportoidun pahoinpitelyn ja havainnoivat sisarusten 

välistä käytöstä. Jos pahoinpitelyä ei käsitellä, on vaarana, että uhri sisäistää pahoinpitelevät 

viestit. (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 149.) Se, että ammattilaiset oppivat erottamaan si-

sarusväkivallan sisaruskilpailusta saattaa auttaa sellaisten interventiostrategioiden ja arvioin-

tityökalujen kehittämisessä, joilla vanhempia voidaan auttaa ymmärtämään ja käsittelemään 

sisarusten väkivaltaista käytöstä (Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 56). Sisarusaggression hoito-

muotojen rakentaminen vaatii ottamaan huomioon kontekstuaaliset seikat, kuten sukupuolen, 

kulttuurin ja uskonnon, sillä sisarussuhteilla ja sisarusaggressiolla saattaa olla erilaisia merki-

tyksiä eri kulttuuri- ja uskontoryhmillä (Caffaro & Conn-Caffaro 1998; Cicirelli 1995; Korbin 

1995, ks. Caspi 2018, 577). 

Perheen positiivista ilmapiiriä edistämään ja sisarusaggression negatiivisia seurauksia yksilön 

hyvinvointiin torjumaan on kehitetty ohjelmia, joissa opetetaan sosiaalisia taitoja. Ensimmäi-

sissä vanhemmille suunnatuissa ohjelmissa, joissa harjoitellaan sisaruskonfliktien hallitse-

mista, mallia oli otettu ikätoverikonfliktien interventioista. Näiden ohjelmien tarkoituksena 

oli vähentää negatiivista käytöstä. (Johnston & Freeman 1998; Kramer 2004, ks. Caspi 2018, 

397.) Uudemmat ohjelmat sitä vastoin painottuvat enemmän opettamaan positiivisia sosiaali-

sia taitoja (Caspi 2018, 397). Joissakin interventio-ohjelmissa työskennellään suoraan lasten 

kanssa tarkoituksena parantaa sisarusten välistä kanssakäymistä (Kramer 2004, ks. Caspi 2018, 

397). Toisissa ohjelmissa sen sijaan harjoitutetaan vanhempien sovittelutekniikoita sisarusten 

riitatilanteissa (esim. Smith & Ross 2007, ks. Caspi 2018, 397). Kummankin tyyppisissä ohjel-

missa lapset oppivat joko suoraan tai epäsuoraan (vanhempien kautta) sosiaalista 
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sensitiivisyyttä, vihanhallintastrategioita, rakentavia vaihtoehtoja riitelylle ja ottamaan tilan-

teeseen perspektiiviä (Caspi 2018, 397). Sosiaalisten taitojen opettamisen ideana on sisarus-

suhteen parantaminen ja tulevien konfliktien ennaltaehkäisy (Johnston & Freeman 1998, ks. 

Caspi 2018, 397). Sellaiset interventiot, jotka onnistuneesti ehkäisevät tai puuttuvat sisarus-

ten konflikteihin ja sisarusaggressioon, voivat vaikuttaa ja kehittää positiivisesti yksilön hyvin-

vointia ja sisarussuhdetta sekä vähentää perheväkivaltaa (Caspi 2018, 404). 

Shadik, Perkins ja Kovacs (2013) ovat luoneet esimerkin, kuinka sisarusväkivallan käsittely 

voisi tapahtua vanhemmille suunnatussa interventio-ryhmässä ja millaisia asioita siellä on 

hyvä harjoitella. Heidän mukaan ensimmäinen askel on ryhmän sisäänottoprosessin yhtey-

dessä selvittää sisarussuhteiden laatua kysymällä siitä rutiininomaisesti jokaiselta osallistu-

jalta. Tässä yhteydessä arvioidaan sisarusväkivallan esiintymistiheyttä, vakavuutta ja krooni-

suutta. Sisarusdynamiikan paremman ymmärryksen on tarkoitus auttaa hoidon suunnittelussa. 

Oleellisena ryhmän strategiana on lisätä perheenjäsenten kommunikaatiotaitoja. Ensimmäi-

nen vaihe on auttaa vanhempia ilmaisemaan itseään rauhallisesti, seuraavaksi on tärkeää 

saada heidät ymmärtämään positiivisen vahvistuksen tärkeys. (Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 

55.) Jämäkkien, vakuuttavien kommunikointitaitojen ja minä-kielen opettaminen lapsille on 

tärkeää, koska se auttaa lapsia hallitsemaan turhautumisiaan ja pettymyksiään. Vanhempia 

voidaan opastaa myös luomaan selvät säännöt sallitulle käytökselle. Lapset noudattavat mie-

luiten sääntöjä, joiden luomisessa ovat itse olleet osallisena (Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 

56.) Myös vanhempien sovittelutaitojen harjoituttamisella sisaruskonfliktien käsittelyssä on 

todistetusti positiivisia vaikutuksia lapsiin ja perheisiin (Siddiqui & Ross 2004; Smith & Ross 

2007, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 56). Yksi tapa käsitellä sisarusväkivaltaa ryhmissä on 

näyttää vanhemmille videoleike sisarusten väkivallasta ja keskustella, mikä käytös oli hyväk-

syttävää ja mikä ei-hyväksyttävää. Fasilitaattorit voivat auttaa vanhempia luomaan kieltä ja 

odotuksia koskien sisarusväkivaltaa ottamalla heidän roolinsa ja esittämällä vaihtoehtoja, 

kuinka tilannetta tulisi käsitellä. (Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 56.) Shadikin, Perkinsin ja 

Kovacsin (2013, 56) mukaan sisarusväkivallan käsittely vanhempien interventioryhmissä on 

tärkeää, jotta vanhemmat saisivat tietoa ja resursseja tunnistaa ja hallita tätä osaa perhevä-

kivallasta.  

Kiselica ja Morrill-Richards (2007, 153) suosittelevat sisarusväkivaltaan puuttumista varten 

sellaisen monitahoisen mallin kehittämistä, joka sisältäisi perhekonseptin, selviytymisstrategi-

oita ja kognitiivis-behavioristisen vihan- ja aggressionhallinnan perusteet. Kolmivaiheisen oh-

jausprosessin olisi tarkoitus keskittyä koko perheeseen eikä vain tekijään tai uhriin. Ohjauk-

seen voisi yhdistää sisarusväkivallalle ominaisia strategioita sekä tekniikoita, joita on käytetty 

kiusaajien ja aggressiivisten perheiden kanssa. Vakavammin häiriintyneissä perheissä arvioin-

tiprosessi saattaa vaatia formaalisia metodeja yhdistettynä pitkäkestoiseen terapiaan, jossa 

painotuksena on opettaa vanhemmille tehokkaita kasvatustaitoja ja valistaa koko perhettä 

konfliktinratkaisustrategioista. (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 155.) Vaikka huomio on koko 
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perheessä, ohjaajan olisi hyvä täydentää perhetapaamisia yksilötapaamisilla ja pariohjauk-

sella käsitelläkseen kokonaisvaltaisesti suurta ongelmavyyhtiä. Ohjaaja voi edistää sosiaalis-

ten ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä terapeuttisilla strategioilla. Tällainen strategia on 

esimerkiksi auttaa perhettä luomaan itselleen kaikkien hyväksymät säännöt, joissa on esimer-

kit hyväksyttävästä ja kielletystä käytöksestä sekä nimetyt palkkiot hyvästä käytöksestä ja 

seuraamukset epähyväksyttävästä käytöksestä. Muita terapeuttisia strategioita ovat perheen 

auttaminen konfliktinratkaisustrategioiden oppimiseen ja harjoittamiseen sekä käsittelemään 

ulkoisia stressinaiheuttajia, jotka verottavat perheen kykyä selviytyä. (Kiselica & Morrill-

Richards 2007, 155.) 

Sisarusväkivaltaan puuttumisen avuksi on viime vuosina kehitetty muutamia virallisia mitta-

reita, joilla sisarusväkivaltaa voi arvioida (Kiselica & Morrill-Richards 2007, 155). Kaikista kat-

tavin on ”the SiblingAbuse Interview” (SAI; Caffaro & Conn-Caffaro 1998, ks. Kiselica & Mor-

rill-Richards 2007, 155). Muita hyödyllisiä työvälineitä, joilla sisarusten välistä väkivaltaa per-

heissä voi arvioida ovat ”the Scale of Negative Family Interactions” (Simonelli ym. 2002, ks. 

Kiselica & Morrill-Richards 2007, 155), “the Conflict Tactics Scale” (Straus 1979; Straus, 

Hamby, Finkelhor, Moore & Runyan 1998, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 155) ja ”the 

Sexual Experiences Survey” (Koss & Gidycz 1985, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 155).  

Ratkaisut 

Hoetgerin, Hazerin ja Brankin tutkimuksen tulokset (2015, 109) viittaavat siihen, että parempi 

tietoisuus sisarusväkivallasta saattaisi olla avuksi ongelman vähentämisessä. He ehdottavat, 

että nykyiset koulukiusaamiseen liittyvät interventiot ja koulutusohjelmat voisi laajentaa si-

sältämään myös sisaruskiusaamisen. Tämä voisi lisätä tietoisuutta sisarusväkivallasta sekä 

siitä raportoimista ja niiden myötä vähentää sen esiintymistä. (Hoetger, Hazer & Brank 2015, 

109-110.) 

Perkinsin ja O’Connorin (2016, 92) mukaan sosiaalityön tehtävänä on käsitellä kaikenlaista vä-

kivaltaa, joka koskettaa lapsia ja aikuisia - sisältäen fyysisen ja psyykkisen väkivallan sisarus-

ten välillä. Tästä johtuen sosiaalityön ammattilaiset ovat heidän mielestään avainasemassa 

sisarusväkivaltaongelman ratkaisemisessa. Sosiaalityön kentällä on Perkinsin ja O’Connorin 

(2016, 91) mukaan kaksi areenaa, jotka erityisesti keskittyvät lapsiin haavoittuvaisena väes-

tön osana: lastensuojelu ja lasten mielenterveystyö. Sosiaalialan työntekijöiden pitäisi arvi-

oida ja kehittää interventioita, joiden tavoitteena on ehkäistä ja ratkaista sisarusten välistä 

fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa (Perkins & O’Connor 2016, 92). Jotta voisi tunnistaa tera-

peuttisten interventioiden asianmukaiset tavoitteet, huomio tulisi kiinnittää sisarusväkivaltaa 

kokeneiden lasten mielenterveydellisiin oireiluihin (Perkins & O’Connor 2016, 91). Sosiaali-

työntekijöiden tulisi toimia myös sisarusväkivallan uhreina olevien lasten puolestapuhujina, 
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koska lapset ovat haavoittuvaisia, eikä heidän äänensä tule muuten kuuluviin (Wiehe 1997, ks. 

Perkins & O’Connor 2016, 92).  

Jotta sosiaalityön ammattikunta voi ottaa johdon tämän sosiaalisen ongelman ratkaisemiseksi, 

sen täytyy ymmärtää ilmiön yleisyys, seuraukset ja korrelaatit sekä käytännön toimintaperi-

aatteiden puuttuminen ja interventiot käsitellä sisarusväkivaltaa (Perkins & O’Connor 2016, 

91). Meyers (2017, 346-347) ehdottaakin, että lastensuojelutyöntekijät tulee kouluttaa tun-

nistamaan vanhemman ja lapsen sekä sisarusten väliset dynamiikat, jotka luovat sisarusväki-

vallan esiintymiselle otolliset olosuhteet. Viranomaisten ja lastensuojelun asiantuntijoiden 

kouluttaminen sisarusväkivallan erottamiseen tavallisesta kilpailevasta käytöksestä voisi ai-

kaansaada suuremman julkisen huomion ongelmalle (Meyers 1017, 347). 

Yksi tärkeä avaintekijä ongelman ratkaisemiseksi on Wiehen mukaan (1997, ks. Kiselica & 

Morrill-Richards 2007, 159) sisarusväkivaltaan liittyvien sosiaalisten normien uudelleenmäärit-

tely. Oleellinen askel tähän suuntaan on hänen mielestään se, että sosiaalialan valtuutetut 

ohjaajat oppisivat puhumaan sisarusväkivaltailmiöön liittyvän koulutuksen ja tuen puolesta 

(Wiehe 1997, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 159). Myös aiemmin mainitut vanhemmille 

suunnatut interventio-ohjelmat on todettu hyväksi keinoksi vähentää tai eliminoida lapsen 

kaltoinkohtelua ja parantaa vanhempien taitoja edistää perheen terveyttä ja toimivuutta 

(Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 54). 

Seksuaalinen väkivalta 

Kun arvioidaan, onko lapsen seksuaalinen kehitys huolestuttavaa, ammattilaisten täytyy Mc 

Veighin mukaan (2003, 117) työskennellä hyödyntäen sekä tapauskohtaista että teoreettista 

tietoa. Käytöstä pitää Mc Veighin mukaan (2003, 117) arvioida perhekontekstin lisäksi lapsen 

elämän laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa. Tämä varmistaa, että vältetään kliinisen tie-

don väärintulkinta ja lapsen käytöstä ei arvioida virheellisesti (Mc Veigh 2003, 117). Mc 

Veighin mukaan (2003, 117) on välttämätöntä, että työssään seksuaalisen pahoinpitelyn ta-

pauksia kohtaavat ammattilaiset tunnistavat, että sisaruksen tekemää pahoinpitelyä todella 

esiintyy, se on pahoinpitelyä ja sillä on haitallisia vaikutuksia uhrille. Näiden tietojen tulee 

Mc Veighin mukaan (2003, 120) ohjata ammattilaisten puuttumista. Sisaruksen tekemä seksu-

aalinen hyväksikäyttö tarkoittaa, että lapsi on joutunut pahoinpidellyksi ja riski sen uusiutu-

miseen on olemassa niin kauan, kunnes ammatillinen interventio on aktivoitu (Mc Veigh 2003, 

121). 

7.6 Arviointi ja pohdinta 

Tulosten tarkastelu on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen viimeinen ja päättävä vaihe. Vaihe 

sisältää paitsi sisällöllisen myös menetelmällisen pohdinnan sekä tutkimuksen etiikan ja luo-

tettavuuden arvioinnin. (Kangasniemi ym. 2013, 297.) Nämä löytyvät alaluvusta eettisyys ja 
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luotettavuus. Pohdintaosan tarkoitus on myös koota ja tiivistää keskeiset tulokset (Rhoades 

2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 297) ja tarkastella niitä laajemmassa käsitteellisessä, teo-

reettisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa (Kangasniemi ym. 2013, 297). Tämä toteutuu 

alaluvussa johtopäätökset.  

7.6.1 Johtopäätökset 

Tässä luvussa esitellään katsauksen tuloksista tehdyt johtopäätökset, joita syntyi yhteensä 12 

kappaletta. Johtopäätöksiä on esitetty kaikista kuudesta teemasta, jotka aineistosta muodos-

tettiin. Johtopäätöksissä saadaan tiivistetyt vastaukset katsaukselle esitettyihin tutkimuskysy-

myksiin ja ne rakentavat kuvan siitä, millaisena ilmiönä sisarusväkivalta näyttäytyy tämän 

katsauksen aineiston perusteella. Johtopäätökset on erotettu toisistaan numeroin, jotta nii-

den lukeminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Jokainen johtopäätös on perusteltu katsauk-

sen tuloksiin viitaten ja pyritty yhdistämään myös laajempaan kontekstiin teoreettisen viite-

kehyksen valossa.  

Johtopäätös 1: Sisarusväkivaltailmiöltä puuttuu yleismaailmallinen määritelmä, eikä ole yh-

teistä ymmärrystä siitä, minkälainen käytös sisarusten välillä on vakavaa  

Katsauksen perusteella näyttää siltä, että sisarusväkivallan käsite ei ole vakiintunut – edes 

tutkimuskirjallisuudessa. Sisarusten välisen ongelmallisen väkivaltaa sisältävän käytöksen ku-

vaamiseen on tutkimuskirjallisuudessa käytetty muun muassa sanoja aggressio, konflikti, kil-

pailu ja pahoinpitely (Jensen 1998, ks. Eriksen & Jensen 2006, 498). Erilaisten termien käyttö 

keskenään vaihtokelpoisesti aiheuttaa sen, että termien merkityserot hämärtyvät (Eriksen & 

Jensen 2009, 184). 

Väkivallan määrittelemistä yleisesti tarkasteltiin opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen yh-

teydessä. Tähän teoreettiseen viitekehykseen peilaten erilaisten termien käyttö väkivaltaa 

kuvattaessa viittaa mielestäni siihen, että väkivaltaa määritellään ja ymmärretään eri tavoin. 

Siihen, millaisia tekoja pidetään väkivaltana, vaikuttavat suuresti aika ja paikka, eli väkival-

taa määritellään eri tavoin historiassa ja eri yhteisöissä (Säävälä, Nyqvist & Salonen 2006, 18). 

Sisarusväkivallan määritelmäongelma juontaa tämän perusteella siitä, että jo pelkkä väkival-

tatermi ymmärretään ihmisten kesken eri tavoin. Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että 

sisarusväkivaltailmiöltä puuttuu yleismaailmallinen määritelmä ja yhteinen ymmärrys siitä, 

minkälainen käytös sisarusten välillä on vakavaa. Vakiintumaton käsitys väkivallasta sisarusten 

välillä johtaa taas siihen, että väkivaltaa ei välttämättä tunnisteta eikä siihen puututa. 

Johtopäätös 2: Sisarusväkivalta on eri asia kuin sisaruskilpailu 

Vaikka katsauksessa kävi ilmi, että tutkijat määrittelevät sisarusväkivaltaa kukin eri tavoin, 

he ovat kuitenkin pääsääntöisesti yhtä mieltä siitä, että sisarusväkivalta on sisaruskilpailusta 

erotettavissa oleva ilmiö (esim. Meyers 2017, 348; Kiselica & Morrill-Richards 2007, 149; Caspi 
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2012, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 396-397; Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104; Caffaro & 

Conn-Caffaro 1998, ks. Eriksen & Jensen 2009, 185; Finkelhor & Hashima 2001, ks. Eriksen & 

Jensen 2009, 205). Tavallisen sisarusten välisen kilpailun, kateuden ja nahistelun sekä vaka-

van, vahingollisen käytöksen toisistaan erottavat käytöksen ja tekojen vakavuus (Eriksen & 

Jensen 2009, 185-186), tarkoituksellisuus (Meyers 2017, 346; Eriksen & Jensen 2009, 185; 

Eriksen & Jensen 2006, 498), emotionaalinen vaikutus kohteeseen (esim. Meyers 2017, 346) 

sekä se, ovatko teot ja käytös yhdensuuntaisia vai molemminpuolisia (Wiehe 1997, ks. Meyers 

2017, 335; Kiselica & Morrill-Richards 2007, 149). 

Sisaruskilpailua käsiteltiin myös teoreettisen viitekehyksen yhteydessä ja myös tähän peilaten 

katsauksesta muodostunut kuva sisarusväkivallasta näyttäytyy kilpailusta erotettavana il-

miönä. Rotkirchin mukaan (2014, 183-184) sisarussuhteesta ominaislaatuisen tekee suhteen 

rakentuminen suoralle keskinäiselle kilpailulle, jolloin on suorastaan väistämätöntä, että sisa-

rukset kilpailevat toistensa kanssa vanhempien resursseista ja ajasta. Pohjimmiltaan sekä ka-

teus että kilpailu ovat ulkopuolelle jäämisen ja hylätyksi tulemisen pelkoa (Apter 2007, 56). 

Siinä missä sisaruskilpailussa kyse on asioista, kuten ”Minulla on enemmän kuin sinulla”, ” Mi-

nun piirustukseni on parempi kuin sinun” ja ” Minä pääsen istumaan isän viereen” (Apter 

2007, 119), väkivalta sisältää toistettuja fyysisen aggression kaavoja, joiden tarkoituksena on 

päihittää sisarus ja aiheuttaa hänelle vahinkoa ja nöyryytystä (Eriksen & Jensen 2009, 185; 

Eriksen & Jensen 2006, 498). Apterin (2007, 119) mukaan kilpailut ovat tapoja korostaa omaa 

erilaisuutta suhteessa sisarukseen ollen yrityksiä vastata kysymyksiin ”Missä minä olen” ja 

”Missä sinä olet”. Sen sijaan sisarusväkivallan tarkoitus on ainoastaan aiheuttaa toiselle vahin-

koa (Meyers 2017, 346). 

Johtopäätös 3: Sisarusväkivallalla on samanlaiset esiintymismuodot ja seuraukset kuin muul-

lakin lähisuhdeväkivallalla 

Katsauksen perusteella sisarusväkivallan ilmenemismuodot ja seuraukset voivat olla samanlai-

sia kuin teoreettisen viitekehyksen perusteella esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sen määritelmien mukaan (Väkivallan muodot 2017; Väkivallan vaikutukset 2013) väkivallassa 

muissakin ihmissuhteissa. Väkivalta sisarussuhteessa voi ilmetä siis fyysisenä, psyykkisenä tai 

seksuaalisena väkivaltana (Johnston & Freeman 1989, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 

149; Caffaro & Conn-Caffaro 1998, ks. Caspi 2008, 576, 16). Katsauksen perusteella sisarusvä-

kivallalla on myös sekä välittömiä että pitkäaikaisia seurauksia (esim. Kettrey & Emery 2006, 

407-408) ja ne voivat ilmetä joko sisäisinä tai ulkoisina ongelmina (Finkelhor, Turner & 

Ormrod 2006; Turner, Finkelhor & Ormrod 2010, ks. Skinner & Kowalski 2013, 1727; Kim, 

McHale, Crouter & Osgood 2007; Stocker, Burwell & Briggs 2002, ks. Tucker & Finkelhor 2017, 

397) – aivan kuten muussakin perheväkivallassa (esim. Perttu 2002a, 42; Väkivallan vaikutuk-

set 2013). Sisarusväkivallan vaikutukset uhriin eivät katsauksen perusteella eroa vakavuudes-

saan esimerkiksi vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta. 
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Johtopäätös 4: Väkivalta sisarussuhteessa on yleistä mutta siitä viranomaisille raportointi on 

harvinaista 

Sisarusväkivallan yleisyydestä on Suomessa saatu tietoa kyselytutkimuksilla sekä tilastoista. 

Rekistereihin perustuvissa tilastoissa sisarusväkivallan esiintyvyysluvut ovat pienempiä kuin 

mitä taas kyselytutkimukset osoittavat. Rekistereihin perustuvia tilastoja ei voidakaan pitää 

kovin luotettavina väkivaltarikollisuuden mittareina, koska valtaosa kokonaisrikollisuudesta 

jää niissä piiloon (Ellonen ym. 2007; Kivivuori 2006, ks. Humppi & Ellonen 2010, 18). Suoma-

laisten kyselytutkimusten perusteella voidaan todeta, että väkivalta sisarussuhteessa on ylei-

nen ilmiö. Katsauksen perusteella sisarusväkivalta on yleistä myös muualla maailmassa. Usei-

den tutkijoiden mukaan sisarusväkivalta on perheväkivallan yleisin muoto (esim. Straus, Gel-

les & Steinmetzin 1980, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 53; Button ym. 2008, ks. Meyers 

2017). Katsauksen perusteella yleisin väkivallan muoto sisarussuhteessa on psyykkinen väki-

valta, jota katsauksen tutkimusten perusteella esiintyy lähes jokaisessa sisarussuhteessa 

(Hardy 2001; Hoffman ym. 2005; Mackey ym. 2010; Steinmetz 1977, ks. Mathis & Mueller 

2015, 315). Harvinaisinta sen sijaan on seksuaalinen väkivalta, jonka esiintyvyys on katsauk-

sen perusteella 3 - 4 % (esim. De Jongi 1989, ks. Hardy 2001, 256; Alpert 1991, ks. Hardy 

2001, 256) ollen kuitenkin yleisempää kuin vanhempien lapsiinsa kohdistama seksuaalinen vä-

kivalta (Smith & Israel 1987, ks. Hardy 2001, 256). 

Wiehen (2000, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 105; Kiselica & Morrill-Richards 2007, 148) 

olettamus on, että tilastot sisarusaggressiosta ovat tuntemattomia, koska viranomaisille ei 

kerrota sisarusten välisistä pahoinpitelyistä. Jos vanhemmat ovat ainoita, joille yksilöt rapor-

toivat sisarusväkivallasta, tämä saattaa Hoetgerin, Hazenin ja Brankin mukaan (2015, 105) 

johtaa väärinymmärrykseen siitä, kuinka yleinen tämä ongelma saattaa olla. Meyersin mukaan 

(2017, 336) uhri saattaa olla haluton nostamaan syytettä pahoinpitelevää sisarustaan kohtaan 

perheen yksityisyyden tai salailun kulttuurin vuoksi. Usein uhrit myös pitävät perheen ulko-

puoliset etäällä kokemansa häpeän ja hämmennyksen takia (Meyers 2014, 666).  

Edellä esitetyt katsauksessa ilmi tulleet seikat ovat samansuuntaisia sen kanssa, mitä tiede-

tään yleisesti ulkopuolisille raportoinnista perheväkivaltaan liittyen. Esimerkiksi Holmbergin 

mukaan (2000, 7) suomalaisessa yhteiskunnassa perheväkivaltaa on pitkään pidetty tabuna ja 

perheen yksityisasiana, joka ei ole kuulunut perheen ulkopuolisille. Perheväkivaltaa kuvataan-

kin usein piilorikollisuudeksi, joka tapahtuu muiden tietämättömissä kodin seinien sisäpuolella 

(Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa jokaista 2014) ja jonka määrällistä tarkastelua pidetään on-

gelmallisena, koska kaikki tilanteet eivät päädy yleiseen tietoon (Hautamäki 1997, 13). Per-

heensisäisiä lieviä pahoinpitelyjä saatetaan pitää arkisina asioina, joista ei ilmoiteta poliisille 

(Hautamäki 1997, 22). Lapsen itsensä voi olla vaikea tuoda väkivaltaa ilmi esimerkiksi nuoren 

ikänsä takia tai johtuen pelosta, että ilmituominen pahentaisi tilannetta entisestään (Lapset 
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väkivallan kohteena 2018, Unicef). Väkivallasta kertomista ja avun hakemista saattavat estää 

myös lapsen masentuneisuus sekä häpeän ja syyllisyyden tunteet (Kontunen 2017). 

Johtopäätös 5: Sisarusväkivallasta voidaan erottaa vakavuuden perusteella pandeeminen ja 

akuutti sisarusväkivalta 

Katsauksen perusteella väkivalta sisarussuhteessa on yleistä mutta vakava, loukkaantumiseen 

tai vahingoittumiseen johtava väkivalta on harvinaisempaa. Katsauksen perusteella sisarus-

suhteen väkivalta on useimmiten molemminpuolista (esim. Kettrey & Emery 2006, 414; Skin-

ner & Kowalski 2013, 1734). Myös sisarusväkivallan esiintyminen useita kertoja viikossa näyt-

tää olevan katsauksen perusteella harvinaisempaa kuin väkivallan esiintyminen harvemmin 

(esim. Kowalski & Limber 2007; Olweus & Limber 2010, ks. Skinner & Kowalski 2013, 1729-

1730). Pandeemisena uhriutumisena voidaan katsauksen perusteella pitää sisarusaggressiota, 

jota esiintyy suurimmalla osalla lapsia heidän ikäänsä liittyvässä kehityksessä. Sen sijaan 

akuuttia uhriutumista, eli vakavampaa sisarusaggressiota, esiintyy harvemmilla. (Finkelhor & 

Hashima 2001, ks. Eriksen & Jensen 2009, 205.) Toisaalta tutkimustulokset vakavan väkivallan 

yleisyydestä olivat katsauksen perusteella ristiiritaisia. Ristiriitaiset tulokset saattavat johtua 

siitä, että väkivallan vakavuus on tutkimuksissa määritelty eri tavoin. Väkivallan vakavuuden 

erilainen määrittely taas kertoo ihmisten erilaisista väkivaltakäsityksistä: siinä missä toinen 

tutkija pitää vakavana väkivaltana tekoja, joissa kohde vammautuu fyysisesti sairaalakuntoon, 

toinen tutkija saattaa määritellä vakavaksi väkivallaksi myös psyykkisen väkivallan sekä fyysi-

sen väkivallan, joka ei aiheuta näkyviä vammoja.  

Johtopäätös 6: Sisarusväkivaltaan suhtaudutaan vähättelevästi 

Monissa katsauksen tutkimuksissa käsiteltiin teemaa sisarusväkivaltaan liittyvistä asenteista ja 

suhtautumisesta. Katsauksen perusteella suhtautuminen ja asennoituminen sisarusten välillä 

tapahtuvaan väkivaltaan on suurelta osin vähättelevää, oli kyseessä sitten yleinen yhteiskun-

nallinen ilmapiiri (Caspi 2012, ks.Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 625; Haskins 

2003, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 158), sosiaalialan ammattilaiset (esim. Shadik, Per-

kins & Kovacs 2013, 53; Caspi 2008, 575), tutkijat (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104; Hoff-

man & Edwards 2004, 185), vanhemmat (esim. Meyers 2014; Wiehe 1997, ks. Perkins & O’Con-

nor 2016, 92) tai väkivallan tekijät (Skinner & Kowalski 2013, 1733). Esimerkiksi Caspin mu-

kaan (2012, ks.Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 625) sisarusväkivalta nähdään yh-

teiskunnassa normaalina ja harmittomana. Sisarusväkivallan yhteiskunnallisesta vähättelystä 

kielii myös se, että sisarusväkivaltaan liittyvää tutkimusta ei pidetä yhtä tärkeänä kuin muuta 

perheväkivallan tutkimusta: Haskinsin mukaan (2003, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 

158) rahoituksia sisarusväkivallan tutkimukselle on vähennetty tasaisesti 80-luvun puolivälistä 

asti siinä missä tutkijat, jotka tutkivat kaikkia muita väkivallan muotoja, jatkavat rahoitusten 

saamista tukena tutkimuksilleen. Hoetgerin, Hazenin ja Brankin tutkimus (2015, 109) osoitti, 
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että sisaruskiusaamista ei tällä hetkellä käsitellä samalla tavalla kuin esimerkiksi kiusaamista 

ikätoverien kesken. Tuckerin, Finkelhorin, Turnerin ja Shattuckin mukaan (2013, 80) on 

yleistä, että vanhemmat aliarvioivat sisarusten välillä tapahtuvan väkivallan vakavuutta ja 

toistuvuutta. Useat vanhemmat mieltävät sisarusaggression jopa suotuisaksi (Caspi, 2012; Sta-

rus ym. 1980/2006, ks. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 631). Vaikka tutkijat tietä-

vät, että aggressio ja väkivalta sisarusten välillä on ongelma (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 

104) ja sillä on korkeat esiintymisluvut (Hoffman & Edwards 2004, 185), se on saanut suhteel-

lisen vähän tutkijoiden huomiota (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104; Hoffman & Edwards 

2004, 185). Katsauksen perusteella myös sisarusväkivallan uhreilla vaikuttaa olevan taipumus 

vähätellä omia kokemuksiaan (esim. Skinner & Kowalski 2013, 1726; Kettrey & Emery 2006, 

407; Meyers 2014, 655-656). Sisarusväkivallan yleisestä vähättelemisestä kertoo myös oma ha-

vaintoni siitä, että aihetta ei käsitellä tai edes mainita perheväkivallasta kertovassa kirjalli-

suudessa tai siitä tietoa tarjoavilla nettisivuilla.  

Johtopäätös 7: Sisarusväkivallalle altistavista riskitekijöistä suuri osa liittyy perhesysteemiin 

ja vanhempiin 

Katsauksen perusteella tekijöistä, joilla on havaittu olevan yhteyttä sisarusväkivaltaan, valta-

osa liittyy jollain lailla perheeseen ja ennen kaikkea vanhempiin. Eriksenin ja Jensenin mu-

kaan (2006, 499) perhe voi vaikuttaa sisarusväkivaltaan kolmen areenan kautta, jotka ovat so-

siodemograafiset ja perheeseen liittyvät tunnuspiirteet, perheen resurssit ja stabiilisuus sekä 

perheen disorganisaatio. Sisarusaggressioon linkittyviä perheeseen liittyviä tekijöitä ovat kat-

sauksen mukaan perheen matala yhteenkuuluvuus (Brody, Stoneman & McCoy 1994, ks. Caspi 

2008, 577), perheen resurssien puute (Newman 1994, ks. Caspi 2008, 577), selkeiden ja joh-

donmukaisten perhesääntöjen puuttuminen (Reid & Donovan 1990, ks. Caspi 2008, 577), aviol-

liset konfliktit (Cox & Paley 1997, ks. Caspi 2008, 577), vanhempi - lapsi-liittoumat (Vuchi-

nich, Wood & Vuchinich 1994, ks. Caspi 2008, 577), identifioituminen puolivanhemmaksi 

(Schachter 1982, ks. Caspi 2008, 577), triangulaatio (Kerig 1995, ks. Caspi 2008, 577), parisuh-

teiden riidat (Hotaling, Straus & Lincoln 1990; Silverman 1999, ks. Caspi 2008, 577) ja van-

hempi sisarus huolenpitäjänä (Baum 1998; Green 1984, ks. Caspi 2008, 577). Katsauksen pe-

rusteella sisarusten välisiä konflikteja esiintyy eniten perheissä, joissa vanhemmat ovat stres-

saantuneita, kokevat suhteensa epätyydyttäväksi ja joilla on suhteessaan paljon konflikteja 

(Brody & Stoneman 1987; Brody ym. 1987, 1992c, 1994a; Caffaro & Conn-Caffaro 1998; Chris-

tensen & Margolin 1988; Green 1984; Hetherington 1988; Jenkins 1992; MacKinnon 1989; 

McGuire ym. 1996, ks. Hoffman & Edwards 2004, 191; Stocker &Youngblade 1999, ks. Tucker, 

Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 626). Myös parisuhdeväkivallalla on havaittu selvä yhteys 

sisarusväkivaltaan (Graham-Bermann ym. 1994; Green 1984; Haj-Yahia & Dawud-Noursi 1998; 

Kratcoski 1984; Steinmetz 1977; Straus ym. 1980; Straus & Gelles 1990, ks. Hoffman & Ed-

wards 2004, 192; Hotaling, Straus & Lincoln 1990, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 152). 

Lisäksi katsauksen perusteella vaikuttaa siltä, että negatiiviset vanhempi - lapsi 
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vuorovaikutusmallit ovat yhteydessä aggressiivisiin sisarussuhteisiin (esim. Brody 1998; Brody 

ym. 1987; Hetherington 1988; Patterson ym. 1984; Stocker ym. 1989; Volling & Belsky 1992, 

ks. Hoffman & Edwards 2004, 192). Esimerkiksi vanhemman suosimisen tai epätasaisen sisa-

rusten kohtelun uskotaan olevan usein syy sisarusten väliseen kilpailuun, konflikteihin, aggres-

sioon ja väkivaltaan (Arnstein 1979; Boer 1990; Brody & Stoneman 1987; Brody ym. 1987, 

1992a, 1992b, 1994a, 1994b; Bryant & Crockenberg 1980; Elder ym. 1988; Furman & Buhrmes-

ter 1985; Hetherington 1988; Howe 1986; Klagsbrun 1992; McHale ym. 1995; Ross ym. 1994; 

Ross & Milgram 1982; Stocker ym. 1989; Volling 1997, ks. Hoffman & Edwards 2004, 192). Mo-

net tutkijat ovat havainneet, että sisarusväkivaltaa esiintyy eniten niissä perheissä, joissa on 

myös vanhempi - lapsi väkivaltaa (esim. Hotaling, Straus & Lincoln 1990, ks. Kiselica & Morrill-

Richards 2007, 152; Straus ym. 1980, ks. Hoffman & Edwards 2004, 190; Eriksen & Jensen 

2009, 200; Eriksen & Jensen 2006, 503-504; Bender 1953; Carek & Watson 1964; Green 1984; 

Haj-Yahia & Dawud-Noursi 1998; Hotaling ym. 1990; Kratcoski 1984; Rosenthal & Doherty 

1984; Steinmetz 1977; Straus ym. 1980; Straus & Gelles 1990; Tooley 1975, ks. Hoffman & Ed-

wards 2004, 194). Tutkimusten mukaan vahva yhteys vakavaan sisarusväkivaltaan on myös 

sillä, jos vanhempi torjuu tai laiminlyö väkivallan uhrin (Carek & Watson 1964; Green 1984; 

Rosenthal & Doherty 1984; Tooley 1975, ks. Hoffman & Edwards 2004, 194). Lisäksi vanhem-

pien valvonnan puutteella ja sisarusväkivallan esiintymistiheydellä ja vakavuudella on ha-

vaittu vahva yhteys (Whipple & Finton 1995, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 151).  

Perheen ja vanhempien vaikutus sisarusväkivaltaan ei ole yllättävä. Myös laajemmin tarkas-

teltuna perheellä tiedetään olevan suuri vaikutus lapseen ja tämän myöhempään elämään 

(esim. Friis ym. 2004, 17). Lapsi elää perheyhteisössään kasvavana ja kehittyvänä yksilönä ja 

perheen arkipäivän toiminta ja vuorovaikutus ovat jokaisen lapsen kehityksen perusta (Friis 

ym. 2004, 21). Perheen merkitystä ja vaikutusta myös sisarusväkivaltaan voidaan ymmärtää 

muun muassa sen kautta, että perheenjäsenten vuorovaikutussuhteet vaikuttavat yksilön hy-

vinvointiin ja yksilön hyvinvoinnilla on merkitystä koko perheen hyvinvointiin kuten Friis ym. 

(2004, 19) kuvailevat. 

Johtopäätös 8: Sisarusväkivallan syyt ovat moninaisia 

Vaikka perheeseen edellä kuvatusti liittyykin paljon sisarusväkivallan riskitekijöitä, perhe ei 

katsauksen perusteella suinkaan ole ainoa riskitekijä tai syy väkivaltaan sisarussuhteessa. Esi-

merkiksi Hoffmanin ja Edwardsin (2004) tutkimuksessaan esittämän sisarusväkivaltaa selittä-

vän teoreettisen mallin mukaan sisarusväkivaltaa selittäviä pääkomponentteja ovat vanhem-

pien parisuhteen, vanhempi – lapsi-suhteen, kasvatustekniikoiden, vanhempien väkivaltaisuu-

den ja perheen sosiaalisen aseman lisäksi myös sisarussuhteen piirteet, yksilölliset asenteet ja 

sukupuoli. Hoffmanin ja Edwardsin mukaan (2004, 194) väkivallan esiintymiselle altistavia si-

sarussuhteen piirteitä ovat esimerkiksi patriarkaalipohjainen tai muu epäoikeudenmukainen 

kotitöiden jako, ongelmat perheen omaisuuden jaossa ja jatkuva pienemmän sisaruksen 
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peräänkatsomisvelvollisuus. Myös kulttuuri saattaa olla eräänlainen riskitekijä sisarusväkival-

lan esiintyvyyden kannalta, sillä sitä esiintyy määrällisesti eri verran eri kulttuureissa (esim. 

Steinmetz 1981, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 153). Osa sisarusväkivallan syistä liittyy 

myös tekijään. Usein sisarusväkivallan tekijöille yhteistä on esimerkiksi se, että he ovat joutu-

neet itse pakottavan kontrolloimisen uhreiksi (Patterson 1975, ks. Kiselica & Morrill-Richards 

2007, 152). Muita tekijään yhdistettyjä yksilöllisiä piirteitä katsauksessa esiin nousi empatian 

puute (Silverman 1999, ks Caspi 2008, 577), huono itsetunto (Hanson ym. 1992, ks. Caspi 

2008, 577) ja aggressiivinen temperamentti (Munn & Dunn 1988, 577, ks. Caspi 2008, 577). 

Myös suosimisesta johtuvat voimattomuuden tunteet saattavat ajaa tekijää käyttäytymään vä-

kivaltaisesti sisarustaan kohtaan (Wiehe 1997, ks. Hoffman & Edwards 2004, 188). Sisarusväki-

valtaa selittävinä teorioina pidetään muun muassa konfliktiteoriaa, teoriaa sosiaalisesta oppi-

misesta ja feminististä teoriaa (Hoffman & Edwards 2004, 188-194). 

Myös opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä avattiin väkivallan syitä sekä yleisellä ta-

solla että erityisesti väkivaltaisen lapsen näkökulmasta. Katsauksessa esiin nousseet syyt ovat 

samansuuntaisia taustateoriaan nähden. Mahdollisia väkivallan syitä on lukemattomia ja esi-

merkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan väkivalta ei selity millään tekijällä yksi-

nään. Sen sijaan kyse on yksilöllisten, ihmisten välisiin suhteisiin liittyvien, sosiaalisten, kult-

tuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden monimutkaisista yhteisvaikutuksista. (Krug ym. 2005, 

31.) 

Johtopäätös 9: Vanhemmat ovat avainasemassa sisarusväkivallan ennaltaehkäisemisessä 

Vanhempien vaikutus lapsiin ja lasten keskinäisiin väleihin on kiistaton. Vanhempien merki-

tyksestä lapsiin ja heidän väleihinsä tarkasteltiin jo opinnäytetyön alussa teoreettisen viiteke-

hyksen yhteydessä. Esimerkiksi Kaulion ja Svennevigin mukaan (2006, 156) kyky tai kyvyttö-

myys rakentavaan vuorovaikutukseen opitaan kotoa. Perhe on paikka, jossa pitäisi oppia so-

vinnontekoa, anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista. Vuorovaikutuksen ja kommunikaation 

tavat siirtyvät sukupolvelta toiselle perintönä. (Kaulio & Svennevig 2006, 156.) 

Tehty kirjallisuuskatsaus osoittautui tätä teoriaa tukevaksi korostaen vanhempien vaikutusta 

myös sisarusväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi Donnellyn (1999 ks. Kiselica & 

Morrill-Richards 2007, 158) ja Wilsonin (1987, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 158) mu-

kaan vanhemmuuden vastuissa auttaminen on yksi kaikkein lupaavimmista lähestymisistä en-

naltaehkäisyyn. He väittävät (Donnelly 1999; Wilson 1987, ks. Kiselica & Morrill-Richards 

2007, 158), että jos vanhemmat ymmärtävät, miten edistää positiivista vanhempi – lapsi-suh-

detta ja sisarusten kanssakäymistä, väkivallan riskillä koko perheessä on tapana vähentyä. 

Katsauksessa esiin nousseita sisarusväkivallan ehkäisykeinoja vanhemmille ovat rajojen aset-

taminen pakkokeinojen sijaan (Ammerman & Hersen 1991; Caffaro & Conn-Caffaro 1998; 

Horne & Sayger 1990; Patterson 1982, ks. Kiselica & Morrill-Richards 2007, 152), positiivisen 
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riitojenselvittelyn mallintaminen omissa ihmissuhteissa sekä lasten kannustaminen kunnioitta-

vaan tunteiden ilmaisuun ja kompromissien tekemiseen (J. Newman 1994; Wiehe 1997, ks. Ki-

selica & Morrill-Richards 2007, 151). Myös vanhempien sovittelutaitojen harjoituttamisella si-

saruskonfliktien käsittelyssä on todistetusti positiivisia vaikutuksia lapsiin ja perheisiin (Siddi-

qui & Ross 2004; Smith & Ross 2007, ks. Shadik, Perkins & Kovacs 2013, 56). Kun halutaan en-

naltaehkäistä sisarusten välistä väkivaltaa, huomio kannattaa siis suunnata vanhempiin.  

Nykyisten tutkimusten valossa tiedetään, että riidat sisarusten välillä vähenevät ja lievene-

vät, jos vanhemmat puuttuvat niihin. Puuttumisen tulee kuitenkin tapahtua viipymättä ja ra-

kentavasti tavoilla, jotka kannustavat lapsia itsenäiseen riitojen selvittelyyn. Tällaisella puut-

tumisella on havaittu olevan selkeitä ja pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia sisarusten välei-

hin vahvistaen emotionaalista kehitystä sekä neuvottelu- ja ongelmanratkaisukykyjä. (Parker 

& Stimpson 2004, 108.) Myös lasten välillä ilmenevään kilpailuun, kateuteen ja kaikenlaiseen 

aggressioon puuttumista suositellaan (Juusola 2015, 113). 

Johtopäätös 10: Sisarusväkivaltaan puuttuminen on tärkeää ja erityinen vastuu siitä kuuluu 

vanhemmille ja sosiaalialalla työskenteleville 

Katsauksesta nousi esiin monia seikkoja, joiden perusteella sisarusväkivaltaan puuttumista voi 

pitää tärkeänä. Sisarusväkivallan tunnistaminen ja ymmärtäminen jo sen ilmenemisen aikana 

on välttämätöntä ensinnäkin uhrin suojelemiseksi emotionaalisilta ja fyysisiltä haitoilta, 

mutta myös koko perhesysteeminkin hyvinvoinnin kannalta (Meyers 2017, 337). Jos pahoinpi-

telyä ei käsitellä, on vaarana, että uhri sisäistää pahoinpitelevät viestit (Kiselica & Morrill-

Richards 2007, 149). Sellaiset interventiot, jotka onnistuneesti ehkäisevät tai puuttuvat sisa-

rusten konflikteihin ja sisarusaggressioon, voivat kehittää positiivisesti yksilön hyvinvointia ja 

sisarussuhdetta sekä vähentää perheväkivaltaa (Caspi 2018, 404). 

Vanhempien reagoiminen sisarusväkivaltaan on tärkeää, koska he ovat lapsille vahvoja aukto-

riteettihahmoja (Steinmetz 1977; Wiehe 1997, ks. Hoffman & Edwards, 193). Vanhempien vä-

liintulo osoittaa lapselle, että vanhempi ottaa tilanteen tosissaan. Se viestittää myös, että 

vanhempi on saatavilla auttaakseen tilanteen ratkaisussa ja että hän on ehkäisemässä tilan-

teen eskaloitumista pidemmälle pahoinpitelyksi tai kostoksi. (Bennett 1990; Brody 1998; 

Wiehe 1997, ks. Hoffman & Edwards, 193.) Hoffmanin ja Edwardsin mukaan (2004, 194) van-

hempien puuttuminen vähentää sisarusten konflikteja, aggressiota ja väkivaltaa. Jos vanhem-

mat vähättelevät sisarusten välistä psyykkisesti pahoinpitelevää käytöstä, eivätkä etsi lapsil-

leen apua, väkivallalla voi olla vakavat ja kauaskantoiset seuraukset (Kiselica & Morrill-

Richards 2007, 149). Meyersin tutkimuksessa (2014, 663) saatiin selville, että ilman vanhem-

pien tehokasta puuttumista väkivaltaan sisarusväkivallan uhrit syyllistivät pahoinpitelystä it-

seään. Lapset tulkitsivat vanhempien toimettomuuden myös merkkinä siitä, että he eivät ta-

kaa mitään apua (Meyers 2014, 663).  
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Sosiaalialan erityisvastuu sisarusväkivaltaan puuttumisessa perustuu esimerkiksi Perkinsin ja 

O’Connor (2016, 92) mukaan siihen, että sosiaalityön tehtävänä on käsitellä kaikenlaista väki-

valtaa, joka koskettaa lapsia ja aikuisia. Sosiaalityön kentällä on Perkinsin ja O’Connorin 

(2016, 91) mukaan kaksi areenaa, jotka erityisesti keskittyvät lapsiin haavoittuvaisena väes-

tön osana: lastensuojelu ja lasten mielenterveystyö. Koska lapset ovat haavoittuvaisia, eikä 

heidän äänensä tule muuten kuuluviin, sosiaalityöntekijöillä on vastuu toimia myös sisarusvä-

kivallan uhreina olevien lasten puolestapuhujina (Wiehe 1997, ks. Perkins & O’Connor 2016, 

92).   

Teoreettisen viitekehyksen valossa tiedetään, että aikoinaan vanhempia on neuvottu olemaan 

puuttumatta ja jättämään sisarukset selvittämään välinsä omin neuvoin (Parker & Stimpson 

2004, 108). Nykyään puuttuminen nähdään kuitenkin vanhempien velvollisuudeksi ja puuttu-

mattomuutta pidetään kasvatusvastuun laiminlyömisenä, jolla voi olla tuhoisat seuraukset ke-

hittyvälle itsetunnolle. Jos vanhemmat eivät puutu lapsensa epäoikeudenmukaiseen kohte-

luun sisaruksen taholta, he hyväksyvät sisarusten vääristyneen valtasuhteen ja lisäävät kal-

toinkohdellun lapsen yksinäisyyttä. (Kaulio & Svennevig 2006, 29-30.) Vastuu väkivallan tun-

nistamisessa ja siihen puuttumisessa on kuitenkin vanhempien lisäksi myös viranomaisilla, 

koska usein väkivalta tapahtuu lapsen lähiympäristössä ja väkivallan tekijöinä ovat lapselle 

läheiset ihmiset (Ellonen ym. 2008, ks. Humppi & Ellonen 2010, 47). Viranomaisvastuu perhe-

väkivallassa korostuu myös siksi, että lapsi harvoin itse hakee aktiivisesti apua (Humppi & El-

lonen 2010, 48). 

Johtopäätös 11: Sisarusväkivaltaa voidaan vähentää lisäämällä ihmisten tietoisuutta asiasta  

Esimerkiksi Hoetgerin, Hazerin ja Brankin tutkimuksen tulokset (2015, 109) viittaavat siihen, 

että parempi tietoisuus sisarusväkivallasta saattaisi olla avuksi ongelman vähentämisessä. He 

ehdottavat, että nykyiset koulukiusaamiseen liittyvät interventiot ja koulutusohjelmat voisi 

laajentaa sisältämään myös sisaruskiusaamisen. Tämä voisi lisätä tietoisuutta sisarusäkival-

lasta sekä siitä raportoimista ja niiden myötä vähentää sen esiintymistä. (Hoetger, Hazer & 

Brank 2015, 109-110.) Kiselican ja Morrill-Richardsin mielestä (2007, 158) sisarusväkivaltaan 

liittyvän meneillään olevien tutkimusten puute on pääsyy sille, että ilmiön ymmärtäminen on 

rajoittunutta. Tämä viittaa siis siihen, että ilmiötä ei ymmärretä, koska asiasta ei ole tietoa.  

Katsauksen perusteella voidaan todeta, että tieto sisarusväkivallasta on erityisen tärkeää sosi-

aalialan työntekijöille. Tämä perustuu siihen, että sosiaalityön ammattikunnan täytyy ymmär-

tää ilmiön yleisyys, seuraukset ja korrelaatit sekä käytännön toimintaperiaatteiden puuttumi-

nen ja interventiot käsitellä sisarusväkivaltaa, jotta se voi ottaa johdon tämän sosiaalisen on-

gelman ratkaisemiseksi (Perkins & O’Connor 2016, 91). Meyersin (2017, 346-347) ehdotus on, 

että lastensuojelutyöntekijät tulee kouluttaa tunnistamaan vanhemman ja lapsen sekä sisa-

rusten väliset dynamiikat, jotka luovat sisarusväkivallan esiintymiselle otolliset olosuhteet. 
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Viranomaisten ja lastensuojelun asiantuntijoiden kouluttaminen sisarusväkivallan erottami-

seen tavallisesta kilpailevasta käytöksestä voisi Meyersin mukaan (2017, 347) aikaansaada suu-

remman julkisen huomion ongelmalle. Ilman käsitystä siitä, kuinka yleistä ja potentiaalisesti 

vaarallista sisaruskiusaaminen saattaa olla, on paljon vaikeampi suunnitella interventioita, 

koulutusta ja ennaltaehkäisyohjelmia käsittelemään ongelmaa yhteiskunnallisella tasolla 

(Wiehe 2000, ks. Hoetger, Hazen & Brank 2015, 105).  

Hoffmanin ja Edwardsin mukaan (2004, 193) monet vanhemmat olettavat, että tappelut ovat 

normatiivisia eikä niillä ole negatiivisia seurauksia. Meyersin mukaan (2014, 654) yhtenä syynä 

vanhempien tapoihin suhtautua sisarusväkivaltaan saattaa olla vanhempien tietämättömyys 

sisarusväkivallan traumaattisista vaikutuksista. Meyers (2017, 336) epäilee myös, että van-

hemmilla saattaa lisäksi olla vaikeuksia tunnistaa lastensa käytöstä epänormaaliksi. Jos siis 

vanhemmilla olisi tietoa väkivallan potentiaalisesta vahingollisuudesta ja siitä, minkälainen 

käytös on normaalia ja minkälainen epänormaalia, vanhemmat todennäköisesti suhtautuisivat 

väkivaltaan vakavammin ja tunnistaisivat sen paremmin.  

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin väkivallan vähentämistä yleisellä tasolla. Myös 

siinä painottui tiedon merkitys. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan kuntaoppaan Kenelle lyön-

nit kuuluvat? (2005, 18) mukaan yksi hyväksi todettu keino ehkäistä väkivaltaa on siitä puhu-

minen ja sen näkyväksi tekeminen. Kuntaoppaan mukaan yleistä tietoisuutta perheväkival-

lasta voidaan lisätä erilaisilla kampanjoilla ja tiedotteilla ja väkivallan kohteeksi joutumista 

voidaan estää ja väkivallan seurauksia lieventää esimerkiksi turvataitokasvatuksella (Kenelle 

lyönnit kuuluvat? 2005, 18). Sosiaali ja terveysalan perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 

suosituksissa (Tunnista, turvaa ja toimi 2008, 22-23) todetaan, että lapset tarvitsevat omien 

valmiuksiensa lisäämiseksi tietoa omista oikeuksistaan, turvallisuuden tunnetta, taitoja omien 

keinojen kartoittamiseen, tietoa seksuaalikehityksestä, kaltoinkohtelusta ja sen kohteeksi 

joutumisen riskeistä sekä toimintaohjeita ja valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen.  

Johtopäätös 12: Sisarusväkivaltaongelman ratkaisuun tarvitaan sosiaalisten normien uudel-

leen määrittelyä 

Katsauksen aineiston perusteella näyttää siltä, että yksi pääsyy sisarusväkivaltaongeIman ole-

massaoloon on se, että sisarusten välillä tapahtuvaa väkivaltaa pidetään normaalina ja sosiaa-

lisesti hyväksyttävänä. Esimerkiksi Gelles ja Cornell (1985, ks. Eriksen & Jensen 2009, 185) 

panivat merkille, että toisiaan lyövät sisarukset ovat niin yleisiä, että harvat ihmiset laskevat 

sen poikkeavaksi käytökseksi. Suurin osa sisarusten aggressiivisesta käytöksestä on ajateltu 

johtuvan normaalista sisaruskilpailusta, josta lapset oletettavasti kasvavat ulos ja jonka aikui-

set poikkeuksetta unohtavat (Eriksen & Jensen 2009, 185). Eriksenin ja Jensenin mukaan 

(2009, 185) valloillaan on psykoanalyyttisen teorian popularisoima käsitys sisaruksista kilpaili-

joina. Tällöin aggressiiviset teot, jotka muutoin laskettaisiin pahoinpitelyksi missä tahansa 
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muussa perhe- tai henkilökohtaisessa suhteessa, tulevat vähätellyiksi (Eriksen & Jensen 2009, 

185).  

Jos sisarussuhteen väkivaltaa ei pidetä ongelmana, ei sitä myöskään voida ratkaista. Mikäli vä-

kivalta sisarussuhteessa halutaan lopettaa, tarvitaan sellaiset sosiaaliset normit, jotka pitävät 

lasten sisarussuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa epähyväksyttävänä. Tällainen normi toimisi sa-

malla sääntönä, joka ohjaisi ihmisten toimintaa suhteessa ilmiöön esimerkiksi edellyttäen vä-

kivaltaan puuttumista. Tällä hetkellä esimerkiksi kriminalisoituun väkivaltaan rinnasteisena 

pidetään sellaista perheväkivaltaa, josta suurella todennäköisyydellä aiheutuu loukkaantu-

mista (esimerkiksi aseen tai veitsen käyttäminen). Sen sijaan siitä ei ole selviä sääntöjä, pitäi-

sikö vähäisempi väkivalta perheessä (esimerkiksi läpsiminen ja töniminen) käsitteellistää sa-

manlaiseksi. (Eriksen & Jensen 2009, 185-186.) Meyers onkin todennut (2014, 668), että ilman 

ajankohtaisia sääntöjä, jotka identifioivat sisarusväkivallan vaikuttavaksi ilmiöksi ja erottavat 

sen sisarusten välisestä kilpailusta, viranomaisilla, sosiaalipalvelujen tarjoajilla ja mielenter-

veystyöntekijöillä ei ole toimenpiteitä suojella lapsia.  

Katsauksen perusteella yksi tapa määritellä sisarusväkivaltaan liittyviä normeja uudelleen 

voisi olla sisarusväkivallan ymmärtäminen kiusaamisena. Naylorin ym. mukaan (2011, ks. 

Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104) melkein kaikki lähisuhdeväkivalta, mukaan lukien sisarus-

väkivalta, sisältää systemaattista vallan väärinkäyttöä ja on siitä syystä kiusaamista. Kysy-

mystä sisarusaggression luokittelusta kiusaamiseksi on käsitelty tutkimuksissa kuitenkin hyvin 

vähän (Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104). Jos sisarusaggressio ymmärrettäisiin kiusaa-

miseksi, tutkijat voisivat hyötyä hyvin luoduista määritelmistä ja mittareista, joilla voi tutkia 

kaikkia aggression muotoja, ei vain fyysistä. Lisäksi ikätoverikiusaamisen tutkimus voi auttaa 

edistämään sisarusväkivaltatutkimusta määrittelemisen, puuttumisen ja ehkäisyn nimissä. 

(Hoetger, Hazen & Brank 2015, 104.) 

Pertun ja Hautamäen mukaan (2002, 112-113) yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa 

vallitsevan väkivaltaa suvaitsevan asenneilmapiirin muuttaminen on yksi väkivaltatyön ydinta-

voitteita. Keskeisiä menetelmiä viranomaisten ja kansalaisten väkivaltaa koskeviin käsityksiin 

ja asenteisiin vaikuttamisessa ovat tiedotus ja asennekasvatustyö (Perttu 2002e, 119). Julki-

sessa tiedotuksessa voidaan vaikuttaa kansalaisten asenteisiin ja madaltaa erityisesti uhrien 

kynnystä avunhakemiseen. Väkivaltaan liittyviä asenteita voidaan muuttaa myös asennekasva-

tuksella. Asennekasvatustyön tavoitteita ovat väkivallan vastaisten asenteiden vahvistaminen, 

lasten ja nuorten terveisiin ihmissuhteisiin kasvamisen auttaminen ja lasten opettaminen itse-

suojeluun. Asennekasvatusta voidaan toteuttaa esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa. (Perttu 

2002e, 119.) 
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7.6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen eettiset kysymykset liittyvät pääasiassa tutkimuskysymyksen 

muotoiluun ja tutkimusetiikan noudattamiseen katsauksen kaikissa vaiheissa (Kangasniemi 

2013, 292). Sitä vastoin luotettavuuskysymykset ovat yhteydessä tutkimuskysymyksen ja vali-

tun kirjallisuuden perusteluun, kuvailun argumentoinnin vakuuttavuuteen sekä prosessin joh-

donmukaisuuteen (Kangasniemi 2013, 292). Tässä luvussa toteutetun kirjallisuuskatsauksen 

eettisyyttä ja luotettavuutta tarkastellaan kolmesta näkökulmasta. Ensimmäiseksi tarkaste-

lussa ovat tutkimustulokset, sitten tutkimusmenetelmä ja lopuksi tutkimusprosessi.  

Tutkimustulosten luotettavuus 

Katsauksen tarkoitus oli tuottaa kuvaileva synteesi sisarusväkivaltailmiöstä eli luoda tutkimuk-

siin perustuva, mahdollisimman laaja ja kattava käsitys siitä, minkälaisesta ilmiöstä sisarusvä-

kivallassa on kyse. Mielestäni katsaus onnistui tarkoituksessaan ja tuloksissa onnistuttiin vas-

taamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tulosten yleistettävyyden ja luotettavuuden osalta 

on kuitenkin syytä ottaa huomioon muutamia asioita. Ensinnäkin suurin osa analysoiduista tut-

kimuksista on tehty muualla kuin Suomessa, joten ne eivät välttämättä ole täysin vertailukel-

poisia ja siirrettävissä Suomen kontekstiin. Lisäksi on huomioitava, että tulokset on johdettu 

englanninkielisten aineistojen suomennoksista. Koska englanti ei ole äidinkieleni, väärinym-

märrysten ja käännösvirheiden mahdollisuus on olemassa. Katsausten tulosten luotettavuutta 

heikentää myös se, että aineistoista hyödynnettiin varsinaisten tutkimustulosten lisäksi myös 

aineistojen teoreettisista viitekehyksistä saatua tietoa, jolloin kyse on toissijaisista lähteistä. 

Koska osa aineistosta oli myös katsaustyyppisiä tutkimusartikkeleita, sekundäärilähteiden 

määrä tulososiossa on varsin suuri. Tulosten luotettavuus tulee myös suhteuttaa katsauksen 

tarkoitukseen nähden, eli tulokset tulee ymmärtää kuvailevina ja ilmiöstä osviittaa antavina, 

ei kaikenkattavina absoluuttisina totuuksina. Kuten Töttö toteaa (2004, ks. Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006c), tutkimuksella on aina mahdollista vain raapaista tai koskettaa tut-

kittavan ilmiön pintaa.  

Tutkimusmenetelmän luotettavuus 

Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen tutkimusmenetelmänä liittyy sekä vahvuuksia että heik-

kouksia. Rodhesin mukaan (2011, ks. Kangasniemi 2013, 298) yhtenä sen vahvuutena voidaan 

pitää siihen sisältyvää argumentoivuutta. Toisena vahvuutena kuvailevassa kirjallisuuskatsauk-

sessa pidetään mahdollisuutta ohjata tarkastelu perustellusti tiettyihin ennalta valittuihin eri-

tyiskysymyksiin (Colling 2003; Burns & Grove 2005; Grant & Booth 2009; Polit & Beck 2012, ks. 

Kangasniemi ym. 2013, 298-299). Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan valittuun 

tutkimusaiheeseen tuottaa aineistolähtöisesti ja induktiivisesti myös uusia näkökulmia (Green 

ym. 2006; Rumrill ym. 2010; Polit & Beck 2012, ks. Kangasniemi ym. 2013, 299). Toisaalta in-

duktiivisen päättelyn heikkoutena on tutkijan subjektiivinen aineiston valinta (Grant & Booth 
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2009; Rhoades 2011, ks. Kangasniemi ym. 2013, 299), joka voi vaikuttaa aineiston edustavuu-

teen ja kattavuuteen (Kangasniemi ym. 2013, 299). Tiedon yleistämisessä onkin huomioitava 

induktiivisuuden vaikutus (Kangasniemi ym. 2013, 299). Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta tutki-

musmenetelmänä onkin kritisoitu sen subjektiivisuudesta ja sattumanvaraisuudesta (Kangas-

niemi ym. 2013, 292). Kuitenkin kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella voidaan tavoittaa ilmiö-

lähtöistä kuvailevaa tietoa, joka myös antaa välineitä valitun kysymyksen kriittiseen tarkaste-

luun eri näkökulmista. Tätä pidetään menetelmän etuna tieteellisen tiedon tuottamisessa. 

(Rumrill & Fitzgerald 2001, ks. Kangasniemi ym. 2013, 299.) Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

tarkoituksenmukaisuus riippuu siis pitkälti tutkimuskysymyksen luonteesta (Kangasniemi ym. 

2013, 299). 

Tutkimusprosessin luotettavuus 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan (2009, 232) laadullisessa tutkimuksessa luotetta-

vuutta lisää tutkimuksen toteuttamisen tarkka selostus. Myös Rhoadesin mukaan (2011, ks. 

Kangasniemi ym. 2013, 297-298) menetelmäosan selkeällä kuvauksella ja läpinäkyvyydellä on 

merkitystä kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden arvioimisessa. Menetelmällisen väljyyden 

vuoksi kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkijan valintojen ja raportoinnin eettisyys koros-

tuu kaikissa vaiheissa (Heinrich 2002, ks. Kangasniemi 2013, 297). Tässä katsauksessa tutki-

musprosessista kuvattiin kaikki vaiheet yksityiskohtaisesti ja perustellen. Seuraavaksi pohdi-

taan katsauksen teon vaiheista jokaista erikseen, kuten Whittemoren (2005, ks. Niela-Vilén & 

Hamari, 32) ja Whittemoren sekä Knfaln (2005, ks. Niela-Vilén & Hamari, 32) mukaan tulee 

tehdä. 

Menetelmän valinta. Katsauksen metodinen valinta ja sen sijoittaminen yhden kirjallisuuskat-

saustyypin alle ei ollut helppo tehtävä. Ensinnäkin erilaisia kirjallisuuskatsaustyyppejä on ole-

massa 14 (Grant & Booth 2009, ks. Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 8) ja osa niistä eroaa toisis-

taan vain hienoisesti (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 8). Toisekseen katsauksien nimille on ole-

massa useita synonyymejä (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 7) ja lisäksi katsauksen tyypit ja ni-

met vaihtelevat kirjallisuudessa paitsi tieteenaloittain myös tieteenalan sisällä (Stolt, Axelin 

& Suhonen 2016, 8). Lisäksi katsaustyyppejä voidaan luokitella eri perustein, esimerkiksi me-

netelmien, tutkimusotteen, lähestymistavan tai prosessien mukaan (Grant & Booth 2009, ks. 

Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 8). Katsaustyyppien samankaltaisuuden vuoksi vaarana pide-

täänkin, että ne sekoittuvat toisiinsa. Sekoittuminen ilmenee termien vaihtelevana käyttönä 

ja prosessikuvausten erilaisina vaiheina. (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 8-9.) Nämä asiat huo-

mioon ottaen tässä katsauksessa kiinnitettiin erityistä huomiota eri katsaustyyppien määritel-

miin. Katsaustyyppien sekoittumisen mahdollisuus otettiin huomioon siten, että raportissa ku-

vailtiin erilaisia katsaustyyppejä ja kirjoitettiin näkyväksi valitun katsaustyypin perustelut. 
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Menetelmävalinnasta teki vaikeaa myös se, että katsauksessa haluttiin hyödyntää sekä kuvai-

levan että systemaattisen kirjallisuuskatsauksen piirteitä. Systemaattisella orientaatiolla ha-

ettiin katsaukseen luotettavuutta, jota pelkällä kuvailevalla otteella ei olisi saavutettu. Ku-

vaileva orientaatio sitä vastoin mahdollisti puhtaasta systemaattisesta katsauksesta poiketen 

esimerkiksi ennalta-asetetuista hakuehdoista poikkeamisen (Kangasniemi 2013, 296) sekä väl-

jemmän tutkimuskysymyksen (Salmi 2011, 6), jotka olivat tavoitteenasetteluni kannalta vält-

tämättömiä. Näin ollen valintaa katsaustyyppien välillä ei tehty kovin selvärajaisesti. Useam-

man katsaustyypin soveltamisen nähtiin osittain lisäävän katsauksen luotettavuutta, mutta 

toisaalta se voidaan epäselkeytensä vuoksi nähdä myös luotettavuutta heikentävänä tekijänä.  

Tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Kangasniemen ym. mukaan (2013, 297) eettisyys tulee 

tutkimuskysymyksen muotoilussa esiin huolellisessa valitun näkökulman ja mahdollisen sub-

jektiivisuuden synnyttämän vinouman tunnistavassa taustatyössä. Tästä syystä katsauksessa 

panostettiinkin myös taustatyön tekemiseen. Luotettavuuden kannalta tärkeänä pidetään li-

säksi tutkimuskysymyksen eriteltyä teoreettista perustelua ja selkeää esittelyä (Baumeister & 

Leary 1997; Grant & Booth 2009, ks. Kangasniemi ym. 2013, 297), joten myös näihin kiinnitet-

tiin huomiota. Tutkimuskysymyksen perustelut kirjoitettiin auki ja kysymykset esiteltiin selke-

ästi omassa tutkimuskysymykselle ja tavoitteille omistetussa luvussa.  

Kirjallisuushaku ja aineiston valinta. Aineiston valintaa pidetään keskeisenä menetelmän 

luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä (Kangasniemi ym. 2013, 298). Kangasniemen ym. mu-

kaan (2013, 298) on kuitenkin huomioitava, että luotettavuuden tarkastelu on sidoksissa ta-

paan, jolla aineisto on valittu. Jos aineisto on valittu eksplisiittisesti, puutteellinen valinnan 

kuvaus heikentää koko tutkimuksen luotettavuutta (Grant & Booth 2009, ks. Kangasniemi ym. 

2013, 298). Koska tässä katsauksessa aineisto valittiin eksplisiittisesti, aineiston valintapro-

sessi pyrittiin kuvaamaan tarkasti tutkimuksen luotettavuuden säilyttämiseksi. Tutkimusetii-

kan noudattaminen korostuu aineiston valinnassa ja käsittelyssä etenkin raportoinnin oikeu-

denmukaisuuden, tasavertaisuuden ja rehellisyyden osalta (Heinrich 2002, ks. Kangasniemi 

ym. 2013, 297). Tässä katsauksessa kaikissa aineiston valinnan ja käsittelyn raportoinnin vai-

heissa pyrittiin noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa. 

Keskeisenä tekijänä luotettavuuden arvioinnissa pidetään myös aineiston perusteiden ku-

vausta (Bettany-Saltikov 2010, ks. Kangasniemi ym. 2013, 298). Mikäli tutkijalla on tiedos-

tettu tai tiedostamaton tarkoitushakuisuus aineiston valinnassa, eikä sitä ole raportoitu, luo-

tettavuus heikkenee (Serola & Vakkari 2005; Rother 2007; Grant & Booth 2009, ks. Kangas-

niemi ym. 2013, 298). Tiedon tuotto objektiivisesti edellyttää katsauksen tekemisessä sitä, 

että tunnistaa aiheeseen mahdollisesti liittyvät ennakko-oletukset (Aveyard 2007, ks. Niela-

Vilén & Hamari 2016, 24). Tiedetään, että tulosten ennakointi tai tietynlaisten tulosten toivo-

minen saattavat vääristää aiheen todellista kuvaa (Magarey 2001, ks. Niela-Vilén, 24). Nämä 
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seikat otettiin huomioon ennakko-oletusten ja toiveiden tunnistamisella ja sen jälkeen pitä-

mällä ne tietoisesti erossa tutkimusprosessista.  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen luotettavuus ei perustu kirjallisuushakujen yksityiskohtai-

seen ja etenemisen mukaiseen prosessiin (Kangasniemi ym. 2013, 295) toisin kuin systemaatti-

sessa kirjallisuuskatsauksessa (BettanySaltikov 2010, ks. Kangasniemi ym. 2013, 295). Sen si-

jaan kuvailevassa katsauksessa korostuu aikaisemman tutkimuksen sisällöllinen valinta (Kan-

gasniemi ym. 2013, 295). Tästä syystä aineistoa reflektoitiin jatkuvasti suhteessa tutkimusky-

symykseen.  

Niela-Vilénin ja Hamarin mukaan (2016, 26) katsauksen luotettavuus kärsii silloin, jos koko-

tekstin saatavuus tai maksuttomuus määrittävät mukaanotto- ja poissulkukriteereitä. Koska 

tässä katsauksessa edellä mainitut kriteerit määrittivät aineiston hakua, voidaan tutkimuksen 

luotettavuuden nähdä hieman heikentyneen. Toisaalta Niela-Vilén ja Hamari toteavat (2016, 

26), että esimerkiksi kandidaatintutkielmassa edellä mainitusta periaatteesta voidaan jous-

taa. Virhepäätelmiä voi aiheuttaa myös kielen perusteella tehdyt rajaukset ja ideaalina pide-

täänkin kaikenkielisten tutkimusten mukaan ottamista (CRD 2008, ks. Niela-Vilén & Hamari 

2016, 26). Tässä katsauksessa haun ulkopuolelle jäivät muut kuin englanninkieliset teokset, 

koska suomeksi tutkimuksia aiheesta ei löytynyt ja tekijällä ei ollut kielitaitoa muunkielisten 

tutkimusten suomentamiseen. Nämä kielivalinnan aiheuttamat rajoitukset luotettavuuteen 

tiedostetaan. 

Hakuprosessin perusteella valittujen tutkimusten arviointi on yksi kirjallisuuskatsaukseen kuu-

luva vaihe (Niela-Vilén & Hamari 2016, 23). Arviointiin ei ole olemassa yhtä ohjetta (Whitte-

more 2005; Whittemore & Knafl 2005, ks. Niela-Vilén & Hamari 2016, 28), vaan se voidaan 

suorittaa monin eri tavoin. Tässä katsauksessa aineiston arviointi suoritettiin jo kirjallisuus-

haun yhteydessä. Hakuvaiheen arvioinnissa aineistoa arvioitiin jatkuvasti suhteessa tutkimus-

kysymyksiin ja katsauksen tarkoitukseen. Sen sijaan valitun aineiston laadun arviointi ei nar-

ratiivisissa katsauksissa ole välttämätöntä (Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 9). Tässä katsauk-

sessa aineiston laadulle asetettiin kuitenkin hakuvaiheessa kriteeriksi se, että julkaisut ovat 

vertaisarvioituja ja tieteellisiä. Aineistojen laadun varmistamiseksi haut myös suoritettiin so-

siaalialan tieteellisistä lehtitietokannoista. Tämän tarkempaa laadunarviointia ei aineistolle 

suoritettu. Katsauksen luotettavuutta olisi voinut lisätä käyttämällä esimerkiksi valmista arvi-

ointityökalua (Booth ym. 2012, Niela-Vilén & Hamari 2016, 29). Boothin ym. mukaan (2012, 

ks. Niela-Vilén & Hamari 2016, 29) ne voivat kuitenkin olla aloittelijalle työläitä ja niiden 

käyttö kannattaa harkita käytettävissä olevan ajan ja resurssien mukaan. Aineiston arvioinnin 

luotettavuutta heikentää myös se, että olen tehnyt arvioinnin yksin. Lemetin ja Ylösen mu-

kaan (2016, 67) aineiston arviointi tulisi nimittäin suorittaa vähintään kahden osaavan henki-

lön toimesta.  
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Niela-Vilénin ja Hamarin mukaan (2016, 27) hakuprosessin kuvaaminen pitää olla niin tarkka, 

että lukija voi halutessaan sen toistaa. Tässä katsauksessa hakuprosessi on kuvattu yksityis-

kohtaisesti vaiheittain ja havainnollistettu vielä lisäksi kuviona. Hakustrategiaan ja kirjalli-

suushakuun liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia on pohdittu ja tuotu esiin tässä luvussa, kuten 

Niela-Vilénin ja Hamarin mukaan (2016, 27) katsauksessa kuuluu tehdä. Yleensä hakuprosessi 

suositellaan tehtäväksi kahden ihmisen voimin (Niela-Vilén ja Hamari 2016, 27), mutta tässä 

katsauksessa siihen ei ollut mahdollisuutta. Mutta kuten Niela-Vilén ja Hamari toteavat (2016, 

27), hakuprosessi ei koskaan ole täydellinen ja sen toteutus riippuu käytettävissä olevista re-

sursseista. 

Aineiston käsittely. Kangasniemen ja Pölkin mukaan (2016, 91) aineiston käsittelyllä voidaan 

oleellisesti vaikuttaa katsauksen luotettavuuteen. Käsittelyvaiheessa luotettavuutta lisää, jos 

se on toteutettu useamman kuin yhden tutkijan yhteistyönä (Kangasniemi & Pölkki 2016, 91), 

mutta valitettavasti tässä katsauksessa avustajiin ei ollut mahdollisuutta. Käsittelyvaiheen 

luotettavuus perustuu kuitenkin myös siihen, onko asetettuihin tutkimuskysymyksiin pystytty 

vastaamaan sekä siihen, onko aineiston käsittely kuvattu niin läpinäkyvästi, että se on toistet-

tavissa (Kangasniemi & Pölkki 2016, 91). Tässä katsauksessa aineiston käsittelyssä noudatet-

tiin Kangasniemen ja Pölkin (2016, 80) jakoa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat käsittelymene-

telmän valinta, valitun aineiston esittely ja tulosten esittely. Aluksi kuvailtiin, mitä vaiheet 

ohjeiden mukaisesti sisältävät ja sen jälkeen raportoitiin, kuinka vaiheet tässä katsauksessa 

toteutettiin. Toteutuksen voi nähdä vastaavan ohjeistusta. Käsittelymenetelmän valinnassa 

käytettiin harkintaa ja valinnan perustelut raportoitiin. Mielestäni aineiston käsittely on siis 

kuvattu varsin yksityiskohtaisesti ja läpinäkyvästi. Mitä tulee aineiston esittelyyn, analysoitu 

aineisto esiteltiin taulukossa ja kattavampi aineiston kuvaus löytyy raportista liitteenä (liite 

1). Aineiston esittelyssä suositellaan kuvattavaksi Arkseyn ja O’Malleyn (2003, ks. Niela-Vilén 

& Hamari 2016, 30) sekä Aveyardin (2007, ks. Niela-Vilén & Hamari 2016, 30) mukaan kirjoit-

tajat, julkaisuvuosi ja -maa, tutkimuksen tarkoitus, asetelma, aineistonkeruumenetelmät, 

tutkimuksen kohdejoukko, otos, päätulokset, vahvuudet ja heikkoudet. Tässä katsauksessa ai-

neistosta kuvattiin taulukossa ainoastaan tutkimuksen nimi, kirjoittajat, julkaisutiedot, tar-

koitus ja päätulokset, koska ne arvioitiin kaikista tärkeimmiksi tiedoiksi. Vaikka menetelmäl-

listen tietojen puuttumisen perusteluna on se, että niiden kuvailua ei pidetty katsauksen tar-

koituksen kannalta välttämättömänä, olisivat ne kuitenkin tuoneet katsaukseen lisää luotetta-

vuutta. Menetelmällisten tietojen avulla aineiston luotettavuutta ja toisiinsa suhteuttamista 

olisi voinut arvoida kriittisemmin. Kaiken kaikkiaan toteutunut aineiston käsittely vastasi kui-

tenkin tarkoitustaan ja tavoitteitaan, eli sen avulla pystyttiin tuottamaan tutkimuskysymyk-

siin vastaukseksi laadullinen kuvailu ja uusia johtopäätöksiä. Tulokset esiteltiin johdonmukai-

sesti jäsenneltynä kirjallisena selostuksena omassa alaluvussaan. Vaikka tulososio on mieles-

täni ytimekäs ja hyvin jäsennelty, se on pituutensa vuoksi kenties hieman raskas. Tulosten 

esittelyssä olisi siis voinut pelkän tekstin sijaan hyödyntää myös esimerkiksi taulukointia ja 
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kuvioita, kuten Grantin ja Boothin mukaan (2009, ks. Niela-Vilén & Hamari, 31) synteesin ha-

vainnollistamiseksi voidaan tehdä. 

Tulosten tarkastelu. Kangasniemen ym. mukaan (2013, 298) luotettavuutta kuvailevassa kir-

jallisuuskatsauksessa voi heikentää se, että analysoitujen tutkimusten liittäminen teoreetti-

seen viitekehykseen on heikkoa. Myös tutkimustulosten valikoiva ja yksipuolinen tarkastelu, 

keskittyminen tutkijoihin tutkimusten sijaan tai tulevaisuuden tutkimuskohteiden huomiotta 

jättäminen ovat katsausta rajoittavia tekijöitä (Baumeister & Leary 1997, ks. Kangasniemi 

ym. 2013, 298). Tämän katsauksen johtopäätösosiossa pyrittiin liittämään katsauksessa saadut 

tulokset laajempaan kontekstiin peilaten niitä opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen. 

Tutkimustuloksia pyrittiin tarkastelemaan monipuolisesti ja valikoimatta. Opinnäytetyössä on 

myöhemmässä loppupohdintaosiossa tuotu esiin myös jatkotutkimusaiheita. 

Koska kuvailun rakentaminen on subjektiivinen prosessi, eri tutkijat voivat päätyä erilaisiin 

johtopäätöksiin samasta aineistosta (Fitzgerald & Rumrill 2005, ks. Kangasniemi ym. 2013, 

298). Baumeisterin ja Learyn mukaan (1997, ks. Kangasniemi ym 2013, 298) johtopäätösten 

luotettavuus voi kärsiä silloin, jos tuotetusta tuloksesta esitetty valitun aineiston kritiikki ja 

tuotetut johtopäätökset eivät ole samansuuntaisia. Myös väitteiden riittämätön perustelu ra-

joittaa luotettavuutta (Baumeister & Leary 1997, ks. Kangasniemi ym 2013, 298). Tämän kat-

sauksen johtopäätösten tekemisessä pyrittiin johdonmukaisuuteen ja esitettyjen väitteiden 

perustelemiseen. 

8 Kehittämistyö 

Kanasen mukaan (2012, 15) perinteisessä opinnäytetyössä asetettuun tutkimusongelmaan löy-

detään syyt ja esitetään sen ratkaisemiseksi toimenpidesuosituksia. Ongelma on kuitenkin 

mahdollista muuttaa myös kehityskohteeksi, jolloin ongelma poistetaan tai sitä pienennetään. 

Edellytyksenä on ongelmien syiden löytäminen ja sellaisten keinojen valitseminen, joilla to-

dettu ongelma on mahdollista poistaa. (Kananen 2012, 15.) 

Tässä luvussa kuvaan opinnäytetyöni osiota, jossa toteutin konkreettisen kehittämistyön yh-

teistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Koska kehittämistä kuvaavia käsitteitä on paljon 

(Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 17), oman toimintani sijoittaminen yhden tietyn käsitteen 

alle oli haastavaa. Kehittämistoiminnan yhteydessä on mahdollista puhua esimerkiksi erikseen 

tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Käsitteet voivat olla 

myös päällekkäisiä tai toisiaan sivuavia, kuten muutos, kehittämisote, kehittämisprojekti, ke-

hittämishanke, tutkiva toiminta, kehittämistoiminta, kehittämistyö ja kehittävä (työn) tutki-

mus. (Heikkilä ym. 2008, 18.) Vaikka tässä projektissa hyödynnettiin tutkimuksellista otetta ja 

käsitteet, kuten tutkimuksellinen kehittämistoiminta tai työelämän tutkimusavusteinen kehit-

täminen jakavatkin monia samoja piirteitä, olen päätynyt käyttämään toimintaani parhaiten 

kuvaavana nimityksenä projektimuotoista kehittämistyötä/-toimintaa. Kehittämistyö, jonka 
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synonyyminä voidaan pitää kehittämistoimintaa, määritellään toiminnaksi, jonka tavoite on 

tutkimustulosten avulla luoda joko uusia tai entistä parempia palveluja, tuotantovälineitä tai 

-menetelmiä (Heikkilä ym. 2008, 21). Projektimuotoisuudella viitataan kehittämistoiminnan 

tapahtumiseen määriteltynä ajanjaksona. Projekti eli hanke on etukäteen suunniteltu työs-

kentelyrupeama, jolla on alku, suunnitelma ja toteuttajat ja joka päättyy sovittuna ajankoh-

tana. (Heikkilä ym. 2008, 25.)  

Yleisesti kehittämisellä tarkoitetaan konkreettista toimintaa, jolla tähdätään määriteltyihin 

tavoitteisiin (Toikko & Rantanen 2009, 14). Kehittäminen on luonteeltaan käytännöllistä asioi-

den korjaamista, parantamista ja edistämistä. Se voi esimerkiksi olla uusien ideoiden keksi-

mistä ja vakiinnuttamista. Onnistunut kehittäminen voi levitä myös laajempaan käyttöön. 

(Toikko & Rantanen 2009, 16.) Kehittämistyötä voidaan pitää Kanasen mukaan (2012, 21) tie-

teellisenä, jos se dokumentoidaan ja siinä on käytetty tieteellisiä menetelmiä. Heikkilän ym. 

mukaan (2008, 21) kehittää voi myös ilman tutkimusta, mutta parhaimmillaan ne toimivat kui-

tenkin yhdessä. Tutkimuksen ja kehittämisen sijoittuminen toisiinsa nähden voi tapahtua use-

alla eri tavalla: ne voivat olla esimerkiksi sisäkkäisiä, osittain päällekkäisiä ja osittain erillisiä 

tai peräkkäisiä ja syklisiä (Heikkilä ym. 2008, 24-25). Tässä opinnäytetyössä tutkimus ja kehit-

täminen olivat osittain peräkkäisiä, osittain päällekkäisiä ja osittain myös sisäkkäisiä vaiheita, 

mutta raportoinnissa päädyttiin ratkaisuun, jossa tutkimus ja kehittäminen esitetään kahtena 

erillisenä projektina, kuten opinnäytetyön alussa kuviossa 1 on esitetty. 

Heikkilän ym. mukaan (2008, 57) hankkeen hallinta ja johtaminen helpottuvat, jos hanke hah-

motetaan hankkeen elinkaarimallin mukaan toisiaan seuraavista vaiheista koostuvaksi ket-

juksi. Tästä syystä päädyinkin etenemään kehittämistyössäni soveltaen tyypillisen kehittämis-

prosessin kulkua. Tyypilliseen kehittämisprosessiin kuuluu viisi tehtäväkokonaisuutta: perus-

telu, organisointi, toteutus, levittäminen ja arviointi (Toikko & Rantanen 2009, 56). Peruste-

lut ovat kehittämisen edellytys: niillä otetaan kantaa siihen, mitä ja miksi kehitetään, eli 

määritellään työn lähtökohdat (Toikko & Rantanen 2009, 56-57). Kehittämistoiminnan organi-

sointi tarkoittaa toimintasuunnitelmaa, jossa määritellään kehittämisen tavoite ja kohde sekä 

toimijat ja resurssit (Toikko & Rantanen 2009, 58). Toteutusvaiheeseen kuuluvat ideointi, 

priorisointi, kokeilu ja mallintaminen. Toteutusvaiheessa pyritään asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 59.) Kehittämistoiminnassa arviointia tapahtuu 

loppuarvioinnin lisäksi kehittämisprosessin aikana. Arviointien tarkoitus on muun muassa oh-

jata kehittämisprosessia, tuottaa tietoa kehitettävästä asiasta ja tehdä näkyväksi kehittämis-

työhön liittyvvät onnistumiset, epäonnistumiset ja oppimisprosessit. (Toikko & Rantanen 

2009, 61-62.) Tulosten levittämistoiminnasta käytetään myös nimityksiä juurruttaminen ja 

valtavirtaistaminen. Sitä voidaan toteuttaa tuotteistamisen avulla, joka tarkoittaa esimerkiksi 

kehitettävän työmenetelmän mallintamista. (Toikko & Rantanen 2009, 62.) Seuraavaksi esit-

telen kehittämistyöni etenemisen jäljitellen kehittämisprosessin vaiheita: ensimmäisessä ala-

luvussa kuvaan kehittämistyöni lähtökohdat ja tavoitteet, toinen luku on omistettu 
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yhteistyökumppanin esittelylle, kolmas luku on työn toteutuskuvaus, jossa kuvataan työn ete-

neminen ja yhteistyöprosessi vaiheittain, neljännessä alaluvussa esitellään kehittämistyön 

tuotokset ja lopuksi alaluvussa viisi pohditaan kehittämistyön onnistumista itsearvointina. Ke-

hittämistyön eteneminen voidaan yksinkertaistetusti havainnollistaa seuraavalla kuviolla: 

 

Kuvio 5: Projektityön lineaarinen malli (Toikko & Rantanen 2009, 64) 

On syytä kuitenkin huomioida, että hanke ei aina etene suoraviivaisesti vaiheesta toiseen. To-

dellisuudessa eteneminen saattaa muistuttaa enemmän syklistä spiraalia, jossa havainnoinnin, 

reflektoinnin, suunnittelun ja toiminnan vaiheet vuorottelevat (Heikkilä ym. 2008, 26). Näin 

tapahtui myös tässä kehittämishankkeessa, jossa esimerkiksi suunnitelmaa ja toteutusta täs-

mennettiin prosessin aikana.  

8.1 Tausta ja tavoitteet 

Heikkilän ym. mukaan (2008, 60) kehittämistarpeet ja -ideat voivat saada alkunsa esimerkiksi 

alueellisista tai yksittäisten organisaatioiden strategioista ja kehittämissuunnitelmista, käy-

tännön työelämässä todetuista ongelmista, yksittäisen työntekijän aloitteesta, tutkimusten 

esiin nostattamista kehittämistarpeista tai asiakaspalautteista. Tämän kehittämistyön idea 

nousi kirjallisuuden ja tutkimusten esiin tuomista kehittämistarpeista, jotka on kuvattu opin-

näytetyön alussa taulukossa 1. Ajatus konkreettisen kehittämistyön liittämisestä osaksi opin-

näytetyötä oli syntynyt siis opinnäytetyötä ideoidessa. Kehittämistyöllä opinnäytetyö saatiin 

liitettyä työelämään ja tutkimuksellisen osion tulokset hyödynnettyä käytännössä.  

Lähtökohtana kehittämishankkeen käynnistämiselle voidaan Heikkilän ym. mukaan (2008, 60) 

pitää esimerkiksi yleisesti jonkin asian kehittämistä tai uusien asioiden esille saamista. Tämän 

kehittämistyön lähtökohtina toimivat samat muutostarpeet, jotka on määritelty opinnäyte-

työn alussa, eli tilastoista ilmenevä sisarusväkivallan yleisyys ja asiantuntijoiden kirjallisuu-

dessa toteama sisarusväkivaltailmiön olematon huomiointi. Samoin kehittämistyön tarkoitus 

on sama kuin koko opinnäytetyön tarkoitus: sisarusväkivaltailmiön huomioiminen, siihen liitty-

vän tiedon lisääminen ja asenteisiin vaikuttaminen.  

Tarkemmat kehittämistyön tavoitteet kuten myös toteutusmuoto laadittiin työelämäkumppa-

nin kanssa yhteistyössä, jotta ne saatiin vastaamaan juuri kyseisen organisaation tarpeita. 

Ensi- ja turvakotien liiton varmistuessa yhteistyökumppanikseni kehittämistyön tarkoitukseksi 
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fokusoitui liiton Nettiturvakoti-verkkopalvelun kehittäminen siten, että siellä otettaisiin 

perhe- ja lähisuhdeväkivallasta kertovien tekstien yhteydessä huomioon myös sisarusväkivalta 

ja levitettäisiin nettisivujen avulla tietoa kyseisestä ilmiöstä. Toimenpiteeksi sovittiin sisarus-

väkivaltaan liittyvän infomateriaalin tuottaminen Ensi-ja turvakotien liitolle verkkojulkaisuna 

ja painomateriaalina. Perusteluna kyseisille toimenpiteille oli se, että aiheesta ei löytynyt 

tietoa Ensi- ja turvakotien liiton nettisivuilta ja se koettiin puutteeksi, joka täytyi korjata.  

Taulukko 4: Kehittämistyön kohde, tavoite ja tarkoitus 

Kehittämistyön kohde:   

Ensi- ja turvakotien liiton 

Nettiturvakoti-verkkopalvelu 

Kehittämistyön tavoite: 

Tuottaa Nettiturvakotisivus-

tolle sisarusväkivaltaa käsit-

televää sisältöä  

Kehittämistyön tarkoitus: 

Sisarusväkivaltaan liitty-

vän tiedon tarjoaminen ja 

levittäminen 

 

Kehittämisen kohde, Nettiturvakoti-sivusto, ymmärrettiin tämän kehittämistyön yhteydessä 

palveluksi. Kehittämistyössä kyse oli siis Ensi- ja turvakotien liiton palvelujen kehittämisestä 

ja tarkemmin verkossa toteutetun tietopalvelun kehittämisestä. Stenvallin ja Virtasen mukaan 

(2012, 44) palveluiden tavoitteena on yleensä vastata asiakkaan tarpeisiin tai ongelmiin. To-

teutetun kehittämistyön tarkoituksena oli palvelujen kehittäminen niin, että ne vastaisivat 

paremmin asiakkaiden tarpeita. Ensi- ja turvakotien liiton tietopalvelussa vierailevien asiak-

kaiden tarpeeksi voidaan nähdä tiedon saaminen perheväkivallasta. Koska sisarusväkivalta on 

perheväkivallan yleisin muoto (esim. Button ym. 2008, ks. Meyers 2017), eikä siitä vielä ollut 

tietoa Nettiturvakodissa, kehittämistyö kohdistui tämän asian korjaamiseen. Stenvallin ja Vir-

tasen mukaan (2012, 51) palveluiden kehittämisessä tavoitteena tulisi olla, että palveluista 

tulisi toimivia ja kehittäminen tuottaisi palveluiden käyttäjien kannalta hyötyä. Palveluiden 

toimivuutta ja hyötyä voi määritellä kuitenkin erilaisista näkökulmista, esimerkiksi asiakkai-

den, johdon, talouden tai ammatillisen toiminnan kautta (Stenvall & Virtanen 2012, 52). 

Tässä kehittämistyössä näkökulma oli asiakaslähtöinen. Stenvallin ja Virtasen mukaan (2012, 

52) toimivat palvelut tuottavat myös arvoa, mikä tarkoittaa, että palveluiden tulisi olla hyö-

dyllisiä joko asiakkaiden tai yhteiskunnallisten tavoitteiden kannalta. Tiedon tarjoamisella si-

sarusväkivallasta Nettiturvakodin kautta voidaan nähdä olevan hyötyä yksilöille, jotka tarvit-

sevat kyseisestä ilmiöstä tietoa. Lisäksi se tukee myös laajemmin perheväkivaltaa koskevan 

politiikan toteutumista.  

Yksi osa kehittämistyötä on työn organisointi, joka perustuu tavoitteenasettelun hyväksyntään 

ja virallistamiseen (Toikko & Rantanen 2009, 58). Yhteistyön toteutumisesta sovittiin yhteis-

työkumppanin kanssa heti työn aluksi tekemällä kirjallinen yhteistyösopimus, joka oli samalla 
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myös toimintasuunnitelma. Siinä määrittelimme alustavasti kehittämisen kohteen, tavoitteet, 

kummankin osapuolen vastuualueet ja aikataulun. Sopimuksessa yhteistyökumppani lupasi olla 

kehittämistyön apuna ja tukena sen eri vaiheissa ja toimia tuotosteni julkaisijana. Omaksi 

tehtäväkseni määriteltiin käytännön toteutus, joka sisälsi selvityksen tekemisen (kirjallisuus-

katsaus) sekä tuotosten suunnittelun ja toteutuksen. Työn toteuttamisen aikatauluksi arvioi-

tiin noin puoli vuotta alkaen keväällä 2018 ja päättyen ennen saman vuoden loppua. Ensi- ja 

turvakotien liitto hyväksyi kehittämistoiminnan toimintasuunnitelman, jonka myötä kehittä-

mistyö sai virallisen luonteen. Toisin sanoen kehittämistyö on hankkeistettu. 

8.2 Yhteistyökumppanin esittely 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Ensi- ja turvakotien liiton keskusjärjestö ja sen si-

sällä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimi. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimissä työs-

kentelee kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen ja kolme asiantuntijaa: Johanna Matikka, Net-

titurvakotiin erikoistunut Tuulia Kovanen ja Jussi-työn asiantuntija Veli-Matti Toikka. Yhteys-

henkilönäni toimi Johanna Matikka, jonka lisäksi tapaamisiin ja Nettiturvakodin sisällön suun-

nitteluun liittyviin asioihin osallistui Tuulia Kovanen. 

Ensi- ja turvakotien liitto on vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä aut-

tava valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka tekee myös perheväkivaltaa ehkäisevää 

työtä. Järjestöllä on 30 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Jäsenyhdistykset tarjoavat ammatil-

lista apua ja vapaaehtoisten tukea perheille, jotka sitä tarvitsevat. (Tietoa liitosta 2018.) Jä-

senyhdistykset ylläpitävät 18 turvakotia sekä yhteensä 15 ensikotia, joista kuusi on erikoistu-

nut päihdeongelmien hoitoon. 15 eri yhdistyksessä järjestetään tapaamispaikkatoimintaa ja 

osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. (Matikka 2018b.) Jäsenyhdistysten palveluilla on 

vuosittain yli 10 000 käyttäjää, joista lapsia on 4000 (Näin me autamme 2018). Ensi- ja turva-

kotien liitto kuvailee itse itseään seuraavasti: ”Järjestönä uskallamme tarttua epäkohtiin ja 

tarjota ratkaisuja. Nostamme keskusteluun vaiettuja, vaikeita teemoja kuten perheväkivalta, 

lasten kaltoinkohtelu tai odottavien äitien päihteiden käyttö” (Turvallinen lapsuus tehdään 

tänään 2018). 

Ensi- ja turvakotien liitosta saa apua monenlaisiin tilanteisiin. Silloin, jos joku läheinen on vä-

kivaltainen tai uhkailee, apua tarjoavat turvakodit, avopalvelut, Jussi-työ, Nettiturvakoti ja 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Alvari-perhetyöstä apua saa silloin, kun perheen 

arki on kaoottista. Jos vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea arjen sujumiseen ja vauvan 

kanssa olemiseen, apua tarjoavat ensikodit ja päiväryhmät. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä 

puolestaan tarjoaa odottavalle äidille tai vauvaperheelle tukea päihteettömyyteen. Synnytyk-

sen jälkeiseen uupumukseen tai masennukseen apua tarjoavat ensikodit, Baby blues ja ver-

taistukitoiminta. Vapaaehtoisdoulatoiminnasta saa tukea vauvan odotukseen ja synnytykseen. 

Isyyteen apua tarjoavat miestyö, ensikodit, Baby blues ja päiväryhmät. Lisäksi liitossa teh-

dään eroauttamista ja tarjotaan tapaamispaikkoja vanhemman ja lapsen turvallisiin 
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tapaamisiin. Kaapatut lapset ry auttaa silloin, jos lapsi on kaapattu, vaarassa joutua kaapa-

tuksi tai huoltokiista on vaikea. Apua tarjotaan myös lapsille, jotka näkevät tai kokevat väki-

valtaa. (Näin me autamme 2018.) 

Ensi- ja turvakotien liitto tekee myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Monimuotoisen vai-

kuttamistyön tavoitteena on, että lapsiperheiden ääni tulisi kuulluksi ja hätä tunnistetuksi yh-

teiskunnallisessa keskustelussa. Vaikuttamistyötä tehdään kokoamalla ja julkaisemalla tietoa 

vaikeassa asemassa olevien perheiden olosuhteista ja vaikuttamalla valtionhallintoon ja kun-

tiin, jotta perheet otettaisiin huomioon päätöksenteossa. Liitto kantaa osaltaan vastuuta per-

heiden viestin viemisestä päättäjille. Kaikki liiton työntekijät osallistuvat oman asiantunte-

muksensa mukaisesti aktiiviseen vaikuttamistyöhön. Keinoina lapsiperheiden asioiden nosta-

miseen käytetään viestintää, erilaisia työryhmiä, kuulemistilaisuuksia ja lausuntoja. Myös Lii-

ton luottamushenkilöt vaikuttavat omalla panoksellaan päätöksentekoon ja ovat yhteiskunnal-

lisesti aktiivisia. (Vaikuta yhteiskuntaan 2018.) 

Kehittämistyössä tuotettu sisältö julkaistiin Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakoti-nimisessä 

verkkopalvelussa. Ensi- ja turvakotien liitto on avannut Nettiturvakodin vuonna 2001 (Karja-

lainen 2006, 105). Nettiturvakoti on tehty auttamaan väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla 

tietoa ja keskusteluapua. Sivuilta löytyy esimerkiksi tarinoita perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 

ja siitä selviytymisestä. Myös väkivallan todistajina ja kohteina olleita lapsia autetaan verkko-

palvelussa. Nettiturvakoti ja sen chat-palvelu ovat uudistettu vuonna 2017 ja sen toimintaa 

ylläpidetään Veikkaus Oy:n pelituotoista saatavilla tuotoilla sekä lahjoitusvaroilla. (Tietoa 

palvelusta 2018.) Vuoden 2017 aikana www.nettiturvakoti.fi -sivustolla oli 44 050 yksittäistä 

kävijää ja kaiken kaikkiaan vierailijoita oli 179 830. 1630 ihmistä seuraa Nettiturvakotia Face-

book-sivustolla. (Väkivaltatyön avopalvelut 2018.) Karjalaisen mukaan (2006, 106) Nettiturva-

kotiin tutustuminen voi olla alku ammatillisen avun hakemiselle. 

8.3 Työn eteneminen ja yhteistyöprosessi 

Opinnäytetyölle yhteistyökumppania miettiessäni törmäsin Ensi- ja turvakotien liiton nettisi-

vuihin, joiden kautta tutustuin järjestöön ja sen toimintaperiaatteisiin. Ajattelin, että opin-

näytetyöni saattaisi kiinnostaa Ensi- ja turvakotien liittoa, koska järjestö tekee perheväkival-

taa ehkäisevää työtä ja opinnäytetyöstäni voisi olla hyötyä heidän toimintansa tai palve-

luidensa kehittämisessä. Koska järjestö toimii valtakunnallisesti, näin sen myös mahdollisuu-

tena saada sisarusväkivallalle laajaa näkyvyyttä. Lähestyin Ensi- ja turvakotien liiton keskus-

järjestön perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimiä sähköpostitse 28.3.2018 ja tarjosin ideaani. 

He pitivät aihetta tärkeänä ja totesivat kehittämistyölle olevan tarvetta. Tapaaminen yhteis-

työn suunnittelemiseksi saatiin sovittua huhtikuun lopulle.  

Ensimmäiseen tapaamiseen 26.4.2018 osallistui perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimin asian-

tuntija Johanna Matikka sekä järjestössä harjoittelijana ollut Jaana Autto. Olin 
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valmistautunut tapaamiseen miettimällä omia tavoitteitani ja yhteistyöhön liittyviä toiveitani 

laatimalla alustavan opinnäytetyösuunnitelman ja tekemällä listan erilaisista toteutusvaihto-

ehdoista, joita olin siihen mennessä ideoinut. Tapaamisen alussa esittelin suunnitelmani ja 

kerroin ajatuksistani. Sen jälkeen mietimme yhdessä eri vaihtoehtoja, miten voisin toteuttaa 

opinnäytetyöni niin, että se vastaisi sekä yhteistyökumppanin tarpeita ja toiveita että omia 

tavoitteitani. Päädyimme suunnitelmaan, jossa toteutan opinnäytetyöni kaksiosaisena: tutki-

muksellinen osio koostuisi kirjallisuuskatsauksesta ja kehittämistyönä tuottaisin sisarusväki-

valta-aiheista sisältöä Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakoti-sivustolle verkkojulkaisuna ja 

painomateriaalina (sisarusväkivallan nelikenttä -kortti). Tapaamisen lopuksi keskustelimme 

yhteistyökumppanin niukoista resursseista liittyen opinnäytetyön ohjaamiseen. Sovimme, että 

työskentelyni tulisi olemaan hyvin itsenäistä ja minulla olisi pitkälti vapaat kädet toteuttaa 

suunnitelmaa parhaaksi katsomallani tavalla. Tarkoituksena kuitenkin oli, että saisin tarvitta-

essa ohjausta ja apua sähköpostitse, jonka lisäksi myös tapaisimme muutamaan otteeseen 

työskentelyprosessin aikana varmistaaksemme työn etenemisen yhteisymmärryksessä. Lopuksi 

sain yhteistyökumppanilta lainaksi kirjallista materiaalia, josta he arvelivat olevan hyötyä 

opinnäytetyöni tekemisessä. 

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhdyin sovitusti toteuttamaan kirjallisuuskatsausta (kuvattu 

luvussa 7). Sen jälkeen, kun olin saanut valmiiksi verkkojulkaisun tietopohjana toimivan kir-

jallisuuskatsauksen, ryhdyin suunnittelemaan itse verkkojulkaisua ja painomateriaalia. Tämä 

tapahtui heinäkuun puolessa välissä. Verkkojulkaisun ja painomateriaalin suunnittelu toteutui 

itsenäisesti ensimmäisessä tapaamisessa (26.4.2018) yhteistyökumppanin kanssa käytyjen kes-

kustelujen ja niistä kirjaamieni muistiinpanojen pohjalta. Ohjeistuksena verkkojulkaisulle oli, 

että kirjoitan sisällön niistä asioista, jotka kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa nousevat esiin 

ja että tekstiä olisi noin yhden A4 verran. Painomateriaaliksi olimme alustavasti ideoineet si-

sarusväkivallan muotoja erittelevää nelikenttä-kuviota. Muutoin sain vapaat kädet ja luvan 

käyttää luovuutta. Tarkoitus oli, että ideoisin ja tekisin alustavat luonnokset, joihin voisi seu-

raavalla tapaamisella yhdessä miettiä mahdolliset muokkaukset. 

Työskentelyni verkkojulkaisun parissa alkoi tutustumisella Nettiturvakodin muihin teksteihin 

tarkastelemalla niiden sisältöä, kirjoitustyyliä ja näkökulmapainotuksia. Tarkoitukseni oli 

suunnitella sisarusväkivaltaa käsittelevä teksti kohderyhmää palvelevaksi ja mukauttaa il-

maisu tekstin sisältöä, tavoitteita, vastaanottajaa, viestintätilannetta ja tekstilajia palvele-

vaksi kuten Vilkka ja Airaksinen (2003, 51) suosittelevat. Sen jälkeen, kun koin saavuttaneeni 

käsityksen nettisivujen tekstityylistä, luonnostelin tekstinkäsittelyohjelmalla alustavia tee-

moja, joita pidin tärkeänä tuoda julkaisussa esiin. Tämän jälkeen palasin tekemäni kirjalli-

suuskatsauksen pariin lukemalla sen tulososiota eli synteesiä katsauksen tutkimuksista ja poi-

mimalla sieltä erilliseen tekstitiedostoon tärkeimpänä pitämiäni ydinkohtia. Poimintoja kertyi 

useamman sivun verran. Seuraava vaihe oli karsia ja tiivistää teksti yhteen sivuun pyrkien kui-

tenkin säilyttämään kaikki oleellinen informaatio. Lopulta päädyin sisällyttämään tekstiin 
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neljä teemaa: sisarusväkivallan määritelmä ja tunnistaminen, sisarusväkivallan seuraukset, 

vanhempien vastuut ja avun piiriin kannustaminen.  

Painomateriaalin suhteen poikkesin alustavasta ideasta radikaalisti. Jätin alkuperäisen idean, 

koska se ei olisi tuonut tiedollisesti mitään uutta; kirjallisuuskatsaus osoitti, että väkivallan 

muodot ovat sisarussuhteessa samat kuin muissakin ihmissuhteissa tapahtuvassa väkivallassa. 

Sen sijaan aloin miettimään, mikä sisarusväkivaltaan liittyvä piirre olisi sellainen, joka on eri-

tyinen vain sisarusväkivallalle. Lopulta päädyin kirjallisuuskatsauksessa toistuvasti noussee-

seen teemaan sisarusväkivallan tunnistamisen vaikeudesta ja vaikeudesta erottaa se tavalli-

sesta nahistelusta. Ajattelin, että tunnistamiseen tarvitaan työväline, joka auttaa erittele-

mään sisarusten välisen aggressiivisen käytöksen huolestuttavat ja ongelmalliset piirteet vä-

hemmän huolestuttavista. Ryhdyin ideoimaan työvälineeksi kuviota, josta olisi apua tunnista-

misongelmassa. 

Aloitin työvälineen ideoimisen sen sisällöstä, eli erittelemällä kirjallisuuskatsaukseen pohjau-

tuen aggression purkautumismuotoja ja niiden vakavuutta kuvaavia piirteitä. Tämän jälkeen 

hahmottelin erilaisia kuvioita, joiden avulla sisällön saisi havainnollistettua. Lopulta päädyin 

sisäkkäisiä ympyröitä sisältävään ympyrämalliin. Nimesin ympyrät aggressiotyyppien mukaan 

sijoittaen lievimmän tyypin uloimmas ja vakavimman sisimmäksi. Ympyröiden sisäkkäisyyden 

tarkoituksena on kuvata kaikkien tyyppien kuulumista kateogriaan aggressiivinen toiminta. Si-

joittelun tarkoituksena sen sijaan oli osoittaa aggressiotyypin yleisyyttä niin, että uloimmassa 

ympyrässä on kaikkein yleisin sisarusaggression tyyppi ja sisimmässä harvinaisin. Jokaisen ym-

pyrän sisään kirjoitin kyseiselle tyypille ominaisia piirteitä. Kuvion värisuunnittelun taustalla 

oli ajatus liikennevaloista, jotka symboloivat aggressiivisuuden vakavuutta: vihreän värin alu-

eella liikutaan turvallisella alueella, keltainen varoittaa mahdollisesta vaarasta ja punainen 

on yhtä kuin STOP symboloiden vaaraa ja vakavuutta. Punaisia ympyröitä on kaksi, mutta eri 

värisävyllä: molemmille yhteinen punainen väri kielii molempien aggressiotyyppien olevan 

epähyväksyttäviä ja vahingollisia, mutta punaisen värin sävyero erottaa tyypit vielä kahteen 

eri vakavuusasteikkoon. Pyrin kuvion suunnittelussa yksinkertaisuuteen tarkoituksena se, että 

kuvio avautuu ensikatsomisella, eikä sen käyttöön tarvitse kirjallista ohjeistusta.  

Kun olin saanut muokattua sisältöluonnoksen ja kuvion itseäni tyydyttävään muotoon, otin yh-

teistyökumppaniin yhteyttä. Olimme jo ensimmäisessä tapaamisessa sopineet alustavasti, että 

seuraavan kerran olisi hyvä tavata siinä vaiheessa, kun olen saanut kirjallisuuskatsausosion 

tehtyä ja minulla on niiden pohjalta laaditut ehdotukset verkkojulkaisun sisällöstä ja paino-

materiaalista. Tapaaminen saatiin sovittua elokuun puoleen väliin. 

Tapaamiseen maanantaina 13.8.2018 osallistui tällä kertaa Johanna Matikan ja Jaana Autton 

lisäksi myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltatiimistä Nettiturvakodin asiantuntija Tuulia Kovanen. 

Tapaamisen aluksi keskustelimme työn tähänastisesta edistymisestä, jonka jälkeen esittelin 
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tekemäni tuotokset. Kuvio todettiin hyväksi sellaisenaan, mutta verkkojulkaisun tekstiluon-

nokseen tehtiin muutamia korjauksia ja sovittiin lisäykseksi rikosvastuuteeman käsittely. Lo-

puksi keskustelimme loppuajan yhteistyökuvioista. Sovimme, että pitäisimme lopputapaami-

sen syksyn kuluessa siinä vaiheessa, kun olen saanut opinnäytetyöraportin teoriaosuudet val-

miiksi ja tehnyt sisältöluonnokseen sovitut muokkaukset. Tarkoitus oli lopputapaamisen yh-

teydessä järjestää Nettiturvakodissa sisarusväkivaltateemainen chatti ja kerätä sen yhtey-

dessä asiakaspalautetta tekemästäni verkkojulkaisusta.  

Ennen viimeiseksi suunniteltua tapaamista työstin verkkojulkaisun tekstin sovittujen muok-

kausten mukaiseksi ja hioin kuvion lopulliseen muotoonsa. Sisältö (teksti + kuvio) julkaistiin 

Nettiturvakodissa 26.10.2018. Syksyn aikana olin saanut yhteistyökumppaniltani myös yllättä-

vän yhteistyötarjouksen kirjoittaa opinnäytetyöaiheestani lehtijuttu Rikosuhripäivystyksen 

RIKU-lehteen. Vaikka lehtiartikkelin kirjoittaminen ei ollutkaan ennalta suunniteltu osa opin-

näytetyötä, tartuin tarjoukseen. Lehtijutun kirjoittaminen sisarusväkivallasta oli oiva tilaisuus 

levittää tietoa aiheesta, joten se vastasi kaikin tavoin opinnäytetyöni tarkoitusta ja tavoit-

teita ja nivoutui näin ollen luonnolliseksi osaksi kehittämistyötä. Lehtijuttu (Tyyskä 2018) löy-

tyy julkaistuna RIKU-lehden vuoden 2018 kolmannesta numerosta otsikolla Sisarusten välinen 

vakava väkivalta. Artikkeli on liitetty raportin loppuun (liite 2) ja on luettavissa myös Rikosuh-

ripäivystyksen nettisivuilla (RIKU-lehti 3/2018). 

Lopputapaaminen järjestettiin 31.10.2018. Tapaamiseen osallistuivat Johanna Matikka ja Tuu-

lia Kovanen. Ennen tapaamista olimme viestineet sähköpostitse, jolloin sain tiedon, että chat-

tia ei olekaan mahdollista järjestää tälle tapaamiselle. Tapaamisessa pohdimme tarkemmin 

chatin järjestämistä ja sen yhteydessä kerättävää asiakaspalautetta. Sain kuulla, että chatti 

olisi mahdollista järjestää vasta joulukuun aikana. Totesimme sen olevan liian myöhäinen 

ajankohta opinnäytetyöni kannalta – en ehtisi käsitellä sen kautta mahdollisesti verkkojulkai-

susta saatavaa palautetta opinnäytetyöraporttiini. Jouduin siis luopumaan suunnitelmasta ke-

rätä palautetta tekemästäni sisällöstä Nettiturvakodin käyttäjiltä. Vaikka asiakaspalautteen 

kerääminen ei onnistunutkaan, arvio työstä toteutui yhteistyökumppanilta saamassani palaut-

teessa. Yhteistyökumppanin palautetta varten olin laatinut lyhyen arviointilomakkeen, jonka 

he antoivat minulle täytettynä tässä tapaamisessa. Lomake löytyy raportin lopusta (liite 3). 

Mitä tulee painomateriaaliin, sen taitto ja tuottaminen jouduttiin perumaan budjettisyistä. 

Sen sijaan suunnittelemani työkalu julkaistiin kuitenkin kuviona verkkojulkaisun yhteydessä. 

Tapaamisen lopuksi yhteistyökumppanini toivottivat minut tervetulleeksi osallistumaan suun-

niteltuun chattiin, vaikka se ei enää hyödyttäisikään raporttini kannalta, ja kannustivat levit-

tämään opinnäytetyötäni myös muille toimijoille. 
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Taulukko 5: Kehittämistyön kokonaiskuvaus 

 

8.4 Tuotokset 

Kehittämistoiminnan konkreettisina tuloksina syntyi kaksi tuotosta: verkkojulkaisu ja Sisarus-

suhteen aggressiivisen toiminnan luokitteluympyrä©. Tuotokset esitellään tässä luvussa ku-

vana, jonka lisäksi ne löytyvät myös liitteinä (Liite 4 & Liite 5) raportin lopusta. Tuotoksia 

pääsee tarkastelemaan myös suoraan Nettiturvakoti-sivustolta, johon jaan suoran linkin sekä 

kirjallisen ohjeistuksen tekstin löytämiseksi sivuilta. 

Verkkojulkaisu julkaistiin Nettiturvakoti-sivustolla perjantaina 26.10.2018. Julkaisu löytyy 

Nettiturvakoti.fi -sivustolta menemällä ylävalikosta kohtaan ”Tunnista väkivalta” ja 
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valitsemalla ”Väkivallan monet kasvot” -osio. Tämän jälkeen siirrytään kohtaan ”Lisätietoja 

perheväkivallasta”, jonka alta valitaan otsikko ”Myös sisarussuhde voi olla väkivaltainen”. 

Suora linkki sisältöön on: https://nettiturvakoti.fi/tunnista-vakivalta/vakivallan-monet-kas-

vot/#1540537909110-7f9e7225-ca98  

 

Kuvio 6: Nettiturvakotiin tuotettu verkkojulkaisu (teksti + kuvio) 

https://nettiturvakoti.fi/tunnista-vakivalta/vakivallan-monet-kasvot/#1540537909110-7f9e7225-ca98
https://nettiturvakoti.fi/tunnista-vakivalta/vakivallan-monet-kasvot/#1540537909110-7f9e7225-ca98
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Julkaisu on tarkoitettu luettavaksi sivustolla vieraileville ja erityisesti sisarusväkivallasta tie-

toa tarvitseville. Julkaisun tarkoituksena on tarjota tärkeää tietoa sisarusväkivallasta kaikille; 

sisarusväkivaltaa kokeville, sisarusväkivaltaa tekeville, vanhemmille, lapsia ja perheitä työs-

sään kohtaaville ammattilaisille sekä kaikille muille, joita asia koskettaa joko suoraan tai vä-

lillisesti. Kirjoituksen tarkoitus on ennen kaikkea rohkaista väkivallan uhria avun piiriin, muis-

tuttaa vanhempia heidän velvollisuuksistaan, herättää ammattilaisia tarttumaan asiaan sekä 

osoittaa väkivallan tekijälle, että väkivalta ei ole oikein. Toiveena on, että aiheen käsittely 

valtakunnallisen järjestön nettisivuilla edistäisi sisarusväkivaltailmiön tunnistamista ja tun-

nustamista laajemminkin ja saisi myös muut perheväkivaltaa ehkäisevät tai lasten asialla ole-

vat tahot heräämään asian suhteen.  

Sisarussuhteen aggressiivisen toiminnan luokitteluympyrän© tarkoituksena on auttaa sisarus-

väkivallan tunnistamisessa ja arvioimisessa. Kuviossa on nimetty, luokiteltu ja kuvailtu erilai-

set aggressiotyypit, jotka voivat esiintyä sisarussuhteessa. Tarkoitus on, että kuka tahansa voi 

käyttää kuviota arvioidakseen esimerkiksi omassa tai lastensa sisarussuhteessa ilmenevää ag-

gressiivista käytöstä. Kuviota voidaan käyttää apuvälineenä myös erilaisissa sosiaali- ja ter-

veysalan toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi neuvoloissa tai lastensuojelussa.  

8.5 Arviointi 

Kehittämisprosessin analyyttisin osa-alue on arviointi (Toikko & Rantanen 2009, 82). Arvioin-

nissa analysoidaan kehittämistoiminnan perusteluita, organisointia ja toteutusta (Toikko & 

Rantanen 2009, 82) - yksinkertaisimmillaan sitä, onko kehittäminen saavuttanut tarkoituk-

sensa ja miltä osin on onnistuttu ja miltä osin ei (Toikko & Rantanen 2009, 61). Arvioinnin 

keskeinen lähtökohta on hankesuunnitelma ja siinä määritellyt tavoitteet (esim. Virtanen 

2007, ks. Toikko & Rantanen 2009, 61).  

Tämän opinnäytetyön osana toteutettu kehittämistyö tehtiin noudattamalla pääpiirteittäin 

tutkimuksellisen kehittämistoiminnan teoriaa ja ohjeistuksia, joita kuvattiin luvun alussa. Ar-

vioin tässä luvussa itsearviointina ensin koko kehittämistyön prosessia (sisältäen alussa maini-

tut viisi osa-aluetta: perustelu, organisointi, toteutus, levittäminen ja arviointi) peilaten sitä 

kehittämistoiminnan teoreettisiin ohjeistuksiin. Lisäksi arvioin kehittämistyön tuloksena syn-

tyneitä tuotoksia. Heikkilä ym. (2008, 57) määrittelevät laadukkaan tutkivan kehittämisen 

ominaispiirteiksi suunnitelmallisuuden, tavoitteellisuuden, järjestelmällisyyden, toiminnan ja 

menetelmien kriittisen arvioinnin sekä aikaisemman kokemus- ja tutkimustiedon hyödyntämi-

sen. Näitä pidettiin myös tämän kehittämistyön tavoitteina. 

Kehittämistoiminnan perustelut nojaavat usein jonkinlaisiin kartoituksiin tai jäsennyksiin, esi-

merkiksi tarveanalyysiin. Ne voidaan toteuttaa suhteellisen nopeasti vain yhtenä kehittämis-

prosessin osana, mutta joskus myös erillisin tutkimuksin. Kehittämistoiminnan selkeä tavoit-

teenmäärittely edistää työn perustelua. Tarveanalyysin tiedonlähteinä voidaan käyttää 
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esimerkiksi olemassa olevia tilastoja tai asiantuntijoille ja kansalaisille tehtyjä haastatteluja 

tai kyselytutkimuksia. (Toikko & Rantanen 2009, 72-73.) Tässä kehittämistyössä lähtökohtia ja 

perusteita on määritelty kahdessa osassa: ensin koko opinnäytetyön tasolla luvuissa 2 ja 3 ja 

tämän jälkeen yksilöidymmin osana kehittämistyön suunnitelmaa. Käytännössä kehittämistyön 

tarve ja perustelut nojaavat kahteen eri lähteeseen: kirjallisuuskatsaukseen sekä Ensi- ja tur-

vakotien liiton perheväkivaltatyön tiimin asiantuntijuuteen perustuvaan kokemukseen ja nä-

kemykseen. Tarve ja perustelut kehittämistyölle on siis pystytty osoittamaan ja ne on esitelty 

raportissa. Toisaalta työn perustelujen ja niiden paikkansapitävyyden osoittamisen luotetta-

vuutta olisi entisestään voinut lisätä tekemällä koko opinnäytetyön aluksi erillisenä tutkimuk-

sena tarveanalyysi, joka olisi perustunut systemaattiseen tiedonkeruuseen toteutuen esimer-

kiksi kyselytutkimuksena kansalaisille. Koska tällaiseen ei opinnäytetyön puitteissa valitetta-

vasti arvioitu olevan resursseja, päädyttiin nojaamaan muiden tekemissä tutkimuksissa saatui-

hin tuloksiin kehittämistyön tarpeen perustelemiseksi. 

Kehittämistyön organisointi eli toteutuksen suunnittelu ja valmistelu sujuivat mielestäni on-

nistuneesti yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa. Yhteistyöstä tehtiin ohjeiden mukaisesti 

sopimus, jossa määriteltiin muun muassa tavoitteet ja osapuolten vastuualueet. Koska toimi-

joiden määrittely on keskeinen osa kehittämistoiminnan organisointia (Toikko & Rantanen 

2009, 58), raportissa esiteltiin kehittämistyön toinen toimijaosapuoli, yhteistyökumppanina 

toiminut Ensi- ja turvakotien liitto, omassa alaluvussaan.  

Työn etenemiseen ja yhteistyöprosessiin Ensi- ja turvakotien liiton kanssa olen tyytyväinen. 

Koen onnistuneeni kehittämistyön toteutusosiossa tavoitteiden mukaisesti. Konkreettinen te-

keminen, jota kehittämistoiminta ennen kaikkea on (Kotter 2002, ks. Toikko & Rantanen 

2009, 60), toteutui keskusteluina ja suunnitteluina tapaamisissa ja sähköpostiyhteydenpidossa 

yhteistyökumppanin kanssa sekä itsenäisenä työskentelynä tutkien ja kirjoittaen. Kehittämis-

työ oli sen verran pienimuotoinen, että varsinaista kokeilutoimintaa, joka usein perustuu vai-

heistamiseen (Toikko & Rantanen 2009, 60), ei harjoitettu. Tämä olisi voinut toteutua esimer-

kiksi niin, että verkkojulkaisu olisi julkaistu ensin kokeilumielessä tietyksi määritellyksi ajaksi, 

jolloin siitä olisi kerätty palautetta sivuston käyttäjiltä. Tämän jälkeen sisältöä olisi kehitetty 

palautteiden mukaisesti ja vasta sitten julkaistu pysyvästi. Toisaalta käyttäjäpalautteen ke-

ruuta oli kyllä suunniteltu, mutta siitä jouduttiin luopumaan ajallisten resurssien takia. Kyse 

oli siis priorisoinnista, jota harjoitettiin kehittämistyön suunnitteluvaiheen lisäksi edellisen 

esimerkin tavoin myös työn aikana. Priorisointi tarkoittaa toteutuksen mahdollisimman tark-

kaa rajaamista ja kohdentamista (Toikko & Rantanen 2009, 60). Toisaalta kehittämistyön ai-

kana tapahtuva alkuperäisten suunnitelmien karsiminen voidaan nähdä epäonnistuneena suun-

nitteluvaiheen priorisointina, mutta toisaalta taas kykynä olla joustava ja muuttaa suunnitel-

mia vastaamaan paremmin realiteetteja. 
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Konkreettisen tekemisen lisäksi kehittämistoiminnassa on myös pohtiva ja analysoiva taso 

(Toikko & Rantanen 2009, 60). Tätä tasoa toteutettiin jatkuvana tekemisen ja tuotosten ref-

lektoimisena sekä dialogina yhteistyökumppanin kanssa. Pohtivan ja analysoivan tason edelly-

tyksenä pidetään konkreettista tekemisen seurantaa eli monitorointia (Toikko & Rantanen 

2009, 60). Kehittämistoiminnassa seuranta perustuu dokumentaatioon (Toikko & Rantanen 

2009, 80). Tässä kehittämistyössä dokumentaatio toteutui pitämällä päiväkirjaa, johon kirjat-

tiin muun muassa tapaamiset työelämäkumppanin kanssa.  

Toikon ja Rantasen mukaan kehittämistyöhön tulisi kuulua myös mallintaminen (2009, 59) ja 

tulosten levittäminen (2009, 56). Projektikirjallisuudessa onkin viime aikoina korostettu tuot-

teistamisen ja levittämisen merkitystä (esim. Aro, Kuoppala & Mäntyneva 2004; Arnkil 2006, 

ks. Toikko & Rantanen 2009, 62). Tulosten levittämistä voi edistää tuotteistamisella, joka tar-

koittaa esimerkiksi kehitettävän työmenetelmän tai -prosessin mallintamista (Toikko & Ranta-

nen 2009, 62). Mallintamista ei tämän kehittämistyön kontekstissa kuitenkaan toteutettu. Sitä 

ei nähty tarkoituksenmukaiseksi tai edes mahdolliseksi, koska kehittämistyö ei ollut luonteel-

taan sellainen, että sen olisi voinut mallintaa. Samoin tulosten levittäminen (kun kehittämis-

työn tulokseksi ymmärretään tuotettu verkkojulkaisu) rajattiin opinnäytetyön ulkopuolelle. 

Tulosten levittämiseen vaaditaan yleensä erillinen prosessi (Toikko & Rantanen 2009, 62), 

eikä tämän opinnäytetyön puitteissa siihen ollut enää resursseja. Koska tulosten levittäminen 

voidaan nähdä myös kehittämisprosessista erillisenä (esim. Hellström 2004, ks. Toikko & Ran-

tanen 2009, 62) en laske sen puuttumista tässä kehittämistyössä varsinaiseksi puutteeksi. 

Kehittämistyössä syntyi kaksi tuotosta: sisarusväkivalta-aiheinen teksti sekä Sisarussuhteen 

aggressiivisen toiminnan arviointiympyrä -kuvio, jotka yhdessä muodostivat Nettiturvakodissa 

julkaistun verkkojulkaisun sisällön. Ohjeistus molempien suunnitteluun oli hyvin väljä ja ta-

voitteiksi määriteltiin, että niiden sisältämä informaatio on peräisin kirjallisuuskatsauksen 

keskeisistä tuloksista ja teksti olisi pituudeltaan yksi A4. Molemmat tavoitteet täyttyivät. 

Omia tavoitteitani tuotosten suhteen oli mahdollisimman selkeät, informatiiviset ja olennai-

simmat asiat sisältävä sisältö sekä huoliteltu kieli– ja ulkoasu. Tuotosten tekstissä käytin kir-

joitustyyliä, jossa pyrin kohderyhmän puhuttelevuuteen ja sisällön kannalta tarkoituksenmu-

kaisuuteen, kuten Vilkka ja Airaksinen (2003, 129) ohjeistavat opinnäytetyön produktin teksti-

osuuksissa toimittavan. Tekstin sävystä ja tyylistä keskusteltiin yhteistyökumppanin kanssa. 

Kuvion suhteen tavoittelin sellaisen työkalun luomista, jollaista ei vielä ehkä ole ja josta voisi 

olla hyötyä arvioidessa sisarusaggression vakavuutta. Sisältö- ja ulkoasutavoitteissa onnistuin 

mielestäni saavuttamaan asetetut tavoitteet. Sen sijaan tuotosten hyödyllisyydestä asiakkai-

den näkökulmasta ei ole tietoa, koska asian varmistamiseen tarvittaisiin erillistä, esimerkiksi 

sivuston käyttäjille kohdennettua tutkimusta. Sellaista ei tämän opinnäytetyön puitteissa pys-

tytty järjestämään. 
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Lopuksi lyhyt arviointi itse arvioinnista. Tässä kehittämistyössä arviointi tapahtui sisäisenä ar-

viointina, joka tarkoittaa, että arvioija analysoi toimintaa, jota on ollut itse toteuttamassa 

(Toikko & Rantanen 2009, 62). Tutkimusmielessä ulkoista arviointia pidetään luotettavam-

pana, koska tarkastelunäkökulma siinä on puolueettomampi (Toikko & Rantanen 2009, 62). 

Kuitenkin myös sisäisellä arvioinnilla on vahvuutensa: kohteen hyvä tuntemus, mahdollisuus 

monipuolisiin aineistoihin ja suorempi mahdollisuus arviointitietojen hyödyntämiseen toimin-

tojen kehittämisessä (Toikko & Rantanen 2009, 62). Itsearvioinnin lisäksi keräsin palautetta 

kehittämistyöstä - sen toteutuksesta ja tuotoksesta – myös yhteistyökumppaniltani. Vaikka 

heidänkään arviointia ei voi pitää täysin ulkoisena ottaen huomioon heidän osallisuutensa ke-

hittämistyössä, antaa se kuitenkin arviointiin yhden ulottuvuuden lisää. Palautteen puuttu-

mista täysin ulkopuoliselta taholta, esimerkiksi sivuston käyttäjiltä, voidaan pitää tässä kehit-

tämistyössä puutteena. Toisaalta, koska tavoitteet ja tarpeen kehittämistyölle määritteli or-

ganisaatio itse, voidaan myöskin heidän arvionsa tavoitteiden toteutumisesta nähdä riittä-

vänä. Yhteistyökumppanin antama palaute kehittämistyöstä löytyy raportin lopusta liitteenä 

3. 

9 Loppupohdinta 

Tämän opinnäytetyön päällimmäisenä tarkoituksena oli sisarusväkivaltailmiön esiin nostami-

nen ja näkyväksi tekeminen aiheesta tietoa tuottamalla ja levittämällä. Perimmäisenä ajatuk-

sena oli, että näin voidaan lisätä asiaan liittyvää tietoisuutta ja ymmärrystä, joiden taas toi-

votaan edesauttavan sisarusväkivallan tunnistamista, siihen vakavasti suhtautumista, ehkäise-

mistä ja puuttumista. Vain tunnistamisen, vakavasti suhtautumisen, ennaltaehkäisemisen ja 

puuttumisen kautta sisarusväkivaltaongelma voi todella tulla ratkaistuksi.  

Tietoa sisarusväkivallasta tuotettiin kirjallisuuskatsauksen avulla, jossa analysoitiin 20 aihee-

seen liittyvää tutkimusta ja koostettiin niiden pohjalta ilmiöstä kokonaiskuvaa rakentava syn-

teesi. Katsauksen aineiston perusteella sisarusväkivalta näyttäytyy ilmiönä, joka on verrattain 

yleinen ja jolla voi olla vakavia seurauksia, mutta joka on vähätelty ja vähäisesti huomioitu 

perheväkivallan muoto. Tiedon levittäminen sen sijaan tapahtui työelämäyhteistyössä valta-

kunnallisen lapsi- ja perhejärjestön, Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Konkreettisen kehittä-

mistyön tuloksena tuotettiin liiton Nettiturvakoti-verkkopalveluun sisarusväkivallasta tietoa 

tarjoavaa sisältöä. Sisältö koostuu kirjallisuuskatsauksen tuloksiin pohjautuvasta tekstistä 

sekä sisarusväkivallan tunnistamisen työkaluksi suunnitellusta Sisarussuhteen aggressiivisen 

toiminnan luokitteluympyrästä.  

Koska kirjallisuuskatsaukseen ja kehittämistyöhön liittyvä pohdinta on jo suoritettu raportissa 

aiemmin niille varattujen lukujen yhteydessä, tässä osiossa keskitytään opinnäytetyön arvioin-

tiin ja pohdintaan kokonaisuudessaan. Pääpaino tässä luvussa on opinnäytetyöprosessin aikana 

heränneiden aiheeseen liittyvien ajatusten esiin tuomisessa. Lisäksi tässä luvussa pohditaan 
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lyhyesti ammatillista kehittymistä ja tuodaan esiin muutamia jatkotutkimus- ja kehitysehdo-

tuksia.  

9.1 Ajatuksia matkan varrelta 

Kuten Husso, Virkki, Holma, Notko ja Laitila toteavat (2014, 277), väkivalta on ilkeä ongelma, 

joka on oireiden, syiden ja seurausten kimppu, eikä sitä voi ratkaista yhteen näkökulmaan pe-

rustuvan tavoite - keino-ajattelun avulla. Vaikka tämä oli tiedossa jo aiheen valitessani, on-

gelman ilkeys pääsi silti yllättämään. Sitä, että väkivalta ylipäänsä on vaikea ongelma, ei yh-

tään helpota konteksti, jossa väkivalta tapahtuu kahden samassa perheessä asuvan lapsen vä-

lillä.  

Opinnäytetyöskentely perheväkivalta-aiheen parissa oli erittäin tunteita ja ajatuksia herät-

tävä prosessi. Perehdyin aiheeseen tutustumalla suureen määrään erilaisia aihetta käsittele-

viä aineistoja, kuten tutkimuksiin, kirjoihin, opinnäytetöihin, oppaisiin, ohjeistuksiin, lainsää-

däntöön, keskustelupalstoihin ja uutisiin. Lisäksi katsoin aihetta sivuavan ja silmiä avaavan 

dokumentin A Dangerous Son (Garbus 2018). Monet lukemani ja näkemäni asiat nostattivat 

voimakkaita tunteita, joiden nimeäminen on vaikeaa, mutta joita voisi kuvata sanoilla suuttu-

mus, voimattomuus ja ennen kaikkea syvä suru. Kaikki tunnekokemukset eivät kuitenkaan ol-

leet pelkästään negatiiviseksi miellettyjä, vaan koin myös jonkin verran hetkiä, joissa pääl-

limmäisiksi tunteiksi nousivat ymmärrys, oivallus, myötätunto, toiveikkuus ja usko hyvään. 

Näiden tunteiden peräkkäisyys ja vaihteleminen sävyttivät työskentelyä tekemällä matkasta 

melkoista vuoristorataa, mutta toimivat samalla myös tärkeänä, toimintaan pakottavana voi-

mana, inspiraation lähteenä ja motivaationa. Seuraavaksi tuon esiin joitakin niistä monista 

aiheen parissa työskentelyn nostattamista ajatuksista, jotka minussa ovat herättäneet edellä 

mainittuja tunteita, joita haluan korostaa tai jotka haluan esittää jokaisen pohdittavaksi. 

Miksi lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ei puututa ja miksi resurssit lasten hyvinvoinnin tur-

vaamiseksi eivät ole riittäviä? 

Läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva väkivalta on erityisen yleinen väkivallan muoto Suomessa 

(Ronkainen 2008, ks. Husso ym. 2014, 261). Niemi-Kiesiläisen mukaan (2004, ks. Husso ym. 

2014, 261) ensisijainen ongelma Suomessa ei kuitenkaan ole väkivallan määrä, vaan se, että 

väkivaltaan ei puututa. Puuttumattomuudesta seuraa pitkään jatkuvia väkivaltakierteitä ja 

moninaisia terveydellisiä ongelmia (Husso ym. 2014, 261). Lisäksi väkivaltaan puuttumatto-

muus on taloudellisesti kestämätöntä (Husso ym. 2014, 278). 

Mielestäni väkivaltaan puuttumattomuus on ensimmäinen asia, joka myös sisarusväkivaltailmi-

öön liittyen tulee korjata. Kun väkivalta tapahtuu kotona kahden lapsen välillä, on luonnol-

lista, että ensisijainen vastuu siihen puuttumisesta on vanhemmilla. Jokaisen vanhemman vel-

vollisuus on estää väkivaltaa tapahtumasta. Mikäli vanhemmat eivät puutu sisarusväkivaltaan 
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tai heidän puuttumisensa ei riitä lopettamaan sitä, asiaa ei voi jättää sikseen. Tällöin apua on 

saatava ulkopuolelta. Jos vanhemmat eivät hae ulkopuolista apua ja sisarusväkivalta jatkuu, 

kyse on laiminlyönnistä, johon ulkopuolisten on puututtava. Kotonaan väkivallan uhriksi jou-

tuva lapsi on lastensuojeluasia. Mielestäni näiden asioiden tulisi olla täysin selviä jokaiselle 

sosiaali- ja terveysalalla työskentelevälle ammattilaiselle. Kuten teoreettisessa viitekehyk-

sessä ja kirjallisuuskatsauksessa kuitenkin kävi ilmi, näin ei ole. Alan ammattilaiset ovat esit-

täneet mitä erilaisempia selityksiä puuttumatta jättämisille. Tutkimusten mukaan syitä ovat 

muun muassa pelko vääristä ilmoituksista, tiedon ja taidon puute sekä työntekijän omat asen-

teet väkivaltaa kohtaan (Humppi & Ellonen 2010, 48).  

Kaikkiin puuttumista estäviin ongelmiin voitaisiin mielestäni vaikuttaa ihmisten, tässä tapauk-

sessa ammattilaisten, tietoisuutta lisäämällä. Myös esimerkiksi Humpin ja Ellosen mielestä 

(2010, 82) koulutus on yksi merkittävimpiä keinoja puuttumiseen liittyvien ongelmien poista-

misessa ja väkivallan tunnistamiseen liittyvä koulutus tulisikin heistä (Humppi & Ellonen 2010, 

79) olla osa kaikkien lasten kanssa työskentelevien viranomaisten peruskoulutusta. Lisäksi 

Humpin ja Ellosen mielestä (2010, 82) koulutusta pitäisi lisätä etenkin väkivaltailmiöstä, tois-

ten viranomaisten toiminnasta ja lastensuojelusta. Haasteena lisäkoulutuksen hankkimiseen 

on kuitenkin Humpin ja Ellosen mielestä (2010, 82) koulutukseen suunnattujen resurssien 

puute. Heidän mielestään (2010, 83) kaikista suurin edistysaskel olisikin yhteiskunnassa käy-

tävä arvokeskustelu siitä, missä määrin resursseja lasten hyvinvointiin suunnatuista palve-

luista voidaan leikata ilman, että rikotaan lasten oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön. 

Valitettavasti perhe- ja lapsipolitiikka eivät ole arvostettavia politiikanteon alueita, kuten 

Salmi, Bardy ja Sauli toteavat (2004, 30). Kirjassa Lapsen kaltoinkohtelu (Salmi ym. 2004, 30) 

he kuvailevat lasten sijoittumista julkisen keskustelun maailmaan siten, että lasten maail-

masta puhuminen ei sovi politiikan kulttuuriin ja puhetapaan – muutoin kuin juhlapuheissa. 

Lasten maailmaa ei huomata eikä huomioida. Sen sijaan poliittinen keskustelu liikkuu rahavir-

roissa ja palvelurakenteissa (Salmi ym. 2004, 30). Mielestäni yhteiskuntaamme tarvitaan 

enemmän pehmeitä arvoja ja lapsuuden huomioon ottamista aina yhteiskuntapolitiikasta läh-

tien. Nyt lapsuus nähdään talous- ja yhteiskuntapoliittisessa suunnittelussa nopeasti ohimene-

vänä vaiheena, eikä pidetä tärkeänä, mitä noina nopeasti kuluvina muutamina vuosina tapah-

tuu (Salmi ym. 2004, 31). Mielestäni tämä on hyvin lyhytnäköinen ajattelutapa ja uskoisin, 

että suuntaamalla resursseja enemmän lasten hyvinvoinnin turvaamiseen, esimerkiksi riittä-

viin mielenterveys- ja lastensuojelupalveluihin sekä ammattilaisten koulutukseen, säästettäi-

siin paljon sekä taloudellisissa että inhimillisissä kustannuksissa.  

Työtä sisarusväkivallan yhteiskunnallisen tunnustamisen eteen on tehtävä 

Sillä, mitä väkivallasta sisarussuhteessa ajatellaan ja miten siihen suhtaudutaan, on suurta 

merkitystä. Esimerkiksi Husson ym. mukaan (2014, 262-263) lähisuhdeväkivaltaan liittyvät 
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käsitykset ja asenteet vaikuttavat paitsi yksittäisten ihmisten toimintaan ja organisatorisiin 

käytäntöihin, myös sosiaalipalvelujen järjestämiseen, hyvinvointipoliittisiin ratkaisuihin ja 

lainsäädäntöön. Sisarusväkivaltaongelman ratkaisemisessa on siis elintärkeää vaikuttaa ihmis-

ten asenteisiin, joiden mukaan väkivalta sisarussuhteessa on normaalia ja hyväksyttävää. Ih-

misten asenteiden muuttaminen ei kuitenkaan käy käden käänteessä vaan vaatii järjestelmäl-

listä ja pitkäjänteistä työtä. Pertun mukaan (2002e, 119) keskeisiä keinoja väkivaltaa koske-

viin käsityksiin ja asenteisiin vaikuttamisessa ovat tiedotus ja asennekasvatustyö. Koska lapset 

oppivat vanhemmiltaan, vanhempien rooli asennekasvatuksessa on merkittävä. Asennekasva-

tustyötä toteutetaan myös esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa (Perttu 2002e, 119), joten 

sisarusväkivalta ja niihin liittyvät käsitykset tulisi ottaa puheeksi myös näissä paikoissa. Lisäksi 

sisarusväkivaltaan liittyvä tiedotus tulisi kohdistaa paikkoihin, joista se tavoittaa lapset ja 

nuoret, eli esimerkiksi kouluihin. Myös erilaiset sosiaali- ja terveysalan toimijat sekä kansa-

laisjärjestöt voivat vaikuttaa ihmisten käsityksiin ja asenteisiin. Suomessa ensisijaiset hyvin-

vointipolitiikan toteuttajat ovat valtio ja kunnat muiden toimijoiden merkityksen ollessa lä-

hinnä täydentävä (Anttonen & Sipilä 2000, ks. Husso ym. 2014, 263). Poikkeuksena tässä on 

väkivaltatyö, joka Suomessa on suurelta osin ulkoistettua. Keskeiset toimijat väkivaltatyössä 

ovat Ensi- ja turvakotien liitto sekä projektirahoituksella toimivat järjestöt. (Husso ym. 2014, 

263.) Tästä syystä erityinen vastuu asenteisiin vaikuttamisessa on näillä väkivaltatyötä teke-

villä tahoilla. Tällä hetkellä Ensi- ja turvakotien liitto on toistaiseksi ainoa valtakunnallinen 

taho, joka on ottanut askeleen kohti sisarusväkivallan yhteiskunnallista tunnustamista. 

Kyse lapsen väkivaltaisuudessa ei ole lapsen pahuudesta vaan pahasta olosta 

Lapsen väkivaltaisuuteen perehtyminen oli minulle erityisen mielenkiintoinen ja oppirikas 

matka. Ensinnäkin ymmärsin, miten moninaisia syyt lapsen väkivaltaiseen käytökseen voivat 

olla ja toiseksi ymmärsin, että myös väkivaltainen lapsi tarvitsee aina apua. Nyt ajattelen, 

että väkivaltainen lapsi ei ole koskaan paha, vaan lapsi, jolla on paha olla. 

Etsiessäni teoreettista viitekehystä varten tietoa lapsen väkivaltaisuudesta tein mielenkiintoi-

sen huomion: väkivaltaisia lapsia ei ole! Sen sijaan internet ja kirjallisuus ovat täynnä ”huo-

nosti käyttäytyviä”, ”pahatapaisia”, ”impulsiivisia”, ”käytöshäiriöisiä” ja etenkin ”aggressiivi-

sia” lapsia, jotka herättävät huolta. Lapsen väkivaltaisuus tuntuu olevan vielä niin syvästi 

tabu, että se ikään kuin kielletään tai ainakin kierretään kaikilla mahdollisilla muilla ilmai-

suilla. Tietenkin on tärkeää, että väkivaltaista lasta ei leimata ja häntä pyritään ymmärtä-

mään. Kun käytös tai teko täyttää yleisesti hyväksytyt väkivallan tunnusmerkit, on kuitenkin 

mielestäni harhaanjohtavaa ja useassa tapauksessa myös vähättelevää puhua asiasta lieventä-

vin sanakääntein.  

Vastoin valloillaan olevaa sosiaalista normia, olen opinnäytetyössäni päättänyt puhua nimen-

omaan väkivaltaisista lapsista. Mielestäni tämä on ensimmäinen ja tärkeä askel matkalla kohti 
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sisarusväkivaltailmiön valtakunnallista tunnistamista ja tunnustamista. Sillä, miten asioista 

puhutaan ja kirjoitetaan, on erityisesti merkitystä väkivallan uhrin näkökulmasta. Etenkin sel-

laiset toimijat, joilla on julkista vaikutusvaltaa, kantavat asiassa myös suurta vastuuta. Kaikki 

julkaisut ja julkaisematta jättämiset sekä sanat ja sanavalinnat vaikuttavat välitettyyn vies-

tiin. Kaikkien yhteiskunnallisesti merkittävien tahojen, kuten asiantuntijajärjestöjen, sosiaali- 

ja terveysalan organisaatioiden ja väkivaltatyötä tai lastensuojelutyötä tekevien järjestöjen 

julkaisut välittävät laajalle yleisölle tietoa ja heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa ihmisten 

mielipiteisiin ja asenteisiin. Toivon siis, että nämä tahot kantaisivat kortensa kekoon ja uskal-

taisivat tuoda julkiseen keskusteluun aiheen väkivaltaisista lapsista ja sisarusväkivallasta. 

Toinen tekemäni huomio liittyen väkivaltaisista lapsista löytyneeseen tietoon oli se, että yh-

dessäkään tekstissä ei käsitelty sitä, kehen tämä väkivaltainen/aggressiivinen/käytöshäiriöi-

nen lapsi väkivaltaansa kohdistaa. Käsittelynäkökulmat rajautuivat pääasiassa väkivallan selit-

tämiseen sekä väkivaltaisuuden hoitomuotoihin. Ottaen huomioon, että esimerkiksi monissa 

lasten mielenterveyteen liittyvissä sairauksissa, kuten ADHD:ssa, käytöshäiriöissä ja masen-

nuksessa, väkivaltaisuus voi olla yksi tapa, jolla lapsi oirehtii (Lapsen väkivaltainen ja/tai uh-

kaava käytös 2018; Kaltiala-Heino 2013, 96-101) ja miten yleisiä kyseiset sairaudet lapsilla 

ovat, herää väistämättä kysymys, kuka on näiden väkivaltaisesti oirehtivien sairaiden lasten 

väkivallan kohteena? Väittäisin, että kohteeksi joutuvat ne, ketkä jakavat arjen lapsen kanssa 

ja ovat häntä lähinnä – eli perheenjäsenet, mukaan lukien lapsen sisarus/sisarukset. Mieles-

täni tämä on erittäin tärkeä kysymys, jota lapsen väkivaltaisuutta käsiteltäessä ei tulisi ohit-

taa. 

Opinnäytetyöprosessin aikana katsoin dokumentin nimeltä A Dangerous Son (Garbus 2018). Do-

kumentissa seurattiin kolmea perhettä, jotka yrittivät selviytyä mielenterveydellisestä sairau-

desta kärsivän lapsen kanssa ja etsiä apua tilanteeseen. Kuten tavallista, tässäkin dokumen-

tissa pääosassa olivat ulospäin oirehtivat lapset, mutta positiivisena yllätyksenä dokumentissa 

ääneen pääsivät (tosin vain lyhyesti) myös sairaan lapsen sisarukset. Yhdessä dokumentin seu-

raamassa perheessä oli esimurrosikäinen poika, joka oireili saamalla impulsiivisia raivokoh-

tauksia, joiden aikana hän käyttäytyi väkivaltaisesti ympärillä olevia kohtaan. Tähän perhee-

seen kuului myös toinen lapsi, alakouluikäinen tyttö, joka joutui toistuvasti veljensä pahoinpi-

telemäksi, mutta jäi pitkälti yksin tilanteensa kanssa. Mielestäni dokumentin tapaus veljensä 

pahoinpitelemäksi joutuneesta sisaruksesta on hyvä esimerkki siitä, miten sisarusväkivalta ja 

sen uhri saattavat jäädä täysin laiminlyödyiksi huomion ollessa näkyvimmin oirehtivassa lap-

sessa. Dokumentti herätti ajatuksen siitä, että jos toisen lapsen turvallisuus vaarantuu sisa-

ruksen väkivaltaisuuden takia, huolimatta väkivaltaisuutta aiheuttavista syistä (tässä tapauk-

sessa sairaus), huomiota pitää kiinnittää erityisesti myös väkivallan kohteeksi joutuvaan. 

Haluaisin siis muistuttaa jokaista, että jos perheessä on väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö – 

ja vaikka se olisi lapsi ja vaikka väkivaltaisuus olisi oire sairaudesta - perheessä on aina myös 
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suojelua tarvitseva uhri/uhreja. Väkivallan kohteeksi joutunut lapsi ei välttämättä oireile vä-

littömästi ja yhtä näkyvästi ulospäin kuin väkivaltaa käyttävä sisarus, mutta se ei tarkoita, 

etteikö lapsi kärsisi tilanteesta ja tarvitsisi apua. Koska väkivallan sairausperäisetkään syyt 

eivät mielestäni tee väkivaltaa toista kohtaan yhtään sen hyväksyttävämmäksi, eikä sairaus 

ole peruste jättää suojelemasta uhria, väkivalta sairauden oireena on mielestäni erittäin tär-

keä ja huomioon otettava näkökulma sisarusväkivallassa.  

Toinen mielenkiintoinen pohtimisen aihe on se, minkä ikäisen lapsen väkivaltaista käytöstä 

voidaan pitää vakavana. Tai ylipäänsä se, mikä on vakavaa. Voiko väkivalta koskaan edes olla 

ei-vakavaa?  

Oma kantani väkivallan vakavuuteen on, että vakavuuden määrittelee pitkälti uhrin kokemus. 

Vaikka lapset olisivat pieniä eivätkä pystyisi aiheuttamaan toisilleen fyysisesti vakavia vam-

moja, niin se, jos uhri kokee väkivallan satuttavana, pelottavana, loukkaavana tai ahdista-

vana, on hyväksyttävä peruste pitää väkivaltaa vakavana. Myös muutoin korostaisin ottamaan 

vakavasti ja olemaan väheksymättä uhrin kokemusta, koska oma kokemus on uhrille aina tosi. 

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä toin esiin, lapsen aggressiivisuutta ja sitä, onko käytös 

normaalia vai epänormaalia, on tarkasteltava aina lapsen kehityksen viitekehyksessä. Vaikka 

alle 5-vuotias ei vielä saisikaan yhtä pahaa tuhoa aikaan kuin yli 10-vuotias, väkivaltaa toista 

kohtaan ei tule mielestäni hyväksyä pieniltäkään lapsilta. 

Vaikka lapsen ikä ei tee väkivallasta sen hyväksyttävämpää, se vaikuttaa kuitenkin mielestäni 

siihen, miten asiaan on järkevintä suhtautua. Teoreettiseen viitekehykseen nojaten sanoisin, 

että pienten lasten (alle kouluikäisten) kohdalla väkivalta voidaan usein nähdä käyttäytymi-

seen liittyvänä ongelmana, jonka ratkaisuna on vanhempien antama johdonmukainen kasvatus 

väkivallattomiin tapoihin ilmaista tunteita ja johon on mahdollista saada monenlaista tukea. 

Sen sijaan isompien lasten ja nuorten kohdalla, jotka käyttävät väkivaltaa sisarustaan koh-

taan, voidaan tarvita toisenlaisia keinoja väkivaltaisen käytöksen lopettamiseksi. Aina, myös 

pienempien lasten kohdalla, väkivaltaisen käytöksen syyt on pyrittävä selvittämään ja tarvit-

taessa poissulkemaan erilaisten sairauksien tai mielenterveyshäiriöiden mahdollisuus. Kuten 

teoreettisessa viitekehyksessä toin ilmi, lapsen väkivaltaisen käytöksen takana voi olla esi-

merkiksi jokin neurologinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus.  

Lasten hyvinvoinnissa on huomioitava myös sisarussuhteiden merkitys  

Asia, jonka huomioimisen tärkeyttä haluaisin korostaa kaikessa lasten ja perheiden kanssa 

tehtävässä työssä, esimerkiksi neuvolassa ja lastensuojelussa, on lapsen sisarussuhteet. Sen 

lisäksi, että lapsen ja perheen hyvinvointia kartoittaessa huomio kiinnitetään vanhempien 

keskinäiseen suhteeseen sekä vanhempi – lapsi-suhteisiin, tulisi aina muistaa huomioida myös 

perheen lasten keskinäiset suhteet. Sisarukset ovat yhtä lailla kuin vanhemmatkin osallisina 

perheen vuorovaikutukseen (Satri 2015, 150). Kuten teoreettisessa viitekehyksessä toin ilmi, 
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sisarussuhteilla voi olla valtavasti merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja koko myöhemmän elämän 

kannalta. Tästä huolimatta he jäävät usein vanhempien keskinäistä suhdetta ja vanhempi -

lapsi-suhdetta vähemmälle huomiolle, jopa kokonaan huomioimatta. Ajattelen, että kiinnittä-

mällä huomiota sisarussuhteisiin ja niiden laatuun, voi lasten ja perheiden ongelmiin ja niissä 

auttamiseen avautua aivan uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja. Edistämällä positiivisia sisa-

russuhteita saatetaan jopa ennaltaehkäistä joitakin sosiaalisia tai mielenterveyteen liittyviä 

ongelmia. 

Eettiset dilemmat 

Se, että väkivallan molemmat osapuolet ovat lapsia, luo erittäin haasteellisen ja hämmentä-

vän kontekstin väkivallalle. Kuvio ei ole läheskään niin selkeä kuin se olisi silloin, jos väkival-

lan osapuolten roolit tekijänä, uhrina ja sivullisina ovat selvät, esimerkiksi silloin, kun teki-

jänä on isä, kohteena äiti ja sivustakatsojina lapset. Kun väkivallan osapuolina ovat toisilleen 

läheisimmät lapset; sisarukset, ja sivullisina vanhemmat, kuvio menee päälaelleen ja kysymys 

siitä, kuka on uhri ja kuka syyllinen, muuttuu monimutkaisemmaksi.  

Kun väkivalta tapahtuu kotona lapsen tekemänä toiselle lapselle, mukaan nousee kysymys 

vastuusta: Kuka väkivallasta on vastuussa? Itse ajattelen, että ensisijaisesti väkivallan tekijä 

on itse vastuussa tekemästään väkivallasta - myös silloin, kun kyseessä on lapsi. Sen sijaan 

vanhemmilla on mielestäni vastuu suojella lapsia väkivallalta ja estää sitä tapahtumasta. 

Teema, joka aiheeseen perehtyessä nousikin yhä uudelleen ja uudelleen esiin, oli vanhempien 

rooli ja vaikutus lasten keskinäisissä suhteissa. Koska vanhempien vastuu lapsistaan on todettu 

lainsäädännössä (esim. LSL 417/2007, 1:2) ja heidän suuri vaikutus lapsiinsa todettu tutkimuk-

sissa (esim. Tucker, Finkelhor, Turner & Shattuck 2014, 626), osoittaa syyttävä sormi sisarus-

väkivaltailmiössä helposti vanhempiin. Vaikka monissa sisarusväkivaltatapauksissa lasten van-

hempien toiminnassa voikin olla moitittavaa, aina syy väkivaltaan ja siihen puuttumattomuu-

teen ei kuitenkaan ole vanhemmissa. Kuten katsauksessa kävi ilmi, on myös vanhempia, jotka 

ovat huolissaan lastensa välisestä väkivallasta. Joskus tilanne voi olla myös sellainen, että 

vanhemmat ovat yrittäneet itse kaikkensa ja hakeneet apua ulkopuolisilta, mutta eivät jos-

tain syystä ole sitä saaneet tai apu ei ole riittävää. Näin voi esimerkiksi olla silloin, jos lapsen 

väkivaltaisuuden takana on mielenterveydenhäiriö, jota ei esimerkiksi tunnisteta.  

Aina vanhemmat eivät siis ole syyllisiä lapsensa/lastensa väkivaltaisuuteen, mutta sen sijaan 

he ovat siitä osaltaan aina vastuussa: vanhempien tehtävä on estää väkivaltaa tapahtumasta. 

Etenkin mitä pienemmästä lapsesta väkivallan tekijänä on kyse, sitä suurempi on vanhemman 

osuus vastuusta. Mutta entä silloin, kun lapsen aggressiivisuus johtuu sairaudesta, onko lapsi 

täysin syyntakeeton omasta väkivaltaisesta käytöksestään? Ja myös silloin, kun väkivalta ei 

johdu sairaudesta, mutta kyse on enemmänkin opitusta käytöksestä; minkä verran vastuuta 

käytöksestä kuuluu lapselle ja minkä verran aikuisten tavalle kasvattaa? Entä jos lapsen 
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väkivaltainen käytös kohdistuu myös vanhempiin? Silloinhan myös vanhemmat ovat uhreja. Ja 

ovatko vanhemmat myös sivustaseuraajina uhreja, kun joutuvat näkemään, kuulemaan ja me-

nemään väliin lastensa väkivaltaisiin yhteenottoihin? Rikosoikeudellinen vastuu astuu kuvioihin 

sen jälkeen, kun väkivaltainen lapsi täyttää 15, mutta jo ennen sitä lapsi on vahingonkorvaus-

velvollinen. Jos vanhemmat eivät kykene estämään lapsensa väkivaltaa, vastuu siirtyy yhteis-

kunnalle. Loppupeleissä vastuu sisarusväkivallasta on siis viranomaisilla. Mutta pitäisikö ai-

hetta lähestyä rikosoikeuden, lastensuojelun, väkivaltatyön, perhetyön, kasvatuksen vai sai-

rausopin näkökulmasta? Mielestäni jokainen tapaus on yksilöllinen ja sen vuoksi myös inter-

ventiot tulisi arvioida tapauskohtaisesti.  

Yksi eettinen dilemma sisarusväkivallassa liittyy myöskin lapsen etuun. Sisarusväkivallassa mo-

lemmat osapuolet ovat lapsia ja tilannetta ratkaistaessa kummankin etu pitäisi ottaa huomi-

oon. Lasten edut voivat kuitenkin olla keskenään ristiriidassa, joten kumman lapsen etu ase-

tetaan etusijalle? Myös tilanteet, joissa vanhemmat kiistävät lastensa välisen väkivallan, ovat 

erityisen problemaattisia ulkopuolisten puuttumisen näkökulmasta. Omasta mielestäni ensisi-

jaisesti tulisi aina uskoa ja ottaa tosissaan lapsi, joka kertoo väkivallasta ja pyytää siihen 

apua. Jos todisteita väkivallasta ei kuitenkaan ole ja vanhemmat kiistävät asian, on esimer-

kiksi lastensuojelun tai poliisin vaikea tehdä asialle mitään.  

Se, millaista käyttäytymistä pidetään väkivaltana, on sopimuksenvaraista. Kaikkia väkivallan 

muotoja ei välttämättä määritellä rangaistaviksi rikoslaissa tai muussa lainsäädännössä. Jos 

tekijäksi epäilty on alle 15-vuotias, rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä. Huomattava 

osa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ei siis käytännössä määrity esimerkiksi pahoinpitelyksi 

sen takia, että rikoksentekijöinä ovat lapset. Tämä heijastuu myös yleisissä käsityksissä, joi-

den mukaan lasten keskinäinen väkivalta ei kuulu rikollisuusilmiöön. (Kääriäinen 2008, 26.) 

Kaikista tärkeintä on ennaltaehkäisy 

Vain ääritapaukset sisarusväkivaltatapauksista ovat herättäneet julkista huomiota: esimerkiksi 

pikkusisarensa koulupäivän päätteeksi surmannut isoveli Kurikassa (Nyqvist 2007, 12; ”Tytön 

kuolema oli väkivaltainen ja nopea” 2006) ja tapaus, jossa veli surmasi kaksi siskoaan Kot-

kassa (”Mitä pahaa minä olen sinulle tehnyt?” 2008). Pidän erittäin surullisena, että lasten 

toisiinsa kohdistama väkivalta herättää ihmisten mielenkiinnon vasta siinä vaiheessa, kun joku 

on todella surmattu. Mielestäni sisarusten välien haasteisiin/toisen lapsen aggressiivisuu-

teen/mielenterveysongelmaan on puututtava ennen kuin ongelmat ovat menneet siihen pis-

teeseen, että lastensuojelun on puututtava tilanteeseen tai väkivallasta voidaan puhua rikok-

sena – jopa surmana. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy edellyttää, että kaikesta sisa-

rusväkivallasta puhutaan – ei ainoastaan ääritapauksista.  

Apua väkivaltaan liittyviin ongelmiin haetaan pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollosta, joten 

alan ammattilaisilla on avainasema lähisuhdeväkivallan – myös sisarusväkivallan - 
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tunnistamisessa ja sen uhrien auttamisessa (Husso ym. 2014, 262). Tästä syystä haluan koros-

taa jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen vastuuta olla ennaltaehkäisemässä, tunnis-

tamassa ja puuttumassa kaikkeen sisarusten väliseen väkivaltaan. Jokainen lapsia ja perheitä 

auttava taho, jokainen yksittäinen lapsia ja perheitä kohtaava työntekijä ja kaikki vanhem-

mat voivat omalta osaltaan edistää sisarusväkivallan yhteiskunnallista tunnistamista ja tun-

nustamista ja sitä myötä ehkäistä sisarusväkivaltaa.   

9.2 Arviointi 

Arvioin tässä luvussa opinnäytetyön onnistumista yleisellä tasolla itsearviointina. Jäsennän ar-

viointia viiden teeman avulla, jotka koskevat tutkimusongelman ratkaisussa onnistumista, to-

teutukseen liittyviä rajoituksia, opinnäytetyön merkitystä, asioita, jotka olisi pitänyt tehdä 

toisin sekä eettisiä kysymyksiä.  

Tutkimusongelman ratkaisussa onnistuminen 

Tässä opinnäytetyössä ongelman asemaan asetettiin sisarusväkivaltailmiö. Kuten alussa todet-

tiin, määritellyn ydinongelman ratkaisua eli väkivallan loppumista, ei kuitenkaaan ole mah-

dollista saada aikaan yhden opinnäytetyön voimin. Tämä idealistinen toive pidettiin kuitenkin 

päämääränä, jota kohti tällä opinnäytetyöllä pyrittiin ottamaan askel.  

Jälkiviisaasti ajateltuna ongelmanasetteluni ei ehkä ole parhaimmasta päästä, mitä tulee sel-

keyteen ja mitattavuuteen. Ensinnäkin ongelmani ja sen ratkaisu ovat liian laajoja ja abstrak-

teja eivätkä siten toteutettavissa tai mitattavissa. Toiseksi, kuten olen kuvannut, pyrkimyk-

seni ei edellä mainituista syistä edes ollut varsinaisen ongelman ratkaisu. Sen sijaan tarkoi-

tukseni oli vaikuttaa asioihin, joilla ongelma voidaan ratkaista. Tämän hieman monimutkaisen 

ongelmanasetteluni ymmärrettäväksi tekemisessä olen kuitenkin yrittänyt parhaani havainnol-

listamalla asian esimerkiksi taulukon muodossa (taulukko 1).    

Ongelman luonteesta johtuen se ei siis tullut tämän opinnäytetyön myötä ratkaistuksi. Myös-

kään vaikutuksia, joita toivoin tekemilläni toimenpiteillä olevan, ei voitu mitata. Sen sijaan 

konkreettiset tavoitteet, jotka asetettiin kirjallisuuskatsaukselle ja kehittämistyölle, saavu-

tettiin.  

Toteutukseen liittyvät rajoitukset 

Toteutin opinnäytetyöni kaksiosaisena. Ensimmäiseksi tein kirjallisuuskatsauksen, joka edus-

taa opinnäytetyön tutkimuksellista osiota. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen katsauksen tuloksia 

hyödynnettiin työelämän palvelujen kehittämiseen. Jälkimmäisenä tehtyä osiota kutsun konk-

reettiseksi kehittämistyöksi. Opinnäytetyön kaksiosaisuuden perusteluna oli ongelmanasette-

lusta nousseet kaksi erityyppistä kehittämistehtävää, joihin vastaaminen edellytti kahta 



 186 
 

 

erilaista lähestymistapaa. Lopullinen toteutusmuoto valikoitui yhteistyökumppanin kanssa 

käydyn suunnittelukeskustelun myötä.  

Kaksi projektikokonaisuutta osoittautui varsin työlääksi toteuttaa. Kirjallisuuskatsaus ei ollut 

minulle entuudestaan tuttu tutkimusmenetelmä, joten siihen perehtyminen vaati oman pa-

noksensa. Lisäksi tein virheen, että ahnehdin katsaukseeni analysoitavaksi liikaa aineistoa, 

jolloin niiden käsittely vei runsaasti aikaa ja saattoi jäädä pinnallisemmaksi kuin mihin pie-

nemmällä aineistomäärällä olisi päästy. Oman haasteensa kirjallisuuskatsauksen tekemiseen 

toi aineiston koostuminen pääosin englanninkielisistä tutkimusartikkeleista. En koe englannin-

kieltä, etenkään tutkimuskieltä, välttämättä omaksi vahvuudekseni ja jouduinkin tukeutu-

maan paljon sanakirjan käyttöön. Artikkelien kääntäminen suomenkielelle muodosti katsauk-

sen tekemiseen siis oman ylimääräisen vaiheensa.  

Sen sijaan kehittämistyö sujui varsin odotusten mukaisesti ja mutkattomasti. Yhteistyö Ensi- 

ja turvakotien liiton kanssa oli vaivatonta ja sujuvaa. Kehittämistyölle asetetut tavoitteet 

saavutettiin. Olen erittäin kiitollinen perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimille, joka otti yh-

teistyötarjouksen vastaan ja mahdollisti kehittämistyön toteutumisen. 

Opinnäytetyön merkitys 

Kuten jo alussa osoitettiin, sisarusväkivaltailmiön käsittely on vähäistä eikä siitä ole löydettä-

vissä juuri ollenkaan suomenkielistä (tutkimus)tietoa. Koska aihe on vähätelty ja vaiettu, 

ajattelen pienilläkin aiheen huomioimiseen ja näkyväksi tekemiseen pyrkivillä teoilla olevan 

merkitystä. Tässä opinnäytetyössä merkityksellisimmäksi näen Ensi- ja turvakotien liiton 

kanssa yhteistyössä tehdyn kehittämistyön, jonka seurauksena liiton sivuilla julkaistiin sisarus-

väkivallasta tietoa tarjoavaa sisältöä. Väitän, että Ensi- ja turvakotien liitto on nyt ensimmäi-

nen valtakunnallinen perheväkivaltaa ehkäisevä taho, jonka nettisivuilta on löydettävissä tie-

toa perheväkivallan yhteydessä myös sisarusväkivallasta. 

Aiemmin sisarusväkivallasta tietoa kaivanneilla, esimerkiksi sisarusväkivallan uhreilla, tilanne 

oli huono, koska he joutuivat tilanteen eteen, jossa viralliset tahot eivät julkisesti tunnusta-

neet sisarusväkivaltaa. Nyt, kun sisarusväkivaltailmiöstä puhutaan Ensi- ja turvakotien liiton 

sivuilla, sisarusväkivallan uhreilla on mahdollisuus saada tunnustus kokemuksilleen ja saada 

sitä kautta mahdollisesti rohkeutta avun hakemiseen. Sisarusväkivaltaan liittyvän tiedon jul-

kaiseminen valtakunnallisen järjestön nettisivuilla on paitsi tiedon levittämistä niin myös 

asenteisiin vaikuttamista. Se, että Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa sivuillaan tietoa sisarus-

väkivallasta, on heiltä mielestäni yhteiskunnallisesti merkittävä kannanotto sisarusväkivaltaa 

vastaan. Toivomukseni on, että kaikki muutkin lasten etua ajavat tai perheväkivaltaa ehkäise-

vät tahot ottaisivat mallia Ensi- ja turvakotien liitosta ja heräisivät näkemään sisarusväkival-

lan ehkäisyn tärkeyden.  
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Opinnäytetyön tutkimuksellinen osio tulee merkittäväksi edellä kuvatusti kehittämistyön 

kautta. Tutkimuksellisella osiolla on myös itsenäistä arvoa, sillä sen tulokset tarjoavat tutki-

muksiin pohjautuvaa suomenkielistä tietoa sisarusväkivaltailmiöstä ja käsittelevät ilmiön eri 

puolia luoden ymmärrystä lisäävän kokonaiskäsityksen sisarusväkivallasta. Tällaista katsausta 

sisarusväkivaltaan liittyviin tutkimuksiin ei vielä suomenkielellä ollut. Katsauksen tulokset lu-

kemalla voi saada sisarusväkivaltailmiöstä nopeasti melko monipuolisen yleiskäsityksen, koska 

siihen on tiivistettynä useamman tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Kokoamalla tällainen in-

formatiivinen ja tiivis paketti pyrittiin vastaamaan ongelmaan sisarusväkivallasta löytyvän tie-

don pirstaleisuudesta. Toisaalta ymmärrän, että tieto ei täältä opinnäytetyön sivuilta kovin 

helposti saavuta montaakaan ihmistä. Vaikka Nettiturvakodissa julkaistiinkin tietoa tämän 

katsauksen pohjalta, tuli julkaisuun hyödynnetyksi vain hyvin pieni osa (~1 sivu) kaikesta siitä 

tiedosta, mitä katsauksella aiheesta saatiin irti (~50 sivua).  

Asiat, jotka olisi voinut tehdä toisin 

Myönnän, että aiheen rajaaminen tuotti minulle suuria vaikeuksia. Koska aihe on itselleni tär-

keä, minulla oli suuri motivaatio ilmiön tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Tämä johti siihen, 

että teoreettinen viitekehys paisui melkoisen laajaksi. Toisaalta päämääräni oli mahdollistaa 

ilmiön moninäkökulmainen ja syvällinen ymmärtäminen, eikä se olisi toteutunut ilman aiheen 

käsittelemistä laajalla otteella. Koska mielestäni olen kuitenkin pysynyt koko ajan aiheessa; 

sisarusväkivalta- ja perheväkivaltailmiön ja niihin liittyvien asioiden kuvaamisessa, laajuuden 

ongelmallisuus liittyi lähinnä omaan jaksamiseeni ja työmäärän sovittamiseen ajallisiin resurs-

seihin. Toisaalta ongelmaksi voidaan nähdä myös sekin, että kovin moni ei ehkä innostu luke-

maan näin pitkiä raportteja. 

Näen, että rajaamisen ongelma sijoittuu työn alkuun; aiheen valintaan ja etenkin näkökulman 

valintaan. Jos tarkoituksena on käsitellä sisarusväkivaltailmiötä kaikkinensa, niin silloin mie-

lestäni on otettava todellakin huomioon kaikki mahdollinen, mikä olennaisesti liittyy ilmiöön. 

Ja koska kaiken huomioon ottaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, oli tämä pyrkimys itsel-

täni hieman epärealistinen. Koen siis, että haukkasin opinnäytetyössäni hieman liian ison pa-

lan resursseihin nähden. Ymmärrän tehneeni yhden perusvirheistä: laadun korvaaminen mää-

rällä. Toisaalta ajattelen, että tähän aiheeseen liittyen enemmän on enemmän, mitä tulee 

tiedon määrään. Olisin myös voinut arvioida paremmin omat voimavarani, työmäärän ja käy-

tössä olevan ajan ja asettaa sen verran realistisempia pyrkimyksiä, että niiden saavuttaminen 

olisi mahdollista. Toisin sanoen, olisin voinut valita sisarusväkivaltailmiön sisältä vain yhden 

ulottuvuuden ja keskittyä siihen tehden selkeämmän ja kompaktimman opinnäytetyön. 

Työhön liittyvät eettiset kysymykset 

Eräs mielestäni tärkeä eettinen kysymys liittyen opinnäytetyöhöni on se, pystyykö palvelujär-

jestelmä vastaamaan haasteeseen. Tällä tarkoitan sitä, että olen opinnäytetyössäni tuonut 
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esiin tärkeyden hakea apua sisarusväkivaltaan ja jopa kannustanut uhreja ja vanhempia teke-

mään niin. Näin tehdessäni olen nojautunut ajatukseen, että palvelujärjestelmästä on saata-

villa apua tähän avuntarpeeseen. Kuitenkin miettiessäni sisarusväkivaltaan liittyviä asenteita 

ja puuttumisen ongelmia, asia herättää suuria epäilyksiä. Tulkitsen tilanteen samanlaiseksi 

kuin Tarvala, Alvari ja Johansson (2003, 211) kirjoittavat perheväkivallan puheeksi ottamisen, 

seulonnan ja tunnistamisen kehittämisestä puuttumisen ja hoitamisen pohjaksi: silloin on 

myös huolehdittava siitä, että palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan haasteeseen.  

Yhtenä eettisenä kysymyksenä työssäni pidän tiettyjen sanavalintojen tekemistä. Näen, että 

sanoilla on voimaa ja niitä on pyrittävä käyttämään harkiten, tarkoin ja tarkoituksenmukai-

sesti ja etenkin merkitystä vastaavasti. Olen pyrkinyt käyttämään tällaista harkintaa erityi-

sesti sellaisten sanojen kohdalla, joiden sanoma on jollain tapaa voimakas. Tällaisista sanoista 

esimerkkinä sisarusväkivalta vs. sisarusaggressio tai väkivaltainen lapsi vs. väkivaltaisesti 

käyttäytyvä lapsi vs. aggressiivinen tai aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi sekä väkivallan uhri 

vs. väkivallan kohde. Näen, että myös esimerkiksi sillä, puhutaanko väkivallasta, pahoinpite-

lystä vai rikoksesta ja missä yhteyksissä kustakin, on merkitystä välittyvän viestin kannalta. 

Sanavalintojeni takana vaikutti eniten pyrkimys mahdollisimman suoraan ilmaisuun sekä har-

haanjohtavien, vähättelevien ja mitätöivien ilmaisujen välttäminen. Lisäksi, kuten Ronkainen 

(2017, 19) toteaa, esimerkiksi väkivalta on arvoladattu ilmaus ja ilmiön tai tapahtuman luo-

kittelu väkivallaksi on arvottavaa ja sisältää moraalisen kannanoton.   

Kolmas eettinen kysymys liittyy yhteistyöhön Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Koska kirjoitin 

raporttiini osiot, jossa yhteistyökumppani esitellään ja toisen, jossa kuvataan toteutunutta 

yhteistyötä, halusin varmistua, että olen ymmärtänyt järjestöön ja yhteistyöhön liittyvät asiat 

oikein. Tämän varmistaakseni annoin yhteistyökumppanin lukea heitä koskevat kohdat läpi, ja 

näin he antoivat allekirjoituksensa tekstin sisällöstä. 

9.3 Ammatillinen kasvu 

Tämän opinnäytetyön tekeminen oli haastava, mutta samalla myös antoisa ja opettavainen 

matka. Työn haastavuus liittyi paitsi itse aiheeseen myös tekemiini toteutukseen liittyviin va-

lintoihin. Vaikka ounastelin jo alussa opinnäytetyöprosessin mahdollista haastavuutta, pääsi 

se kuitenkin määrässään ylittämään odotukseni. Vaikka tie oli kivinen, opinnäytetyön tekemi-

nen muotoutui itselleni tärkeäksi prosessiksi paitsi ammatillisen kasvun näkökulmasta niin 

myös omalla ihmisenä kasvun polulla. 

Minulle ammatillinen kasvu merkitsee sosiaalialalla pitkälti samaa kuin ihmisenä kasvaminen. 

Näen, että ihmisläheisessä auttamistyössä ammattilaisen paras työkalu on oma itse. Tästä 

syystä ajattelen, että itsetuntemus ja oman itsensä kanssa saavutettu riittävä eheys ovat tär-

keitä, ellei välttämättömiä lähtökohtia sosiaalialalle suuntaavalle ihmiselle. Minulle 
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perehtyminen sisarusväkivaltailmiöön syvällisesti ja eri näkökulmista antoi ymmärryksen totta 

kai itse ilmiöstä, mutta lisäksi se auttoi ymmärtämään paremmin myös itseäni ja omia lähtö-

kohtiani.  

Aluksi lähestyin aihetta omat kokemukset ja tunne edellä, mikä näkyi kapeampana näkemyk-

senä asioista. Pidin opinnäytetyön keskeisenä tietoperustana rikosnäkökulmaa, lastensuojelua 

ja lainsäädäntöä. Opinnäytetyöprosessin edetessä ymmärrykseni ilmiön moniulotteisuudesta 

ja näkökulmien monimuotoisuudesta laajeni ja sen myötä myös lähestymistyylini aiheeseen 

sai uusia sävyjä. Pyrkimykseni oli kuitenkin alusta asti esittää asiat sellaisina kuin ne ovat, eli 

moniulotteisina, ja jättäen omien merkitysten, tulkintojen ja arvostelujen tekemisen tutki-

muksen ulkopuolelle. Oman ymmärrykseni lisääntyminen ja lähestymiskulmani muuttuminen 

näkyi muun muassa siten, että täydensin taustateoriaa luvulla ”lapsen aggressiivisuus”, jossa 

tarkastellaan tilannetta myös väkivaltaisen sisaruksen osalta. Vaikka pyrkimykseni oli ymmär-

tää ja tehdä ymmärrettäväksi kaikkien osapuolien näkökulmaa, kyse ei ole väkivallan hyväksy-

misestä – ainoastaan ymmärrettäväksi tekemisestä. 

Koska tiedän aiheen olevan minulle tärkeä ja tunnepitoinen, olen alusta asti pyrkinyt kiinnit-

tämään paljon huomiota omien aiheeseen liittyvien näkemysteni ja ajatusteni tiedostamiseen 

ja tehnyt niitä näkyväksi. Esimerkiksi heti raportin alussa olen tehnyt selkoa muutamista aja-

tuksista, jotka toimivat opinnäytetyöni lähtökohtina. En kuitenkaan pidä aiheen omakohtai-

suutta ja siihen liittyviä ajatuksiani opinnäytetyön luotettavuuden kannalta ongelmallisina, 

koska olen ne tiedostanut, tuonut julki ja pitänyt ne tiukasti erillään tutkimusosiosta. 

Opinnäytetyöni kaksiosaisuus mahdollisti sekä tutkimuksenteon että kehittämistyön oppi-

mista. Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä tuli tutuksi ja työelämäyhteistyötaitoni ke-

hittyivät kehittämistyön aikana. Opinnäytetyön hankkeistaminen lisäsi vastuun tunnetta sekä 

kasvatti ammatillisuuttani ja motivaatiotani. Yhteistyöprojekti toimeksiantajan kanssa mah-

dollisti sen, että oman oppimiskokemukseni lisäksi työstäni voivat nyt hyötyä muutkin, joita 

käsittelemäni aihealue koskee. 

Opinnäytetyön myötä koen oppineeni paljon myös suomen lainsäädännöstä ja kansainvälisistä 

sopimuksista liittyen perheväkivaltaan. Tutuksi tulivat erityisesti lastensuojelulaki, rikoslaki 

ja perustuslaki sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Näen, että lain tuntemisesta on aina 

hyötyä ja etenkin lastensuojelulain tunteminen on välttämätöntä sosiaalialalla työskennel-

lessä. Asioiden taustoihin perehtymisessä opin yhteiskunnan valtarakenteista ja vastuun ja-

kautumisesta. Teoreettista viitekehystä tehdessä tutuksi tulivat myös väkivaltatyön palvelu-

järjestelmä ja erityisesti turvakotien tekemä työ. Se, että sain yhteistyökumppanikseni Ensi- 

ja turvakotien liiton, lisäsi kiinnostustani turvakotityöhön ja sai minut perehtymään huolelli-

sesti järjestöön ja sen toimintaan. Opinnäytetyön yhteydessä tutustuin myös eri ammattialo-

jen, kuten poliisin, toimenkuvaan. Näen tästä olevan todella paljon hyötyä esimerkiksi 
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moniammatillisen yhteistyön kannalta, jonka onnistumiseksi on tärkeää tuntea myös muiden 

alojen asiantuntijatyötä. Luonteen ominaisuuksia, kuten pitkäjänteisyyttä ja kuria, opin har-

joituttamaan raportin kirjoittamisen yhteydessä. 

Koen, että opinnäytetyöprosessi suuntasi myös ammatillista kasvuani ja saattoi jopa selkiyttää 

urasuunnitelmiani. Väkivaltatyö oli minulle entuudestaan vieras alue, johon en ollut törmän-

nyt edes opintojenikaan aikana. Opinnäytetyön aikana minulla kuitenkin syttyi suuri kiinnostus 

perheiden ja etenkin lasten kanssa tehtävään väkivaltaa ehkäisevään työhön. Koen, että tie-

toni ja taitoni sosionomina työskentelyä varten ovat kehittyneet opinnäytetyön aikana paljon 

ja olen mahdollisesti löytänyt suunnan, johon haluan valmistuttuani suunnistaa.  

9.4 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset 

Koska sisarusväkivalta on Suomessa toistaiseksi niin vähän tutkittu aihe, löytyy siihen liittyen 

vielä paljon tutkittavaa. Aiheen tutkimisen lisäksi on mielestäni myös erittäin tärkeää toimia 

sisarusväkivaltaan liittyvien asiaintilojen parantamiseksi. Tässä alaluvussa esittelen muutamia 

jatkotutkimus- ja kehitysehdotuksia, joilla työtä sisarusväkivaltailmiön ratkaisemiseen voi-

daan jatkaa. Ideat kehittämistoimista ja tutkimusaiheista ovat nousseet sekä omasta koke-

musmaailmasta että aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtymisestä sekä 

kirjallisuuskatsauksen tuloksista. 

Koska tässä opinnäytetyössä tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena, sen tulokset perustuvat 

aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Lisäksi katsauksessa analysoidut tutkimukset sijoittuvat pää-

asiassa muualle kuin Suomeen. Tästä syystä tutkimuksia aiheesta olisi jatkossa syytä tehdä 

myös muilla tutkimusmenetelmillä, kuten kyselyin, haastatteluin ja havainnoiden. Lisäksi te-

kemäni kirjallisuuskatsauksen tarkoitus oli antaa kokonaiskuva ilmiöstä ja sen eri puolista, eli 

sen avulla ei päästy kovin syvälle ilmiön yksityiskohtiin. Sen sijaan katsaus oli pikemminkin 

pintaraapaisu, joka esitteli ilmiöstä eri aihealueita, joita voi uusin tutkimuksin lähteä syven-

tämään.  

Vaikka tilastollista tietoa sisarusväkivallasta kerätäänkin Suomessa jo virallisista rekistereistä, 

nuorisorikollisuuskyselyllä ja lapsiuhritutkimuksella, olisi hyvä saada tarkempia ja kattavam-

pia tilastoja eri-ikäisten lasten kokemasta sisarusväkivallasta. Näkisin, että olisi hyvä tehdä 

valtakunnallinen pelkästään sisarusväkivallan esiintyvyyteen keskittyvä tilastollinen tutkimus. 

Tarpeen olisi selvittää myös tilastollisesti sisarusväkivallan toistuvuutta, sisältöä ja vaka-

vuutta. Tällaisissa tutkimuksissa väkivallasta olisi hyvä kysyä suoraan lapsilta ja nuorilta itsel-

tään.  

Tarvetta olisi myös sellaiselle valtakunnallisesti kattavalle retrospektiiviselle tutkimukselle, 

jossa eri-ikäisiltä ihmisiltä kysytään heidän kokemuksistaan sisarusväkivallasta. Kyselyn voisi 

osoittaa kaikille sisarusväkivallan osapuolille: uhrille, tekijälle ja vanhemmille. Kyselyssä voisi 
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selvittää jokaisen osapuolen näkemyksiä, kokemuksia, asenteita, väkivallan vaikutuksia, avun 

saamista jne. Tällaisella tutkimuksella saataisiin kerättyä paljon tärkeää tietoa aiheesta ja 

sen kautta saatujen tietojen perusteella pystyttäisiin suunnittelemaan parempia käytäntöjä 

sisarusväkivallan ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen sekä tekijöiden, uhrien ja vanhempien tu-

kemiseen ja auttamiseen.  

Erittäin tärkeää olisi kohdistaa tutkimuksia myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asen-

teisiin ja toimintaan suhteessa sisarusväkivaltailmiöön. Oleellista olisi selvittää myös lapsille 

ja perheille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen käytäntöjä toimia tilanteissa, joissa 

sisarusväkivaltaan tarvitaan ulkopuolista apua. Koska oletettavasti tällaisia käytäntöjä ei ko-

vin monessa paikassa vielä ole, yksi kehittämistehtävä olisikin tällaisten käytäntöjen luomi-

nen.  

Mielestäni erittäin mielenkiintoista olisi tutkia myös lapsia, jotka käyttävät sisarustaan koh-

taan väkivaltaa, selvittämällä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään, miksi he kiusaavat tai 

kohtelevat fyysisesti kaltoin omaa sisarustaan. Vaikka voisi kuvitella, että tämän näkökulman 

selvittäminen ei olisi helppoa, katsauksessa kävi ilmi, että sisarustaan kiusaavat tai häneen 

väkivaltaa kohdistavat lapset kertovat yllättävän auliisti väkivallastaan (Skinner & Kowalski 

2013, 1733). 

Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi sisarusten välisen dynamiikan tutkiminen väki-

valtaa sisältävissä sisarussuhteissa. Koska sisarusväkivalta ei välttämättä aina ole täysin erilli-

nen ilmiö muista sisarussuhteeseen liittyvistä ilmiöistä, kuten kateudesta, kilpailusta ja riite-

lystä, olisi hyvä saada tietoa myös näistä. Tutkimalla lievempiä sisarusaggression muotoja voi-

daan selventää niiden eroa sisarusväkivaltaan nähden. 

Ennen kaikkea suurta tarvetta näen olevan kaikille sellaisille toimille, jotka edesauttavat sisa-

rusväkivallan yhteiskunnallista tunnistamista ja tunnustamista ja sitä kautta sisarusväkivallan 

ennaltaehkäisyä ja siihen puuttumista. Jatkossa tarvitaan siis paljon lisää tekoja, jotka teke-

vät ilmiötä näkyväksi, levittävät asiasta tietoa ja vaikuttavat ihmisten asenteisiin. Kehittämis-

toimenpiteet tulisi kohdistaa ongelman ratkaisussa avainasemassa oleviin eli sosiaali- ja ter-

veysalan toimijoihin sekä vanhempiin. 

9.5 Kiitokset 

Ihan lopuksi haluan lyhyesti kiittää opinnäytetyöni mahdollistaneita ja työn aikana minua tu-

keneita henkilöitä. Ensimmäiseksi esitän suurimmat kiitokseni yhteistyökumppanilleni Ensi- ja 

turvakotien liitolle ja sen sisällä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimille, joka näki opinnäy-

tetyöni aiheen tärkeänä ja mahdollisti kehittämistyön toteutuksen sekä julkaisi tuotokseni 

Nettiturvakoti-sivustolla. Erityinen kiitos yhteyshenkilönä toimineelle Johanna Matikalle hä-

nen ajastaan sähköpostiyhteydenpidossa, tapaamisten järjestämisestä ja tarjouksesta 
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kirjoittaa sisarusväkivaltaan liittyvä lehtijuttu sekä myöskin Tuulia Kovaselle sisällön viemi-

sestä Nettiturvakotiin ja tapaamisiin osallistumisesta. Kiitos myös RIKU-lehden toimitukselle 

lehtijutun julkaisemisesta. Lisäksi kiitokset opinnäytetyön ohjaajalle Sari Heikkiselle opinnäy-

tetyön kommentoinnista ja eteenpäin kannustamisesta opinnäytetyöprosessin aikana. 

Kiitos myös kaikille ihanille ja rakkaille ystävilleni tuesta ja kannustamisesta. Erityinen kiitos 

Tuomolle käytännön avusta, jota olen saanut esimerkiksi lainakirjojen hankkimiseen. Kiitokset 

kuuluvat myös rakkaalle perheelleni. Isälleni kiitos korvaamattomasta arjen avusta, joka on 

mahdollistanut voimieni suuntaamisen opinnäytetyöhön. Äidilleni olen kiitollinen hänen anta-

mastaan henkisestä tuesta koko opinnäytetyön ajalta. 
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Liite 4: Verkkojulkaisun teksti 

Myös sisarussuhde voi olla väkivaltainen 
 
Monet ihmiset voivat samaistua kertomuksiin sisarusten välisestä kateudesta, kilpailusta ja toistuvista kon-
flikteista. On olemassa kuitenkin piste, jonka jälkeen kyse ei ole enää tavallisesta nahistelusta vaan ongel-
mallisesta ja vahingollisesta käytöksestä. Joskus sisarusväkivallan ja pahoinpitelyn erottaminen kilpailusta 
ja riitelystä voi olla vaikeaa. Sisarusväkivaltailmiön tunnistaminen ja tunnustaminen on tärkeää, sillä väki-
valta sisarusten välillä on kaikista yleisin perheväkivallan muoto ja oman sisaruksen kiusaaminen jopa ylei-
sempää kuin koulukiusaaminen. 
 

Minkälainen käytös sisarussuhteessa on huolestuttavaa? 
 
On normaalia, että sisarussuhde aiheuttaa joskus aggression tunteita, jotka purkautuvat lasten välillä kil-
pailuna ja riitoina. Sen sijaan väkivallaksi muuttunut aggressio ei ole koskaan hyväksyttävää. Sisarusväki-
vallassa voi olla kyse sisaruksen kiusaamisesta – vakavimmillaan kyse on pahoinpitelyrikoksesta. Kiusaa-
misella tarkoitetaan väkivallan muotoa, jolla kiusaaja pyrkii aiheuttamaan kohteelle fyysistä tai psyykkistä 
vahinkoa. Kiusaaminen sisältää toiseen henkilöön toistuvasti ja suunnitelmallisesti kohdistettua verbaa-
lista, symbolista, henkistä tai fyysistä aggressiota. Väkivalta voi olla myös materiaalista, jolloin se kohdis-
tuu sisaruksen omaisuuteen esimerkiksi tavaroita tahallisesti rikkomalla tai lemmikkiä satuttamalla. 
Sisarussuhteessa ilmenevän aggressiivisen käytöksen hälyttäviä piirteitä ovat fyysisesti, psyykkisesti tai 
seksuaalisesti satuttavan käytöksen 
 
• Tarkoituksellisuus 
• Toistuvuus 
• Vakavuus  
• Yhdensuuntaisuus (vakiintuneet uhrin ja tekijän roolit)  
• Kohteessa aiheuttamat pelon ja ahdistuksen tunteet 
 

Seuraukset vähintään yhtä vakavia kuin vanhempi – lapsi väkivallassa 
 
Sisarus on lapsen merkittävimpiä vertaisia, joten väkivalta sisaruksen tekemänä saattaa olla lapselle erityi-
sen haavoittavaa. Sisarusväkivallalla tiedetään olevan monia sekä välittömiä että kauaskantoisia negatiivi-
sia seurauksia, jotka ilmenevät psykologisina ja käyttäytymiseen liittyvinä ongelmina. Se, että väkivalta ta-
pahtuu lapsen kotona, tarkoittaa pahimmillaan 18 vuoden piinaa. Myös sisaruksen seksuaalinen pahoinpi-
tely on vakavuudessaan verrattavissa vanhemman lapseen kohdistamaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 
 

Sisarusväkivalta on samalla vanhempien lapsiinsa kohdistamaa laiminlyöntiä 
 
Vanhemmilla on lakiin kirjattu vastuu lapsen hyvinvoinnista. Jos lapsi joutuu kokemaan sisaruksen teke-
mää väkivaltaa, huolenpitovelvollisuus ei täyty. Myös väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi on tapauksesta riip-
puen vailla joko riittävää kasvatusta tai tarvittavaa hoidollista apua. Vanhempien tehtävä on turvata lapsen 
tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Kun koti on turvaton, lapsen kehitys ja hyvinvointi vaarantuvat.  
 

Pahoinpitely on rikos – myös lapsen tekemänä 
 
Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Alle 15-vuotiaan lapsen lainvastaiseen käytökseen puuttu-
vat poliisin lisäksi aina myös sosiaaliviranomaiset. 15 vuotta täyttänyt rikoksentekijä voidaan tuomita sak-
koihin, nuorisorangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai vankeuteen. Myös alle 15 -vuotiaiden tekemänä 
rikoslaissa määritellyt teot ovat rikoksia ja lapsi on teoistaan vahingonkorvausvelvollinen.  
On tärkeää saada tekijä vastuuseen teoistaan, jotta hän ymmärtää tekojensa vakavuuden ja uhrin oikeus-
turva toteutuu. Tekijän vastuuseen saattamisella osoitetaan, että väkivalta ei ole hyväksyttyä.  
 

Mikä avuksi? 
 
On välttämätöntä, että sisarusten väliseltä väkivallalta ei suljeta silmiä. Vanhemmat ovat ensisijaisessa 
roolissa ongelmallisen käytöksen tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Mikäli vanhemmat eivät jostain 
syystä kykene estämään ja lopettamaan väkivaltaa, heillä on velvollisuus hakea siihen apua. Jos vanhem-
mat eivät kuitenkaan tee niin, on todella tärkeää, että väkivallan uhri uskaltautuu itse kertomaan tilanteesta 
jollekin luotettavalle aikuiselle. Kenenkään ei tarvitse elää sisaruksen väkivallan varjossa! 
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