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Tutkimuksessani käsittelen Ensi- ja Turvakodin tukihenkilötoimintaa Kotiovella - 
projektin työntekijän näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, 
millaiseksi tukihenkilötoiminta muodostui väkivaltaperheissä ja kuinka sitä voitaisiin 
kehittää paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Omana oppimistavoitteenani halusin 
syventää erityisosaamistani lastensuojelun alueella. Tutkimustehtävänäni oli kuvailla, mitä 
on tukihenkilötoiminta väkivaltaperheissä kotona Kotiovella - projektissa. 
 
Tutkimuksen kohdejoukkona olivat projektiperheet, joissa työskentelin opiskelukaverini 
kanssa. Projektin taustayhteisönä toimi Oulun ensi- ja turvakoti. Yksikön asiakaskunnasta 
valittiin perheet, joihin kuului yhteensä 3 aikuista ja 10 lasta. Projektissa oli kolme 
perhettä. Ensimmäisessä perheessä oli 36-vuotias äiti, 8-vuotias tyttö ja 5-vuotias poika. 
Toisessa perheessä oli 40-vuotias äiti, pojat 18.v, 15.v, 11.v sekä tytöt 17.v, 7.v ja 6.v. 
Kolmannessa perheessä oli 37.v äiti, 13.v poika ja 12.v tyttö.  
 
Tutkimuksessani tuotin grounded-theory-metologiaan perustuen käytännönläheistä tietoa 
tukihenkilötoiminnasta väkivaltaperheissä. Tutkimuksen empiirisen aineiston kokosin 
projektipäiväkirjastani, jota kirjoitin keväällä 1999. Tukihenkilötoiminta 
väkivaltaperheissä oli arkielämän taitojen opettamista, lasten kasvattamista, väkivalta-
asioiden läpikäymistä ja moniverkostotyötä viranomaisten kesken. 
 
Tutkimustietoani voidaan hyödyntää tukihenkilötoimintaan, joka kohdistuu 
väkivaltaperheisiin. Koska vastaavanlaisesta väkivaltaperheiden kanssa tehtävästä työstä 
ei aikaisempia kokemuksia työkentältä ollut, on Kotiovella – projekti tuottanut uutta tietoa 
kotiintehtävästä työstä ja tukihenkilötoiminnasta väkivaltaperheiden lasten kanssa ensi- ja 
turvakodin työntekijöiden sekä muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön.  
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ABSTRACT 
 
Degree programme: 

Author: Leena Ylisaukko-oja 

Thesis title: Working as a support person in project Kotiovella-  Experiences of domestic 
violence families` children`s support person work and work in family`s own home. 
Pages : 114  

Date: 27.5.2014 
Thesis instructors: Heidi Pyyny ja Leena Viinamäki 
In my research, I handle support person work of Ensi-ja Turvakoti from the support 
person`s  point of view in the project Kotiovella. Purpose of the research was to get 
knowledge about how the support person work was in violence families and how it could 
be developed more to meet the customers` needs. My own goal was to deepen my 
understanding on child welfare. My research problem was to describe, what is the support 
person work at home in the project Kotiovella. 
 
Target group of the research, were project families, where I worked with my school mate. 
Project`s background corporation was Oulu`s Ensi-ja Turvakoti. Families, which included 
3 adults and 10 children, were selected from the Ensi-ja Turvakoti. The project involved 
three families. First family included 36-years old mother, 8 years old girl and 5 years old 
boy. Second family included 40 years old mother, boys 18, 15 and 11 years old and girls 
17,7 and 6 years old. Third family included 37 years old mother, 13 years old boy and 12 
years old girl. 
  
In my research pragmatic knowledge about support person work in violence family was 
produced using grounded theory method. Empirical material for the research was collected 
from my project diary that I wrote on spring 1999. Support person work in domestic 
violence families was teaching the everyday life skills, fostering the children, going 
through the violence situations and cooperating with officials. 
 
My research can be utilised to support person work that is targeted to domestic violence. 
Since, there were not similar experience about domestic family work, Kotiovella project 
has produced new knowledge about working in homes and support person work with 
domestic violence families children for the Ensi-ja Turvakoti employees and other 
interested. 
Key words: support person work, domestic violence and grounded theory 
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1 JOHDANTO  
 
 
Perheväkivaltaa ylläpitää näkymättömyys niin yksilö-, perhe- kuin yhteiskunnallisellakin 

tasolla. Yksilötasolla väkivalta tehdään usein näkymättömäksi ja unohdetaan, koska sen 

käsitteleminen on häpeän tunteesta johtuen vaikeaa. Yhteiskunnallisella tasolla väkivaltaa 

ja sen seuraamuksia ei haluta nähdä eikä väkivallasta puhuta. Muita väkivaltaa ylläpitäviä 

tekijöitä ovat kieltäminen, jolloin väkivallan olemassaolo kielletään, ulkoistetaan, jolloin 

väkivallan käyttäytymisen syy nähdään esimerkiksi alkoholissa tai yhteiskunnassa sekä 

pirstominen, jolloin väkivallasta halutaan mieluummin nähdä epäolennaisia osia kuin koko 

totuus. Väkivallan käsittelyä leimaa puhumattomuus yhteiskunnan, perheen ja yksilöiden 

tasolla. Perheväkivalta on vaarallinen salaisuus, jonka purkaminen on osoitus rohkeudesta 

ja halusta hakea apua. (Holmberg 2000, 7.) 

 

Perheväkivalta on moniulotteinen ongelma, jolla on vakavia ja laaja-alaisia vaikutuksia 

yksilön fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä yleiseen hyvinvointiin. Väkivalta 

aiheuttaa myös sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia sekä huomattavia taloudellisia 

kustannuksia niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin, siksi yhteiskunnan tulee puuttua siihen. 

On myös syytä korostaa väkivallan aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä perheille ja muille 

osallisille. Väkivalta koskettaa paitsi väkivaltaa kokeneita ja väkivaltaa käyttäneitä myös 

väkivaltaa nähneitä: omaisia, naapureita, ystäviä ja monien ammattien edustajia. 

(Holmberg 2000, 7.) 

 

Perhettä pidetään turvallisuuden ja rakkauden tyyssijana. Siksi voi olla vaikeaa nähdä, 

tunnistaa ja myöntää, että perhesuhteisiin saattaa sisältyä sellaista raakuutta ja 

väkivaltaisuutta, jota ei tule hyväksyä. Tieto perheen sisäisestä väkivallasta, lasten 

pahoinpitelystä ja hoidon laiminlyönnistä on lisääntynyt huomattavasti viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Asiaa kuvaa hyvin Sirpa Taskisen esittämä kielikuva: ”On kuin 

olisimme löytäneet piilokuvasta sinne kätketyn viestin: Kun sen kerran on huomannut, ei 

sitä enää kadota, vaan ihmettelee, miksei sitä nähnyt aikaisemmin.” Perheen sisäinen 

väkivalta on ikivanha ilmiö. Lasten fyysinen pahoinpitely ilmiönä tunnistettiin, kun eräät 

lääkärit pohtivat lasten vaurioita, joiden alkuperää vanhemmat eivät tienneet tai selittivät 

onnettomuuden aiheuttamiksi. (Taskinen 1993, 13–15. ) Lasten pahoinvoinnin puutteesta 
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on keskusteltu julkisuudessa viime aikoina paljon. Virallisen sektorin toimintojen 

supistaminen ja perustyön ruuhkautuminen on otettu esiin yhtenä ongelmien kärjistymiseen 

liittyvänä tekijänä. (Barby ym. 2001, 82.) 

 

Väkivaltaperheen lapset jäävät usein väkivaltatyöskentelyn ulkopuolelle. Niin vanhemmat 

kuin ammattilaisetkin sulkevat usein silmänsä lasten todellisuudelta ja sillä mitä väkivallan 

kokeminen tai todistaminen heissä aiheuttaa. Perusteluna kyseiselle toiminnalle esitetään 

mm. sitä, etteivät lapset ymmärrä, mistä on kysymys tai väkivalta ei ole kohdistunut 

lapsiin. Kuitenkin tutkimusten ja käytännön kokemusten perusteella lapset ovat yleensä 

huomattavasti paremmin selvillä kotinsa tapahtumista kuin mitä heidän vanhempansa 

haluaisivat uskoa. Vaikka lapset eivät olisi todistamassa pahoinpitelyä he vaistoavat 

väkivallan psyykkiset jäljet tai näkevät jälkiä, jotka paljastavat jotain pahaa tapahtuneen. 

(Oranen 1998, 5.) 

 

Erilainen projektiluonteinen toiminta lapsiperheiden parissa on lisääntynyt huomattavasti. 

Suuri osa lapsille suunnattujen palveluiden kehittämistyöstä tapahtuu tällä hetkellä 

projekteissa. Lapsen aika - projekti oli Ensi - ja turvakotien liiton kehittämishanke (1997-

2001), jossa kehiteltiin viiden vuoden ajan työmenetelmiä, lapsille suunnattua yksilötyötä 

ja ryhmiä, jotka pyrkivät sekä antamaan lapsille äänen, että tukemaan lapsia omassa 

kodissa aktivoituneen väkivaltakriisin käsittelyssä. Lapsen aika - projekti on nojautunut 

toiminnassaan laajaan väkivaltatulkintaan ja puhuu nykyisin kotonaan väkivallalle 

altistuneista lapsista. Kehittämistyötä on tehty erityisesti turvakotikontekstissa, mutta työn 

tuloksilla on käyttöä myös turvakotiympäristön ulkopuolella. Projekti on tuottanut uutta 

tieto lapsen aseman, kokemusten ja auttamisen tapojen jäsentämiseksi läheisissä 

ihmissuhteissa tapahtuvassa väkivaltakriisissä. (Oranen 2001, 21–22.) 

 

Lapsen aika - projektilla oli tarvetta kehittää ja tehostaa väkivaltaperheiden lapsiin 

kohdistuvia avohuollollisia toimenpiteitä, joten Kotiovella - projektin päätarkoitukseksi 

muotoutui uudenlaisen työmuodon kehittäminen ja sen kokeileminen käytännössä. Teimme 

työtä lapsen kotona, koska asiakas on vahvimmillaan aidossa ja tutussa ympäristössä. 

Kotiovella - projekti oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan kahden 

opiskelijan sekä Oulun ensi - ja turvakodin yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama 
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lastensuojelun avohuollon kehittämisprojekti, joka suunniteltiin osaksi Ensi- ja turvakotien 

liiton Lapsen aika - projektia. Projektimme tarkoituksena oli tukea lapsia ja nuoria heidän 

omassa ympäristössään, tukihenkilötoiminnan avulla sekä pitää ryhmiä Oulun ensi – ja 

turvakodin tiloissa. Minä ja opiskelukaverini kiinnostuimme projektista, koska halusimme 

saada vaativan projektin, josta tekisimme sitten myös opinnäytetyön jälkeenpäin. 

Toimintamme suuntautui kuitenkin myös koko perheisiin, koska perheen ongelmat 

koskettivat kaikkia perheenjäseniä. Päätavoitteena oli yksilötyö. Projekti toteutettiin 

keväällä 1999. Kotiovella -projektin tukihenkilötoiminta oli etukäteen suunniteltua ja 

tavoitteellista toimintaa. Lasten kanssa työskentelyn yhtenä tarkoituksena oli toimia 

lapselle turvallisena aikuisena ja toiminta tapahtui pääsääntöisesti perheiden omassa 

kodissa, mutta sisälsi myös virkistysperusteisia retkiä sekä ryhmätyöskentelyä ensi- ja 

turvakodin tiloissa. Vanhempien kanssa työskentely sisälsi osallistumista arjen 

toimintoihin tukemalla heitä eri käytännön asioiden hoidossa ja lasten kasvatustyössä.  

 

Opinäytetyössäni käsittelen Ensi- ja turvakodin järjestämää väkivaltaperheissä tapahtuvaa 

tukihenkilötoimintaa asiakkaan kotona työntekijän näkökulmasta. Sinänsä 

tukihenkilötoiminta lastensuojelun avohuollon tukitoimena ei ole uusi työmuoto, mutta 

erityisesti väkivaltaperheiden lapsiin kohdennettuna, ei aikaisempia kokemuksia 

työkentältä ole ollut. Tarkastelen toimintaa ja tehtäviä, joissa olen toiminut itse 

tukihenkilönä. Opinnäytetyössäni käytän tukihenkilötoiminnan asiakkaasta termiä tuettava. 

Tuettava voi olla joko yksilö tai kokonainen perhe. Tukihenkilön ja tuettavan välisestä 

vuorovaikutussuhteesta käytän nimitystä tukisuhde. Opinnäytetyöni asiakkaana oli 

pääsääntöisesti lapsi, mutta en väheksynyt tuen merkitystä myös koko perheelle. Mielestäni 

perhe on oman perhe-elämänsä asiantuntija ja näin ollen se toimii lastensuojelun 

todellisena resurssina. Todettava kuitenkin on, että kaikki perheet eivät kykene ottamaan 

vastuuta lapsensa turvallisesta kehityksestä. Tällöinkään ei kuitenkaan voida sivuuttaa 

perheen merkitystä lapsen identiteetin kehitykselle.   

 

Opinnäytetyöni tuo arvokasta ja hyödyllistä tietoa niin ensi- ja turvakodille kuin muillekin 

asiasta kiinnostuneille viranomaistahoille, koska vastaavanlaista projektia ei ole ennen ollut 

Lapsen aika – projektin projektipäällikön Mikko Orasen mukaan. Sosiaali- ja terveysalan 

ihmiset tarvitsevat tietoa perheväkivallan tunnistamiseksi, siihen puuttumisen 
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helpottamiseksi ja jatkotoimien suunnittelemiseksi. Perheiden omaan kotiin tehtävän työn 

tarpeellisuus on ollut tiedossa, mutta siihen ei ole ollut resursseja. Opinnäytetyöni tuo uutta 

tietoa, mitä väkivaltaperheissä omalla maaperällä, kotona, todella tapahtuu ja millaista 

apua perhe/perheenjäsenet mahdollisesti tarvitsevat. Tämän tiedon välittäminen eteenpäin 

voi helpottaa muiden viranomaisten työskentelyä perheen kanssa ja auttaa viranomaisia 

järjestämään perheelle tarkoituksenmukaisia palveluja. Tämä tuottaa uutta tietoa 

yleisemmin lasten kohtaamisen haasteista psykososiaalisessa auttamistyössä. 

 

Koulutukseni aikana olen pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman paljon lastensuojelua 

koskevia opintoja. Tämä sosiaalityön lohko oli minulle uusi ennen koulutukseni alkua ja 

tuntui tämän päivän Suomessa mielenkiintoiselta ja haasteelliselta työsaralta, johon 

haluaisin tulevaisuudessa keskittyä. Halusin päästä vaativaan projektiin, josta saan lisää 

ammatillisuutta. Opinnäytetyöni antaa minulle uudenlaisia näkemyksiä projektistamme ja 

pystyn tarkastelemaan asioita tutkijana, kun projektista on jo pitkä aika. 

 

Mielestäni tutkimusaihe on myös siksi tärkeä, että kolmannen sektorin työ lisääntyy 

jatkuvasti julkisten palvelujen supistuessa. 1990-luvun alun taloudellisen laman 

seurauksena valtion ja kuntien resurssit vastata kasvavaan sosiaalipalvelujen tarpeeseen 

ovat heikentyneet. Julkisten palvelujen väheneminen ja palvelujen yksityistäminen pakottaa 

ihmiset ottamaan vastuuta lähimmäisistään. Tämä työ auttaa hahmottamaan 

perheväkivaltaa ja sen kokonaisvaikutuksia sekä heti tapahtuman jälkeen että pitkällä 

aikavälillä. Se antaa välineitä perheväkivallan tunnistamiseen sekä perheiden ja 

perheväkivallan uhrien kohtaamiseen. Lisäksi työ auttaa suunnittelemaan, ajoittamaan ja 

kohdentamaan erilaisia tukitoimenpiteitä perheiden ja perheväkivallan uhrien auttamiseksi. 
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2 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 
 
2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvailla tukihenkilötoimintaa tukihenkilön näkökulmasta 

asiakkaan omassa kodissaan. Tarkastelen toimintaa ja tehtäviä, joissa olen toiminut itse 

tukihenkilönä. Tutkimustehtäväni on kuvailla, mitä on tukihenkilötoiminta 

väkivaltaperheissä Kotiovella -projektissa. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuottaa grounded-theory -metologiaan perustuen 

empiiriseen aineistoon perustuvaa käytännönläheistä tukihenkilötoiminnan teoriaa 

projektipäiväkirjojen avulla. Teorialla on tarkoituksena jäsentää arjen tukihenkilötoimintaa 

ja siinä toimivan tukihenkilön tietoisuutta omasta toiminnastaan. 

 

 

2.2 Tutkimuksen kohdejoukko ja sen valinta  
 
Projektin taustayhteisönä toimi Oulun ensi- ja turvakoti. Yksikön asiakaskunnasta valittiin 

projektin toimintaan liittyen sopivat perheet. Projektin suunnittelijoina ja toteuttajina 

toimivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat Saila Liimatainen ja 

Leena Ylisaukko-oja. Projektin valvojana ja projektipäällikkönä toimi Mikko Oranen. 

Projektin ohjausryhmän muodostivat Mikko Oranen, Oulun ensi - ja turvakodin työntekijät 

Elli-Maija Laaksamo ja Riitta Pohjoisvirta sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

sosiaalialan osaston ohjaavat opettajat Päivi Onkalo ja Pirkko Pietilä. 

 

Opinnäytetyöni kohdejoukkona ovat perheet, jotka Oulun ensi- ja turvakodin työntekijät 

olivat valinneet projektiin. Yksikön asiakaskunnasta valittiin projektin toimintaan liittyen 

sopivat perheet, joihin kuului yhteensä 3 aikuista ja 10 lasta. Lasten iät olivat 5-16 vuotta. 

Kaikille perheille yhteistä oli perheväkivalta ja avioero tai avoero väkivaltaisesta 

osapuolesta. Projektissa oli kolme perhettä. Ensimmäisessä perheessä oli 36-vuotias äiti, 8-

vuotias tyttö ja 5-vuotias poika. Perheellä oli turvakotikäyntejä vuodesta 1991 lähtien. 

Toisessa perheessä oli 40-vuotias äiti, pojat 18 v, 15 v, 11 v sekä tytöt 17 v, 7 v ja 6 v. 

Turvakotikäyntejä oli vuodesta 1996 lähtien. Kolmannessa perheessä oli 37 v äiti, 13 v 
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poika ja 12 v tyttö. Turvakotikäyntejä oli vuodesta 1998 lähtien. Perheen isät eivät asuneet 

enää perheissä. 

 

Elokuusta joulukuuhun 1998 toteutettiin projektin suunnitteluvaihe. Varsinainen projektin 

käytännön toteutus alkoi 21.01. 1999 ja loppui 07.05. 1999. Työskentelimme lasten kanssa 

ajalla 21.01 - 07.03.1999 16h/vko/tukihenkilö sekä 15.03- 07.05.1999 26/vko/tukihenkilö. 

Lisäksi käytimme aikaa toiminnan suunnitteluun, työnohjaukseen 1h/vko, jonka piti Mikko 

Oranen, moniverkostopalavereihin liittyen asiakasperheisiin sekä toiminnan 

dokumentointiin; kirjoittamalla projektipäiväkirjaa päivän päätyttyä. 

 

 

2.3 Tutkimusaineiston keruu 
 

Tutkimusaineistoni koostuu projektipäiväkirjastani, johon kirjoitin päivittäin kaikkea 

mahdollista kolmesta perheestä, jotka liittyivät Kotiovella - projektiin keväällä 1999. 

Pyysin kirjalliset luvat projektipäiväkirjan käytöstä ehkä myöhempää käyttöä varten 

perheiltä jo projektin alkaessa. Minun ja opiskelukaverini toiminta suuntautui kolmeen 

perheeseen, joissa oli yhteensä kymmenen lasta. Jaoimme lapset omiksi tuettaviksi. 

Työskentelimme perheissä yhtä aikaa 1,5 tuntia kerrallaan, mikä oli turvallisuuden sekä 

työskentelyn raportoinnin kannalta tärkeä seikka. Pyrimme olemaan tuettavan kanssa hänen 

omassa huoneessaan kahden kesken, mikä ei aina onnistunut perheen yhteisten asioiden tai 

ristiriitatilanteiden vuoksi.  

 

Toteutimme Kotiovella -projektin väkivaltaa kokeneille ja todistaneille lapsille 

yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakodin kanssa. Kotiovella -projekti liittyi läheisesti 

meneillä olevaan Lapsen aika-projektiin, jonka tarkoituksena oli tehdä lapset näkyviksi 

lastensuojelun työkäytännöissä, koska tämänkaltainen projekti on uusi työmuoto, on 

haasteellista tehdä tästä tutkimus ja tutkia vielä omaa päiväkirjaa jälkikäteen. 
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2.4 Tutkimuksen lähestymistapa 
 

Toteutin opinnäytetyöni kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, koska sen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan sekä 

pyritään ymmärtämään, tulkitsemaan ja selittämään ihmisten arjen sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa syntyviä merkityksiä - ei kokeellisesti tai määrällisesti mitattavissa 

olevia faktoja. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 161.) Tapaustutkimuksena 

opinnäytetyöni kohdentuu Kotiovella - projektiin, jossa oli mukana kolme perhettä.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa yleensä tutkimus sitoutuu yhteen tärkeään tehtävään; tutkija 

tuottaa tarinoita tutkimastaan maailmasta. Oleellisemmaksi tiedon keruussa muodostuu 

tällöin tavoite aikaansaada tarinoista mahdollisimman täsmällisiä. (Wallenius 2003, 21.) 

Laadullinen tutkimusote korostaa ihmisen erityislaatua ja sen huomioonottamista. Se antaa 

mahdollisuuden tarkastella merkityksiä, jotka ilmenevät ihmisten käyttäytymisenä, 

suunnitelmina, yhteisöjen toimina ja hallinnollisina rakenteina ja on yleensäkin ihmisistä 

lähtöisin tai päätyy ihmisiin. Merkitykset syntyvät vain ihmisten kautta.  Siksi tutkijakin on 

osa tutkimaansa merkitysyhteyttä. (Varto 1992, 24–26.) 

 

Laadullisen tutkimuksen ainoa ehto Straussin ja Corbinin mukaan (1990) on se, ettei 

aineistoa ole kerätty käyttäen tilastollisia tai määrällisiä menetelmiä.  Osa aineistosta 

voidaan kyllä käsitellä kvantitatiivisesti, mutta itse analyysin on oltava kvalitatiivista. 

Laadullinen tutkimus koostuu kolmesta osiosta: tutkimusaineistosta, aineiston käsittelyyn 

liittyvistä analyyttisista ja tulkinnallisista prosesseista ja kirjoitetuista tai sanallisista 

raporteista. (Mäki-Kulmala 1995, 154–155.) 

 

Tässä tutkimuksessa metodologisena lähestymistapana on symbolinen interaktionismi, joka 

ilmentää koko tutkimusprosessia eli niitä olettamuksia, arvoja ja sitä teoreettista 

näkökulmaa, joiden avulla lähestyn tutkittavaa ilmiötä. Symbolisessa interaktionismissa 

kiinnostuksen kohteena on ihmisen toiminta ja se, mitkä tekijät ohjaavat ihmisen 

sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Yksilöllisten ominaisuuksien tai sosiaalisten 

rakenteiden sijasta symbolisessa interaktionismissa korostetaan ihmisten toimintaa 

suhteessa toisten ihmisten toimintaan. Samoin tarkastelun kohteena on, miksi ihmiset 
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toimivat sosiaalisissa tilanteissa niin kuin toimivat. Näissä tilanteissa ihminen ei ole 

passiivinen vastaaja, vaan hän on aktiivinen omassa käyttäytymisessään. Ihmisen 

käyttäytymiseen vaikuttavat merkitykset, joita hän asioille antaa toimiessaan 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ihmiset itse ja yhteisöt muuttuvat tässä 

vuorovaikutusprosessissa ja sen avulla. Näin ollen ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi on 

tunnettava se konteksti, jossa toiminta syntyy. Ihminen rakentaa omaa käyttäytymistään 

toiminnan kuluessa, joten ihmisen käyttäytyminen ei ole täysin ennustettavissa. 

Käyttäytyminen rakentuu niistä valinnoista, tulkinnoista ja merkityksestä, joita ihminen 

tekee itsekseen.  

 

Symbolisessa interaktionismissa on kyse fenomenologisesta lähestymistavasta, jossa 

korostetaan subjektiivisten kokemusten merkitystä. Tutkimus kohdistuu oman itsen tai 

muiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen tutkimukseen sekä symbolisen 

interaktionismin prosessiin, jossa tutkitaan ihmisten toimintoja ohjaavia päätöksiä. On 

tärkeä huomata, että ihminen toimii tilanteessa sen mukaisesti, kuinka hän subjektiivisesti 

tilanteen näkee ja millaisen merkityksen hän kyseiseen tilanteeseen antaa. Vaikka 

symbolinen interaktionismi keskittyy nykyhetken käyttäytymisen tutkimiseen, on ihmisen 

aikaisemmalla toiminnalla myös merkitys nykytilanteessa. Aikaisemmat kokemukset 

antavat välineitä arvioida nykytilannetta. (Syrjälä ym. 1994, 30.) 

 

 

2.5 Tutkimuksen metodina grounded-theory 
 

Valitsin tutkimusmetodiksi grounded- theoryn, jonka avulla aineiston havainnot voidaan 

erottaa tutkimuksen tuloksista. Metodi jakautuu näin kahteen osioon, niihin käytäntöihin ja 

operaatioihin, joilla tutkija voi tuottaa havaintoja sekä niistä säännöistä, joiden mukaan 

näitä havaintoja voi edelleen muokata tai tulkita, niin että voidaan arvioida niiden 

merkitystä johtolankoina. (Alasuutari 2011, 82) 

 

Termin grounded-theoryn ensimmäinen osa grounded (perustuva) korostaa sitä, että teorian 

tulee perustua empiriaan. Termin jälkimmäinen osa korostaa teorian kehittämistä ja 

luomista vastakohtana ja parannuksena kuvailuun tyytyvälle etnografiselle 
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tutkimusotteelle. (Syrjälä & Merenheimo 1991, 65.) Grounded - theory on Barney Glaserin, 

Anselm Straussin ja Juliet Corbinin lähinnä sosiologisen tutkimuksen käyttöön kehittämä 

tutkimusteoria. Se syntyi vastareaktiona perinteiselle deduktiiviselle tutkimusperinteelle, 

jossa ensin valitaan jokin teoria ja kerätty aineisto sijoitetaan aikaisemmin luotuun 

teoreettiseen malliin. Ideana on se, että perusväittämiä ei muotoilla aikaisemman 

tutkimuksen ja teorian muodostuksen, vaan oman aineiston tulkinnan kautta. Tutkija ei 

testaa muiden teorioita, vaan luo omansa. Teoria syntyy vähitellen avoimessa 

vuorovaikutuksessa aineiston kanssa ja toimii aineiston kategorioinnin eli luokittelun 

pohjana. (Lumme & Puonti 2002, 36–37.) 

 

Grounded- theoryn ajatus perustuu siihen, ettei ilmiöiden ymmärretä olevan staattisia, vaan 

koko ajan muuttuvia. Metodologian tavoitteena on prosessoida tapahtumista ja aineistosta 

teoria. Periaatteena on se, että tutkijan oletetaan voivan vaikuttaa omilla reaktioillaan 

lopputulokseen. Tutkijalta vaaditaan joustavuutta, koska tutkimuksen rakennetta on 

mahdoton määritellä tarkasti vielä tutkimuksen alussa, sillä rakenne syntyy tutkimuksen 

edetessä. (Lumme & Puonti 2002, 38.) 

 

Syrjälän 1991 teoksessa Glaserin & Straussin (1967) ja Straussin & Corbinin (1990) 

mukaan grounded- theory on yksityiskohtaisesti perusteltua. Siinä analysoidaan 

systemaattisesti ja intensiivisesti dataa, kenttämuistiinpanoja tai haastatteluja usein lause 

lauseelta jatkuvalla vertailulla aineisto kootaan ja koodataan yhä laaja-alaisemmin. Näin 

tuotetaan perusteellisesti rakennettu teoria. Analyysin kohde ei ole vain aineistojoukon 

keräämisessä tai järjestämisessä, se on myös monien ideoiden järjestämisessä, jotka ovat 

kehkeytyneet aineistoa analysoitaessa. (Syrjälä & Merenheimo 1991,68.) 

 

Alasuutari (1995) kiteyttää grounded-theoryn: ”Tutkija etsii ensimmäiseksi kaksi 

äärimmäistä tapausta radion kuuntelijoista. Sen jälkeen hän miettii, mikä tekee näistä 

kahdesta erilaisia kuuntelijoita. Seuraavaksi tutkija yrittää jakaa keräämänsä tiedon näiden 

kahden tapauksen kesken, tapausten määrittelemien kriteerien ja ulottuvuuksien mukaan. 

Jos kaikkea tietoa ei pystytä jakamaan luodaan uusia kategorioita. Lopulta tutkija saa 

tulokseksi luokituksen, jossa jokainen tapaus löytyy omasta laatikostaan. (Lumme & Puonti 

2002, 38.) 
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Koska olen ottanut tutkimustehtäväkseni käsitteellisen viitekehyksen hahmottelun ja 

lähestymistapani on aineistolähtöinen, seuraa tästä analyysimenetelmien luokitteluja 

käyttäen päätyminen grounded theory - metodologiaan. Alkuperäinen grounded- 

menetelmä on ajan kuluessa eriytynyt kahteen toisistaan jossain määrin eroaviin 

suuntauksiin, glaserilaiseen induktiivisen ja straussilaiseen induktiivis - deduktiiviseen 

lähestymistapaan. Sovellan tutkimuksessani tämän metodologian ns. straussilaista 

suuntausta. Vaikka olen pyrkinyt hyvin tietoisesti induktiiviseen analyysiin, olen teorian 

loppuvaiheessa kehitellessäni väistämättä nojautunut myös deduktiiviseen päättelyyn. Olen 

lukenut projektityöskentelyni aikana niin paljon tukihenkilötoimintaa käsittelevää 

kirjallisuutta, että se ei voi olla vaikuttamatta ajatteluuni. Tulkintoja teen analyysivaiheessa 

vain tutkimani projektipäiväkirjan kautta. Grounded-theoryssa kerätään ensin aineisto. 

Vasta tämän jälkeen seuraa sen analysointi ja teorian kehittely. Projektin loputtua aloin 

lueskella päiväkirjoja ja etsiä mahdollisia tutkimustehtäviä, jonka jälkeen seurasi 

analysointi. Kun sain kategoriat selville, aloitin teorian kehittelyn. 

 

Grounded-theoryaa voidaan ymmärtää eräänä kvalitatiivisen tutkimuksen 

työskentelytyylinä. Työskentelytyylin opetteleminen edellyttää sitoutumista 

tutkimusotteeseen ja sen harjoittelua eli työn tekemistä. (Karila 1997, 38.) Työssäni 

tutkimusotteeseen sitoutuminen oli metodin opiskelua koko opinnäytetyön ajan.   

 

Grounded - theory- lähestymistapaa voidaan käyttää, kun tarkoituksena on luoda uusia 

teoreettisia rakenteita, löytää uusia käsitteitä, täsmentää aikaisempia käsitteitä tai teorioita 

sekä määritellä ydinkäsitteitä tutkimusongelman alueella. ( Sarajärvi 2002, 35; Janhonen & 

Nikkonen 2001, 166; Siitonen 1999, 37–40; Nurminen 2000,40.) Olen etsinyt ahkerasti 

aiempia tutkimuksia ja en ole löytänyt yhtään tutkimusta tukihenkilötoiminnasta 

väkivaltaperheissä, niinpä näen grounded-theoryn sopivan erinomaisesti opinnäytetyöhöni. 

 

Grounded - theory-lähestymistapa on todettu käyttökelpoiseksi tilanteissa, joissa tutkitaan 

toimintaa erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa, joissa halutaan käsitteellistää ja 

ymmärtää erilaisia sosiaalisia prosesseja (Leino-Kilpi 1990, 27–28). Työssäni pyrin 

luomaan kohdealuetta - tukihenkilötoimintaa- kuvaava teoreettinen kuvaus. Opinnäytetyöni 
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tarkoituksena on siis selvittää, mitä tukihenkilötoiminta on väkivaltaperheissä asiakkaan 

kotona ja luoda siitä teoreettinen kuvaus Kotiovella - projektin päiväkirjaa käyttäen. 

 

Grounded – theory - metodologiaa käyttäen tutkimusprosessi on kenttätyötä. Tutkija menee 

tutkimuskentälleen avoimin mielin ja rajaamatta tutkimuskysymystä. (Nurminen 2000, 41). 

.Tässä tutkimuksessa grounded - theory- analyysimenetelmällä tuotettu tukihenkilötoiminta 

eteni samanaikaisesti tiedon keruun kanssa ja aineiston analyysi alkoi, kun olin kirjoittanut 

päiväkirjan. Tukihenkilötoiminta kehittyi induktiivisen ja deduktiivisen päättelyn 

vuorovaikutuksena. Induktiivisessa päättelyssä syntyneet teoreettiset huomautukset ja 

päätelmät suhteutin aina uudelleen alemmille abstraktitasoille sekä alkuperäiseen 

aineistoon, kunnes saavutin ilmiön perusprosessin eli ydinkategorian. Kategorian 

muodostama tarina vastaa asetettua tutkimustehtävää. Ydinkategoria ja sitä kuvaava tarina 

sisältävät suppean määrän käsitteitä, jotka selittävät tutkittavaa ilmiötä.  

 

Tutkimusstrategian prosessimaisuus ilmenee aineistohankinnan sekä aineiston analyysin 

vuorovaikutuksellisessa suhteessa; kerätyn aineiston antamat vihjeet suuntaavat aineiston 

myöhempää hankintaa, samoin tutkija voi tarpeen vaatiessa palata uuden aineiston 

vihjeiden perusteella aiemmin hankkimansa aineiston pariin (Karila 1997, 27). 

Tutkimustani luonnehtii prosessimaisuus ja aluksi pohdin ilmiökenttää, mitä alkaisin etsiä 

projektipäiväkirjoistani. Tarkastelunäkökulmani hahmottui, kun huomasin, kuinka 

monipuolista tukea olin tukihenkilönä antanut.  

 

 

2.6 Tutkimuksen analyysi 
 

Päädyin sisällysanalyysiin, koska se painottaa aineistolähtöisyyttä. Sisällysanalyysia voi 

tehdä sekä määrällisenä että laadullisena. Painotin laadullista analyysiä, koska näin pystyin 

vapaasti nostamaan aineistosta esiin keskeisiä teemoja ja käsitellä tasapuolisesti 

erityyppisiä asioita. 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä tutkimusaineistosta, esimerkiksi vastauksista, 

tehtyjen havaintojen luokittelu (Mäkelä 1998, 54, 56). Analyysissa raakamateriaalista 
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erotellaan tutkimustehtävien kannalta olennainen aines. Usein tämä tapahtuu tematisoinnin 

kautta, jolloin aineistosta voi nostaa esille tutkimustehtäviä valaisevia teemoja. Analyysissä 

esiin nostetut teemat perustuvat tutkijan tulkintoihin tutkittavasta materiaalista (Hirsjärvi 

ym. 2000, 173; Eskola & Suoranta 2003, 151,175). Lähestyin aineistoani teemoittelemalla. 

Teemoittain järjestetyt sitaatit ovat sinänsä mielenkiintoisia, mutta ilman analyysia ja 

johtopäätöksiä tutkimus jäisi keskeneräiseksi. Tästä voidaan jatkaa tyypittelemällä aineisto 

yhtenevien tai eriävien piirteiden mukaan (Eskola & Suoranta 2003, 180–182). Hain 

materiaalista tiettyjä yhteneviä tai eroavia piirteitä, joiden kautta oli mahdollista seurata 

keskeisten teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Tein tyypittelyn jakamalla 

teemat tutkimustehtävän mukaisiin luokkiin. 

 

Erityisesti kvalitatiivisessa analyysissa tutkijan pyrkimyksenä on päätyä onnistuneisiin 

tulkintoihin (Hirsjärvi ym. 2000, 151). Teemoittelun ja tyypittelyn edetessä tein tulkintoja, 

joiden myötä analyysiprosessi syveni. Luokittelussa tapahtuu päättelyä, joka on olennaista 

analyysin lopputuloksen kannalta. Analyysivaiheessa luokitelluista aineistosta tehdään 

tulkintoja, jotka ohjaavat analyysia. Kvalitatiivisissa menetelmissä tulkinta tapahtunee 

kaikissa analyysin vaiheessa. (Ehrnrooth 1998, 40–41, 151.) 

 

Laadullisen tutkimuksen analysointi perustuu aineiston koodaukseen, jolla kerätystä 

aineistosta pyritään muodostamaan käsitteellisiä luokkia. Aineiston keruun, koodauksen ja 

tutkijan tekemien muistiinpanojen vuorovaikutuksen analyysina syntyy kategorioita ja 

alakategorioita. Niistä muodostuvien ydinkategorioiden avulla voidaan muodostaa 

lopullinen teoria tulkintoineen. (Syrjälä ym. 1994, 164–166; Paavilainen 1998, 45–47.) 

 

Käytettäessä grounded theory –menetelmää empiiriseen aineistoon perustuvan teorian tai 

käsitejärjestelmän tuottamiseen tutkimusaineisto voidaan kerätä joko valikoivalla tai 

teoreettisella otannalla. Valikoiva otanta tarkoittaa sitä, että tutkija määrittelee otoksen 

etukäteen joko aikaisempien tutkimusten perusteella tehtyjen johtopäätösten tai tutkijan 

käytettävissä olevan ajan ja voimavarojen perusteella. Lisäksi otoksen valinta voi perustua 

tutkittavan ilmiön kannalta keskeisiin näkemyksiin, osallistujien tietoon ja asian 

ymmärtämiseen vaikuttaviin tekijöihin. Valikoivan otannan käyttöä perustellaan sillä, että 

tutkittavan ilmiön kokonaisvaltainen hallinta on mahdotonta. Tällöin tutkija voi tehdä 
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perusteltuja otantaa koskevia valintoja. Teoreettinen otanta eroaa valikoivasta otannasta 

siten, että tutkija ei määrittele etukäteen tutkittavien määrää, vaan aineistonkeruuta 

ohjaavat syntymässä oleva teoria ja aineistosta nousevat tulokset. ( Sarajärvi 2002, 38.) 

Teoreettinen otos tarkoittaa grounded - theoryssa sitä, että tutkija alkaa aineistonsa 

analysoinnin perusteella kehitellä mielessään teoriaa, jota hän pyrkii otoksien avulla 

tarkastelemaan. Tietyn suunnan saanut tutkimus johtaa tutkijan pohtimaan, mistä kohtaa 

aineistoa nämä oletukset tai tapahtumat voi löytää. Otoksilla tutkija pyrkii myös 

tarkastelemaan ja vertailemaan eri yksityiskohtia. Teoreettinen otos tuottaa tuloksenaan 

tiheän ja suuren aineiston tulkintojen laajentumisen ja selityksen (Häkälä 1996, 53). 

Aineiston analysointimenetelmää kutsutaan jatkuvan vertailun menetelmäksi. Tuotettu 

formaali tai substantiivinen teoria kuvaavat empiirisen maailman tapahtumia ja ilmiöitä. 

Teoria kuvaa niitä sosiaalisia prosesseja, ilmiöitä ja merkityssuhteita, jotka tutkimuksen 

kohteesta ja aineistosta on löydettävissä. (Janhonen & Nikkonen 2001, 166.) Tämän 

tutkimuksen aineistonkeruu on sovellus teoreettisesta otannasta. Teoreettisten 

muistiinpanojen tekeminen ja tutkimuksen kuluessa syntyneiden teoreettisten ajatusten ja 

päätelmien kirjaaminen tukihenkilönä toimimisessa auttoivat aiheen käsitteellistämistä ja 

kategorioiden muodostamisessa. 

 

Taulukko 1. Aineiston analyysiprosessi 

1.Aineiston hahmottaminen 

Tekstimassan lukeminen ja valikointi 

2. Yksiköittäminen 

3 Kategorioiden muodostaminen 

avoin koodaus       yläkäsitekategoriat 

aksiaalinen koodaus  käsitteiden väliset yhteydet ja ydinkategorian löytyminen 

selektiivinen koodaus   käsitekategorioiden järjestäminen ydinkategorian ympärille 

saturaatio  

4 Teorian muodostus 

 

 

Grounded - theorymenetelmään perustuvassa aineiston analyysissä Strauss(1987) ja Strauss 

ja Corbin (1990,1998) erottavat kolme vaihetta: avoimen (open coding), aksiaalisen(axial 

coding) ja selektiivisen kodauksen (selective coding). Menetelmää kutsutaan jatkuvan 
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vertailun menetelmäksi, koska siinä verrataan teoreettisia muistiinpanoja, koodauksen eri 

vaiheissa muodostuneita substantiivisia koodeja, kategorioita sekä niiden ominaisuuksia 

toisiinsa sekä etsitään niiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Yhteys aineistoon säilytetään 

vertaamalla teoreettisia muistiinpanoja, koodeja ja kehittyviä kategorioita 

alkuperäisaineistoon. Vertailun tekeminen kuuluu jokaiseen koodausvaiheeseen. 

Koodauksessa edetään aineistosta asteittain abstraktimmalle tasolle. Tämä auttaa tutkijaa 

järjestämään ja tiivistämään aineistoa hänen muodostaessaan kategorioita. Kategoriat 

erotetaan toisistaan vertailemalla keskenään niiden tiettyjä ominaisuuksia. (Sarajärvi 2002, 

41.) 

 

Syrjälän (1991) mukaan grounded-theoryn tarkoituksena on luoda teoria, joka selittää 

käyttäytymismallin, joka on relevantti ja asianosaisten todellisia ongelmia koskevia. 

Teorian luominen tapahtuu ydinkäsitteen ympärille. Koska ydinkategoria selittää 

suurimman osan käyttäytymismallin vaihtelusta, sen erilaisista ilmenemismuodoista eri 

ehdoissa, ydinkategorialla on useita tärkeitä tehtäviä teorian luomisessa. Sen on oltava 

tärkeä ja toimiva. Useimmat muut kategoriat ovat yhteydessä siihen. Ydinkäsitteen 

tehtävänä on integroida teoria ja antaa sille tiheyttä ja kypsyyttä kun nuo suhteet löydetään. 

Analysoijan pitäisi tietoisesti etsiä ydinmuuttujaa aineistoa koodatessaan. Hänen pitää etsiä 

pääteemaa, siitä mikä näyttää olevan tilanteessa olevien ihmisten pääasiallinen ongelma tai 

huoli (Syrjälä ym. 1991,72). Keskeisen aineiston keräämisen ja analysoimisen jälkeen 

kategoriat integroidaan muodostamaan aineistolähtöinen teoria ( grounded theory). 

Integraatio muistuttaa akselikoodausta, mutta se tehdään korkeammalla abstraktiotasolla. 

Siinä tutkija valitsee aineistosta esiin nousevan ydinkategorian, keskeisen ilmiön, johon 

muut kategoriat ovat yhteydessä ja tarkastelee systemaattisesti sen suhteita muihin 

kategorioihin. (Karila 1997, 38.) Aineistostani nousi selvästi yksi ydinkategoria; 

tukihenkilönä väkivaltaperheissä, jota tarkastelin systemaattisesti sekä sen suhteita muihin 

kategorioihin ja ydinkategorian ympärille muodostin aineistolähtöisen teorian. 

 

Grounded - theory lähtee kehittelemään analyyttistä näkökulmaa tiettyjen 

koodausvaiheiden kautta. Kun teoreettinen näkökulma tarkentuu, analyysi siirtyy 

koodausvaiheesta toiseen. Toisaalta vaiheet eivät ole välttämättä selkeästi toisistaan 

erillään. Eri vaiheet voivat toteutua oikeastaan missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 
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Liikkuminen menetelmästä toiseen voi tapahtua tietoisesti tai täysin tiedostamatta. (Lumme 

& Puonti 2002, 40.) Omassa tutkimuksessani huomasin juuri tämän piirteen. Erilaisten 

koodausmenetelmien erottaminen toisistaan aineiston käsittelyn aikana oli vaikeaa. 

Aineistoanalyysin jälkeen pystyin kuitenkin toteamaan kaikkien koodausmenetelmien 

tapahtuneen. Analyysin tavoitteena on aineistosta muodostuvien kategorioiden ja sitä 

kuvaavien ominaisuuksien kautta ymmärtää ja tulkita tukihenkilötoimintaa 

väkivaltaperheissä alkuperäisessä yhteydessään erilaisissa tuettavan ja tukihenkilön 

vuorovaikutustilanteissa.   

 

Sovelsin tutkimuksessani grounded- theory metodologiaa siten, että aineisto kierrätettiin 

koodausprosessissa kahteen kertaan. Ensimmäisellä kierroksella analyysin pohjana oli 

raakamateriaali eli tekstit. Toisella kierroksella pohjana olivat edellisessä vaiheessa 

muodostetut konstruktiot, tässä tapauksessa alakategoriat. Luokittelu tapahtui 

konstruktioiden samanlaisuuden varassa. Toisen vaiheen avoimen koodauksen tuloksena 

sain neljä käsitettä. Näiden yläkäsitteiden aksiaalinen koodaus selkiyttää käsitteiden väliset 

yhteydet. Viimeisessä selektiivisessä vaiheessa edellä syntyneet käsitekategoriat yhdistin 

systemaattisesti ns. ydinkäsitteen ympärille.  

 

 

2.6.1 Avoin koodaus (open coding) 

 

Kategorioiden muodostaminen on prosessi, jossa aiemmin yksilöity ja analysoitu data 

järjestetään kategorioihin. Nämä kategoriat antavat kuvailevaa informaatiota siitä 

kontekstista, josta yksiköt on saatu. Tämä induktiivinen analyysivaihe tunnetaan grounded- 

theory metodologiassa avoimena koodauksena, jossa aineisto luokitellaan ja sen jälkeisenä 

aksiaalisena koodauksena, jossa pyritään tuottamaan ns. tiheä kuvaus syntyneistä 

pääluokista.(Pehkonen 2001, 31.) 

 

Ensimmäisen vaihe alkaa avoimella koodauksella. Kategorioimisella pyritään antamaan 

nimiä tapahtumille ja ilmiöille.  Nimien ei tarvitse olla lopullisia ja niitä voidaan 

myöhemmin muuttaa. Tutkijalla ei ole epätavallista tutkimuksen alussa ylenkatsoa tai 

epäonnistua huomaamaan merkittäviä asioita tai tarkoituksia, minkä syynä on teoreettisen 
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herkkyyden puute. Tässä vaiheessa tutkija voi toimia varsin vapaasti, koska on tarkoitus 

saada tutkimustyö alkuun. Kyseessä on eräänlaisen hypoteesin laatiminen siitä, millaisia 

kategorioita aineisto tuottaa. Avoimen koodauksen tärkein työskentelytapa on kysellä 

jatkuvasti kysymyksiä tutkittavasta aineistosta sekä vertailla kutakin tapausta toisten 

tapausten ja koko aineiston kanssa. Alustavien tutkimusideoiden perusteella hankittua 

aineistoa tarkastellaan luokittelemalla jokainen tapahtuma niin moneen kategoriaan, kuin 

aineisto ylipäätään antaa mahdollisuuden. Tavoitteena onkin etsiä samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia eri tapauksista.  Samankaltaisista tapauksista muodostetaan lopulta 

kategorioita. (Lumme & Puonti 2002, 40; Karila 1997, 38.) Luokittelin erilaisia tapahtumia 

ja asioita niin moniin luokkiin kuin se oli mahdollista. Vertasin kategorioita muihin samaan 

kategoriaan koodattuihin ryhmiin. 

 

Kvalitatiivinen datan analyysi alkaa tyypillisesti tekstimassan huolellisella lukemisella ja 

huomautusten kirjoittamisella tekstien marginaaleihin. Saatuani tutkimusaineiston kokoon, 

minulla alkoi analysoiminen päässäni. Aloin lukea päiväkirjaani ja miettiä, mitä sieltä voisi 

tutkia. Apuna analyysivaiheessa oli muistiinpanot, joita tein koko ajan, kun luin useita 

kertoja päiväkirjoja. Pilkoin aineiston merkityksiä sisältäviksi lausumiksi eli empiirisiksi 

koodeiksi. Empiirinen koodi oli joko yksittäinen lause tai useamman lauseen kokonaisuus. 

Empiiristen koodien ominaisuuksia ja ulottuvuuksia tarkastelemalla muodostin 

substantiivisia koodeja. Substantiivisella koodilla tarkoitetaan nimen antamista tietylle 

asialle. Muodostin aineistosta substantiivisia koodeja kyselemällä, mitä toiminnassa 

tapahtuu, missä tilanteessa toiminta tapahtuu, mitä kuvataan, kuka/ketkä toimii, mitä 

toiminta merkitsee toimijoille ja mitä toiminnasta seuraa. Alleviivailin ja tein 

marginaaleihin merkintöjä niistä substantiivisista koodeista, jotka näyttivät nousevan 

pintaan. Yksiköin aineiston jakamalla sen asiayhteyden kannalta mielekkäisiin osiin. 

Käytännössä nämä osat olivat lauseita tai kappaleita, jotka yksinään sisälsivät itsenäisen 

informaation. Jokaisen yksikön valintaa ja tarkastelua ohjasi kysymys: Mitä on 

tukihenkilötoiminta väkivaltaperheissä?  

 

Pikkuhiljaa alkoi hahmottua teemat, joista muodostuivat aineistosta nousevat kategoriat.  

Kategoriat syntyivät vähitellen aineistosta itsestään luokittelun aikana. Niiden 

muodostuminen on jatkuvasti muuttuva prosessi. Ne syntyvät vertailun avulla, sillä jokaista 
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uutta yksikköä on kategoriaan vietäessä vertailtava muihin samaan kategoriaan aiemmin 

vietyihin yksikköihin. Kategorioita on myös jatkuvasti vertailtava keskenään esim. 

kategorioiden rajojen selvittämiseksi ja uusien muodostamiseksi. Vähitellen kategoriat 

alkoivat tässäkin tapauksessa selkiytyä, joitakin oli jaettava pienimmiksi, joitakin oli 

yhdisteltävä. Lisäksi muodostuneet kategoriat alkoivat hahmottua suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi, niin että alkuperäisistä kategorioista tuli lopulta alakategorioita. 

 

 

2.6.2 Aksiaalinen koodaus (Axiel coding) 

 

Aksiaalinen koodaus määritellään menetelmiksi, joiden avulla dataa yhdistellään uusin 

tavoin avoimen koodauksen jälkeen tekemällä liitoksia kategorioiden väleihin. 

Aksiaalikoodaus tapahtuu usein yhtä aikaa avoimen koodauksen kanssa. Aksaalin 

koodauksen tavoitteena on tarkentaa ja määritellä kategorioita edelleen. Kategorioihin 

liitetään alakategorioita, jotka selittävät kategoriaa. Strauss ja Corbin kutsuvat menetelmää 

paradigma- malliksi. (Lumme & Puonti 2002, 41.) 

 

Koodaukseen kuuluu kategorioiden löytäminen aineistosta ja niiden nimeäminen. Tällöin 

grounded - theoryassa puhutaan aksiaalisesta ja selektiivisestä koodauksesta. Aksiaalisessa 

koodauksessa määritellään kategorioiden keskinäiset suhteet 

 

Koodauksen avulla tarkastellaan avoimessa koodauksessa muodostettuja alakategorioiden 

eroja ja alakategorioiden suhdetta toisiinsa sekä alakategorioiden suhdetta kategorioihin.  

Valikoivan koodauksen kautta edetään lopulliseen kategorioiden ja ydinkategorioiden 

muodostamiseen ja alustavan käsitejärjestelmän syntymiseen. Tarkoituksena on löytää 

aineistosta ydinkategoria, jonka ympärille ala- ja yläkategoriat integroituvat ja joka myös 

integroi aineistoon liittyviä vaihteluita. (Nurminen 2000, 41–42.) 

 

Sitten laitoin eri paperille substantiiviset koodit. Vertailin substantiivisia koodeja 

keskenään ja etsin niiden välisiä samanlaisuuksia ja erilaisuuksia, joiden avulla luokittelin 

niitä alakategorioiksi ja kategorioiksi. Teoreettiset muistiinpanot olivat apunani. 

Alakategorioita ja kategorioita kuvaavat ominaisuudet löytyivät myös etsiessäni 
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substantiivisten koodien yhtäläisyyksiä ja eroja.  Sitten vertailin alakategorioiden ja 

kategorioiden välisiä yhteyksiä. Samoin vertailin kategorioita keskenään löytääkseni niiden 

väliset suhteet. Yhtäkkiä löysin aineistosta ydinkategorian eli perusprosessin, joka kuvasi 

tutkittavaa prosessia. Kategorioiden suhteiden avulla tunnistin ydinkategoriaksi. 

tukihenkilönä toimimisen väkivaltaperheissä. Ydinkategorian eli perusprosessin löytymisen 

jälkeen tunnistin aineistosta valikoivan koodauksen avulla yläkategorioiksi ja sieltä 

tarkentui alakategoriat. Kaikissa näissä analyysin vaiheissa palasin yhä uudelleen 

alkuperäiseen päiväkirjaan ja tarkensin koodausta. 

 

Kategorioita muodostettaessa alettiin myös hahmottaa niiden suhteita toisiinsa. Yhteydet 

tarkistettiin aksiaalisella koodauksella, joka tarkoitti kategorioiden systemaattista vertailua 

toisiinsa. Kategorioita tarkisteltiin kysymällä, missä yhteydessä ne ilmenivät, millä ehdoilla 

ne toteutuivat, mikä oli niiden syy, mitä niistä seurasi ja ilmenevätkö ne joidenkin toisten 

asioiden kanssa samanaikaisesti. Tämä koodausparadigma yhdistää syymallin, 

seurausmallin ja mallin, joka kuvailee ilmiöön vaikuttavia tekijöitä. Kategorioiden 

yhteyksiä tarkastellessa niiden välisistä suhteista alettiin muodostaa hypoteeseja ja 

hahmottaa sosiaalista perusprosessia, joka on perustavanlaatuinen tutkittavaan ilmiöön 

sisältyvää sosiaalista käyttäytymistä organisoiva prosessi. Sosiaalisen perusprosessin 

löytämiseksi tutkija kirjasi analyysin edetessä teoreettisia muistiinpanoja eli aineiston 

koodauksen myötä syntyviä ideoita. Muistiinpanojen ja koodauksen yhteistuloksena 

muodostin tutkimuksen sosiaalisen perusprosessin. Sen mukaan tukihenkilötoiminta 

väkivaltaperheissä on arkielämän taitojen opettamista, lasten kasvattamista, väkivalta-

asioiden läpikäymistä ja moniverkostotyötä viranomaisten kesken. Sosiaalisen 

perusprosessin sisään rakentui neljä yläkategoriaa. 

 

Työssäni oli aluksi monia eri kategorioita, jotka työn edistyessä yhdistyivät toisten 

kategorioiden kanssa laajemmaksi kategoriaksi, koska kategorioiden välillä oli 

yhteneväisyyksiä, jotka yhdistivät ne samoihin kategorioihin. Analyysin tuloksena syntyi 

ydinkategoria, joka minun työssäni tuli esille jo aikaisessa vaiheessa ja kulki koko työni 

mukana punaisena lankana. Tämä ydinkategoria oli näkyvissä jokaisessa kategoriassa. 

Ydinkategoria selittää tutkimuksessani, millaista oli olla tukihenkilönä väkivaltaperheissä 

ja se on hyvin selkeästi yhdistävänä tekijänä eri kategorioiden välillä.  
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2.6.3 Selektiivinen koodaus (selective coding) 

 

Selektiivinen koodaus pyrkii löytämään kategorioiden joukosta ydinkategorian tai 

ydinkäsitteen, joka on systemaattisesti suhteessa muihin kategorioihin.  Ydinkategoria 

liittää kaikki muut kategoriat yhteen. Selektiivistä koodausta käytetään vain silloin, kun 

tutkimuksen tavoitteena on tuottaa teoria. Selektiivisen koodauksen tavoitteena on esittää 

löydetyt kategoriat toisiinsa nivoutuneina käsitteinä, ei vain käsitelistoina.  Tämä tapahtuu 

analysoimalla dataa siten, että useista termeistä muodostetaan käsitteitä, jotka selittävät 

yleistettävällä tasolla mitä tapahtuu. ( Lumme & Puonti 2002, 41.) 

 

Ydinkategoria edustaa tutkimuksen pääteemaa, se kertoo tutkimuksen sisällön muutamalla 

sanalla. Ydinkategorialla on voima ja kyky yhdistää muut kategoriat kokonaisuudeksi.  

Ydinkategoria voi nousta olemassa olevien alakategoroiden listasta tai tutkija itse päättelee, 

että alakategoriat edustavat vain osaa kokonaisuudesta tai kehittää uuden käsitteen 

kuvaamaan niitä. (Lumme & Puonti 2002, 42.) 

 

Analysoinnissa ja aineiston koodauksessa tuleekin tietoisesti etsiä ydinkategoriaa. 

Selektiivisessä koodauksessa rajoitutaan niihin käsitteisiin, jotka ovat yhteydessä 

ydinkäsitteeseen eli ydinkategoriaan. Ydinkäsitteestä tulee opas tulevaa teoreettista otosta 

varten. Selektiivinen koodaus rajoittaa merkittävästi avoimella koodauksella tuotettua 

käsitteistöä. (Häkälä 1996, 52.) 

 

 

2.6.4 Saturaatio eli kyllästäminen 

 

Grounded theoryn keskeinen periaate on se, että tutkija kerää aineistoa niin kauan kuin hän 

on varma ydinprosessin löytymisestä. Voidaan käyttää myös termejä ydinkategoria, 

ydinkäsite, ydinongelma ja ydinilmiö. Kun käsite on löytynyt, alkaa sen saturoiminen. 

Aineiston keruu ja analyysi keskitetään sellaisiin kategorioihin, jotka ovat yhteydessä 

ydinkäsitteeseen. Ydinkäsite toimii näin ollen ohjeena aineiston jatkokäsittelylle. Aineiston 

keräämistä jatketaan kunnes ydinkäsitteen kannalta ei löydy enää mitään oleellista. 

(Siitonen 1999, 53; Lumme & Puonti 2002, 42.)  
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Kun useita koodattuja kategorioita on kehittynyt, tutkija alkaa havaita aineistossaan 

keskeisiä ilmiöitä sekä huomaa, ettei aineistosta nouse enää lisävalaistusta tutkittavaan 

ilmiöön, puhutaan teoreettisesta saturaatiopisteestä (Strauss & Corbin 1990, 176). 

Teoreettisesti muodostetaan ne ydinkäsitteet eli ydinkategoriat, joilla näyttää olevan 

selitysvoimaa teoriassa. Kategorioiden kypsymistä edistetään edelleen teoreettisella 

aineiston valinnalla. (Rostila 1991, 72; Häkälä 1996, 53.) 

 

Grounded-theoryan luonteeseen kuuluvat eri tason kategoriat. Työssäni alakategorioita 

ovat. Alakategoriat kaipasivat täydennystä ja herättivät uusia kysymyksiä, niinpä tutkin taas 

uudestaan päiväkirjoja. Tätä tein, kunnes aineisto oli koossa. Analyysin loppuvaiheessa 

samankaltaiset kategoriat yhdistettiin, joista kehittyi ylemmän tason kategorioita. Ylemmän 

tason kategorioita ovat arkielämän taitojen opettaminen, lasten kasvattaminen, menetelmät 

väkivalta-asioiden läpikäymiseen ja moniverkostotyö viranomaisten kesken. Näistä 

kategorioista etsin yhteisen tekijän ja tämän löydyttyä syntyi työni ydinkategoria. 

Ydinkategoria yhdistää kategoriat toisiinsa ja on työni perustana. 

 

 
2.6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 

 

Symbolisen interaktionismin ja siihen perustuvan grounded- theoryn avulla saatavan tiedon 

luotettavuuden arvioinnissa kriteereinä pidetään uskottavuutta, sopivuutta, tai 

siirrettävyyttä tutkittavaan toimintaan, ymmärrettävyyttä, riittävää yleisyyttä ja kontrollia. 

Nämä kriteerit on otettava huomioon tutkimusaineiston keruussa, analyysissä ja 

raportoinnissa. Uskottavuudella ja sopivuudella tai siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että 

tutkimustulokset perustuvat empiiriseen aineistoon. Tutkijan tulee säilyttää yhteys 

alkuperäiseen aineistoon koko aineiston analyysin ajan. Raportoinnissa tutkija voi 

aineistosta nostamillaan esimerkeillä osoittaa myös lukijalle tutkimustulosten sopivuuden 

aineistoon. Ymmärrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimustulokset ja empiirisesti 

muodostettu teoria ovat loogisia, eikä tutkimustuloksiin sisälly ristiriitaisuuksia. 

Epäloogisuutta tai tulosten ristiriitaisuutta voi ilmetä esimerkiksi silloin, jos analyysissä 

aineistoa on pakotettu olemassa olevaan teoriaan. Ymmärrettävyys on myös sitä, että 

tutkimuksessa käytetty kieli on selkeää ja ymmärrettävää. Riittävällä yleisyydellä sitä, että 
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tutkimustuloksia tai aineistosta muodostettua teoriaa voidaan soveltaa myös erilaisiin 

tilanteisiin tutkitulla alueella. Toisin sanoen tulokset ja aineistosta muodostettu teoria ovat 

riittävällä abstraktiotasolla. Kontrollilla puolestaan tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen 

tulokset antavat perustan käytännön toiminnalle. (Leino - Kilpi 1990.) 

  

Glaserin (1978) tutkimustuloksena tuotetun teorian luotettavuuden arvioinnissa on neljä 

keskeistä tekijää: yhdenmukaisuus, toimivuus, relevanttius ja muunneltavuus. Tarkastelen 

tutkimustani näiden kriteerien pohjalta. Yhdenmukaisuus tarkoittaa sitä, että muodostuvan 

teorian sisältämät kategoriat vastaavat tutkimusaineistoa. Atwood ja Hinds (1986) sekä 

Hinds ja kumppanit (1990) viittaavat vastaavasti tulosten reliabiliteettiin eli 

yhtäpitävyyteen. Tällä he tarkoittavat sitä, miten aineiston osat on ryhmitelty suhteessa 

kokonaisuuteen eli siihen, miten kategoriat on muodostettu. Lincolnin ja Guban (1985) 

sekä Sandelowskin (1986) mukaan analyysiä voidaan pitää luotettavana, mikäli tutkija voi 

tutkimusprosessin kuvausta ja tutkimustuloksia lukiessaan seurata tutkimuksen tekoon 

liittyneitä valintoja ja päätöksentekoa. (Backman 2001, 58.) 

 

Teorian toimivuus tarkoittaa teorian kykyä selittää tutkittava ilmiö sekä ennustaa ja tulkita 

ilmiöön liittyvää toimintaa (Glaser 1978). Lincoln ja Guba (1985) sekä Sandelowski (1986) 

viittaavat vastaavasti laadullisen tutkimuksen rakennevaliditeettiin termeillä siirrettävyys ja 

sopivuus. Nämä eivät tarkoita määrällisen tutkimuksen tapaan tulosten yleistettävyyttä 

vaan sitä, että tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin kuin missä tutkimus on 

toteutettu. Tässä tutkimuksessa toimivuuteen pyrittiin, grounded- theory tutkimuksen 

tapaan, löytämällä kategoriat yhdistävä sosiaalinen perusprosessi, jolla tarkoitetaan 

tutkittavan ilmiön keskeistä käyttäytymismallia. 

 

Teorian relevanttius ei Glaserin (1978) mukaan ole grounded- theory lähestymistapaa 

sovellettaessa ongelma. Tällöin teoria perustuu aineistosta esiin nousseisiin prosesseihin. 

Vastaavasti muunneltavuus viittaa teorian joustavuuteen uusille tilanteille ja sille, että aina 

voi tulla jotakin uutta esille. (Backman 2001,59.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat myös teoreettisen viitekehyksen osuvuus ja se, 

olenko onnistunut löytämään tutkittavan ilmiön eli tukihenkilötoiminnan oleelliset piirteet. 
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Jos keskeiset käsitteet ja aineiston tulkinta vastaavat todellisuutta, on tutkimukseni 

käsitteiltään validi (Hirsjärvi & Hurme 1985, 129). 

 

Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei useinkaan voida määritellä tutkimuksen 

luotettavuutta mekaanisesti, on tutkijan omiin kokemuksiin perustuva käsitys tulosten ja 

todellisuuden vastaavuudesta luotettava luotettavuuden ilmaisin (Hirsjärvi & Hurme 1985, 

130). Tulokset eivät ole yleistettävissä, kuten ei tämäntyyppisissä kvalitatiivisissa 

tutkimuksissa useinkaan. Sen sijaan tulosten siirrettävyydestä toiseen kontekstiin voidaan 

puhua. Siirrettävyys riippuu siitä, miten samankaltaisia tutkittu ympäristö ja 

sovellusympäristö ovat. Tutkijan tehtävänä on kuvata aineisto niin, että tutkimustulosten 

hyödyntäjä voi arvioida tulosten soveltamista muihin ympäristöihin. (Tynjälä 1991, 390.) 

 

Opinnäytetyössäni olen kuvannut aineiston analyysin vaihe vaiheelta. Vaikka tulosten 

esittämisessä olen pyrkinyt abstraktimmalle tasolle, auttavat raportissa esittämäni 

alkuperäisestä aineistosta nostamani esimerkit lukijaa arvioimaan aineiston ja 

tutkimustulosten uskottavuutta ja sopivuutta. Vertaamalla tässä tutkimuksessa saatuja 

tuloksia aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, sain varmuutta sille, miten tuloksia voitaisiin 

hyödyntää käytännössä. 

 

Yhteiskunnan monimuotoisuudesta ja vaihtelevuudesta johtuu, että yhden tutkimuksen 

esiintuomat tulokset eivät välttämättä päde toisena aikana tai toisessa ympäristössä (Alkula, 

Pöntinen & Ylöstalo 1994, 297), mikä pitää paikkansa myös minun tutkimukseni kohdalla. 

Jo otoksen pienuus aiheuttaa sen, ettei tutkimukseni tuloksia voida pitää yleistettävinä. 

Johtopäätökseni perustuvat ainoastaan näihin kolmeen perheeseen. Vaikka johtopäätökseni 

eivät täysin luotettavia ja yleistettäviä olekaan, pidän niitä silti suuntaa antavina. 

 

Jo tutkimustehtävien valintaan liittyy eettisiä valintoja, sillä tutkimustehtävät viittaavat aina 

myös tutkijan omiin arvoihin. Tutkimustehtävien valinnalla tutkija osoittaa, mitä hän itse 

pitää tärkeänä tutkia. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998, 26).Yllätyin projektissani, 

miten moninaiseen erilaiseen tukemiseen jouduin projektin aikana. Tulevana sosiaalialan 

ammattilaisena minulta vaaditaan monenlaisia taitoja ja valmiuksia työssäni. Niinpä minua 

kiinnosti perehtyä tukihenkilönä toimimiseen väkivaltaperheissä, koska tästä ei ole juuri 
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tutkimustietoa ja itsellänikään ei ollut aiempaa kokemusta tällaisesta toiminnasta. 

Lastensuojelutyöntekijänä olen nähnyt, että tällaiselle työlle on huutava tarve. 

 

Tulosten raportoinnissa tutkijan on varottava paljastamasta sellaista, joka aiheuttaa jollekin 

tutkimukseen osallistuneista hankaluuksia tai paljastaa yksittäisen osallistujan näkemykset 

niin, että hänet voidaan sen perusteella tunnistaa (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998, 

30). Tutkimuksessani minun oli otettava huomioon Kotiovella-projektiin osallistuneiden 

perheiden oikeus pysyä tuntemattomana. Vaikka tutkinkin omaa työtäni omasta 

näkökulmastani, sisältävät aineistona käyttämämme projektipäiväkirjat tietoja, joista 

kyseiset perheen voidaan tunnistaa. Minun tulee olla erittäin tarkka tutkimukseni 

raportoinnissa, ettei näitä tunnistetietoja välity eteenpäin muiden luettavaksi. Aineistosta 

nostamissani lainauksissa olen jättänyt pois nimet ja paikkakunnat, jotka paljastaisivat 

tiedonantajani heidän lähiympäristölleen. Päiväkirjaa eivät lue muut kuin minä. Tuhoan 

päiväkirjan heti, kun työ on valmis. 

 

Tutkimuseettisesti on tärkeää tarkastella myös tutkimuksen tiedonantajien eli tässä 

tutkimuksessa perheiden asemaa ja oikeuksia. Perheiden tulee olla tietoisia siitä, millaisesta 

tutkimuksesta on kysymys, mikä on tutkimuksen tarkoitus, mitkä ovat tutkimustehtävät ja 

mitä tutkimukseen osallistuminen heiltä edellyttää. Laadullisessa tutkimuksessa näihin 

kysymyksiin vastaaminen voi olla joskus ongelmallisinta, vaikka lähtökohtana onkin 

pidettävä sitä, että tiedonantajien tulee saada tutkimuksesta riittävästi tietoa. Ongelmana 

voi olla myös se, että tutkimustehtävät tarkentuvat yleensä vasta tutkimuksen edetessä, 

joten alkuvaiheessa voi olla vaikea tarkkaan kuvata lopullisia tutkimustehtäviä (Paunonen 

& Vehviläinen-Julkunen 1998, 39). Tutkimuksessa pyysin perheiltä luvan 

projektipäiväkirjojen käyttöön jo projektin alkaessa, koska tiesin heti alusta lähtien 

tekeväni projektista myös opinnäytetyön. En osannut tarkkaan selittää, mitä ja miten aion 

tutkia, koska en sitä itsekään tiennyt. 

 

Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on, että tutkija on 

tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Pääasiallisin luotettavuuden kriteeri 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee 

koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1996, 165.) 
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Kvalitatiivisen tutkimuksen arvioitavuudesta käydyssä keskustelussa on esitetty 

näkemyksiä, joiden mukaan perinteisesti ymmärrettyinä validiteetti ja realibiliteetti eivät 

sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi. Validiteetti määritellään 

mittauksen pätevyydellä eli mittauksen kyvyllä mitata niitä ominaisuuksia, ja/tai käsitteitä, 

joita mittaamaan mittaväline on laadittukin. Validiteetillä tarkoitetaan myös totuutta ja 

totuudenmukaisuutta. Tutkimuksen tulosten pysyvyyttä nimitetään reabiliteetiksi, joka on 

mittaustulosten pysyvyys eli mittauksen kyky antaa ei sattumanvaraisia tuloksia.  Ollakseen 

realibeli tutkimuksen on oltava toistettavissa siten, että tekemällä juuri samalla tavalla 

päädytään samoihin tuloksiin. (Eskola & Suoranta 1996, 166.)  Koska toiset tukihenkilöt 

eri perheissä saavat erilaisia tuloksia, toistettaessa tutkimus ei voi olla realibeli. 

 

Opinnäytetyöni luotettavuutta tukee Kotiovella -projektin aikainen tiivis työskentely 

perheiden parissa ja projektipäiväkirjojen päivittäinen kirjoittaminen. Koska toimin itse 

niin projektin työntekijänä kuin opinnäytetyön tekijänä pohjautuvat luotettavuuden 

arviointi vain minun subjektiivisiin kokemuksiini. Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä, eivätkä vastaavanlaisen työn tutkimuksen tulokset välttämättä vastaisi 

toisiaan, koska otanta on niin pieni. 

 

Aineiston koko määräytyi projektissa olevilla perheillä jo etukäteen (valikoiva otanta). 

Grounded – theory menetelmässä on huomattavasti yleisempi ja suositeltavampi tapa 

käyttää teoreettista otantaa, jossa tutkittavien lukumäärä ei ole näin selkeästi etukäteen 

tiedossa, vaan aineiston koko määräytyy aineiston saturaation eli kyllästymisen 

(riittävyyden) perusteella. Sekä valikoivassa että teoreettisessa otannassa ei ole tärkeintä 

otoksen koko, vaan aineiston laatu ja siitä saatava tieto. Tutkimuksessani ei ole pyritty 

aineiston määrälliseen edustavuuteen, vaan monipuolisuuteen ja syvällisyyteen. 

 

Tutkiessani ilmiötä, joka koskettaa läheisesti myös itseäni, saatan tahtomattani nähdä ja 

ymmärtää asioita niin kuin, olen itse ne havainnut ja kokenut. Pitäydyin täysin 

päiväkirjoissa ja otin sieltä kirjoitettua tekstiä, enkä mitä mielessäni liikkuu. 

 

Luotettavuutta pohdittaessa on syytä muistaa se, että tutkimustulokset perustuvat tämän 

tutkimuksen yhteydessä kerättyyn aineistoon. Tästä syystä tulosten tarkistaminen ajoittain 
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ja muutosten huomioiminen on paikallaan. Tukihenkilönä oleminen on dynaaminen 

prosessi, joka kehittyy ja muuttuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Näin ollen 

olettamuksenani on, että joku toinen tutkija ja toisena ajankohtana päätyisi todennäköisesti 

erilaisiin johtopäätöksiin. 

 

Grounded - theoryassa teoreettisen rakenteen sopivuus edellyttää, että teoria vastaa 

aineistoa eli tässä tutkimuksessa muodostettava teoria siitä, mitä tukihenkilötoiminta 

väkivaltaperheessä asiakkaan kotona on, perustuu projektipäiväkirjaani ja että käsitteet, 

kategoriat ja suhteet on työstetty tutkimusprosessin aikana. Tutkijalta tämä edellyttää sitä, 

ettei hän pakota aineistoa oman intressinsä mukaisesti. (Leino - Kilpi 1990, 44.) 

 

Grounded - theoryaan perustuvalla tutkimusotteella pyritään tuottamaan empiirisestä 

aineistosta teoriaa. Teorian tulee olla sopiva, osuva ja toimiva. Sopivuus tarkoittaa sitä, että 

teoria perustuu aineistoon ja osuvuus teorian sopivuutta tutkitulle ryhmälle. Toimiva teoria 

selittää, mitä tapahtui, ennustaa mitä tulee tapahtumaan ja tulkitsee mitä tapahtuu (Strauss 

& Corbin 1990, 23.) Tässä tutkimuksessani on kuvattu löydettyjen ydinkategorioiden 

avulla, mitä tukihenkilötoiminnassa asiakkaan kotona tapahtui ja siihen pohjautuen 

mietitty, mitä tukihenkilötoiminta väkivaltaperheissä on. Aineistoni moninkertainen ja 

syvällinen analyysi on perehdyttänyt minut aineistoon hyvin, minkä vuoksi en epäile 

aineiston informaatioarvoa. 

 

Monet tutkijaan liittyvät seikat auttavat väistämättä häntä havaitsemaan kerättävästä 

aineistosta tutkimuksen lähtökohdan kannalta merkityksellisiä asioita. Näin tutkija 

tiedostaa sen, että empiirisen aineiston kerääminen ei koskaan voi tapahtua ilman 

etukäteistietoa ja havaintoja ja jäsentäviä ajatuksia.  Tekijän käsitys on, että vaikka tutkijan 

tehtävänä on pysyä avoimena tutkittavalle ilmiölle, hän on kuitenkin sosiaalinen olento, 

joka luo ja muuttaa sosiaalisia prosesseja, joten tutkittavan ilmiön lähestyminen ilman 

ennakoivia käsityksiä siitä, ikään kuin tabula rasana, ei ole mahdollista. (Häkälä 1996, 38.) 

Minä olen itse toiminut projektissa, joka oli hyvin syvällinen, mikä ei voi olla 

vaikuttamatta tutkimustuloksiin. Opinnäytetyössäni on tietoisesti poikettu tästä Grounded- 

theoryn usein liitetystä tabula rasa-ajatuksesta, jonka mukaan tähän tutkimusmenetelmään 

ei johdeta käsitteitä tai kategorioita ulkoapäin, esimerkiksi kirjallisuudesta.  
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Tutkijan aikaisempi kokemus on osa tutkimusaineistoa. Tällöin tutkittavaa ilmiötä 

koskevia ideoita ja oletuksia ei voi olla ottamatta huomioon tutkimusprosessissa. 

Päinvastoin tutkija voi käyttää kokemuksiaan hyväkseen ymmärtääkseen paremmin 

tarkasteltavaa sosiaalista prosessia. Peräkylä on omassa tutkimuksessaan kuolevan potilaan 

hoidosta päätynyt samanlaiseen, grounded- theorya soveltavaan ratkaisuun, kuin tässä 

tutkimuksessa on päädytty. Peräkylän mukaan Glaserin ja Straussin grounded - theoryssa 

esittämä vaatimus siitä, että tutkija lähtee kentälle mahdollisimman tyhjänä kaikista 

ennakko-oletuksista korostaa liikaa induktiivisuutta ja siinä piilee myös yksi vaara. 

Tutkimus voi nimittäin jäädä tutkittavien ”common-sense”- tulkintojen eritteleväksi 

toistamiseksi. (Peräkylä 1990,168.) 
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3 TUKIHENKILÖTOIMINTA PERHEEN TUKENA  
 
 
3.1 Tukihenkilötoiminta 
 

Tukihenkilötoiminta on avohuollon tukitoimi, mutta sitä voidaan käyttää myös 

sijaishuollon ja jälkihuollon lisätukipalveluna. Se on tavoitteellista toimintaa, jonka 

tarkoituksena on muodostaa turvallisuuden tunnetta ja luottamuksellinen suhde tuettavaan 

ja hänen perheeseensä sekä auttaa tuettavaa käytännön asioissa ja ihmissuhteissa. (Levamo 

1986,11.)  

 

Tukihenkilötoiminnan luonne vaihtelee tapauksista riippuen päivittäisissä kotitöissä 

auttamisesta ja viranomaisissa asioimisesta ammattitaitoiseen terapeuttiseen toimintaan 

asti.  

Tukihenkilötoiminta ammattitaitoisena terapeuttisena toimintana vaatii työn onnistumisen 

kannalta säännöllisen työnohjauksen. Tukihenkilötoiminnan työnohjaajana toimii usein se 

viranomainen, jonka asiakas tuettava tai hänen perheensä on. (Virta 1994, 78; Nyman 

1996, 7; Levamo 1986,10.) 

 

Tukihenkilötoiminta on lähes aina luottamuksellista, mutta kokemusten vaihtaminen ja 

ongelmien pohtiminen yhdessä samanlaisissa tehtävissä olevien kanssa sekä 

työnohjauksessa on tarpeen tukihenkilön oman jaksamisen kannalta. Tukihenkilön on 

osattava huolehtia omasta itsestään ja hyvinvoinnistaan. Uupunut ja kyllästynyt työntekijä 

on kykenemätön kehittämään itseään ja työtään, saati tukemaan toista ihmistä. (Nyman 

1996, 7.) 

 

Tukihenkilötoiminnassa kuten muussakin auttamisessa tavoitteena on ylläpitää ja edistää 

asiakkaan eli tuettavan elämänhallintaa pyrkimällä vaikuttamaan myönteisesti arkipäivän 

toiminnoista suoriutumiseen, vuorovaikutussuhteisiin, sosiaaliseen turvallisuuteen ja 

hyvinvointiin. (Ahonen 1992, 20–26.) 

 

Koska tukihenkilötoiminta on osa sosiaalihuollon tukitoimia, sen lähtökohdat ja periaatteet 

ovat pitkälti yhtenevät sosiaalihuollon toimintaperiaatteiden kanssa. Sosiaalihuollon 
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tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista 

turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalihuollon tulee turvata tasa-arvo 

suoriutumisedellytyksiltään heikompien osalta, mutta myös helpottaa kaikkien kansalaisten 

selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. (Sosiaalihuolto 1984, 8-12.) 

 

Olen pitänyt tukihenkilötoiminnan periaatteina sosiaalihuollon yleisiä periaatteita, joita 

ovat palveluhenkisyys, pyrkimys normaalisuuteen, valinnanvapaus, luottamuksellisuus, 

pyrkimys ennaltaehkäisyyn ja omatoimisuuden korostaminen sekä alaikäisten huollon 

eritysperiaatteita, joita ovat perhekeskeisyys, jatkuvien ihmissuhteiden korostaminen ja 

pyrkimys itsenäistymisen korostamiseen. Tukihenkilötoiminnan lähtökohtana on tuettavan 

ja tukihenkilön molemminpuolinen vapaaehtoisuus, tukihenkilöä ei koskaan pidä järjestää 

vastoin lapsen, nuoren tai hänen vanhempiensa tahtoa.(Levamo 1986, 10.)  

 

Ihmissuhteiden pysyvyys perustuu ajatukseen ja tietoon siitä, että kehitysiässä oleva lapsi 

tai nuori tarvitsee vähintään yhden ehjän ja turvallisuutta tuovan ihmissuhteen, joka 

perustuu henkilökohtaiseen tuntemiseen ja luottamukseen. Jos perhekriisien keskellä 

elävällä lapsella on kiinteä suhde yhteenkin aikuiseen, se voi auttaa lasta selviämään 

elämässä eteenpäin. 

 

Perhekeskeisyys tarkoittaa sitä, että tuettavaksi nimetty perheenjäsen käsitetään 

perhesysteemin yhdeksi osaksi ja hänen oireilunsa merkiksi häiriöstä perhesysteemissä.  

Työskentely kohdistetaan perhekokonaisuuteen; pyritään vaikuttamaan perheen 

tasapainotilaan, jotta oireilu kävisi tarpeettomaksi. Tukihenkilö nimetään lapselle, mutta 

käytännössä hän vaikuttaa koko perheeseen. (Nieminen 1983, 23- 24.) 

 

Tukisuhde pyritään muodostamaan lapsen kannalta jo ennaltaehkäisevässä vaiheessa; 

ennen kuin lapsi alkaa ilmentää häiriöitä perhetilanteessa ulospäin näkyvällä 

häiriökäyttäytymisellä. Tämä vaatii sosiaaliviranomaisilta perheiden tuntemista ja sen 

ymmärtämistä, että toisinaan tuen tarpeessa ovatkin lapsen vanhemmat. Aivan pienten 

lasten kohdalla tämä lienee selvää, mutta varttuneempienkin lasten ja nuorten tilannetta 

voidaan helpottaa, jos perheyksikön toimintahäiriö huomataan ajoissa ja siihen voidaan 

vaikuttaa viranomaisten ja tukihenkilön yhteistyönä. 
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Toisinaan perhekeskeistä ajattelua saatetaan noudattaa myös siten, että sijaishuollon 

vaihtoehdoksi otetaan tukihenkilötoiminta. Tällöin halutaan korostaa perheen 

yhtenäisyyden merkitystä lapsen kehitykselle. Viime kädessä on kuitenkin otettava 

huomioon lapsen etu. Kun vanhemmat eivät pysty antamaan lapselle turvallista ja 

virikkeistä kasvuympäristöä tai kasvuolot varantavat lapsen kehitystä, on ratkaisuksi 

valittava lapsen kehityksen turvaava vaihtoehto, joka ei aina ole sama kuin vanhempien 

tarjoama. 

 

Tukihenkilötoiminnan lähtökohtana on molemminpuolinen vapaaehtoisuus. Tukihenkilöä 

ei voi tuettavalle määrätä, vaan tuettavalla on mahdollisuus päättää, haluaako hän 

tukihenkilön. On pyrittävä lisäksi siihen, että tuettavalla olisi mahdollisuus valita 

tukihenkilönsä tarjolla olevista. Nykyisin lasten ja nuorten mahdollisuuksia saada tukea on 

pyritty parantamaan siten, että 12 - vuotta täyttäneille lapsille on lastensuojelulain mukaan 

annettu oikeus vaatia itselleen sosiaalipalveluja ja muita tukitoimia, kuten tukihenkilöä. 

(Lastensuojelulain muutokset 1990; LSL 683,10§2 mom; Kemppainen 1983, 28.)  

 

Projektissamme palveluhenkisyys näkyi tukitoiminnan räätälöimisenä asiakkaan tarpeisiin, 

valinnanvapaus tuli esille toiminnan vapaaehtoisuutena ja luottamuksellisuus mm. 

turvattuna tietosuojana. Ennaltaehkäisyyn pyrittiin mm. etsimällä perheille 

tarkoituksenmukaisia, heidän tarpeisiinsa vastaavia tukitoimia oman toimintamme jatkoksi 

ja omatoimisuutta pyrittiin tukemaan kaikessa toiminnassa. Työssämme perhekeskeisyys 

näkyi työskentelynä myös koko perheen kanssa, koko perhettä koskettavien asioiden 

parissa, vaikka pääpaino työskentelyssä oli kuitenkin yksilötyöskentely lasten ja nuorten 

kanssa.  

 

 

3.2 Tukisuhde 
 

Tukemisen lähtökohtana on asiakkaan tarve saada muutosta johonkin elämänsä alueeseen. 

Tukihenkilötoiminta on yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja/tai hänen läheistensä 

kanssa sovittu ja asiakkaalle erityisesti mitoitettu. On muistettava, että tuettava on subjekti 

ja että kysymys on hänen omista lähtökohdistaan ja hänen elämästään. Tukijan tehtävänä 
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on tukea tuettavaa siinä määrin, että tämä pystyisi auttamaan itse itseään. Tukityön 

keskeisenä työvälineenä on asiakkaan ja työntekijän suhde. Tukemistilanne on aina 

vuorovaikutustilanne, joten työntekijältä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Tukityö 

kotona sisältää asiakkaan ottamisen mukaan tarpeen arviointiin, tarvittavien toimenpiteiden 

suunnitteluun ja itse toiminnan toteuttamiseen. Koti merkitsee yksityisyyttä. Se merkitsee 

paikkaa, jossa voimme olla poissa julkisuudesta, levätä, rentoutua sekä hoitaa ja vaalia 

läheisiä ihmissuhteitamme. Jokaisella omassa kodissa on oikeus piilottaa asioita muiden 

katseilta, oikeus suojella elämäntapaamme ja tekemisiämme. Tukiessaan toista ihmistä 

tämän omassa kodissaan työntekijä astuu konkreettisesti yksityiselle alueelle. Työntekijän 

on syytä tiedostaa tämä ja suhtautua kaikessa toiminnassa asiakkaan yksityisyyteen 

kunnioittavasti. (Lappalainen & Turpeinen 1998, 17–20, 60, Ahonen 1992, 95.) 

 

Koska tukisuhde on vuorovaikutussuhde, on tärkeää selvittää, miten suhteen osapuolet 

kokevat toisensa. Sekä tukihenkilö että tuettava antavat suhteeseen jotakin ja saavat siitä 

jotakin. Tuettavaa autettaessa tarvitaan myös hänen omaa panostaan. Lähtökohtatilanne on 

kuitenkin epätasapainoinen siinä mielessä, että toinen auttaa ja toinen saa apua. Tukisuhde 

on myös valtasuhde ja tunnesuhde. Kiintymys on välttämätön edellytys hyvälle 

tukisuhteelle. Tukihenkilön on tiedostettava, että suhde on tuettavaa varten, eikä 

tukihenkilön omia mahdollisia tarpeita varten. Tällöin ei tapahdu liiallista tuettavan 

sitomista. Tukisuhdetta voi luonnehtia ihmissuhteeksi, joka rakentuu virallisesti aloitetuista 

auttamissuhteesta molemminpuoliseksi vuorovaikutussuhteeksi, peräti ystävyyssuhteeksi 

asti. (Levamo 1986,11.) Tukisuhteen vuorovaikutussuhteista tuettavan ja tukihenkilön 

välinen suhde on kaikkein tärkein. Samalla se lienee molemmille osapuolille antoisin. 

Tuettavalle se voi lisäksi olla yksi tärkeimmistä ihmissuhteista hänen elämässään. 

(Rantanen & Tuohimetsä 1986, 55.) 

 

Mukaan meneminen, samastuminen, on ymmärtämisen korvaamaton lähde. Se on 

korvaamaton apu, kun yritetään jäsennellä ”mutua”, vuorovaikutuksessa syntyvää 

ounastelua suhteiden luonteesta, vuorovaikutuksen maastosta. Tämä ounastelu on 

intuitiivistä, ja sen pohjana on ihmisen kyky ”lukea” tunteissaan toisen lähettämiä 

vuorovaikutussignaaleja. Ihmiset eivät kykene ymmärtämään toisiaan, elleivät kykene 

samastumaan toisiinsa. Pelkkä kognitiivinen, järkeisjohtoinen ymmärrysyritys on 
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inhimillisessä vuorovaikutuksessa liian hidasta, liian rajoittunutta ja liian pelkistävää.( 

Virtanen 1999, 77) 

 

Tukisuhde yksinkertaisimmillaan käsittää tuettavan ja tuen antajan keskinäisen suhteen.  

Lähtökohta tukisuhdetta aloitettaessa on keinotekoinen, kaksi eri-ikäistä ja toisilleen täysin 

vierasta ihmistä alkavat tehdä tuttavuutta. Tukihenkilö on aktiivinen osapuoli, joka koettaa 

keksiä tuettavaa kiinnostavaa tekemistä ja tarkkailee samalla tuettavan reaktiota. 

Tuettavasta vieraan ihmisen kiinnostuminen hänestä ja halu, jopa into auttaa voi tuntua 

oudolta ja herättää epäluuloja. (Rantanen & Tuohimetsä 1986, 53.) 

 

Auttaminen määritellään tukea antavaksi toiminnaksi tilanteessa, jossa ihminen kokee 

itsensä kyvyttömäksi selviytymään omin avuin esim. jostakin ongelmastaan. Olennaista 

asetelmassa on autettavan yksisuuntainen riippuvuus auttajastaan. (Lindqvist 1995, 17–18.) 

Auttamisessa tulee muistaa, ettei ihmistä voida muuttaa pelkästään ulkopuolisin 

toimenpitein, vaan siinä tarvitaan myös autettavan omaa panosta. Pohjimmiltaan autettava 

saattaa toivoa, että auttaja voisi vapauttaa hänet epämiellyttävästä tilanteesta ja ratkaista 

hänen ongelmansa. Tukisuhteessa tukihenkilön tarkoituksena on auttaa tuettavaa löytämään 

itse ratkaisunsa. ( Yli-Kauhaluoma 1986,42.) 

 

Tukisuhteen tarkoitus on saada syntymään luottamuksellinen suhde tuettavan, tämän 

vanhemman ja tukihenkilön välille. Parhaassa tapauksessa syntyy tukeva ihmissuhde, jossa 

virallinen alkuasetelma unohtuu ja tukihenkilö toimii tärkeänä ihmisenä perheen 

lähipiirissä. Ilman luottamusta ei tukevaa suhdetta pääse syntymään. Tärkeää lapselle 

luottamuksen syntymisessä on turvallisuuden tunteen kokeminen. Hänelle voi riittää se, 

että huomaa uuden ihmisen välittävän, pitävän kiinni sovituista asioista ja tuovan hänen 

elämäänsä mielenkiintoista uutta erilaisen toiminnan muodossa. Täydellinen luottamus 

lapsen tai nuoren kanssa ei synny hetkessä, etenkin jos taustalla on usein pettymyksiä 

aikuisiin ihmisiin. 

 

Maallikkovoimin järjestetyllä tukisuhteella ei pyritä psykoterapeuttisiin päämääriin, vaan 

rajoitutaan käytännön tavoitteisiin.  Jos tuettava tai muu perheenjäsen tarvitsee 

erityishoitoa, on tukihenkilön ohjattava hänet erityishoitopisteeseen tai oltava tukena 
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perheen itse pyrkiessä ongelmiensa ratkomiseen. Tukisuhde on kuitenkin terapeuttinen 

tuettavalle, jos tukihenkilön ja tuettavan välillä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. 

(Levamo 1986, 11.) 

 

Henkinen tuki, myötäeläminen, on tukisuhteessa ensisijaista. Kuuntelun ja keskustelun 

lisäksi tukihenkilö voi antaa puuttuvaa tietoa esim. ihmissuhteista, lapsen kehitysvaiheista 

ja kasvatuksesta. Hän voi olla henkisen tuen antajana lapselle, kun vanhemman voimavarat 

eivät riitä. Hän voi tukea vanhempaa olemalla rinnalla ja tukemalla häntä hänen 

ratkaisuissaan. ( Levamo 1986, 13.) 

 

Käytännössä tukisuhteen aloittaminen riippuu paljolti sosiaalityöntekijästä. Hänen 

vastuullaan ja harkinnassaan on ehdottaa ja järjestellä alkavaa tukisuhdetta. Tukea 

päätöksilleen sosiaalityöntekijä voi saada työpariltaan tai muilta kollegoiltaan. 

Sosiaalityöntekijän on tärkeää keskustella tukihenkilöksi haluavan kanssa siitä, millaiseen 

tukisuhteeseen tukihenkilö on valmis panostamaan. On mietittävä tukihenkilön ja tuettavan 

yhteensopivuutta, tukihenkilönä olemisen vaativuutta ja oman ajan uhraamista tuettavalle. 

(Rantanen & Tuohimetsä 1986, 53.) 

 

Tukisuhteen perustamisen syynä on jonkinasteinen aktiivinen tai passiivinen poikkeava 

käyttäytyminen. Tukisuhdetta tarvitaan tilanteessa, jolloin yhteisön luonnollinen 

sosiaalinen tuki on jostain syystä vähentynyt. Sosiaalista tukea vahvistamalla pyritään 

suojelemaan lasta tai nuorta paineilta passiiviseen poikkeavaan käyttäytymiseen. Samalla 

voimistuu myös sosiaalinen kontrolli, joka estää houkutuksia aktiiviseen poikkeavaan 

käyttäytymiseen. (Sipilä 1989, 180.) 

 

Vaikeuksissa olevat perheet usein eristyvät tai eristäytyvät muusta luonnollisten ystävyys- 

ja tukisuhteiden syntyminen on heikkoa. Perheiltä puuttuu lähiyhteisön tuoma sosiaalinen 

tuki, jolla paineita voidaan torjua tai tasoittaa. Osa vanhemmista siirtää pahoinvointia 

sosiaalisena perintönä omille lapsilleen. Tällaisessa tilanteessa taloudellisen tuen lisäksi 

tarvitaan muutakin, tarvitaan perheen itsetuntoa ja omaa toimintakykyä kohottavaa tukea. 

Yksi ratkaisu tällaisen perheen kohdalla saattaa olla tukisuhteen aloittaminen. Tukihenkilö 
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opastavana ja palveluista tietoa antavana vapaaehtoisena ihmisenä voi olla apu, jonka lapsi 

ja perhe voivat tunnetasolla hyväksyä. 

Kun tukisuhteen aloittamisesta on sovittu tuettavan, tämän perheen, tukihenkilön ja 

sosiaalityöntekijän kesken, mietitään ja sovitaan, miten perheessä työskennellään ja mitkä 

ovat tukisuhteen tavoitteet. Tavoitteet kirjataan huoltosuunnitelmaksi. Lastensuojelulaki 

683/83) sekä lastensuojeluasetus (1010/63) velvoittavat sosiaalityöntekijän tekemään 

yhdessä asianosaisten kanssa huoltosuunnitelman, johon kirjataan ne olosuhteet ja asiat, 

joihin pyritään vaikuttamaan sekä keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään 

toteuttamaan. Suunnitelman laatimiseen olisi otettava myös tuettava mukaan, sillä lasten 

mielipiteitä, tahtoa ja pyrkimyksiä on pyrittävä kunnioittamaan. Tuettavan omaehtoinen 

mukanaolo huoltosuunnitelmaa laadittaessa auttaa sen toteuttamisessa. Huoltosuunnitelma 

ei ole lopullinen, vaan alati muuttuva. Siitä on myös käytävä ilmi, kuinka usein 

suunnitelma on tarkistettava. 

 

Yhteistyön rakentaminen ei ole helppoa, koska lastensuojelun asiakkaat kokevat 

työntekijän kontrolloijana. Tavoitteita ei kannata asettaa alussa liian korkealle, vaan on 

parempi edetä asiakkaan asettamien välitavoitteiden kautta. Työntekijän tulee hyväksyä 

asiakkaan itse asettamat tavoitteet ja pystyä työskentelemään tältä pohjalta asiakkaan 

kanssa. Työntekijän tulisi nähdä vanhemmuus ja pystyä tukemaan sitä, sillä tukea 

tarvitsevissakin perheissä löytyy paljon voimavaroja. Vanhemmuus saattaa tulla esiin 

esimerkiksi tunnealueella, jolloin vanhemmat pohtivat tilannetta lapsensa kannalta, vaikka 

eivät aina kykene toimimaan lapsensa edun mukaisesti. Voimavarojen tukeminen edellyttää 

niiden tunnistamista. (Metteri 1996, 92.) 

 

 

3.3 Tuettava 
 

Tukihenkilötoiminnassa tuettava on lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi tai nuori, jota 

pyritään tukitoiminnan toimenpiteillä auttamaan vaikeissa elämäntilanteissa, kun lapsen 

perheessä on ilmennyt sosiaalisia ongelmia. Usein ensisijainen tuettava ei ole kuitenkaan 

perheen lapsi tai nuori vaan hänen vanhempansa tai huoltajansa. Lapsi on usein vain 

perheyhteisön heikoin jäsen, jonka kohdalla perheen ongelmat selvimmin näkyvät. 
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Tuettava ei ole passiivinen vaan aktiivinen osallistuja ja auttamisen tavoitteena on tukea 

nimenomaan hänen omatoimisuuttaan ja toimintakykyään. (Levamo 1986, 11; Ahonen 

1994, 20–26.) 

 

Tukihenkilötoiminnassa keskeistä on auttaa tuettavaa auttamaan itseään, elämää entistä 

täysipainoisempaa elämää haluamallaan tavalla. Siksi lähtökohtana tulisikin olla tuettavan, 

ei tukihenkilön omat arvot ja näkemykset. (Ahonen 1994, 26,107.) Tuettavan motivaatio, 

aktiivinen toiminta ja vastuun ottaminen ovat selviytymisprosessin perusta. (Ojala & 

Uutela 1993,54). 

 

 

3.4 Tukihenkilö  
 

Tukihenkilöllä tarkoitetaan usein yksityistä kansalaista, joka sosiaalityöntekijän tai muun 

viranomaisen ohjauksessa antaa henkilökohtaista apuaan sosiaalisessa ristiriidassa olevalle 

ja sen johdosta lastensuojeluasiakkaaksi tulleelle lapselle tai nuorelle. Tukihenkilönä 

toimivalla pidetään tärkeänä ominaisuutena, että hän tulee toimeen erilaisten ihmisten 

kanssa ja on kiinnostunut heistä. Niin ikään tukihenkilön oma tunne-elämä tulee olla 

riittävä, ettei hänellä ole tarvetta elää tuettavan elämysten kautta. Tukihenkilöllä ei saisi 

olla ongelmallisia suhteita ympäristöönsä, eikä suurempia ongelmia omassa 

elämäntilanteessaan. Tukihenkilön tulee noudattaa yhteiskunnan lakeja ja suotavaa olisi, 

ettei tukihenkilöllä olisi äärimmäisiä näköaloja esim. uskonnollisissa kysymyksissä. 

(Levamo 1986, 11–15) 

 

Tukihenkilön on aktivoitava tuettavaa ja hänen perhettään normaalipalvelujen käyttöön. 

Perheen taloudellisiin oloihin tukihenkilö ei voi vaikuttaa, hän ei anna taloudellista apua. 

Tukihenkilö voi antaa konkreettista apua ja inhimillistä tukea, muttei pysty muuttamaan 

toisen ihmisen elämäntilannetta hänen puolestaan. On hyvä, jos tukihenkilö voi toimia 

perhekeskeisesti ja antaa tukea myös vanhemmille. Ei ole järkevää eikä kenenkään edun 

mukaista tarkastella lapsen asioita irrallaan siitä yhteydestä ja yhteisöstä, jossa hän 

päivittäin elää. (Ojala & Uutela 1993, 54) 
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Tukihenkilön on osattava edetä tuettavansa ehdoilla. Kaiken toiminnan on oltava 

tuettavalle vapaaehtoista. Suhteen alussa painottuu yleensä käytännön toiminta, jotta 

tutustuminen ja luottamuksen löytäminen olisi helpompaa. Ohjenuoranaan tukihenkilöllä 

on suhteelle asetetut tavoitteet. Niiden pohjalta ja oman persoonallisuutensa suomin 

edellytyksin tukihenkilö pyrkii antamaan tuettavalleen henkistä ja käytännön tukea. 

Henkinen tuki on ennen kaikkea myötäelämistä ja positiivisten ihmissuhteen tarjoamista 

tuettavalle. Käytännöllis-konkreettinen tuki kohdistuu tuettavan ja tämän perheen 

jokapäiväisiin ratkaisuihin, kuten kouluvaikeuksissa auttamiseen, ammatinvalinnan ja 

opintojen suunnitteluun, työpaikan tai asunnon hankkimiseen, vapaa-ajan toimintojen 

lisäämiseen, raha-asioiden hoitamiseen tai vaateostoksilla käymiseen. Lisäksi tukihenkilö 

voi toimia yksinhuoltajien tukena, lasten leikittäjänä, lastenvahtina, läksyjen luettajana, 

kouluun saattajana ja nuorten harrastusten ohjaajana. 

 

Tukihenkilö tukee ja auttaa tuettavaan muiden myönteisten ihmissuhteiden saamisessa ja 

pyrkii parantamaan suhteita tuettavaan kotona. Tukihenkilö voi toimia sosiaalisena mallina 

tuettavalle. Hän voi avartaa tuettavan elämänpiiriä ja antaa mallin toisenlaisesta 

käyttäytymisestä kuin mihin nuori on omassa elämänpiirissään tottunut. Tukihenkilö antaa 

aikaansa tuettavalle, kuuntelee hänen ongelmiaan ja etsii niihin yhdessä hänen kanssaan 

ratkaisuja. Tukihenkilö toimii myös tulkkina ja koordinaattorina tuettavan ja 

sosiaaliviranomaisen tai muun yhteiskunnan välillä. (Levamo 1986, 14.) 

 

Olisi hyvä, jos lapsella olisi väkivaltaperheessä oma henkilökohtainen tukihenkilö, joka 

auttaa lasta oppimaan luottamaan ulkopuoliseen henkilöön. Lapsia voidaan auttaa 

henkilökohtaisesti, perheessä tai lapsiryhmissä. On tärkeää, että lapset saavat avoimesti ja 

rehellisesti tietoa tapahtumista ja että heiltä ei peitellä tosiasioita. (Dyregrov 1994,156.) 

 

Tukihenkilön on osattava huolehtia omasta itsestään ja hyvinvoinnistaan. Uupunut ja 

kyllästynyt työntekijä on kykenemätön kehittämään itseään ja työtään, saati tukemaan toista 

ihmistä. (Nyman 1996, 7.) 

 

Tukihenkilöä voidaan käyttää apuna myös lasten sijais- tai jälkihuollon aikana, mutta 

tavallisimmin tukihenkilötoiminta mielletään avohuollon tukitoimeksi, jolloin toiminnan 
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ajatellaan olevan ongelmien ennaltaehkäisyä ennemmin kuin kuntoutusta. Tukihenkilöä ei 

pidä käyttää silloin, kun asiakkaan ongelmat vaativat tukihenkilöltä sosiaalityön 

ammatillista tietoutta tai tapauksissa, joissa ammattiauttajat ovat epäonnistuneet tai joissa 

kuntoutumisen mahdollisuudet ovat vähäiset. Tukihenkilöä ei pidä käyttää myöskään, kun 

on kyseessä vaikeat päihteiden väärinkäyttäjät, rikolliset tai prostituoidut nuoret. Näillä 

nuorilla on usein vaikeita, syvällä olevia ja laajoja psyykkisiä ongelmia. Tukihenkilöä ei 

tavallisesti suositella lapsen huostaanottotilanteeseen, eikä tukihenkilöä saa käyttää 

sosiaaliviranomaisen kontrollikeinona, kun halutaan tietää, mitä perheessä tapahtuu. 

(Kivinen 1983, 381–382.) 
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4 PERHEVÄKIVALLAN KOHDISTUMINEN LAPSIIN 
 
 
Perheväkivalta on asia, jota jokainen väkivaltaperheenjäsen on oppinut tai opetettu 

salaamaan. Lapsi on nähnyt, kuinka äiti peittää mustelmilla olevan silmän aurinkolasien 

taakse ja kertoo naapurin rouvalle kaatuneensa pyörällä.  Lapselle on ehkä kerrottu 

perheväkivallan olevan kodin yksityisasia, josta ei saa puhua. Joskus lapsia on uhattu 

sosiaaliviranomaisilla, jotka tulevat hakemaan lapset lastenkotiin, jos he saavat tietää 

perheväkivallasta. Lapsi uskoo salaamalla toimivansa oikein ja olevansa kuuliainen 

vanhemmilleen. Salaisuuden vaaliminen tuntuu kuitenkin lapsesta usein hyvin raskaalta. 

(Holmberg 2000, 24.) 

 

Perheväkivalta on ilmiönä ollut aina olemassa. Eri aikoina väkivaltaa on esiintynyt 

erimuotoisena. Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa perheväkivalta ilmeni enemmän 

henkisenä kuin fyysisenä, koska kodeissa asui useamman sukupolven edustajia ja yhteiset 

asuintilat olivat pieniä. Yksityisyyttä oli vähemmän ja yhteisön kontrolli toimi tehokkaasti. 

Lapsia kuritettiin, mutta he saivat myös useimmiten rakkautta ympärillä eläviltä ihmisiltä. 

Tämän päivän yhteiskunnassa korjaavat ihmissuhteet puuttuvat lähes kokonaan. (Koski 

1999, 7.) 

  

Perheväkivallasta aiheutuu huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle. Kuitenkin sen 

aiheuttamia haittoja on tarkasteltava taloudellista näkökulmaa laajemmin. 

Perheväkivallasta seuraa menetyksiä koko perheelle.  Perheväkivaltaa esiintyy kaikkialla 

maailmassa, kaikissa kulttuureissa ja yhteiskuntaryhmissä niin maalla kuin 

kaupungeissakin. Silti perheväkivalta usein liitetään alempien sosiaaliryhmien 

käyttäytymiseen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvilla olisi 

vain paremmat mahdollisuudet peittää ongelma. (Hautamäki 1997, 13,36.) 

 

Perheväkivalta salataan ympäristöltä ja sen yleisyys, määrä ja luonne vaihtelevat 

parisuhteen kestäessä, minkä vuoksi perheväkivallan määrällinen tarkastelu on 

ongelmallista. Jos kansalaiset kääntävät selkänsä ja sulkevat silmänsä väkivallalta olemalla 

välinpitämättömiä, annetaan väkivallan käyttäjälle ja sen jatkumiselle sanaton hyväksyntä. 

(Perttu 1998, 5.) Perheväkivaltaa esiintyy epäsäännöllisin väliajoin joko pitkällä tai lyhyellä 
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aikavälillä. Väkivallan muotoja on useita, ja ne voivat vaihdella. Väkivaltatilanteet 

esiintyvät yleensä kotona. Tyypillisimmät väkivallan muodot ovat fyysinen, henkinen, 

omaisuuteen kohdistuva ja piilevä väkivalta. Perheväkivalta näyttäisi olevan melko nuorten 

perheiden ongelma. (Hautamäki 1997, 23,35,43.) 

 

Perheen sisäinen pahoinpitely ei liity riitoihin ja erimielisyyksiin suoraviivaisesti, vaan 

väkivallan juuret löytyvät ihmisen omasta historiasta, perhetilanteesta ja kulttuurista 

(Taskinen 1993, 21–22). Väkivaltainen käytös ei riipu kohteen ominaisuuksista. Mikä 

tahansa pikkuasia voi käynnistää väkivaltaisen käyttäytymisen. Väkivaltaisuus voi olla 

seurausta henkilökohtaisista selvittämättömistä ristiriidoista, tai tapa suhtautua elämään ja 

sen epäonnistumisiin. (Hautamäki 1997, 46.) 

 

Ensimmäisen väkivaltatilanteen jälkeen väkivaltaisen käyttäytymisen kynnys laskee, ja 

ellei kierrettä katkaista, väkivaltatilanteet toistuvat ja raaistuvat. Väkivaltatilanteiden 

kehitysprosessiin kuuluu olennaisesti kohteena olevan henkilön elintilan kaventaminen. 

(Hautamäki 1997, 35,50.) 

 

Perheväkivallan syitä tutkittaessa sen on melko usein todettu olevan heikossa sosiaalisessa 

ja taloudellisessa asemassa olevien perheiden ongelma. Väkivaltaiset vanhemmat ovat 

usein kykenemättömiä solmimaan suhteita toisiin ihmisiin. Usein ne, jotka ovat lapsena 

olleet väkivallan uhrina, kohtelevat huonosti myös omia lapsiaan. (Paavilainen 1998, 38–

39.) 

 

Perheväkivallan riskitekijöitä on vanhempien kypsymättömyys, aviolliset ongelmat, 

alkoholismi, työttömyys, taloudelliset ongelmat, perheen heikko sosiaalinen verkosto, 

psyykkiset ongelmat ja yksinhuoltajuus. Perheväkivallan todettiin siirtyvän sukupolvesta 

toiseen. Perheen toiminta on kaoottisempaa ja järjestäytymättömämpää kuin tavallisten 

perheiden. Perheväkivallalla on negatiivisia seurauksia lapselle ja koko perheelle: 

kouluvaikeudet, emotionaaliset ongelmat, depressio ja itsetuhoajatukset. Pahimmaksi 

perheväkivallan yhdistelmäksi havaittiin fyysisen laiminlyönnin, fyysisen pahoinpitelyn ja 

sanallisen kohtelun yhdistelmä, jonka seurauksena lasten elämänilo ja 

tulevaisuudensuunnitelmat katosivat. (Paavilainen 1998, 31.) 
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Perheväkivaltaperheillä on ominaista perherakenteiden monimutkaisuus, nopeat ja useat 

muutokset sekä näiden muutosten suunnittelemattomuus. Monimutkaisuuden koetaan 

olevan seurausta esimerkiksi nuorena solmitusta avioliitosta, avioerosta, 

yksinhuoltajuudesta, uuden perheen perustamisesta ja muutoista paikasta toiseen, joiden 

koetaan mutkistavan perheen rakennetta. Nämä useat, nopeat ja suunnittelemattomat 

muutokset kuluttavat perheen voimavaroja ja mutkistavat perhe-elämää.  

 

Perheväkivaltaperheissä vanhempien välistä suhdetta kuvaavat asioiden selvittämättömyys, 

puhumattomuus, keskinäiset ristiriidat ja ihmissuhteilla pelaaminen sekä usein 

väkivaltaisuus. Asioita on vaikea selvittää puhumalla, ja syntyy väärinymmärrystä ja 

pahenevia ristiriitoja. Saatetaan olla pitkiä aikoja puhumatta toisille, jonka jälkeen tilanne 

purkautuu riitelynä, jopa tappeluna. (Paavilainen 1998, 70–71.) 

 

Sisarusten välinen väkivaltaisuus, riidat ja tappelut ovat tavallisia perheväkivaltaperheissä. 

Vanhempien väkivaltainen käyttäytyminen heijastuu lasten välisiin suhteisiin ja sisarukset 

voivat kohdella toisiaan hyvin väkivaltaisesti.  Sisarusten välisissä suhteissa vaihtelevat 

läheisyys ja väkivaltaisuus. Suhde voi olla hyvin ristiriitainen, mikä kuvastaa perhe-elämän 

epätasapainoisuutta. (Paavilainen 1998,73.) 

 

Lasten ja vanhempien välisille suhteille on ominaista vaihtelevuus ja ristiriitaisuus sekä 

lasten epätasa-arvoinen ja epätasapuolinen kohtelu. Vanhemman ja lapsen suhteiden 

vääristymisestä ovat myös, että lapset joutuvat toimimaan vanhempien välisten riitojen 

välittäjänä tai palvelemaan vanhempiaan rangaistuksen uhalla tai että lapsia kielletään 

ilmaisemasta omia mielipiteitään perheen asioista. Vanhemmat saattavat valehdella ja olla 

epäluotettavia tai epäloogisia esimerkiksi rangaistaessaan lapsia jostakin. (Paavilainen 

1998,73.) 

 

Suhteita perheen ulkopuolelle on melko vähän. Olemassa olevat suhteet ovat usein 

negatiivisia tai yhdentekeviä luonteeltaan. Perheen ulkopuolisiin ei haluta olla yhteydessä, 

usein välit sukulaisiin ja ystäviin ovat katkenneet ja perheen ulkopuolisiin ei luoteta. 

Koetaan, että perheen ulkopuoliset henkilöt yrittävät sekaantua perheen asioihin ja että he 

usein ymmärtävät väärin perheen tilanteen. (Paavilainen 1998,76.) 
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Suomessa on kovin vähän erityisesti viime vuosina tehty lasten fyysistä pahoinpitelyä ja 

hoidon laiminlyöntiä koskevia tutkimuksia. Paavilaisen (1998) tutkimuksessa todetaan  

väkivaltaperheiden toimivuuden olevan heikompaa kuin tavallisissa lapsiperheissä kaikilla 

perhedynamiikan osa-alueilla. Lasten väkivallan riskitekijöitä tutkimuksen mukaan ovat 

työttömyys, monilapsisuus, vanhemman heikko koulutustaso, heikko perheensisäinen 

pysyvyys ja turvallisuudentunne sekä perheenjäsenten heikko yksilöityminen. 

Väkivaltaperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset Paavilainen jakaa karkeasti 

kahteen ryhmään: aktiivisesti ja rohkeasti toimivat sekä passiivisesti ja odottavasti 

toimivat. Hänen luomansa yhteistyömalli korostaa aktiivisuutta ja rohkeutta. (Paavilainen 

1998, 65,95,103.) 

 

On osoitettu riskitilanteita, jotka lisäävät pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön 

todennäköisyyttä. Osa niistä liittyy toimeentuloon ja sosiaaliseen selviytymiseen, kuten 

työttömyyteen, ahtaaseen asuntoon, muuttoihin tai jonkun perheenjäsenen krooniseen 

sairauteen. Toinen osa riskitekijöistä on sidoksissa perheen ihmissuhteisiin, kuten 

puolisoiden keskinäiseen suhteeseen, vanhempien kyvyttömyyteen huolehtia lapsistaan tai 

perheen eristyneisyyteen (Taskinen 1993, 22-23; Haapasalo 1999,13.) 

 

Sariolan (1990) tutkimuksessa todettiin, että väkivalta on hyvin yleistä ja kaikkialle 

levinnyttä. Mikäli yleisyyttä pidettäisiin normaaliuden mittana, voisi sanoa väkivallan 

kasvatuksessa olevan normaalia. Toiseksi väkivalta lisääntyy, kun perheen stressi lisääntyy. 

(Sariola 1990, 31–35, 39, 109.) 

 

Väkivalta on ennen kaikkea suuri uhka lasten hyvinvoinnille ja terveydelle. 

Perheväkivallan aiheuttamat seuraukset lasten kasvussa ja kehityksessä ovat vakavasti 

vaurioittavia tekijöitä. Väkivaltainen ilmapiiri ei suo lapsen kehitykselle riittäviä 

edellytyksiä kasvaa henkisesti tasapainoiseksi ja kokea tarvitsemaansa turvaa. Mc Cainin 

(1997) tutkimuksen mukaan perheväkivalta vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen. Aivot 

voivat saada pysyviä vaurioita, jos lapsi joutuu suorasti tai epäsuorasti perheväkivallan 

kohteeksi. Rikollisista ja väkivaltaisesti käyttäytyvistä tehdyt tutkimukset osoittavat, että 

lapsuudenaikaisilla tunne-elämän laiminlyönneillä ja myönteisten suhteiden puutteella on 

yhteys aikuisiän rikollisuuteen. (Perttu 1998,7.) 
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Lapsuudessa nähty perheväkivalta toimii mallina. Sosiaalisen oppimisen selitysmallin 

mukaan väkivalta ongelmanratkaisumenetelmänä opitaan havainnoimalla muiden, usein 

tärkeiden ja läheisten ihmisten käyttäytymistä. (Lehtonen jne.1999,30.) 

 

Väkivaltainen käyttäytyminen siirtyy tutkimusten mukaan voimakkaasti sukupolvelta 

toiselle (Koski 1999, 50). Olemme vastuussa sukupolvelta toiselle siirtyvästä elämisen 

mallista näissä perheissä. Koskaan emme voi tietää, milloin lapsemme ja lastemme lapset 

joutuvat tähän verkkoon. Välittämällä toisista ihmisistä voimme turvata myös omien 

lastemme turvallisen ja tasapainoisen tulevaisuuden. (Koski 1999,82.) 

 

Joidenkin avioerotutkimusten mukaan lapselle on tyypillistä epämiellyttävien muistojen 

unohtaminen ja lapsi tavallaan kuin torjuu ne mielestään. Torjunnan synnyttämät 

muistiaukot hän pyrkii täyttämään mielikuvilla, joissa vanhempi esiintyy ”parempana” kuin 

todellisuudessa. Lapset pyrkivät kaikin keinoin säilyttämään vanhemman kuvan mielessään 

mahdollisimman hyvänä ja turvallisena. (Arajärvi 1990, 16.) 

 
Lasten ja nuorten psyykkisen hoidon ja tukemisen tarve lisääntyy koko ajan. Koti on 

lapsuus - ja nuoruusiän keskeisin kasvupaikka. Jos lapsi tai nuori näkee tai kokee 

väkivaltaa, on sillä monia vaikutuksia häneen elämäänsä. Perheväkivallan kokeminen tai 

näkeminen vaikuttaa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisellakin tasolla lapseen ja 

nuoreen. Tukijärjestelmät eivät tavoita kaikkia hoitoa ja tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. 

(Dufva 2001,14.)  

 

Suomessa psykiatrisen avun saannin mahdollisuudet ovat rajalliset, lapset joutuvat 

jonottamaan jopa vuoden psykiatriseen hoitoon pääsyä. Senkin takia on tärkeää puuttua 

perheväkivaltaan heti, kun siitä on vähäinenkin epäily. (Perttu 1998,8.) 

 

Ilmiökentällä tavanomaisin ongelma- ja oiretutkimus korostaa, että kotipiirin 

väkivaltaisuus on yhteydessä erilaisiin lasten käytöshäiriöihin ja psyykkisiin pulmiin. 

Erityisesti ne lapset, jotka sekä todistavat että joutuvat itse sen kohteeksi pitkäaikaisesti 

ovat tutkimusten mukaan suurimmassa vaaravyöhykkeessä. Aggressiivisuus, 

epäsosiaalisuus, arkuus, pelot, psykosomaattiset vaivat, hermostuneisuus, sosiaalisen 
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sietokyvyn lasku, masennus, erilaiset traumaoireet ja persoonallisuuden häiriöt ovat 

tyypillisiä esiin tuotuja lasten oireita. Pojilla sanotaan olevan tavallisempaa ulospäin 

oirehtiminen kun taas tytöillä sisäänpäin kääntyvä oireilu. Väkivallan nähdään alentavan 

lasten itsetuntoa ja joidenkin kohdalla uskomuksiin, että he ovat oikeutettuja käyttämään 

väkivaltaa itsekin. Voimakkaimmin lapset vaikuttaisivat oireilevan pikkulapsivaiheessa. 

(Forsberg 2002, 23.) 

 

Kun on tutkittu väkivaltarikoksista tuomittuja aikuisia, on havaittu, että he ovat eläneet 

lähes poikkeuksetta raa`an ja pitkäkestoisen väkivallan varjossa lapsuuden kodissaan. Tätä 

kautta on tuotu esiin sitä, että väkivalta opitaan sosiaalisaatiossa. Puhutaan väkivallan 

kehästä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. (Haapasalo 2000, 23.) 

 

Vanhemmat, joita on pahoinpidelty omassa lapsuudenkodissaan, ovat alttiina 

pahoinpitelemään omia lapsiaan (Haapasalo 1999, 11; Notko 2000, 33). Väkivaltaisia 

rankaisumenetelmiä käyttävistä vanhemmista enemmistöä oli pahoinpidelty lapsena. 

Yleisemmin on väitetty, että noin kolmannes lapsena pahoinpitelyn uhreiksi joutuneista 

pahoinpitelee omia lapsiaan. (Haapasalo 1999, 11–13.) Kaikki lapsena väkivaltaa kokeneet 

eivät pahoinpitele lapsiaan, mutta lapsen näkökulmasta pahoinpitelyä tarkasteltaessa 

näyttää lähes varmalle, että pahoinpitelevä äiti on kokenut lapsena väkivaltaa (Notko 2000, 

33). 

 

Perheväkivaltaa harjoittavat sekä naiset että miehet. Tutkimusten mukaan yleensä kohteena 

kuitenkin on nainen ja tekijänä on mies. (Hautamäki 1997, 13–14.) Miehinen vallankäyttö 

selittää naisten ja lasten pahoinpitelyiden monet yhtäläisyydet (Notko 2000,31). 

Väkivaltainen henkilö on kokonaisuus, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 

ominaisuudet ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa.  Jokaisessa ihmisessä on 

potentiaalista ainesta äärimmäisessä tilanteessa väkivaltaiseen käyttäytymiseen. 

(Hautamäki 1997,26.) 

 

Pahoinpitelevien äitien on todettu olevan aktiivisia ja häiritseviä ja heidän 

kasvatusmenetelmiensä olevan usein epäjohdonmukaisia (Pitcairn, Waterhouse, McGhee, 

Secker & Sullivan 1996,80). Mitä väsyneempi äiti on ja mitä vähemmän hän saa 
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ymmärrystä, sitä helpommin yksinäisyys ja uupuminen kääntyvät raivoksi. Äidit 

pahoinpitelevät useimmiten vauvoja. (Törrönen 1998,47.) 

 

Lapsenmurhia miehet ja naiset tekevät osapuilleen yhtä paljon. Määrällisesti 

yhteneväisyydestä huolimatta äitien ja isien tekemässä väkivallassa on merkittävä ero.  

Miehet pahoinpitelevät lapsiaan sen vuoksi, että heillä on valtaa ja naiset taas sen vuoksi, 

ettei heillä ole valtaa lukuun ottamatta juuri valtaa omiin lapsiinsa. Pahoinpitelevien äitien 

ja isien erona on usein myös suhde lapseen. Isille lapset ovat este ja äideille puolestaan 

olemassaolon elinehto. (Notko 2000, 30.) 

 

Päättyneiden parisuhteiden lapset olivat joutuneet väkivallan kohteiksi hieman useammin 

kuin vielä jatkuvien parisuhteiden lapset. Väkivaltaisista parisuhteista noin 40 %  lapsi tai 

lapset oli nähnyt, kuullut tai joutunut väkivallan kohteeksi. Lisäksi on huomattava, ettei 42 

% vastaajista tiennyt tai osannut sanoa, oliko lapsi nähnyt, kuullut tai joutunut väkivallan 

kohteeksi. Lisäksi on huomattava, että alle 15-vuotiana väkivaltaa kokeneilla on tuntuvasti 

enemmän väkivaltakokemuksia myös aikuisiältä verrattuna niihin, jotka lapsena eivät ole 

joutuneet väkivallan kohteiksi. (Heiskanen & Piispa 1998, 14, 33–34.) 

 

Omia lapsia pyritään kohtelemaan toisin, jos omat kokemukset tunnistetaan 

pahoinpitelyksi. Mikäli lapsuuden ikävät kokemukset on työstetty ja surtu, vanhempi voi 

suhtautua omaan lapseen vapautuneemmin ja lapsen huomioon ottaen.(Törrönen 1998,40) 

Omat pahoinpitelykokemuksensa kieltävät vanhemmat saattavat samaistua 

pahoinpitelevään vanhempaansa ja toimia samoin omia lapsiaan kohtaan. (Notko 2000, 33–

34.) 

 

Usein perheväkivaltatilanteiden jälkilöylyissä lapsi unohdetaan. Joskus tapahtunutta 

selvitellään ilman ulkopuolista apua kotona, jolloin vanhemmat keskittyvät omien 

asioidensa hoitamiseen. Lapsi pohtii tilannetta yksin. Vanhemmat eivät ehkä ole edes 

tietoisia siitä, että lapsi on kuullut ja nähnyt asioita, jotka ovat järkyttäneet häntä. Toisaalta 

tilanteissa, jossa toinen vanhemmista lähtee lasten kanssa turvakotiin tai kriisikeskukseen 

paikalla on harvoin riittävästi työntekijöitä vanhemman ja lasten vastaanottamiseen niin, 
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että kahdenkeskinen keskustelu on mahdollista kaikkien osapuolten kanssa. (Holmberg 

2000, 20.) 

 

Lapsi ei yleensä osaa tai uskalla ottaa kokemaansa väkivaltaa puheeksi. Lapsi suojelee 

väkivallan tekijää tai uskoo puheillaan pettävänsä perheensä. Kuitenkin syvällä 

sisimmissään lapsi haluaa, että asiaan puututaan. Vanhemman tai työntekijän tehtävä on 

ottaa väkivalta-asia puheeksi ja antaa lapselle mahdollisuus puhua traumaattisesta 

kokemuksestaan. Jos mahdollista, ensikontakti lapseen tulisi saavuttaa mahdollisimman 

pian väkivaltatilanteen jälkeen, koska lapsen tavanomaisesti käyttämät suojamekanismit 

ovat silloin alhaalla ja hän on valmiimpi puhumaan asiasta avoimesti. (Holmberg 2000, 

22.) 

 

Suuri osa väkivaltaisessa ympäristöissä kasvaneista lapsista selviytyy aikuisuuteen ilman 

vakavia ongelmia. Parhaiten selviytyvät lapset, joilla on itsessään ja ympäristössään 

kehitystä suojaavia tekijöitä; hyvät kielelliset valmiudet, sosiaalinen lahjakkuus tai yksikin 

turvallinen aikuissuhde. Kuitenkin on lapsia, joilla näitä suojaavia tekijöitä on hyvin vähän. 

Juuri nämä lapset tarvitsevat eniten apua tilanteissa, joissa he ovat joutuneet väkivallan 

todistajiksi (Oranen 1998, 8-9.) 

 

Lapset tulkitsevat vanhempien käyttäytymisen kertovan siitä, millaisessa arvossa he pitävät 

lapsiaan. Lapsilla on taipumus ajatella, että heissäkin on vikaa, jos perheessä on jotakin 

vinossa. Näissä perheissä lapset kokevat eriasteisia pettymyksiä ja saattavat tuntea ei-

toivotuksi ja kokevat olevansa riesana vanhemmilleen. Lapsi voi olla myös aliravittu, 

huonosti hoidettu ja hitaasti kehittynyt. (Ackerman 1990,49.) 

 

Lapsiin kohdistuvan perheväkivallan määritelmät ovat epämääräisiä ja niihin liittyvät 

kiinteästi yhteiskunnassa vallitsevat asenteet. Yhden määritelmän mukaan lapsiin 

kohdistuvaa perheväkivaltaa on myös vanhempien välinen väkivalta, koska lapset joutuvat 

kärsimään perheen huonosta ilmapiiristä, vaikka he eivät väkivaltatilanteessa olisikaan 

läsnä.  Lapset voivat vaistota vanhempien kireät välit tai joutua vanhempien väkivallan 

välikappaleiksi. (Heiskanen & Piispa 1998,33; Kähkönen 1994, 9.) 
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Lapseen kohdistuvan väkivallantekijänä on yleensä aikuinen, joka useimmiten on lapsen 

oma vanhempi.  Tällöin puhutaan perheväkivallasta. (Väkivallan tekijöitä ovat sekä naiset 

että miehet. mutta perinteisesti juuri lapsiin kohdistuneessa väkivallassa naiset ovat 

ylittäneet miehet tilastojen mukaan väkivallantekijöinä. (Notko 2000, 29; Taskinen 1993, 

22; Heinänen 1993, 62.) 

 

On esitetty lasten kokevan väkivaltatilanteet todellisuutta pahimpina, mutta ne ovat juuri 

niin pahoja kuin lapsi ne kokee. Perheen sisällä käyttäytymiskuviot toistuvat ja lapset 

oppivat lukemaan ennusmerkkejä kodin ilmapiiristä ja valitsemaan erilaisia 

käyttäytymismalleja estääkseen lähestyvän katastrofin tai päästäkseen suojaan. (Heinänen 

1993, 235–236.) 

 

Perhekriisissä kodinhoito veltostuu ja pienetkin lapset joutuvat hoitamaan kotona aikuisten 

tehtäviä. Ongelmia on myös salailu, johon lapset vedetään mukaan. Lapsi oppii 

vaikenemaan ja valehtelemaan. Lapset ovat solidaarisia vanhemmilleen, eivätkä uskalla tai 

kehtaa kertoa kokemuksistaan kodin ulkopuolella. (Heinänen 1993, 235–237.) 

 

Pelokkuuden tai välinpitämättömyyden aiheuttama turvattomuus johtaa eroavaisuuksiin 

lapsen sosiaalisessa kanssakäymisessä samanikäisten kanssa. Sekä erittäin ankarilla että 

sallivilla vanhemmilla on todettu olevan erittäin aggressiivisia lapsia. Voimakkaita 

käytösoireita omaavilla lapsilla on havaittu olevan vanhemmat, jotka olivat sääntöjen ja 

rajojen asettamisessaan vihamielisiä ja hölläkätisiä. (Pitcairn ym. 1996, 79- 80.) 

 

Väkivaltaisessa perheessä vanhempi tai vanhemmat tuntuvat arvaamattomilta, 

epäluotettavilta ja joskus välinpitämättömiltä. Vanhempien käyttäytymisen ja kodin 

tilanteiden ennakoimattomuus saa lapsen tuntemaan itsensä turvattomaksi, eikä lapsi opi 

luottamaan aikuisen apuun. Väkivaltaisen kodin ahdistava ilmapiiri viestii joka hetki 

lähestyvästä väkivaltatilanteesta, joka pakottaa olemaan valppaana ja varuillaan. Lapsi 

joutuu keskittämään kaikki voimavaransa selviytymiseen: selviytymiseen tästä hetkestä, 

tästä päivästä, tulevaisuudesta. Väkivallattomien perhe-elämän hetkien täyttyessä vaaran 

odotuksesta ja herkästi syttyvän väkivaltatilanteen merkkien ennakoimisesta lapsi ei 
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yksinkertaisesti jaksa keskittyä leikkeihin, peleihin ja tehtäviin, jotka edistävät normaalia 

kasvua ja kehitystä. Hän jää usein kehityksessä jälkeen. (Holmberg 2000, 9.) 

 

Epävarman tunneilmaston vuoksi lapsen psyykkinen kehitys ja terveydentila on alttiita 

häiriöille (Hautamäki 1997,37). Väkivaltatilanteessa läsnäoleminen voi aiheuttaa 

myöhempiä käyttäytymisongelmia ja sosiaalisten taitojen katoamista. Vesavalon (1993) 

mukaan perheväkivallan kokeminen muodostaa riskin rikolliseen käyttäytymiseen. 

Vanhemman epäempaattisuus tai kielteisyys heijastuu lapsessa jännittyneisyytenä, 

riehumisena, keskittymiskyvyn puutteena, unihäiriöinä ja onnettomuusalttiutena (Saksa 

1993,46.) 

 

Toisena perusteena lasten kanssa työskentelylle on tutkimuksen tuottama havainto siitä, 

että väkivallalle altistuminen on potentiaalisesti lapsen kehitystä vaikeuttavaa tai 

vaurioittavaa. Väkivalta tuottaa traumakokemuksia myös niille, jotka eivät suoraan ole 

väkivallan kohteena. Lapset eivät ole sivullisia, vaan mitä suurimassa määrin asianosaisia. 

Heillä on siis oikeus ilmaista tilanteesta mielipiteensä ja saada myös apua toipumiseen ja 

selviytymiseen. Koska altistuminen väkivallalle on kehityksellinen riskitekijä, myös 

lastensuojelulain toimintavelvoite täyttyy. Tämä toimintavelvoite koskee tilanteita, joissa 

lapsen kehitys vaarantuu joko kodin olosuhteiden tai lapsen tai nuoren oman toiminnan 

takia. (Oranen 2001, 28.) 

 

Wegschreider (1979) jakaa nämä lapset neljään rooliin, jotka ovat perheen sankari, 

syntipukki, kadotettu lapsi ja maskotti. Perheen sankari on tavallisimmin esikoinen ja 

syntipukki perheen turhaumien ja ristiriitojen kohde. Usein sisarussarjan keskimmäisiin 

kuuluva kadotettu lapsi kärsii rooliristiriidoista kaikkein eniten. Toisin kuin muiden 

sisarusten roolit kadotetun lapsen identiteetti on epävarma. Maskotin rooli liittyy yleensä 

perheen kuopuksen, jota voidaan suojella perheen ongelmilta niin pitkälle, että hänestä 

tulee hyvin epäitsenäinen. Lisäksi on ehkä olemassa vielä yksi ryhmä lapsia, joiden roolina 

on olla haavoittumaton. He eivät ole pelkästään selviytyneet, vaan myös kasvaneet 

terveiksi aikuisiksi. (Ackerman 1990, 50–51.) 
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Useat tutkimukset viittaavat siihen, että lapset ja nuoret, joilla ei ole positiivisia 

aikuiskontakteja, oirehtivat mm. häiriökäyttäytymisellä, ahdistuksella ja masennuksella.  

Näillä lapsilla ja nuorilla on heikko itsetunto ja turhautuvat helposti, minkä vuoksi heillä 

todennäköisesti menee huonosti koulussa. He kärsivät yleisesti myös 

sopeutumisongelmista. Lisäksi heillä on taipumus pyrkiä irrottautumaan perheestään ja 

välttämään muitakin läheisiä ihmissuhteita. Näiden lasten kaikkia ulkopuolisia 

ihmissuhteita leimaa epävarmuus, pelko ja vähäinen luottamus toisiin. Irrallaan olemisen 

tunto ja vähäinen luottamus ihmisiin aiheuttavat sen, että heillä on vain niukalti tukea 

vertaisryhmistään. (Ackerman 1990, 47–48.) 

 

Lapset, jotka kykenevät luomaan ulkopuolisia ihmissuhteita, pystyvät omaksumaan myös 

aikuisten velvollisuuksia, koska he voivat olla eritäin kypsiä ikäisikseen. Sen vuoksi, että 

heidän on ponnisteltava kotona sekä oman itsensä että muiden vuoksi, heidän 

kyvykkyytensä näkyy myös muissa tilanteissa. Näiden lasten käyttäytyminen on osa 

oireyhtymää, jota voidaan nimetä ”näkymättömäksi vammautumiseksi”. (Ackerman 1990, 

48–49.) 

 

Vain pieni osa vaikeissa elämäntilanteissa elävistä lapsista saa ammattiauttajan apua.  

Hyvin todennäköisesti kotonaan väkivallalle altistuneet lapset alikäyttävät heille 

räätälöityjä tukipalveluita, joiden kehittämiseen Suomessakin on vasta viime aikoina 

havahduttu. (Forsberg 2002,39.) 

 

Tilanteessa, jossa lapsi hakeutuu äitinsä kanssa turvakotiin, väkivalta on kestänyt perheessä 

jo vuosia ja se on yleensä varsin vakavaa. Lasten muistojen kuvauksista välittyy, että 

toistuvat väkivaltatilanteet ovat olleet lapsille jonkinlaista perhetodellisuuteen kuuluvaa 

rutiinia, jota he eivät osaa kyseenalaista, koska lapsilla ei ole kokemusta muunlaisesta 

todellisuudesta. Lapset pitävät väkivaltaepisodeja tavanomaiseen perhe-elämään kuuluvana 

asiana. (Forsberg 2002,44.) 

 

Äidin vahingoittamisen katsominen herättää avuttomuuden ja syyllisyyden tunteita. Myös 

esiin tuleva pelko tilanteeseen puuttumisen seurauksista, mihin liittyy pelko äidin 

kuolemasta, on tavallinen lasten esiin tuoma tunne. On tärkeää huomata, että lasten tunteet 
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lyövää isää kohtaan ovat kaksinaisia aina kun pelkoon liittyy kiintymys pelon aiheuttajaan. 

Tällöin pelkoon liittyy myös pelko menettämisestä. (Ronkainen 1999, 137; Forsberg 2002, 

45.) 

 

Yleensä lapsi tai nuori kertoo asian sille henkilölle, jota kohtaan hän tuntee luottamusta.  

On tärkeää, että tämä henkilö myös toimii lapsen tai nuoren tilanteen helpottamiseksi. 

Lapsi tai nuori voi selviytyä vaikeistakin elämäntilanteista, mikäli hänellä on vähintään 

yksi pitkäaikainen, luotettava ja turvallinen aikuiskontakti. (Dufva 2001, 55.) 

 

Vanhemmat lapset tulkitsevat tilanteita omien kokemustensa varassa ja saattavat tehdä 

vääriä johtopäätöksiä. Näistä tavallisimpia on se, että lapset ajattelevat riitojen olevan 

heidän syytään. Vielä useammin lapset ajattelevat, että riitojen lopettaminen on heidän 

vastuullaan ja kokevat syyllisyyttä tästä epäonnistumisesta. Lapsilla voi olla myös vääriä 

käsityksiä siitä, mitä eri osapuolille tapahtuu tulevaisuudessa. (Oranen 2001, 48.) 

 

Lasten suhde kotona tapahtuvaan väkivaltaan on aina aktiivinen. He eivät ole 

välinpitämättömiä sivustakatsojia, joita tapahtumat eivät kosketa. Lapset ja varsinkin 

nuoret oppivat ennakoimaan riita- ja tappelutilanteita. He huomaavat ilmapiirin 

jännittymisen ja osaavat usein myös lukea tarkkaan vaaran merkkejä.  Muovikassin 

kilahdus tai äidin äänen kiristyminen voivat olla lapselle ennakkoilmoitus siitä, että isä 

alkaa illalla riehua. Saattaa olla, että näiden merkkien seuraaminen vie lapselta paljon 

energiaa ja hänen on vaikea keskittyä omiin touhuihinsa. Osa lapsista jää kotiin 

päivystämään eikä voi tämän takia lähteä kavereiden luo tai ulos. Näistä lapsista jotkut ovat 

joutuneet vanhempiensa parisuhdeterapeuteiksi, jotka sukkuloivat osapuolten välillä 

neuvottelemassa ja sovittelemassa. (Oranen 2001,49.) 

 

Ruotsalaisessa haastattelututkimuksessa väkivaltaisissa perheissä kasvaneet nuoret 

kertoivat, että juuri jatkuva uhka oli kaikkein vaikeinta ja ahdistavinta. Koskaan ei voinut 

tietää, milloin räjähdys tapahtuisi. Vaikka kyseisen tutkimuksen nuoret olivat nähneet ja 

kuulleet vakavaa fyysistä väkivaltaa, joka oli osittain myös kohdistunut heihin, he pitivät 

henkistä väkivaltaa pahimpana. Henkiseen väkivaltaan he liittivät uhkailun ja pelottelun ja 

sen, ettei kotona voinut koskaan kokea olevansa turvassa. (Oranen 2001,50.) 
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Kun tappelu alkaa, lapsilla on kaksi yleistä tapaa toimia. Osa lapsista vetäytyy tilanteesta ja 

yrittää olla kuulematta tai näkemättä mitään. Turvapaikkana on usein oma huone ja sänky, 

jonka peiton alle voi mennä piiloon. Joku ryömii sängyn alle tai pöydän alle tai menee 

komeroon. Jotkut laittavat stereot päälle, jotta tappelun ääni ei kuuluisi. Näissä tilanteissa 

lapset jäävät täysin oman mielikuvituksen varaan. Lasten kuvitelmat ovat usein paljon 

pelottavampia kuin itse tapahtumat. Toiset lapset jäävät paikalle. Osa jähmettyy pelosta 

eikä pysty tekemään mitään. Jähmettyminen uhkaavassa tilanteessa on luonnollinen ja 

voimakkaasti somaattinen reaktio. Toimintakyky katoaa ja ihminen lamaantuu. Osa lapsista 

menee aikuisten väliin ja yrittää lopettaa tappelun. (Oranen 2001,50.) 

 

Tappelut ovat kriisitilanteita lapsille. Keskeinen tunne on pelko. Pahin pelko on yleensä se, 

että äiti kuolee. Väkivaltatilanteissa tunnejännite on suuri ja lapsi reagoi siihen. Mitä 

pienempi lapsi on, sitä enemmän tilanteen tunnelataus häneen vaikuttaa. Isommat lapset ja 

nuoret pystyvät jo arvioimaan tapahtumia realistisemmin. Eri tilanteissa ja eri aikoina 

lapset voivat toimia eri tavoin. Yöllä kesken unien herätessä lapsi voi teeskennellä 

nukkuvaa, mutta hiipiä myöhemmin katsomaan tapahtumia oven raosta. Nuoret saattavat 

siirtyä elämään jengissä tai kavereiden luona, kun he väsyvät jatkuvaan rauhattomuuteen ja 

levottomuuteen. Vauva voi nukahtaa aina kun äänen voimakkuus kotona alkaa kohota.  

Koska lapsella ei ole pakotietä pois tilanteesta, hänen on pakko yrittää löytää keinot 

selviytyä väkivallan ja sen uhkan keskellä. (Oranen 2001,51.) 

 

Lapsen kokemusten kuuleminen auttaa vanhempia näkemään lapsen tilanteen 

todellisempana kuin aikaisemmin. Tällöin romuttuu se harhakuva, että lapsi on ollut 

väkivaltatapahtumien ulkopuolella. Vuosia kestänyt puhumattomuus alkaa usein purkautua, 

kun lapsen kanssa työskentelyn seurauksena aletaan puhua väkivallasta ja lapsen 

kokemuksista.  Tällöin voidaan alkaa myös jäsentää sitä kaoottisuutta ja pelon ilmapiiriä, 

jossa lapsi on elänyt. (Oranen 2001,106.) 

 

Kun uhrin voimavarat uupuvat, lapsen turvattomuus lisääntyy. Väkivallan uhrin 

emotionaalinen epätasapaino ja stressi aiheuttavat sen, että lapsi ei saa riittävästi 

tarvitsemaansa henkistä ja fyysistä tukea ja turvaa. Joskus vanhemman ja lapsen roolit 

vaihtuvat päinvastaiseksi; vanhempi pyrkii lapsen rooliin ja lapsi kantaa aikuisen vastuun. 
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Väkivallan uhrista tuntuu hetken hyvältä, jos saa itkeä lapsen olkaa vasten ja tuntea pienen 

käden silittävän kyyneleet pois.  Hänen sietokynnyksensä lapsen käyttäytymisen suhteen on 

usein madaltunut, joka voi johtaa väkivaltaan lasta kohtaan. Vanhemmilla voi siis olla 

useita ristiriitaisia rooleja, jotka hämmentävät lasta. Vanhempi ei tunnu turvalliselta, koska 

lapsi ei voi tietää koskaan millä päällä tämä on. Lapsi ei pysty ymmärtämään vanhemman 

mielialojen vaihtelua eikä oleman tämän tukipilari menettämättä jotain olennaista 

lapsuudestaan ja oikeudestaan olla lapsi. (Holmberg 2000, 12.) 

 

Lapsi peilaa itseään suhteessaan esikuviinsa. Väkivaltaisen vanhemman tai vanhempien 

toimiessa esikuvina lapsi oppii esikuviensa mukaista käyttäytymistä ja emotionaalista tapaa 

ilmaista itseään. Lapsi todistaa ehkä päivästä toiseen antisosiaalista, tuhoisaa, väkivaltaista 

ja jäykkää käyttäytymistä sekä näkee perhe-elämää, jossa perheenjäsenten väliset 

valtasuhteet ovat epätasapainossa. Tällainen malli on hyvin negatiivinen ja yksipuolinen, ja 

se ajaa usein vaikeuksiin sosiaalisessa suhteissa ja suhteessa omaan minään. Lapselle voi 

esimerkiksi olla hyvin vaikea määritellä, mikä on oikein ja mikä väärin, joka aiheuttaa 

helposti hankalia tilanteita koulussa, pihalla tai päiväkodissa. (Holmberg 2000,13.) 

 

Pahoinpitely tapahtuu tyypillisesti kotona. Lasta lyödään nyrkillä päähän tai kasvoihin tai 

heilutetaan rajoista sekä mahdollisesti heitetään päin seinää. Fyysisen väkivallan kohteiksi 

joutuvat useimmiten noin vuoden ikäiset leikki-ikäiset lapset. Kaikkien lasten 

pahoinpitelyjen uhreista alle puolivuotiaita on yksi kolmasosa ja alle 2-vuotiaita noin 

kolme viidesosaa. (Wallgren 1992, 104.) 

 

Kun lapseen kohdistuu väkivaltaa, hän taistelee pahimmassa tapauksessa hengissä 

selviytymisensä puolesta. Kuoleman ja vammautumisen pelko on todellisia. Vanhemman 

menettäessä kyvyn hallita omia vihan tunteitaan hän ei ajattele enää selkeästi, eikä osaa 

kontrolloida omaa voiman käyttöään. Lapsi tietää sen ja tuntee kauhua oman 

avuttomuutensa edessä. Lisäksi lapsi pelkää väkivallan aiheuttamaa kipua ja mahdollisia 

fyysisiä merkkejä: mustelmia, ruhjeita, katkenneita luita tai polttamisen jälkiä.  Lapsen on 

vaikea uskoa maailman olevan hyvä ja oikeudenmukainen paikka, jos hän elää aivan 

päinvastaista arkea. Väkivaltaisten kokemusten myötä lapselle kehittyy kuva maailmasta 
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vihamielisenä ja arvaamattomana paikkana. Tässä maailmassa ei ole väliä, kuka oli 

oikeassa tai teki oikein. Se voittaa, jolla on voimaa ja valtaa. (Holmberg 2000,13.) 

 

Jokainen perheväkivaltaa kokenut lapsi tarvitsee apua. Ilman mahdollisuutta surun 

prosessointiin ja vaikeiden kokemusten käsittelyyn lapsen sisäinen pahoinvointi vain 

kasvaa. Lisäksi lapsi usein kasvaessaan purkaa pahaa oloaan keinoin, jotka tulevat 

yhteiskunnalle kalliimmiksi kuin esimerkiksi kriisiapu ja traumatyö. (Holmberg 2000, 10.) 

 

Perheväkivallan vaikutusten ja oireiden huomaaminen lapsessa on tärkeää, jotta lapsen 

tilanteeseen voitaisiin varhain puuttua. Varhaisen väliintulon tehtävänä on ensisijaisesti 

lievittää lapsen kärsimystä, kartoittaa lapsen erityistarpeet ja pyrkiä vastaamaan niihin. 

Huomion tulisi olla lapsen vahvuuksissa ja kasvun mahdollisuuksien ymmärtämisessä sen 

sijaan, että korostettaisiin lapsen emotionaalista, sosiaalista tai kognitiivista poikkeavuutta. 

Lapsi kehittyy ja kasvaa jatkuvasti. Oikeissa olosuhteissa on mahdollista kuroa kiinni 

kehitykselliset viiveet sekä vähentää tai poistaa psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. 

(Holmberg 2000, 10.) 

 

Usko aina lasta, jos tämä kertoo perheväkivallasta tai pyytää apuasi. On aina pienempi 

virhe uskoa ja olla väärässä, kuin olla uskomatta ja aiheuttaa lapselle kärsimyksiä. Lapsi 

harvoin valehtelee näin vakavalla asialla. Lapsen kannalta on kriittisen tärkeää, että 

ensimmäinen henkilö, jolle hän asiassa uskoutuu, myös uskoo häntä. Jos lapsi tässä 

vaiheessa kokee pettymyksen, hän tuskin uskaltaa uudelleen hakea apua. Lapsen uskomus, 

että perheväkivalta on salaisuus ja perheen sisäinen asia, vain vahvistuu. (Holmberg 2000, 

25.) 

 

Heiskasen ja Piispan Naisten turvallisuus 1997-tutkimusaineistosta on laskettavissa, että 

Suomessa on noin 50000 alle 7-vuotiasta, jotka ovat olleet tilanteessa, jossa mies on ollut 

väkivaltainen naista kohtaan.  He ovat joko nähneet ja kuulleet tai olleet myös itse 

väkivallan kohteena em. tilanteissa. 7-14-vuotiasta noin 70 000 ja yli 15-vuotiasta myös 

noin 70 000 on ollut vastaavissa tilanteissa läsnä.  Näistä kaikista lapsista ja nuorista noin 

21 000 oli ollut myös itse väkivallan kohteena. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 

karkeasti arvioida, että vähintään 17 % alle 18-vuotiaista lapsista ja nuorista Suomessa on 
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nähnyt tai kokenut perheväkivaltaa. (Dufva 2001,15; Heiskanen & Piispa 1998, 34.) 

Sariolan mukaan ennen 14 vuoden ikää vanhempiensa lievän väkivallan (esim. 

tukistaminen, töniminen, läimäyttäminen) kohteeksi oli joutunut 72 % ja vakavan 

väkivallan (lyöminen, potkiminen) kohteeksi noin 8 % vastaajista (Sariola 1990, 39–43). 

 

Lapsen pahoinpitelyt ovat paljon yleisempiä kuin luullaan. Tilastoihin tapauksista saadaan 

vain pieni osa, koska suurin osa tapauksista ei tule viranomaisten tietoon. Pahoinpideltyjä 

lapsia olisi 50 000-100 000 vuodessa. Lievimmäksi lapsen pahoinpitelyksi katsottiin 

hoidon laiminlyönti ja vakavammaksi perheväkivallan aiheuttama lapsen kuolema. 

Useimmiten perheväkivallan taustalta löytyy omassa lapsuudessaan väkivallalla kohdeltu 

vanhempi. (Koski 1999, 22.) 

 

Laajan yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan noin puolet puolisoaan pahoinpitelevistä 

miehistä pahoinpiteli myös lapsiaan. Vastaavasti vajaa neljäsosa pahoinpidellyistä naisista 

käytti fyysistä väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Väkivallan ilmapiirissä eläminen vaikuttaa 

siihen, millaista käyttäytymistä pidetään normaalina ja asianmukaisena. Tämä voi vaikuttaa 

myös siihen, että rajoittamisen ja kasvattamisen keinot muuttuvat väkivaltaisiksi. Mikäli 

vanhemmat ovat itse kasvaneet väkivaltaisessa kodissa, alttius kohdella lapsia 

kovakouraisesti kasvaa entisestään. Lapseen kohdistunut väkivalta tulee kokemuksemme 

mukaan harvoin esille työskentelyn alussa. Lapset tarvitsevat paljon turvallisuutta 

voidakseen kertoa, mitä heille on tehty. Pidemmissä työskentelysuhteissa ja usein myös 

lasten ryhmässä tämä voi olla mahdollista. Mitä pienempi lapsi on, sitä vähemmän hänellä 

on käytössään keinoja jäsentää ja ymmärtää tapahtumia. Vauvaikäiset aistivat ympäristön 

ilmapiirin ja reagoivat voimakkaaseen meluun, vihaisiin äänenpainoihin, aikuisten 

ahdistukseen ja kiihtymykseen. Vaikka on todettu, että voimakas stressi vaikuttaa 

jatkuessaan keskushermoston kehittymiseen haitallisesti, juuri vauvojen tilanteelle ollaan 

kaikista sokeimpia. (Oranen 2001, 47.) 

 

Väkivaltaperheen lapset jäävät usein väkivaltatyöskentelyn ulkopuolelle. Niin vanhemmat 

kuin ammattilaisetkin sulkevat usein silmänsä lasten todellisuudelta ja sillä mitä väkivallan 

kokeminen tai todistaminen heissä aiheuttaa. Perusteluna kyseiselle toiminnalle esitetään 

mm. sitä, etteivät lapset ymmärrä mistä on kysymys tai väkivalta ei ole kohdistunut lapsiin. 
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Kuitenkin tutkimusten ja käytännön kokemusten perusteella lapset ovat yleensä 

huomattavasti paremmin selvillä kotinsa tapahtumista kuin mitä heidän vanhempansa 

haluaisivat uskoa. Vaikka lapset eivät olisi todistamassa pahoinpitelyä he vaistoavat 

väkivallan psyykkiset jäljet tai näkevät jälkiä, jotka paljastavat jotain pahaa tapahtuneen 

(Oranen 1998, 5.) 

 

Lapset eivät välttämättä ymmärrä, mistä aikuisten riidoissa on kysymys, mutta kuitenkin he 

ymmärtävät vanhempien pahan olon ja tunnistavat kyseessä olevan toisen 

vahingoittamisen. Lapset ymmärtävät olevansa riitelyn aiheena, kun riidellään asumis- ja 

kasvatuskysymyksistä. Usein lapset tekevät virheellisiä johtopäätöksiä tulkitessaan 

väkivaltakokemuksia, he uskovat riitojen olevan heidän syytään. Väkivallan todistajina 

olleet lapset muistavat usein yksityiskohtia riidoista. Pienet lapset eivät pysty erottelemaan 

yksittäisiä riitoja toisistaan eivätkä osaa antaa johdonmukaista kuvausta siitä, mitä on 

tapahtunut. He saattavat kuitenkin leikeissään toistaa jotain tappelun kohtaa tai huudettua 

lausetta. Aivan pienet lapset muistavat tunteillaan ja kehollaan. Traumaattiset muistot eivät 

unohdu aikuisuudessakaan, vaikka niitä ei tietoisesti muistaisikaan. (Oranen 1998, 7.) 

Erilaisissa perheen kriisitilanteissa Paavilainen korostaa kotikäyntien tärkeyttä ja painottaa 

niiden aikaista aloittamista, luottamuksellista suhdetta vanhempiin, huomion keskittämistä 

lapsiin sekä mahdollisimman konkreettisen avun antamista lapsille. Perheen toiminta on 

lapsen, vanhempien ja perheen oikeuksien yhteensovittamista. Lapsen tilannetta on 

vaikeata selvittää tai parantaa ilman, että koko perhettä autetaan. (Paavilainen 1998, 35, 

39.) 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla tukihenkilötoimintaa väkivaltaperheissä.  

Tutkimustulosten yhteydessä esitän suoria lainauksia päiväkirjoista kursivoidulla tekstillä.  

Niiden avulla osoitan tulosten yhteyden päiväkirjoihin ja siihen tulokseen, josta olen 

analyysin edetessä muodostanut perusprosessin eli ydinkategorian, neljä yläkategoriaa, 

niiden alakategoriat ja substantiiviset koodit. Kuvaan tukihenkilötoimintaa neljän 

yläkategorian kautta: arkielämän taitojen opettaminen, lasten kasvattaminen, menetelmät 

väkivalta-asioiden läpikäymiseen ja moniverkostotyötä viranomaisten kesken. 

Kirjoittaessani analyysia olen poistanut ihmisten ja paikkojen nimet tunnistamisen 

välttämiseksi.  

 

Suorat lainaukset projektipäiväkirjoista pyrin valitsemaan niin, että ne kertoisivat lukijalle, 

minkälaisin perustein johtopäätöksiä on tehty. Siteerausten tarkoitus on myös tuoda 

tutkimuksen kohteet lähemmäksi lukijaa ja muistuttaa, että tutkimus kertoo elävästä 

elämästä. (Grönfors 1985,183.) 

 

Ydinkategoria on tukihenkilötoiminta Koti-ovella-projektissa. Yläkategoriat ovat 

arkielämän taitojen opettaminen, lasten kasvattaminen, menetelmät väkivalta-asioiden 

läpikäymiseen ja moniverkostotyö viranomaisten kanssa. 
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Taulukko 2. Tukihenkilötoiminta Koti-ovella –projektissa 

Arkielämän 
taitojen opettaminen Lasten kasvattaminen 

Menetelmät väkivalta-
asioiden läpikäymiseen 

Moniverkostotyö 
viranomaisten kanssa 

Kodin siistiminen 
Yksinhuoltajan tukeminen 
kasvatusasioissa 

Keskusteleminen ja 
kuunteleminen Sosiaalityöntekijät 

Ruuan valmistaminen Koulunkäynnin tukeminen 
Kuvataideterapia/ 
piirtäminen Lähikauppias 

Raha-asioiden hoitaminen 

Sääntöjen ja sopimusten 
noudattaminen ja 
valvominen Saduttaminen 

Näppihaukka -
projektityöntekijä 

Käytännön asioista 
huolehtinen 

Ristiriitatilanteiden 
selvittäminen Tunneharjoitukset Poliisi 

  
Oikean ja väärän 
opettaminen Leikkiminen ja pelaaminen Opettajat 

  Rajojen asettaminen Ryhmätoiminta 
OYSin etäpoliklinikan 
sairaanhoitaja 

  
Sosiaalisten taitojen 
opettaminen   Perhelääkäri 

5.1 Arkielämän taitojen opettaminen 
 
Arkielämän taitojen opettamista kuvaavat alakategoriat ovat kodin siistiminen, ruuan 

valmistaminen, raha-asioiden hoitaminen ja käytännön asioiden hoitaminen. 

 

 

5.1.1 Kodin siistiminen 
 

Kodin siistimistä saimme tehdä kahdessa perheessä. Äidit olivat niin uupuneita, että eivät 

jaksaneet keskittyä kodin siisteyteen. Ihan aluksi aloitimme usein kodin siistimisen, kun 

menimme perheeseen. Siistimme lasten kanssa yhdessä paikkoja. Kotitöiden lomassa 

keskustelimme asioista. Opetimme lapsille kotitöiden tekemistä. Lapset tekivät mielellään 

meidän kanssa kotitöitä ja huomasivat itsekin siivoamisen tarpeellisuuden. 

 

Lapset olivat levottomia ja asunto oli kuin pommin jäljiltä jälleen. Lajittelimme pyykkejä ja 

petasimme sängyt sekä tyhjensimme puhtaat astiat koneesta ja laitoimme tilalle likaiset, 

joita jäi vielä roppakaupalla yli koneen. 

 

 Poika tuumasi sänkyä petatessamme, että ”kyllä me ollaan oikeastaan aika sikoja…”  

 

Perheen äiti näytti olevan kovin väsynyt ja koti oli hieman rempallaan. 
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Samalla, kun keskustelimme täytin astianpesukoneen ja laitoin sen päälle ja tiskasin loput 

astiat, mitkä eivät koneeseen mahtuneet ja niitä olikin aika paljon. Keittiö oli todella 

sekaisin, niin kuin muutkin huoneet. 

 

Tiskit tippuivat pöydältä ja koti oli kuin pommin jäljiltä. 

 

Kodin siistimistä saimme tehdä usein lasten kanssa. ”Sanotaan, että kodista näkee, miten 

perhe voi”. Tämä sanonta muistui usein mieleen. Kaikissa perheissämme äitien jaksaminen 

oli äärirajoilla, mikä näkyi kotien siisteydessä. 

 

 

5.1.2 Ruuan valmistaminen 
 
Menimme usein perheeseen iltapäivällä, niin saimme olla ruuanlaitossa mukana. 

Kannustimme nuoria ruuanlaittoon ja valmistimme heidän kanssa ruokia yhdessä. 

Yhdessä perheessä ei tehty useinkaan lämmintä ruokaa. Olimme äidin apuna ruuanlaitossa, 

koska näimme, että äiti tarvitsi tukea. Jokainen otti jääkaapista, mitä löysi. Joskus jääkaapit 

ammottivat tyhjyyttä, koska äideillä ei ollut rahaa käydä kaupassa. Usein ruuanlaiton 

yhteydessä juttelimme mieltäpainavista asioista. Nuorten ja lasten oli helppo jutella työn 

touhussa. Lapset innostuivat joskus tekemään meille yksin ruokaa. 

 

Äiti vain huokaili ja silmät pyörivät päässä. Ruokavarastot olivat tyhjät ja tili tulee vasta 

perjantaina. Kaapissa ei todellakaan ollut juuri mitään. 

 

Kuorimme tytön kanssa pottuja ja laitoin ruoan valmiiksi. 

 

Joutessani pyöräytin pannarin. Poika halusi pelata ja seurasin hänen pelaamistaan ja 

juttelimme samalla. Innostuneena hän kertoi ”takaa-ajo” –peliin liittyvistä jutuista ja minä 

kuuntelin ja vatkasin taikinaa. 
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Päätimme keskittyä loppuajaksi äitiin, kun tämä saapui uupuneena (kuten tavallista) 

töistään. Äiti alkoi laittamaan ruokaa (heitti potut altaaseen ja jauhelihan 

sulamaan).Autoin häntä. 

 

Tyttö teki meille pitzaa.  

 

Juttelimme  äidin kanssa ja minä laitoin ruoan. 

 

Olimme usein ruuanlaitossa apuna, jotta lapset saivat lämpimän ruuan. Lapset olisivat 

jääneet ilman ruokaa, jos emme olleet mukana. Ruuanlaiton ohessa oli helppo keskustella 

asioista. 

 

 

5.1.3 Raha-asioiden hoitaminen 

 

Kävimme kahdessa perheessä läpi heidän taloudellista tilannetta usein. Mietimme yhdessä, 

miten selvitään eteenpäin. Opastin yhtä äitiä laskunmaksuissa. Laitoimme laskut 

kiireellisyysjärjestykseen ja kävimme maksamassa laskuja äidin kanssa. Äidillä eivät 

voimavarat riittäneet laskujen maksamiseen ja niiden maksuun laittamiseen, vaan hän 

tarvitsi siihen tuekseen toisen aikuisen. Opetin äitiä rahankäytössä, koska hän oli itsekin 

huolissaan rahankulumisesta. 

 

Äiti laski laskujaan tuskaisena. Mummo on avustanut perhettä talven aikana n. 20 000 

mk:lla! Äiti ostelee ja tilailee kaikenlaista ylimääräistä niin itselleen kuin lapsille. 

Puhelinlaskutkin hipovat pilviä, kotipuhelin yli 800mk + laskut kolmesta kännykästä!  

 

Ja taas saatiin laskuja maksettua. Nyt niitä on maksettu 11000mk. 

Nyt oli hyvä sauma ottaa puheeksi laskupino. Lajittelin laskut, mitkä pitää maksaa heti 

,kun tulee rahaa. Kehoitin äitiä menemään pankkiin laskujen kanssa, heti kun tulee rahaa. 

Perintälaskuja isot pinot,, jotka kasvavat korkoa. Äiti oli suostuvainen, että maksetaan, 

mutta hän ei itse kykene niistä huolehtimaan. Raha menee sitä mukaa kuin tulee ja laskut 
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kerääntyvät. Äidille tulee rahaa kuussa 11 000mk . Mikäli äiti ei maksa itse niitä, käyn 

hänen kanssaan joka kuukauden lopussa hoitamassa laskuja.   

 

Painotin, että äidin pitää laskea rahat tarkoin, ettei tule yllätystä ennen seuraavaa 

rahapäivää.  

Minulle tuli sellainen tunne, ettei äiti maksa laskuja, niinpä otin käsipuolesta kiinni ja 

kävimme yhdessä maksamassa kolmella tonnilla laskuja. Meillä kaikilla oli hyvä mieli, että 

saatiin maksettua.  

 

Sonera oli katkaissut äidin liittymän maksamattomien laskujen vuoksi. ja linjaa ei saa auki 

edes hätätilanteessa.  

 

Tälläisessä tilanteessa äidit tarvitsevat ehdottomasti tuekseen ihmisen, joka auttaa raha-

asioissa. Rahankäytössä oli ongelmia niin lapsilla kuin aikuisilla. 

 

 

5.1.4 Käytännön asioista huolehtiminen  

 

Äidit olivat niin uupuneita, että asioiden hoito virastoihin oli heille ylivoimaisen vaikeaa. 

He tarvitsivat rinnalle aikuisen tuekseen asioiden hoitoon. 

 

Autoin äitiä täyttämään lomapaperit. 

 

Sovimme hakevamme äidin töistä ja hakevamme hänen kanssaan sairaslomaa 

loppuviikoksi, koska hän  ei ollut nukkunut muutamaan yöhön juuri lainkaan ja ei voinut 

keskittyä työhönsä tällaisessa tilanteessa. 

  

Hain äidin töistä ja lähdimme laittamaan avioeron vireille. Äiti oli rauhallisena, minä 

rinnalla tukena. 
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Juttelin äidin kanssa lääkärinlausunnosta ja äiti ei aikonut millään soittaa ja pyytää 

lausuntoa. Oli kokenut käynnin siellä aivan turhaksi, ja ei ollut ymmärtänyt lääkärin 

kysymyksiä eikä edes kuullut kaikkea, mitä se oli puhunut. 

 

Äiti oli aivan saamaton ja minun piti lähes kädestä pitäen naputtaa puhelinnumerokin 

valmiiksi ja käskeä äitiä soittamaan eri paikkoihin, kun poika ei tullut kotiin.. 

 

Ihan pienet käytännön asioiden hoito tuotti perheille ongelmia. Heillä ei ollut voimavaroja 

hoitaa asioita. 

 

 

5.2 Lasten kasvattaminen 
 
Lasten kasvattamista kuvaavat alakategoriat ovat yksinhuoltajan tukeminen 

kasvatusasioissa, koulunkäynnin tukeminen, sääntöjen ja sopimusten noudattaminen ja 

valvominen, ristiriitatilanteiden selvittäminen, oikean ja väärän opettaminen, rajojen 

asettaminen ja sosiaalisten taitojen opettaminen 
 
 
5.2 1 Yksinhuoltajan tukeminen kasvatusasioissa 
 
Olimme äidin tukena kasvatusasioissa. Äidit olivat hyvin neuvottomia kasvatusasioissa. He 

eivät kyenneet asettamaan rajoja ja olemaan vahvoja aikuisia. He kyselivät meiltä neuvoja. 

Äidit pyysivät tueksi meitä, kun he keskustelivat lasten kanssa. Äideillä oli ollut jo pitkään 

voimavarat vähissä. Heillä oli havaittavissa masennusta ja voimattomuutta jaksaa päivästä 

toiseen. Luonnehtisin äideille antamaa tukea kuunteluksi, läsnäoloksi ja turvaksi. 

 

Sain soiton lomaviikolla tytön äidiltä. Äiti soitti kännykkääni. Olin kolmensadan kilometrin 

päässä. Äiti oli paniikissa. Hänen tyttönsä oli ollut mukana hukuttautumisyrityksessä, jossa 

oli ollut kolme tyttöä yhtä hukuttamassa viime kesänä. Nyt selvisi tytön suuri salaisuus, 

jota hän on pitänyt mielessään. Annoin äidin selittää ja pysyin rauhallisena. Äiti halusi, 

että minä olen mukana, kun hän kertoo tytölle. Hän ei tiedä, miten reagoisi, jos olisi yksin 

kertomassa. Hän kertoi myös lyöneensä tyttöä joskus, kun hermostuu. Äiti aloitti ja tyttö 

alkoi pikkuhiljaa kertoa tarina. Hän käpertyi minun syliin ja välistä huusi kurkku suorana. 
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Me saimme asian puhuttua ja tyttö sanoi olleensa rannalta katsomassa, kun yhtä tyttöä 

yritettiin hukuttaa, ei painamassa päätä veden alle. 

 

Poika tuli käymään kotona ja juuri kun olimme lähdössä kuulimme, kuinka poika kerjäsi 

äidiltään ruokarahaa. Olimme palaverin jälkeen keskustelleet siitä kuinka pojan tulee 

ottaa vastuu itsestään, elämisestään ja asumisestaan ja ettei äidin asia ole huolehtia täysi-

ikäisestä pojasta, jolla ei ole aikomustakaan tehdä itse mitään tilanteensa eteen. 

 

Juteltiin siitä, kuinka kaikki lapset pitää vastuuttaa tekemään kotitöitä viikkorahansa eteen.  

 

Äiti  soitti minulle eilis iltana ja pohti mitä hänen tulisi tehdä lasten viikonloppureissujen 

suhteen. 

 

 Äiti soitti päivällä töistä. Hän oli menossa koululle juttelemaan pojan koulunkäynnistä. 

Opettaja oli esittänyt testeihin käyttäytymisen takia. Äiti oli myös huolissaan tytöstä. Tyttö 

ei puhu ja käyttäytyy aggressiivisesti. Tyttö pitää jotain sisällä. Ehdotin tytölle 

psykologiaa, mutta hän haluaa mieluummin puhua nyt minun kanssa kuin taas jonkun 

vieraan ihmisen kanssa. Tyttö raivoaa. Yhtenä päivänä hän oli mennyt huoneeseen ja 

itkenyt pikkutuolissa pitkään ja katkerasti ja halunnut olla yksin. Äiti toivoi, että me 

voisimme auttaa tyttöä. 

 

Äiti tuntui olevan aika lopussa, jälleen kerran. Äidin mielestä lapset on ehdottomasti 

saatava puhumaan isän tekemisistä, jos se mitenkään voisi auttaa perhettä saamaan 

pikkuveljeä takaisin. Tuntuu hieman siltä, ettei äiti nyt enää ajattelekaan suurempien 

lasten parasta, vaan ikäänkuin painotti meitä puhuttamaan lapsia. Sanoin äidille ettei 

pakottaa voi, mutta yritetään. Lapset kyllä tietävät että puhumisellaan voivat auttaa 

perhettä saamaan pikkuveljen takaisin, mutta siltikin se kauhistuttaa molempia. Tyttökin 

sanoi, että hänen pitää vain unohtaa.  

 

Äidit tarvitsivat tukea kasvatuksessa. He pyysivät meitä selvittämään vaikeita tilanteita. 

Heillä oli vanhemmuus hukassa.  
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5.2.2 Koulunkäynnin tukeminen  

 

Alkukeskusteluissa kävi jo ilmi, että nuoret kaipaavat tukea koulunkäyntiin liittyvissä 

asioissa. Autoimme läksyissä, kyselimme kokeisiin. Keskustelimme koulunkäynnin 

tärkeydestä. Lapset puhuivat paljon kouluvaikeuksistaan ja silloin pyrimme toimimaan 

kuuntelijana. Seurasimme lasten lukujärjestyksiä ja jakson vaihtumisia. Kävimme koululla 

verkostopalaverissa. Ja kun mainitsimme tavoitteellisesta toiminnasta, esille nousivat 

koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa tukeminen.  

Poika halusi, että autan läksyjen teossa ja hän ylpeänä kertoi saaneensa hyvän numeron 

matikan kokeesta. 

 

Kysyin, mitä poika haluaisi tehdä ja puheeksi tuli läksyjen teko ja lähitulevaisuudessa 

olevan enkun tentti. Päätimme prepata englantia. Poika luki aluksi sanoja ja minä tein 

hänelle sanakokeen. Tarkistimme sen yhdessä, jonka jälkeen teimme tehtäviä työkirjasta. 

Aika kului todella nopeasti ja pyysin poika vielä lukemaan koealueen kappaleetkin. 

 

Pojalla oli suuria keskittymisvaikeuksia matikan läksyjen kanssa ja poika piti useaan 

otteeseen raahata pöydän ääreen niitä tekemään. Ruotsin kurssi jatkuu seuraavassa 

jaksossa joskus helmikuulla ja pyysin poikaa selvittämään tarkat jaksojen vaihtumisajat. 

Poika ei ollut kovin huolellinen koulukirjojensa eikä tehtäviensä suhteen ja keskustelimme 

koulunkäynnin tärkeydestä, vaikka se ei aina kovin kiinnostaisikaan. Pojalla ei ollut 

mitään tulevaisuuden suunnitelmia työelämän suhteen, joten hän ei myöskään ollut 

koulutuksen suhteen miettinyt mahdollisia jatko-opintoja.  

 

 Sitten poika tuumasi, että heillä on enkun koe ens tiistaina. Kysyin, onko hän lukenut vielä. 

Hän vastasi ei. Katsoin alueen kirjasta ja kysyin haluaisiko poika tehdä joitakin 

harjoituksia alueeseen liittyen. Poika pyysi minua kyselemään sanoja, ja tein niin. Aika 

kului nopeasti ja useat sanat olivat hukassa, koska poika ei ollut vielä lainkaan lukenut. 

Pyysin poikaa kääntämään muutamia lauseita englanniksi ja se sujui yllättävän hyvin.  

 

Aloitimme pojan kanssa läksyistä ja samalla keskustelimme koulunkäynnistä. Kun kysyin 

ymmärtääkö poika, miten vakava tilanne hänellä on ja mahdollinen siirtyminen toiseen 
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kouluun on edessä, mikäli koulunkäynti ei parane. Poika kertoi opettajan puhuneen hänen 

kanssaan asiasta, ja kysyin mitä hän on itse ajatellut asian hyväksi tehdä? Poika oli 

hieman vaivautunut, mutta kertoi, että nyt hän on ollut tunneilla eikä ole lintsannut 

koulusta pitkään aikaan. Keskustelimme myös syistä, miksi koulunkäynti ei kiinnosta. Hän 

väitti yhden pojan kiusaavan häntä välitunnilla. 

 

Otimme puheeksi tytön oman koulunkäynnin ja kysyin hänen omaa mielipidettään asiasta. 

Tyttö ei oikein osannut sanoa mitään muuta kuin, että koulumatkat rasittavat. Hänellä oli 

opettajien kanssa sopimus, että mikäli tyttö mielii saada keväällä paperit kouraan, hänen 

on oltava tunneilla eikä lintsausta hyväksytä lainkaan. Maalailin hänen tilannetta 

keväällä, mikäli lintsaus jatkuu. Ei todistusta, ei uutta koulupaikkaa, ei töitä, ei rahaa, 

pitkä tie lähteä esim. 10 luokalle suorittamaan rästiin jääneitä kursseja jne. Tyttö tuntui 

olevan tietoinen asioista, mutta siltikään ei aamuisin aina jaksa lähteä kouluun. 

 

Nuoret pyysivät usein auttamaan läksyissä ja olivat tyytyväisiä, kun heillä oli aikuinen 

tukena. Kaikilla nuorilla oli vaikeuksia koulunkäynnissä. 

 

 

5.2.3 Sääntöjen ja sopimusten noudattaminen ja valvominen 
 
Keskustelimme sääntöjen ja sopimusten noudattamisesta nuorten kanssa. Pidimme kiinni 

niistä ajoista, mitä olimme sopineet. Opetimme äideille, että lapsilla on oltava säännöt ja 

sopimukset, joista he pitävät kiinni. 

 

Sovimme lopuksi, että silloin kun tulen hänen luokseen, ei kavereita kutsuttaisi kotiin ja 

ettei muita menoja sovittaisi. Poika kertoi unohtaneensa että tulemme ja tarkistimme 

seuraavan ajan yhdessä. 

 
Pojan kaverit soittelivat vähänväliä, mutta onneksi äiti vastasi puhelimeen ja sanoi 

poikansa vapautuvan tietyn ajan päästä ja soittavan sitten. Poika oli aika hepulissa illan 

suhteen ja se näkyi ulospäin hermostuneisuutena. Pojan tuli tarkoin tietää, milloin 

lopetamme hommat ja kun sanoin ajan hän heti tuumasi, että juttelemmeko kokonaiset 1,5 



68 
 
tuntia? Aika oli kuitenkin määritelty ja sanoin, että lopetamme sitten kun tuntuu sopivalta 

ja lopulta aikaa kuitenkin vierähti lähes sovitun verran. 

 

 Kun poika tuli, hän kertoi lähtevänsä sählynpeluuseen ”meidän ajalla”. Kerroimme, että 

meidän ajoista pidetään kiinni, mutta lupasimme nyt ekakerralla mennä, mutta vastedes on 

muistettava tarkoin meidän ajat.  

 

Poika tuli myöhässä. Keskustelimme sovituista ajoista pojan kanssa. 

 

Sovimme lopuksi, että silloin kun tulen hänen luokseen, ei kavereita kutsuttaisi kotiin ja 

ettei muita menoja sovittaisi. Poika kertoi unohtaneensa että tulemme ja tarkistimme 

seuraavan ajan yhdessä. Teimme selväksi, ettei vastaisuudessa voi toimia näin, kun meillä 

on sovitut ajat. Poika näytti ymmärtävän ja tavallaan lupasi nyökytellen, ettei vastaavaa 

tapahtuisi. 

 

Sääntöjen ja sopimusten noudattaminen ei ollut helppoa. Lapset eivät noudattaneet 

sopimuksiamme ja me jouduimme puhumaan heille tiukasti sääntöjen noudattamisesta. 

 

 

5.2.4 Ristiriitatilanteiden selvittäminen 
 
 Jouduimme usein selvittelemään lasten riitoja. Perheissä on väkivalta opittu 

käyttäytymismalli. 

 

Lapset olivat riidelleet, kun saavuimme asunnolle. Huomasin tytöstä, että tämä oli itkenyt 

ja kysyin siihen syytä. Selitysten kautta kävi ilmi, että tyttö oli aloittanut riidan 

potkaisemalla poikaa, joka oli vastannut potkuun hieman rajummin. Tyttö oli kostoksi 

repinyt pojan julisteet seinältä, josta poika oli hyvin loukkaantunut. Tyttö oli lukinnut 

huoneensa oven, ettei poika pääse repimään hänen julisteitaan. Hieman pakottaen 

käskimme lapsia sopimaan, ja saimme tilanteen rauhoittumaan. 
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Ollessamme tytön huoneessa pojan oli kuin pakko räplätä jotain tytön julisteesta ja kun 

kielsin, hän pikkaisen repäisi ovessa olevasta piirustuksesta ja kiusallaan heitti palasen 

päin tyttöä. 

 

Lapset kinastelivat keskenään  ja kielen käyttö toisiaan kohtaan oli aika epämiellyttävän 

tuntoista. 
 

 

5.2.5 Oikean ja väärän opettaminen 
 
Useammalla nuorella oli varastelua, mopolla ajoa ala-ikäisenä ja  ilman kypärää. 

Valistimme nuoria päihteiden ja huumeiden vaaroista, silloin, kun tuli puheeksi heidän 

alkoholin  tai huumeiden kokeilu. Opetimme lapsille, mikä on oikein ja mikä väärin. 

 

Tytöt ajelivat kuin porot tiellä ja Lauran kypäräkin oli jäänyt tarhaan. 

 

Poika tuumasi, ettei koulussa oltu puhuttu asiasta mitään ja että hän aikoo käydä 

sopimassa sen varastelun maksamalla. Äiti oli kuulemma luvannut, että poika saa käyttää 

siihen viikkorahansa. Olimme sitä vastaan ja sanoimme, että työllä se kuuluu sovittaa, ettei 

äidin tarvitse edes antaa tapauksen johdosta mitään viikkorahoja.  Poika meni taas 

vähäksi aikaa omaan sänkyynsä peitto korvilla rauhoittumaan ja lopulta tilanne puhuttiin, 

sovittiin ja selvitettiin kättä päälle ja halauksella.   

 

Poika kertoi omista töppäyksistään ja yhden varastelun tiimoilta oli poikinut ihan 

palkallista työtäkin työsovittelun jälkeen. Olivat kaverinsa kanssa varastaneet jonkun 

ravintolan kellarista kakun, kun olivat olleet niin nälissään.  

 

Poika kertoi, että mökillä on hänen veljensä (15v) viritetty mopo, jolla hän on saanut 

edellisenä kesänä ajella ja jolla hän saisi todennäköisesti ajella myös jatkossa. Kerroin, 

että laki kieltää sinua ajamasta ja, että lakia on noudatettava. 
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Poika tuli kotiin kaverinsa mopon kyydillä. Pojat olivat alaikäisiä, mopon omistaja vasta 

12v ja poika oli kyydissä vielä ilman kypärää. Otin asian puheeksi heti, kun poika tuli 

sisälle ja pidimme pienen keskustelutuokion. 

 

Mopon omistajan vanhemmat olivat vielä antaneet pojalle luvan ajella lähimetsässä ja 

pururadalla. Teroitin pojalle, ettei se todellakaan ole laillista puuhaa muualla kuin 

yksityisellä pihatiellä. Jos pojat jäisivät kiinni siitä, tulisi kaikille merkintä papereihin. 

Poika ei tuntunut paljon välittävän, oliko puuha laillista vai ei ja kertasin asian 

laittomuutta useamman kerran. 

 

Juttelimme tytön kanssa koko ajan tapahtumasta ja sanoin, että sinun on kerrottava totuus 

sovittelussa ja oltava ennen kaikkea koko ajan rehellinen.  

 

Tyttö oli ollut kavereidensa kanssa juomahommissa ja oli juonut niin, ettei ollut enää 

tolpillaan pysynyt saatikka kunnolla muistanut tapahtuneesta. Porukka oli ollut jossakin 

rappukäytävässä ja Mari oli kaatunut, niin että oli lyönyt päänsä seinään. Kaverit olivat 

soittaneet ambulanssin ja Mari oli viety sairaalaan. Siellä oli todettu aivotärähdys ja oli 

soitettu kotiin. 

Tyttö oli ollut kavereidensa kanssa juomahommissa ja lähtenyt kaupungille. Tytöt olivat 

olleet kovin humalassa jossain torinrannan tuntumassa ja seuraan oli lyöttäytynyt 

muutama jätkä. Tyttö oli lähes sammunut jonnekin nurmikolle ja joku jätkä oli ruvennut 

käymään käsiksi ja tytön kaverit eivät olleet noteeranneet tapahtumaan mitenkään. 

Onneksi paikalle oli tullut poliisipartio joka oli korjannut ainakin tytön talteen. Laitokselta 

oli soitettu kotiin ja isä oli hakenut tytön kotiin. Tyttö ei muista isänsä olleen kovin 

vihainen eikä asiasta oltu puhuttu kotona sen kummemmin. 

 

Poika kertoi hyvin avoimesti kokeilleensa tupakkaa ja käyttäneensä silloin tällöin 

alkoholia kavereiden kanssa. Hänen äitinsä ei tosin asiasta tiedä ja lupasin olla 

kertomatta. Kysyin pojan mietteitä siitä, jos äiti saisi tietää, että miten äiti suhtautuisi 

poikansa alkoholinkäyttöön. Poika arveli äitinsä sanovan siihen malliin, että rahaa ei tipu 

niin kauan kuin ryyppäät ja omapahan on asiasi. Kyselin myös alkoholin määrää, mitä 

poika on illan aikana juonut ja hän sanoi keskimäärin juovansa 5 siideriä. Sanoin, että se 
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on aika paljon häneen ikäänsä ja kokoonsa nähden, ja että siitä hän kyllä humaltuu aika 

paljon. Poika ei kieltänyt asiaa, vaan nyökkäili. Kysyin onko hänelle sattunut mitään 

ikävyyksiä tai onko tullut tehtyä humalassa sellaista, mitä on joutunut katumaan. Kaikki on 

kuulemma mennyt ihan hyvin. Poika kuitenkin tuntui ymmärtävän sen että järki pitää pitää 

päässä ja kovin humalaan ei itseään saa juoda. Otin kuitenkin aika kielteisen kannan 

hänen juomiseensa, mutta ilmaisin sen ulos huolena ja mahdollisina vaikeuksina, johon 

juominen voi pitemmällä tähtäimellä johtaa, enkä tuominnut häntä.  

 

Kesällä join aika paljon alkoholia ja sitten riehuimme kavereiden kanssa. Me tappelimme, 

teimme pikku rikoksia ja ajelimme päissä mopolla ja autolla. Eräänä maanantaina otettiin 

kavereiden kanssa kaljaa eräässä puistossa. Oli ilta ja sinne puistoon tuli hoppareita ja 

neekereitä, ne rupesivat haastamaan riitaa ja minä otin puukon ja heiluttelin sitä ja sanoin 

alkakaapas lähteä. 

 

Sitten yks neekeri otti aseen ja laittoi sen mun otsaa vasten ja Kysyi:” Onko sinulla jotain 

asiaa?” Minä sanoin: Ei ja lähdimme pois. Otin lisää kaljaa ja ajattelin, miten voisin 

kostaa. Päätin ajaa autolla heidän päälle. Hain kaverini auton ja otin porukkaa kyytiin ja 

lähdettiin ajelulle. Se matka päättyi puuhun ja nyt saan maksaa itseni kipeäksi.” 

  

 Kysyin pojalta onko hänellä kokemuksia alkoholista ja poika kertoi avoimesti.  Kaveri oli 

yllyttänyt juomaan salmiakkikossua ja pojat olivat olleet jossakin rappukäytävässä. Poika 

oli juonut pohjanmaan kautta ja kaveri oli jättänyt pojan yksin rappukäytävään ja lähtenyt 

kotiin. Poika oli tehnyt matkaa kotiin pyörän kanssa, mutta oli ollut niin humalassa ettei 

ollut pysynyt pystyssä, vaan tuupertunut tienposkeen. Joku ohikulkija oli soittanut 

ambulanssin ja poika oli viety sairaalaan. Kotiväki ei tiennyt missä poika on ja oli 

huolestunut kun ei kuulunut kotiin. Lopulta oli selvinnyt että poika on sairaalassa, ja 

lopulta oli pojan kaverikin tunnustanut pojan juoneen. Pojalla oli ollut veressä paljon 

alkoholia ja kotiin hän oli päässyt seuraavana päivänä.  

 

Lapsille sai opettaa päivittäin, mikä on oikein ja mikä väärin.  
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5.2.6 Rajojen asettaminen 
 
Olimme perheissä turvallisia aikuisia, jotka uskalsimme asettaa rajat oireileville lapsille. 

Äidit eivät jaksaneet pitää rajoja. Rajojen pitäminen vaati meiltä sinnikkyyttä, koska lapset 

eivät olleet tottuneet rajoihin. Heidän omaan kotiin tuli vieras aikuinen, joka setti heille 

rajat. 

 

 

5.2.7 Sosiaalisten taitojen opettaminen 
 
Perheissä lapsilla oli usein riitaa. He nimittelivät toisia ja kävivät käsiksi. Me opetimme 

heille, miten asioita käsitellään. Opetimme antamaan sisaruksille omaa aikaa ja tilaa. 

Kävimme koulukiusaamistilanteita läpi, miten niissä pitää toimia. 

 

Poika sätti ja väheksyi koko ajan tytön sanomisia ja yritti kaikin keinoin nolata tyttöä 

tämän sanomisista ja tekemisistä. 

 

Pojalla ja tytöllä tuntuu olevan koko ajan jonkinlainen kilpailu päällä kaikesta 

mahdollisesta. Molemmat ärsyttävät tahallaan toisiaan, poika ehkä enemmän suullisesti ja 

tyttö fyysisesti. Lopputulos on kuitenkin lähes aina käsirysy, joka loppuu kun toisella tulee 

itku ja se toinen on useimmiten tyttö. 

 

Juttelimme riidoista ja poika kertoi riitelevänsä veljensä kanssa joka päivä jostakin. 

Isoveljet kiusaavat ja rääkkäävät ja joskus lyövätkin olkapäähän (leikillään), mutta se käy 

silti joskus niin kipeää että tulee itku.  Poika ajatteli, että toisen ärsytyksestä voisi yrittää 

olla välittämättä, mutta tuumasi ettei hänellä ainakaan ole maailman kestävimmät hermot. 

 

Sosiaaliset taidot olivat hukassa lapsilla. Heillä tuli jatkuvasti riitaa kotona ja kodin 

ulkopuolella. 
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5.3 Menetelmät väkivalta-asioiden läpikäymiseen 
 
Menetelmät väkivalta-asioiden läpikäymistä kuvaavat  alakategoriat ovat keskusteleminen 

ja kuunteleminen, kuvataideterapia/piirtäminen, saduttaminen, tunneharjoitukset, 

leikkiminen ja pelaaminen ja ryhmätoiminta. 

  
Eri työskentelytapoja käyttäen lasten ja nuorten kanssa käsiteltiin mm. väkivaltaan, 

avioeroon, tunteisiin, erilaisiin ongelmiin ja ongelmanratkaisuihin liittyviä asioita. 

Työmenetelminä käytettiin keskustelua, piirtämistä, maalausta, savitöitä, satuja, draamaa ja 

musiikkia. Perheiden äitien kanssa tehtävä tukityö sisälsi arkipäivän vuorovaikutusta ja 

yhdessä tekemistä. Äitejä pyrittiin tukemaan vaikeissa ratkaisuissa, erilaisten asioiden 

hoidossa ja selvittelyssä, kodinhoidossa sekä lasten kasvatuksessa. Tukityö sisälsi myös 

koko perheen tilanteen arviointia ja mahdollisten perheiden tarvitsemien 

jatkotukitoimenpiteiden aktiivista etsimistä yhteistyössä muiden perheiden kanssa työtä 

tekevien viranomaistahojen kanssa. 

 

 

5.3.1  Keskusteleminen ja kuunteleminen 

 

Onnistuimme alussa luomaan luottamukselliset suhteet lapsiin, mikä auttoi lapsia 

avautumaan meille ikävissä asioissa. Lapset odottivat meitä tuleviksi, saattoivat hypähtää 

syliin ja innoissaan kertoivat meille kaikista mieltä askarruttavista asioista. Nuorten kanssa 

keskustelut olivat syvällisiä ja antoisia. Äidit olivat myös oikein yhteistyöhaluisia ja pitivät 

tärkeinä, että olemme tulleet heidän perheisiin. He itsekin tunsivat, että tarvitsivat 

kasvatuksessa apua ja tukea. Äidit kertoivat olevansa hyvillään tällaisesta projektista ja 

odottavat meidän tekevän lasten kanssa kaikenlaista mukavaa, mihin heillä ei ole ollut 

aikaa eikä energiaa vaikean elämäntilanteen vuoksi. Mietimme yhdessä perheiden kanssa 

tavoitteita toiminnallemme. Osa lapsista puhui avoimesti väkivaltatapauksista. Lapset 

kertoivat paljon erilaisia väkivaltatilanteita. 

 

Tytön avoimuus tuntui hyvältä ja tyttö puhui luontevasti vaikeastakin asiasta. Välillemme 

on mielestäni syntynyt hyvä suhde, ja uskon tytön luottavan minuun, mikä on 
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jatkotyöskentelyn kannalta upea asia. Olen myös tyytyväinen itseeni, koska olen myös 

osaltani onnistunut suhteen luomisessa. 

 

Istuin hiljaa ja odotin, mistä tyttö alkaisi puhua. Hänellä suretti, kun pikkuveli ei asu enää 

heillä. Hän pelkäsi, että isäpuoli kohtelee pikkuveljeä samalla lailla kun heitäkin. Hän 

sanoi, että hänellä tulee vähän väliä pelko pikkuveljen puolesta. 

 

Juttelimme kotiriidoista. Tyttö kertoi äitin sanoneen, ettei kotiriidoista saa kertoa 

kavereille. Poika kertoi, että poika oli lyönyt häntä eilen nyrkillä päähän, mutta ei 

muistanut syytä. Pojasta nuoremmat sisarukset sanoivat, että poika suuttuu ja läpsii. 

 

Perheellä oli menossa huoltajuuskiista hovioikeuteen. Äiti ehdotti tilannetta, jossa me 

olisimme mukana ja kaikki keskustelut nauhoitettaisiin, mitä mieltä lapset ovat isäpuolesta. 

Teimme tytön ja pojan kanssa nauhan oikeuteen, koska heidän äidillä ja isä-puolella oli 

huoltajuuskiista heidän velipuolestaan. Mietimme etukäteen, mitä asioita otamme. 

Makasimme lattialla ja meillä oli hyvä hetki. Tilanne meni hyvin. Molemmat lapset 

juttelivat. 

 

Tyttö kertoi isäpuolen suuttuneen ja aikoneen paloitella hänet ja pistävänsä pakastimeen. 

 

 Toisaalta lapset haluavat auttaa pikkuveljeä, mutta toisaalta eivät ole valmiita 

keskustelemaan kauheuksista, joita isä on heitä kohtaan tehnyt.  

 

Perheen äiti oli touhuksissa, koska hän ei voi viedä enää pikkupoikaa muskariin. Isä oli 

keittänyt sopan, koska poika oli yhden kerran ollut poissa sairauden takia. Äiti soitteli 

muskarin pitäjälle ja hommasi nauhalle todisteen, jossa oli myös isän uhkailu. 

  

Äiti oli erittäin huolestunut tytöstä, koska hän ei puhu ja käyttäytyy aggressiivisesti ja 

raivoaa. Ehdotin tytölle psykologiaa, mutta hän haluaa mieluummin puhua nyt minun 

kanssa kuin taas jonkun vieraan ihmisen kanssa. Yhtenä päivänä hän oli mennyt 

huoneeseen ja itkenyt pikkutuolissa pitkään ja katkerasti ja halunnut olla yksin. Äiti toivoi, 
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että voisin auttaa tyttöä. Minulla tuli sellainen tunne myös, että tyttö pitää jotain sisällä, 

niinpä haluan laittaa päällimmäiseksi tavoitteeksi avoimet keskustelut. 

 

Tyttö oli yhtenä päivänä mennyt yksin omaan huoneeseen ja itkenyt keinuhevosessa pitkään 

ja katkerasti. Tyttöä painaa asiat, mutta mikä? Tyttö välttelee puhumasta vaikeista asioista. 

Hän sanoo, ettei halua puhua niistä ja vanhoja asioita ei kannata kaivella. Siitä ei ole 

mitään hyötyä.  

 

Olin yllättynyt tytön sulkeutuneisuudesta. Aina kun aihealue liippasi läheltä jotakin 

vaikeaa asiaa tyttö lukkiutui täysin ja torjui minut. Kun keskustelu liikkui tutuilla ja 

turvallisilla alueilla tytöllä oli kova puheripuli, ei tahtonut saada suunvuoroa lainkaan. 

Jotenkin tuntuu, että tytön kohdalla on tehtävä paljon töitä. 

 

Yritimme saada keskustelua aikaiseksi myös isän tapaamisesta, mutta kumpikaan lapsi ei 

ollut innokas aiheesta puhumaan, vaan he vaihtoivat koko ajan puheenaihetta. 

 

Poika oli nähnyt useita tilanteita, kun isä oli haukkunut äitiä ja käynyt äitiin käsiksi. Poika 

muistaa myös tilanteen, jossa hänen isänsä on pahoinpidellyt pojan isoveljen 

sairaalakuntoon. Poikaa ovat nämä tilanteet pelottaneet ja hän on halunnut auttaa äitiään 

ja veljeään, mutta ei ole uskaltanut tehdä mitään. Pojan mielestä on parempi, etteivät äiti 

ja isä asu enää yhdessä, vaikka pojalla onkin isää ajoittain ikävä. Ilmi tuli myös 

vanhimman veljen 18v väkivaltaisuus, josta pojalla oli myös kokemuksia. Hän on joutunut 

ajoittain pelkäämään myös isoveljeään. 

 

Isä alkoi ottamaan viinaa, kun hyvä tilaisuus siihen tuli. minäkin lähdin kavereiden kanssa 

ulos ja otin keskikaljaa. Yöllä kun tulin kotiin, huomasin isän sammuneen. Menin 

pelaamaan huoneeseen playstationia. Olin humalassa ja pelasin. Sitten yhtäkkiä päätin 

lähteä ajelemaan isän autolla. Niinpä otin isän taskusta avaimet ja lähdin. Pistin kaasun 

pohjaan ja ajattelin olevani kunnon rallikuski. Yhtäkkiä menetin auton hallinnan ja ajoin 

rautakaiteeseen.. Kuului pam ja menin katsomaan, mitä tapahtui autolle. Rengas meni 

puhki ja kylkeen tuli naarmuja. Ajoin auton kotiin ja menin nukkumaan. Aamulla isä 

huomasi, että auto oli rikki tuli huutamaan, että olenko koskenut autoon. Tunnustin .Isä löi 
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minua useamman kerran kasvoihin. Sitten isä pisti minut korjaamaan auton renkaan ja 

pyysi anteeksi, kun oli lyönyt. Illalla isä alkoi uudestaan juoda ja tuli huutamaan taas 

autosta. Hän kävi taas kiinni ja löi minua. Lähdin kavereille. Kun tulin, isä oli 

nukkumassa. Yöllä isä tarttui taas minuun ja raahasi minut keittiöön, nakkasi minut 

sohvalle ja alkoi hakata. Sitten isosisko tuli väliin, mutta se ei vaikuttanut. Hän soitti 

poliisit ja he veivät isän putkaan. Poliisit näkivät minun naamasta, mitä oli tapahtunut ja 

isä sai jälkeenpäin pahoinpitelysyytteen.” 

 

Tyttö kertoi isänsä hakanneen heidän serkkupoikansa sairaalakuntoon. Olin aika 

hämmästynyt ja jotenkin myös todella pettynyt lasten isään. Tuntuu aivan hullulta, että 

mies menee pieksämään siskonsa pojan. Poika oli sairaalahoidossa. Tapahtumaa oli 

edeltänyt alkoholinkäyttöä, en tiedä pojan osuutta, mutta isä oli ollut humalassa. Riitaa oli 

tullut pojan pyrkiessä harjoittelemaan samaiseen putkifirmaan ja isä oli kertonut pitävänsä 

harjoittelijoita orjinaan. Poika oli uhitellut kertovansa isän mielipiteen pomolle jne. Tyttö 

oli tapauksesta hyvin tuohtunut.  

 

Poika vaikutti hyvin surulliselta kertoessaan isän lyöneen äitiä. Äänensävy, jolla poika 

kertoi isästään oli jotenkin hyvin pettynyt. 

 

Kun täytin seitsemän vuotta, äiti valmisti kakkua. Heille tuli riita ja isä väänsi koko 

kakkupohjan lyttyyn. Kerran isä hyppi meidän auton katolla. Hän nakkasi minun pyörän 

seinään. siitä lähti ratti irti ja rengas vääntyi. 

 

Puhe kääntyi heidän perheeseensä ja keskustelimme heidän elämästään isän vielä ollessa 

kotona. Tyttö kertoi hyvin avoimesti väkivaltaisista tilanteista, kuinka isä on uhkaillut äitiä, 

pahoinpidellyt veljiä ja käynyt myös tyttöön käsiksi. Tyttö kertoi myös raakasta tilanteesta, 

jolloin isänsä pahoinpiteli veljen (15v) sairaalakuntoon jo aiemmin sovitun riidasta. Äiti 

oli ollut Kuusamossa ja isä lapsineen kotona. Isä oli juonut ja tarjonnut myös pojalleen. 

Poika oli ilman lupaa ottanut perheen auton ja ajellut sillä niin, että rengas oli puhjennut 

ja puskuri mennyt vinoon. Isä sai selville ja riita sovittiin niin, että poika korjasi 

aiheuttamansa vahingot ja siivosi ja pesi auton. Seuraavana iltana isä joi jälleen ja 

hyökkäsi syyttä sohvalla makaavan pojan kimppuun ja yritti tukehduttaa tätä. Kylässä 
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olivat myös äidin veli lapsineen, ja kun poika pääsi isänsä otteesta irti, hän pakeni 

asunnolta serkkunsa kanssa. Pojat olivat yrittäneet Turvakotiin ja Onnelaan, mutta heitä ei 

oltu otettu kumpaankaan sisälle vaan poika oli mennyt takaisin kotiinsa siinä toivossa, että 

isä olisi sammunut. Aamulla isä oli repinyt pojan sängystä ja alkanut lyödä todenteolla, 

mitä kaikki toiset sisarukset olivat todistamassa. Poliisit oli soitettu paikalle ja asiasta oli 

tehty rikosilmoitus.  

 

Tyttö kertoi äidin yrittäneen ottaa isästä eroa useamman kerran ja eräs tapaus liittyy juuri 

yhteen ns. eroajasta. Äiti oli saanut Syynimaalta pienen asunnon ja hän ja tyttö olivat 

olleet tuolloin paikalla. Isän kanssa oli tullut jostakin asiasta riitaa ja äiti ja tyttö olivat 

paenneet pitkin metsiä Syynimaan asunnolle ja isä oli ajellut päissään autolla heidän 

peräänsä. Tyttö ja äiti olivat päässeet jotenkin toisen rapun kautta oman rappunsa 

saunatiloihin ja lukinneet itsensä pukukaappeihin ja pelänneet henkensä edestä. 

 

Isä oli soittanut su-ma välisenä yönä ja poika oli ollut puhelimessa. Isä oli uhannut tappaa 

itsensä ja vaatinut poikaa  tulemaan luokseen.  

 

Tyttö kertoi myös parista muusta isän aiheuttamasta väkivaltatapauksesta. Viikonloppuna 

oli kotona sattunut riitatilanne. Äiti oli lähtenyt käymään kavereidensa kanssa ulkona, ja 

lapset olivat jääneet keskenään. Perheen vanhin poika oli kutsunut kavereitaan kylään ja 

ryypännyt asunnolla (omassa huoneessaan kellarissa) ja musiikki oli pauhannut niin, 

etteivät nuorimmat olleet saaneet nukutuksi. Veljen kaverit (naispuoliset) olivat olleet 

häiriöksi, istuneet olohuoneessa, juoneet ja katsoneet telkkaria ja melunneet eivätkä olleet 

poistuneet tytön pyynnöstä huolimatta. Pienemmät sisarukset olivat peloissaan ja 

itkuissaan menneet tytön huoneeseen nukkumaan, mutta meteli oli ollut kova. Tyttö oli 

hermostunut ja  mennyt raivoamaan veljelleen melusta ja sisarusten pelosta ym. Veli oli 

ollut jo kovin humalassa, ja kun tyttö oli läpsäissyt poskelle oli veli lyönyt häntä nenään 

niin ,että oli alkanut tulemaan verta. Isoveli oli myös lyönyt veljeä (15v) niin, että otsaan 

oli tullut patti.  

Juttelimme tytön kanssa kuulumisia ja tyttö kertoi että edellisenä viikonloppuna poika oli 

riehunut kaverinsa asunnolla ja viillellyt itseään puukolla käteen niin, että se oli jouduttu 

viemään tikattavaksi. Äiti ei tapauksesta tiedä eikä saakaan tietää… Keskustelimme tytön 
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omasta turvallisuudesta ja siitä kuinka olisi parasta jos hän pysyisi veljestään 

mahdollisimman kaukana tämän ollessa humalassa. Puukolla viiltely oli selvästi 

järkyttänyt tyttöä.. Poika itse oli kipeenä ja makasi olohuoneen sohvalla huudellen kaikille 

vähemmän imartelevaan äänensävyyn.  

 

Pohdimme yhdessä tytön kanssa mitä tilanteelle olisi tehtävissä tai miten vastaavat 

tilanteet voitaisiin estää. Ehdotin hänelle, että hän yrittäisi ilmaista isoveljelleen miltä 

hänestä todella tuntuu ja saada myös veljensä kertomaan mikä häntä painaa. Tyttö kertoi 

isoveljensä olevan hyvin sulkeutunut ja vähäpuheinen, ainoastaan tämä humalassa joskus 

ilmaisee tunteitaan.  

 

Keskustelimme tytön omista vanhemmista ja kun kysyin ovatko hänen vanhempansa 

riidelleet niin, että tyttöä on pelottanut. Tyttö kertoi, ettei hän ollut varsinaisesti nähnyt 

riitoja, mutta hän on kuullut niitä omasta huoneestaan. Lapset olivat yleensä riitojen 

aikana omissa huoneissaan. Tyttö oli aina toivonut riidan loppuvan, ja hänen oli tehnyt 

mieli käydä sanomassa että lopettakaa, mutta hän ei ollut uskaltanut. Nyt on tytön mielestä 

hyvä, kun ei tarvitse pelätä, vaikka isää on aina välillä ikävä. Tyttö on jutellut riidoista ja 

peloista jälkeenpäin äitinsä kanssa ja turvakodilla. 

 

Poika kertoi, että veli on joskus aikanaan pelastanut isän hengen mökillä ollessa. Miehet 

olivat lähteneet humalassa kalaan ja vene oli kaatunut. Isä ei ollut pysynyt pinnalla 

känninsä vuoksi ja veli oli luotsannut sekä isän että veneen rantaan. 

 

Keskustelemalla ja kuuntelemalla saimme käytyä paljon väkivalta-asioita läpi. Lapset 

toivoivat rauhallisia juttelutuokioita Puhuminen ja siihen nivoutuva toiminnallinen 

prosessointi on ollut lapsille tärkeää. Tilaan liittyvä turvallisuus on ollut käänteentekevää. ” 

Ei tehtäisi mitään erikoista. Oltaisiin vaan ja juteltaisiin. Kunhan vaan saataisiin olla 

rauhassa, ilman kiirettä.” 

 

Viranomaisten ja asiakkaiden yhteistyön rakentamisessa keskeisiä asioita on 

molemminpuolisen luottamuksen saavuttaminen sekä vanhempien asiantuntemuksen 

vahvistaminen lastensa asioissa (Metteri 1996, 92). 
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Asiakasta tukevia auttamisvälineitä on koko ajan kehitettävä korostamalla 

vuorovaikutustaitojen merkitystä. Työntekijän tulee toimia aktiivisesti, sillä ammatillinen 

työ on aina tietoista ja tavoitteellista. Tavoitteisiin on vaikea päästä, mikäli asiakkaan 

elämän kokonaisyhteys jää hahmottamatta. (Metteri 1996, 92.) 

 

Pois sivuraiteelta- yhdessä eteenpäin-tukihenkilöprojektissa olleet 182 tukihenkilöä 

ilmoittivat seurantatiedoissaan tukemisen välineiksi puhumisen, keskustelun ja kuuntelun. 

Monissa tukisuhteissa puhuminen ja yhdessä tekeminen ovat niin voimakkaasti sidoksissa 

toisiinsa, ettei voida sanoa, kumpi niistä painottuu tukisuhteen tavoitteisiin pyrittäessä 

enemmän. Sen lisäksi he nimesivät tukisuhteen tavoitteiden saavuttamisen keinoiksi 

yhdessä ulkoilun, liikunnan, erilaiset harrastukset, asioinnin, kotitöiden yhdessä 

suorittamisen sekä tilaisuuksissa käymisen. (Lehtinen 1994, 38, 43.) 

 

Oppimisteorian mukaan käyttäytyminen on opittua ja oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.  Teorian mukaan lasten pahoinpitely on seurausta 

siitä, että on opittu vääriä tapoja lasten kasvatuksessa ja hoidossa tai että ei ole opittu 

oikeita tapoja. Vanhemmat, jotka ovat kokeneet rankaisevaa kasvatusta, voivat hyvinkin 

turvautua sellaisiin menetelmiin omien lastensa kanssa. (Corby 1993, 90.) 

 
 
5.3.2  Kuvataideterapia/ piirtäminen 
 
Aloitimme yksilötyön sukupuun ja perhekartan piirtämisellä. Kaikki lapset eivät olleet 

ensin innokkaita piirtämään sukupuuta, niinpä piirrätimme monia kertoja ilman kiireen 

tuntua ja näin saimmekin upeita keskusteluja aikaan. Pyrimme siihen, että lapset kertoivat 

omaan tahtiin asioita sukupuusta ja perhekartasta. Saimme paljon tietoa nuorten 

ihmissuhteista ja niiden merkityksistä. Perhekartoissa näkyi lapsen suhde sukulaisiin. 

 

Tärkeiksi suvun ihmisiksi piirtyivät isän puolen sukulaisista Iisalmessa asuvat mummo ja  

pappa, joiden luona poika käy suurinpiirtein kerran kuukaudessa. Mummoaan poika 

luonnehtii hössöttäväksi huolehtijaksi. Iisalmessa asuu myös mummun sisko, jonka luona 

serkukset käyvät usein yhdessä. Hänen luona pojilla on mahdollisuus ajella mikroautolla 

ja pappatunturilla. Tiivistä yhteyttä serkkupoikien kautta poika on pitänyt papan veljen 
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poikaan, joka on serkusten kummi. Isovanhemmilla on kasvattilapsinaan sisarusten 

serkukset, joiden omat vanhemmat olivat kykenemättömiä heistä huolehtimaan 

alkoholiongelmien vuoksi. Serkukset ovat suurinpiirtein saman ikäiset kuin perheen 

sisarukset (13- ja 10-vuotiaat pojat) ja poika koki suhteen varsinkin vanhempaan 

serkkupoikaan tärkeäksi ja läheiseksi, hyväksi kaverisuhteeksi. Serkusten äiti, pojan täti on 

nykyisin kuitenkin raitistunut ja pitää tiivistä yhteyttä poikiinsa. Täti on eronnut 

miehestään, poikiensa isästä. Serkusten isä pitää yhteyttä entiseen appeensa, mutta ei 

kovinkaan paljon omiin lapsiinsa. 

 

 Isästään poika kertoi ikävöivään sävyyn. Isä on ollut alkoholisti, mutta nykyisin kuulemma 

raitistunut. Pojalle oli hyvin tärkeää, että kirjoitan sen asian ylös, ettei isä ole enää 

alkoholisti. Pojan mukaan isä ei ole väkivaltainen. Yhteydenpidosta poika kertoi isän 

soittelevan silloin tällöin ja kertoi, että hän oli itse kirjoittanut isälle edeltävällä viikolla 

kirjeen. Poika toivoisi isän pitävän enemmän yhteyttä. Kertoi tilanteesta, jossa isä oli 

soittanut ja kertonut käyneensä Oulussa, ja olisi halunnut tulla käymään, mutta ei ollut 

tiennyt osoitetta.  

 

.Äidin sisko, perheineen asuu myös Iisalmessa. Tätiä poika luonnehti komentelijaksi ja 

kertoi äidillään olevan hyvät suhteet siskoonsa. Tädin miestä poika luonnehti hiljaiseksi ja 

mukavaksi. Äidin veli asuu uusioperheineen Etelä- Suomessa. Sedällä on entisestä 

avioliitostaan kaksi lasta (17-vuotias tyttö ja 14-vuotias poika) ja uudella vaimolla, on 

entisestä liitostaan kaksi tyttöä (16- ja 11-vuotiaat). Setää poika luonnehtii ankaraksi ja 

ettei setä osaisi olla lasten kanssa. Kun kysyin mistä poika niin päättelee, hän kertoi 

äitinsä sanoneen. Sedän vaimoa hän luonnehti sellaiseksi, joka ei hermostu eikä valita. 

Perheen lapsista poika ei oikein osannut sanoa mitään. Hän ei pitänyt näitä serkussuhteita 

lähimainkaan niin tärkeinä kuin suhdettaan isän puolen serkkuihin. 

Pyysin poikaa piirtämään perhekartan (arkki A4, jossa keskellä pojan oma nimi) Pyysin 

poikaa kirjoittamaan kaikkien sukupuussa mainittujen henkilöiden nimet siihen kohtaan 

paperia, mihin ne hänen mielestä kuuluvat. Paperista jäi uupumaan useita nimiä, mutta 

huomattavaa on, että ex-isäpuolen nimi on kaukaisimmassa laidassa pojan omaan nimen 

nähden. 
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Aloitimme sukupuun teolla. Tyttö piirsi mielellään sukupuuta ja samalla kertoi suhteista 

eri ihmisiin. Tyttö kertoi, että hänellä on kaksi osaa sydämessä: hyvä ja paha. Hyvään 

kuuluvat äiti,  mummot ja ukki, täti, isä sekä veljet. Pahassa osassa on isäpuoli, jota hän 

vihaa sydämensä pohjasta.  

 

Äidillä ja tytöllä tuntuu olevan hyvä suhde. Tyttö on ollut neljän vanha, kun äiti ja isä ovat 

eronneet. Tyttö pitää tärkeänä omaa isää, mutta hän näkee harvoin häntä, koska isä asuu 

etelä-suomessa. Hän ei ole juurikaan isän kanssa ollut kontaktissa, mutta silloin kun on 

ollut, niistä hetkistä on hyvät muistot. Nyt jouluna tyttö oli tavannut isänsä mummon ja 

ukin luona ja tapaaminen oli ollut koskettava. Viimeksi hän oli nähnyt isäänsä kaksi vuotta 

sitten. Tyttö muistaa pienempänä olleen ihan ihmeissään, miksi äiti ja isä ovat eronneet. 

Sitä ei ollut kukaan hänelle kunnolla kertonut. Hän ei halunnut millään ymmärtää sitä. Nyt 

hän oli pistänyt paripäivää sitten isälle menemään kirjeen. Hän on viettänyt myös isän 

kanssa ihania kesälomia, joista on mukavat muistot. 

 

Isän vanhempien luona tyttö käy usein. Heillä on kasvattilapsina isän siskon pojat, joiden 

vanhemmat ovat alkoholisteja. Äidin sisko ja äidin äiti ovat tytölle tärkeitä. Äidin äiti 

auttaa heitä myös taloudellisesti. Äidin isä on ollut alkoholisti niinkuin myös tytön isä on. 

Äidin veli on toisen kerran naimisissa niinkuin äitikin. 

 

Tyttö nautti sukupuun piirtämisestä ja kertoi innolla suvun ihmisistä. Keskustelumme oli 

luontevaa ja avointa. Tyttö halusi esitellä minulle vauvakuvia omasta lapsuudesta ja 

näyttää isästä kuvia. Hän mainitsi isän erikseen, joka kuvasta minulle. 

 

 Äiti on tytölle rakkain sekä nuoremmat sisarukset ovat vanhempia tärkeämpiä, koska he 

leikkivät ja pelaavan paljon yhdessä. Isää tytöllä on ikävä ja hän haluaisi, että isä kävisi 

useammin. 

 

Isästään poika kertoi ikävöivään sävyyn. Isä on ollut alkoholisti, mutta nykyisin kuulemma 

raitistunut. 
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Poika kertoi aika vapautuneesti kaikista muista paitsi ex-isäpuolestaan, jonka hän kertoi 

olevan valehtelija ja josta hänellä ei  ole mitään hyvää sanottavaa. 

 

Perheen 15-vuotiaan pojan kanssa pääsimme hyvään keskusteluun. Hän piirsi hyvän 

sukupuun. Hän kertoi omista töpeistään. Hän kertoi, että hänessä on kaksi minää. Vaikka 

hän kuinka tietää, ettei niin saa tehdä, niin yhtäkkiä päässä naksahtaa ja hän ei voi sille 

mitään. Viinaa hän ei kestä ollenkaan, niinkuin ei muutkaan heidän suvussaan. 

 

Sukupuun ja perhekartan piirtäminen oli erittäin hyvä toiminnan alkuun. Näin pääsimme 

tutustumaan lapseen ja hänen sukuunsa. Keskusteluissa tuli esille lapsen suhde sukulaiseen, 

millaiset välit lapsella on sukulaisen kanssa. 

 

Musiikin soidessa nuoret saivat vapaasti piirrellä, mitä mieleen tulee. Mustan värin käyttö 

oli yleistä. Tärkeintä oli luomisprosessi, ei lopputulos. Me seurasimme koko ajan nuoren 

käyttäytymistä, ilmeitä, eleitä, kun hän oli ryhmässä. Kuvallisia tuotoksia ei arvosteltu, 

vaan pyrittiin rohkaisemaan ja kehumaan nuoren luovaa ilmaisua. Välistä me jouduimme 

ottamaan vastaan nuoren tunnetiloja eri ilmaisumuotojen kautta. Nuoren ahdistuneisuus 

nousi usein pintaan työtä tehdessään.  

 

Lapset tekivät ensin käden kuvan savesta. Sitten he tekivät, mitä mieleen tuli. Lapset 

muotoilivat rauhassa omia aikaansaannoksia. Mieleenpainuva oli ukko, jolle tehtiin 

karvoitus ja penis. Juttelimme työn ohessa ja meillä oli vapautunut ja iloinen tunnelma. 

Pääsimme myös hyvään jutteluun työskentelyn ohessa. Seuraavalla kerralla lapset saivat 

maalata savityöt. 

 

Piirrätimme ison muotokuvan lapsille. Lapsi makasi lattialla ja työntekijä piirsi ääriviivat, 

jonka jälkeen lapset leikkasivat ja värittivät itsensä. Lapset pitivät isosta oman kuvan 

piirtämisestä muutamaa lasta lukuunottamatta ja käyttivät siihen aikaa. Jopa levottomat 

lapset, jotka eivät yleensä jaksaneet keskittyä mihinkään pitkää aikaa, olivat innostuneita 

oman kuvansa värittämisestä.  Kuvaa tehdessään lapset kertoivat samalla itsestään, 

toiveistaan ja tunteistaan. Muutama lapsi koki muotokuvan tekemisen hankalaksi ja 
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ahdistavaksi, niinpä emme pakottaneet lasta tekemään. Moni lapsi halusi laittaa oman 

huoneen oveen muotokuvan. 

 

Poika piirsi itselle mustan silmän omaan isoon muotokuvaan. Hän hermostuneena pyyhki  

ja pyyhki ja jätti sitten mustan silmän kuvaan. Hän kertoi ison veljen lyöneen hänelle 

mustan silmän. 

 

Naamareiden tekeminen ja body-piirrokset auttavat käsittelemään itsetuntoa, minä-

käsitystä ja omia rajoja (Holmberg 2000, 32). Luonnollisen kokoisia omakuvia voidaan 

tehdä kahdella tavalla: Joko niin, että lapsi asettuu paperille haluamaansa asentoon ja 

hänen ääriviivansa piirretään tai siten että lasta pyydetään piirtämän isolle paperille 

luonnollisen kokoinen kuva itsestään. Ensin mainittu tapa voi tuntua joistain lapsista hyvin 

uhkaavalta, erityisesti silloin, jos lapsi on ollut seksuaalisen tai fyysisen pahoinpitelyn 

kohteena. Tämä vaatii lapsen luottamusta aikuiseen eikä sovellu alkuvaiheen tehtäväksi. 

Luonnollisen kokoista omakuvaa värittäessään lapset paneutuvat tehtävään huolella, ovat 

kiinnostuneita siitä ja puhuvat tekemästään. Jopa monet levottomat lapset, jotka eivät 

yleensä jaksa keskittyä mihinkään pitkää aikaa, ovat innostuneita oman kuvansa 

värittämisestä. (Oranen 2001, 140.) 

 

Monet lapset tekevät kuvastaan jonkinlaisen ihanneminän, heillä on muodikkaat vaatteet 

tai he ovat tehneet itsestään voimakkaan supersankarin, joka selviää kaikista vaikeuksista. 

Nämä lapset sanovat usein ottavansa kuvan kotiin ja kiinnittävänsä sen oman huoneensa 

oveen. Lapset ilmeisesti olettavat kuvan suojaavan heitä kotona tapahtuvalta väkivallalta. 

(Oranen 2001, 141.) 

 

On tärkeää, että väkivaltatilanteita aletaan käsitellä heti ensimmäisellä tapaamiskerralla 

piirtämällä ja puhumalla. Näin lapselle tulee jo alussa käsitys siitä, että perheväkivaltaa ei 

tarvitse hävetä ja siitä voi puhua. Samalla lasta autetaan löytämään sanoja tapahtumille ja 

tunteille. Kuvallinen työskentely jakautuu kahteen osaan: annettuihin aiheisiin ja vapaisiin 

piirroksiin. Alussa annetut aiheet painottuvat, mutta jos lapsi ei halua niitä piirtää, pakkoa 

ei ole, vaan hän voi päättää, mitä tekee. Kun lasta pyydetään piirtämään kuva perheestään, 

elämäänsä ja perheeseensä tyytyväinen lapsi piirtää yksityiskohtaisia kuvia hymyilevistä 
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ihmisistä. Sen sijaan lapset, joiden kotona on ongelmia, erityisesti perheväkivaltaa, eivät 

aina ole kovin innokkaita piirtämään perhettään.(Oranen 2001, 130.) 

 

On paljon lapsia, joille puhuminen on vaikein tapa ilmaista itseään ja käsitellä 

kokemuksiaan. Lasta kannattaa rohkaista käyttämään ilmaisukanavina myös 

kuvaa(piirtämistä, maalaamista), kädentöitä, leikkiä, musiikkia, liikuntaa ja kirjoittamista. 

Piirtäminen on lapselle luonnollinen ilmaisukanava, varsinkin alle 10-vuotiaat piirtävät 

paljon. Piirustuksissa lapsen tunteet, ajatukset ja toiveet välittyvät paperille sekä tietoisesti 

että ei-tietoisesti.  Piirtäminen auttaa lasta purkamaan ahdistustaan. Hänen voi antaa piirtää 

spontaanisti tai ohjata piirtämään tietyn asian tai tapahtuman, esimerkiksi perheensä, 

kotinsa tai itsensä. Tai jos pyydät lasta piirtämään kodin sisältäpäin, voit sen jälkeen jutella 

hänen kanssaan siitä, mitä eri huoneissa tapahtuu. Joskus lapsi piirtää eläinhahmoja tai 

muita mielikuvitusolentoja väkivaltaisessa tilanteessa. Yleensä nämä eläinhahmot 

edustavat lapsen läheisiä ja oikeasti tapahtuneita asioita. Kysy lapselta avoimia kysymyksiä 

piirustuksesta, esimerkiksi jos lapsi piirtää tiikerin raapimassa toista tiikeriä voit kysyä, 

kuka isompi tiikeri on ja mitä kuvassa tapahtuu. Jos lapsi puhuu eläimistä, tee sinäkin niin, 

vaikka ymmärtäisit lapsen tarkoittavan tiettyjä ihmisiä. (Holmberg 2000, 31.) 

 

Projektin pääasiantuntijana toimi Ofra Ayalon Israelista, jonka keskeinen asiantuntemus 

liittyi erilaisten luovien työskentelymenetelmien, satujen, tarinoiden, kuvien, musiikin, 

pelien ja leikkien käyttöön auttamisen välineinä. Erityisesti lasten kanssa tehtävässä työssä 

työntekijän herkkyys, joustavuus ja luovuus ovat tärkeitä edellytyksiä auttavan prosessin 

käynnistämiselle (Oranen 2001, 21). Toiminnassamme lapsi sai omalla tavallaan joko 

sanojen, leikin, kuvallisen ilmaisun tai muun luovan toiminnan kautta ilmaista omia 

väkivaltaan liittyviä kokemuksiaan. 

 

Kouluikäisille lapsille kirjoittaminen on erinomainen tapa sekä lievittää ahdistusta ja pahaa 

oloa että ilmaista omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Lapsi voi kirjoittaa vanhemmalleen 

kirjeen, kirjoittaa päiväkirjaa tai tarinan. (Holmberg 2000, 31.) 

 

Kun lasta pyydetään piirtämään kuva perheestään, elämäänsä ja perheeseensä tyytyväinen 

lapsi piirtää yksityiskohtaisia kuvia hymyilevistä ihmisistä. Lapset, joiden kotona on 
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ongelmia, erityisesti perheväkivaltaa, eivät aina ole innokkaita piirtämään perhettään. 

Oman perheen kuvaaminen saattaa tuntua ahdistavalta ja tuoda mieleen kotona sattuneet 

ikävät asiat. (Oranen 2001, 130.) 

 

 

5.3.3  Saduttaminen 
 
Avioeron ja väkivalta-aiheen käsittelyssä käytimme apuna aiheesta jo olemassa olevaa 

kirjallisuutta. Varsinkin nuorille lapsille suunnattua avioerokirjallisuutta oli hyvin 

saatavilla ja satujen ja kirjojen roolihahmot olivat helposti samaistuttavissa. Väkivalta-

aiheesta oli vähemmän kirjallisuutta luettavaksi. Kertomuksen jälkeen lapsi esim. maalasi 

tai piirsi kokemuksiaan ja ajatuksiaan aiheista. Työn ollessa valmis, lapsi kertoi 

tukihenkilölle, mitä hän on kuvannut ja asiasta keskusteltiin.  

 

Kaikille perheille yhteistä oli väkivaltainen elämä ja avioero tai ero väkivaltaisesta 

osapuolesta. Niinpä valitsimme kirjoiksi: Juholla on kaksi kotia ja Seepra Zepron. Satu 

seepra Zebronissa vanhemmat riitelevät ja pikkuseepraa pelottaa. Vanhemmat eroavat ja 

seepra jää asumaan isänsä luo. Pikkuseepra ikävöi kovin äitiään ja saa apua suruunsa 

ystävällisestä kilpikonnalta.. Juho kulkee vuoroviikoin isän ja äidin luona. 

 

Luimme kirjoja vain  5-11-vuotiaille, koska mielestämme vanhemmille lapsille ne olisivat 

olleet liian lapsellisia eli käytimme kirjoja kahdessa perheessä. Valitsimme sadut hyvin, 

koska saimme lapset hyvin mukaan. Sadun aikana havaitsimme joissakin lapsissa 

levottomuutta. Osa lapsista kertoi hyvin spontaanisti omista väkivaltakokemuksista, osa 

kuunteli hyvin sulkeutuneena ja ei suostunut kommentoimaan mitään sadun jälkeen. 

Piirroksista huomasi ,että lapset kuuntelivat sadun tarkoin.  

 

Luin Zebroni-satua ja tyttö piirsi sadusta ja innostui kertomaan myös isän ja äidin erosta. 

Tyttö kaipasi isää. Hän  pelkäsi aina ,kun isä ja äiti alkoivat riidellä.  

 

”Se isäseepra oli kyllä aika tyhmä ”, miksi? ”koska tuli riita ja isän olisi pitänyt lähteä 

eikä äidin.” Se kilpikonnakin oli kyllä aika tyhmä, kun se neuvo ihan väärin. Ja kun se 
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tiuskaisi vihaisesti ettei sillä ole äitiä ja silleen” Oliko tarinalla onnellinen loppu? ”no oli 

se oikeastaan onnellinen, vaikka Zebroni oli kyllä hieman surullinen, koska isäseepran 

ystävä ei ollut oikea äiti”. ”Hassua, kun Zebroni aikoi pitää isästä huolta….”  

 

Keskustelimme tytön omista vanhemmista ja kun kysyin ovatko hänen vanhempansa 

riidelleet niin, että tyttöä on pelottanut. Tyttö kertoi, ettei hän ollut varsinaisesti nähnyt 

riitoja, mutta hän on kuullut niitä omasta huoneestaan. Lapset olivat yleensä riitojen aikana 

omissa huoneissaan. Tyttö oli aina toivonut riidan loppuvan, ja hänen oli tehnyt mieli 

käydä sanomassa että lopettakaa, mutta hän ei ollut uskaltanut. Nyt on tytön mielestä hyvä, 

kun ei tarvitse pelätä, vaikka isää on aina välillä ikävä. Tyttö on jutellut riidoista ja peloista 

jälkeenpäin äitinsä kanssa ja turvakodilla. 

 

Luin sadun Zebronista ja hän piirsi kuvan, mutta en saanut häntä keskustelemaan. 

Tämänikäisellä on vaikeaa alkaa puhumaan erosta. Tämä tyttö on hiljainen, 

syrjäänvetäytyvä, joka varmaan pitää myös isompana sisällään asiat.  

 

Pojalla tuli spontaanisti ulos isän väkivaltaista käyttäytymistä, mutta tyttö, oli edelleen 

sulkeutuneempi ja tietoja piti ikäänkuin lypsää ulos. 

 

Tyttö sanoi ensimmäiseksi, että pikku seepraa pelotti, kun äiti ja isä riitelivät ja että se 

meni piiloon. Kilpikonna oli tytön mielestä hassu. Seuraavaksi pyysin tyttöä piirtämään 

kuvan sadusta, ja hän kuvasi sellaisen kuvan, jossa pikkuseepra oli piilossa ja äiti ja 

isäseepra riitelivät.  

 

Poika  jaksoi piirtäessään kuunnella satua ja esitti välillä kysymyksiä sadusta (miksi pikku 

seepra oli surullinen, miksi äiti seepra lähti pois). Sadun jälkeen keskustelimme pojan 

perheestä ja riidoista. Poika oli vanhempiensa nähnyt riitelevän ja isänsä lyövän äitiä. 

Poika kertoi pelänneensä ja halunneensa pelastaa äidin. Poika kertoi vetäneensä isää 

hiuksista yrittäessään pelastaa äitiä, mutta ei ollut onnistunut, kun isi oli niin vahva. Poika 

kertoo rakastavansa isää, vaikka isä vain valehtelee ja äiti ei rakasta isää. 
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Satujen ja tarinoiden kautta päästään väkivaltaa liittyvien tunteiden äärelle. Lastenkirjoissa 

kerrotaan usein sadun muodossa todellisen elämän asioista. Samastumalla sadun 

hahmoihin lapsi pääsee käsittelemään omia kokemuksiaan ja tunteitaan. Lapsen on 

helpompi lähestyä kipeää asiaa sadun kautta. Kirjaa luettaessa lapsi johtaa tapahtumat 

omaan kokemusmaailmaansa. Lapsi voi sanoa ”voi pikku nalle rukkaa, sitä varmasti 

itkettää nyt ja se menee sen sinisen sängyn alle piiloon, koska isäkarhu kohta lyö 

äitikarhua”. Tosiasiassa lapsi kuitenkin puhuu väkivallasta perheessään ja omasta tavastaan 

reagoida siihen. Kuvakirja voi toimia apuvälineenä perheväkivaltaan puuttumisessa ja sen 

puheeksiottamisessa. Perheväkivaltaa kokenut lapsi saa kirjan kautta luvan puhua 

perheväkivallasta. (Holmberg 2000, 27–31.) 

 

 

5.3 4 Tunneharjoitukset  

 

Lasten ja nuorten kanssa keskusteltiin erilaisista tunteista ja pohdittiin niiden merkitystä 

ihmisen elämässä. Lapset piirsivät tai maalasivat mitä heille tuli mieleen esim. rakkaudesta, 

vihasta, surusta ja piirroksesta keskusteltiin. Erilaisia tunteita harjoiteltiin yksilötyönä myös 

mielikuvaharjoittelulla. Lapselta esim. kysyttiin miltä hänestä tuntuisi, jos jokin hänelle 

hyvin tärkeä esine katoaisi tai jos hän saisi toiveidensa lahjan? Musiikkia käytettiin myös 

mielikuvaharjoittelun pohjana. Lapsi esim. piirsi kuulemansa pohjalta, mitä musiikki toi 

hänelle mieleen tai musiikin luomista mielikuvista ja tunteista keskusteltiin heti kuuntelun 

jälkeen. Harjoittelussa käytettiin apuna klassista sekä satujumppamusiikkia. 

 

Teimme harjoitukset ”toisen kengissä” ja ”itsensä tuntemaan oppimis –harjoitus”. 

Keskustelimme harjoituksen tekemisen lomassa, mitä kotona on tapahtunut viikonloppuna. 

Tyttö ei muistanut mitään riitaa, ainoastaan kovan metelin ja sen ettei oikein saanut 

nukutuksi ja että pelotti pikkuisen.  He olivat menneet pikkusiskonsa kanssa isosiskon 

sänkyyn nukkumaan. 

 

Pyysin tyttöä tekemään myös tunneharjoituksen, mikä näytti olevan hyvin vaikea tehtävä. 

Tyttö tuntui kieltävän kaikki negatiiviset tunteet, vihan, pelon, suuttumuksen ja kieltäytyi 
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täysin keskustelemasta aiheista. Hän tuumasi, että ne ovat hänen yksityisasioitaan ja hän 

haluaa ne unohtaa eikä halua niistä keskustella. 

 

Harjoituksen perusteella sain tytöstä sellaisen vaikutelman, että tämä kovasti haluaa 

miellyttää toisia ja saada hyväksyntää. Hän toivoisi olevansa kaikkien mielestä kiva. 

Keskustelimme siitä, ettei kaikkia voi miellyttää vaikka kuinka olisi mukava ja kiltti, että 

aina löytyy joku, joka ei tykkää. Ylipäätään harjoituksissa tyttö ilmaisi itseään positiiviseen 

sävyyn, ”olevansa kiva esim. veljensä ja kavereidensa mielestä jne. 

 

Piirrätimme lapsille tunteita. Sanoimme tunteen ja lapset saivat piirtää, mitä mieleen tulee 

ja keskustelimme  tunteista. 

 

Vihan piirtäminen 

”Teki mieli sutata oikein hirveästi… ja painaa kynällä kovasti…” ”Vähän niinkuin tekis 

huonommalle kaverille aurinkoa ja suttais sen päälle mustalla…” 

 

”Vihainen vaikka kateudesta, koska toisella on vaikka paremmat vaatteet”, ”lyö toista, 

haluaa tappaa toisen”, ”varastelee jotakin” ”tuntui aika pahalle” 

 

” Hän on ollut vihainen, kun isoveli kiusaa. Isoveli saa hänet raivostumaan tosissa.” 

 

”Tyttö sanoi suuttuneena korottavansa ääntään ja välillä saattaa nyrkitkin heilahtaa, 

mutta ei koskaan pieniä kohtaan. Poika kertoi huutavansa ja käyvänsä välillä käsiksi 

pienempiinkin. ” 

 

Rakkauden piirtäminen 

”Ei oikein uskalla kertoa, että rakastaa ja sydän menee vinksinvonksin ja pitää valehdella, 

kun ei uskalla kertoa totuutta…” 

” Äiti  ja isä rakastaa häntä.” 

 ”Kiva olo”, ”rakkautta”, ”rakastaa toista”, ”halailee ja tekee hyvää niinkuin 

lähimmäinen”, ”pussailua” ”hyvämielisiä…” ”tuntui hyvälle” 
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 ”Lempeää ja lempeitä värejä”, Kun panee vaatteet päälle, panee sydänhousut ja 

sydänpaidan.” 

Surun piirtäminen 

”Itken kun on niin ikävä, tai kun on yksin kotona” 

 

Poika vaikutti hyvin surulliselta kertoessaan isän lyöneen äitiä. Äänensävy, jolla poika 

kertoi isästään oli jotenkin hyvin pettynyt. 

 

” Oikeastikin alkaisi suruttamaan, vähän pelottamaan ja itkettämään.” 

 

”Joku on kuollu ja silleen…”, ”surussa itkettää”, ”jos olis eronnut niin itkettää…äiti itki 

paljon, kun erosi isästä” 

 

”Kauhean hassu olo, sellainen tyhmä olo” ” vähän niinkuin siinä Zebronisadussa…ei 

haluais uutta isää, koska se kumminkin lähtee pois, tai on ilkeä ja joudutaan lähtemään 

Turvakotiin” 

 

Milloin olet ollut itse surullinen? ”itse surullinen silloin kun äiti itki kauheasti” 

”Surullinen hän on ollut kun hänen ystävänsä  oli 3 vko sairaalassa.” 

Pelon piirtäminen 

”Se pelkää niin kauheasti, että siihen vois vaikka kuolla” ” Olen pelännyt että isä löisi 

minua tai joku isompi oppilas” 

 

”Tyttö kertoi, etteivät he uskalla mennä puistoon jos siellä on isoja poikia. ”Pojat voivat 

vaikka lyödä tai potkia…” 

 

Tyttö kertoi, että häntä on joskus kiusattu koulussa ja joku isompi poikaoppilas on 

haukkunut ja töninyt häntä. 

 

” Pelokas tyttö on ollut aika usein. Silloin kun hän on ollut yksin kotona, silloin kun äiti ja 

isä ovat suuttuneet toisilleen ja on pitänyt lähteä Turvakotiin. ”Isä yritti nakata äidin ja 

siskon ilman kenkiä ulos. ” 
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Tänään hän oli jäädä mopon alle. Joku poika oli ajanut lujaa eikä ollut ehtinyt jarruttaa ja 

mopo oli töytäissyt tyttöä pyllyyn ja jalkaan ja tyttö oli kaatunut. Tyttöön ei ollut kovin 

sattunut, mutta säikähdyksestä ja pelosta oli tullut itku. 

 

” Molemmat lapset pelkäävät isää, kun isä on juonut, vaikka isä ei ole kajonnut nuorimpiin 

lapsiin. Tyttöä pelottaa, että äiti joutuu sairaalaan. ” 

 

” Poika on tuntenut pelkoa silloin, kun isä on ollut humalassa.” 

 ”pelottava tunne”, ”alkaa niinkuin heikottaa” 

 

 Uimahallissa joku ei uskalla hypätä ponkulta” ja ”isompi ilkeä tyttö yrittää tönäistä toista 

ja kiusaa, koska se on kateellinen toisen vaatteista” 

”Se pelkää niin kauheasti, että siihen vois vaikka kuolla” ” Olen pelännyt että isä löisi 

minua tai joku isompi oppilas” 

 

 

Häpeän piirtäminen 

 

”Tekee rumaa ja myöhemmin kauheesti hävettää, tai tekee jotain väärin”, ”käy päälle, 

kimppuun toisiaan ja pyytävät anteeksi esim. aamulla” 

 

”Häpeä tunne”, ”jotain mitä on tehnyt väärin esim. koulussa” 

 

Piirroksen kuvaus: ”likamöntti”, ”Kun kaatuu, niin kaikki nauraa”, ”likaiset housut ja 

paita” 

 

Tuntuu: ”Hävettää jos on huonot tai likaiset vaatteet” 

 

” Tunsin häpeää, kun kiusasin siskoa toisen siskon synttäreillä. Äiti pisti nurkkaan 

häpeämään.” 

”Nolostunut tai häpeää tyttö on tuntenut joskus koulussa, kun hänellä on ollut huonot 

vaatteet. ” 
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Inhon piirtäminen 

 

”tummia värejä, inhoaa jotain ihmistä ja suuttuu ja mieleen tulee jotain ärsyttävää…” 

 ”huono tunne” 

 

Ilon piirtäminen 

 

Jouluna olin iloinen, kun sain uuden Nikko-auton ja pääsin Pudasjärvelle, missä paistettiin 

makkaraa ja pelattiin serkkujen kanssa. 

 

Itsetuntoa tukevat harjoitukset ja tehtävät ovat välttämättömiä pyrittäessä auttamaan 

perheväkivaltaa kokenutta lasta. Lapsi ei koe itseään hyväksi, tärkeäksi ja rakastettavaksi, 

kun häntä on kohdeltu huonosti. Oman arvokkuuden palauttaminen vaikuttaa laaja-alaisesti 

lapsen elämään. Kun lapsi alkaa uskoa ja luottaa itseensä sekä tuntea olevansa kykenevä, 

hän uskaltaa opetella asioita, puolustautua ja olla jämäkkä. Tämä auttaa lasta kuromaan 

umpeen mahdollisia kehityksellisiä viiveitä, uskaltautumaan uusien sosiaalisten suhteiden 

solmimiseen ja ymmärtämään, ettei kukaan ansaitse väkivaltaista kohtelua. Samalla 

vähenevät myös lapsen häpeän ja syyllisyyden tunteet. Lapsen itsetuntoa voi tukea 

jokapäiväisissä tilanteissa antamalla hänelle tunnustusta hänen saavutuksistaan ja 

kannustamalla häntä yrittämään sopivasti vaikeita asioita. (Holmberg 2000, 32.) 

 

Lapselle on tärkeää opettaa, kuinka tunnistetaan ja ilmaistaan tunteita. Lapsella ei ole 

välttämättä olemassa sanoja omille tunteilleen. Tunteiden ilmaisun harjoittelun tehtävänä 

onkin antaa lapsen tunteille kieli, jonka avulla voi käsitellä perheväkivaltaan liittyviä 

kokemuksia. Lasta voi opettaa nimeämään ja tunnistamaan tunteita esimerkiksi 

pantomiinin tai visuaalisten tehtävien avulla. Visuaalisiin tehtäviin kuuluvat mm. tunteiden 

tunnistaminen paperilla olevien kasvon ilmeiden perusteella ja pantomiimin arvaa mikä 

tunne-leikki. Tunnetarinoita kertomalla voi lasta arvuuttaa, mitä tarinan päähenkilö 

kulloinkin tunsi. Lapselle voi tehdä myös värityskirjan, jossa eri tunnetiloissa olevia 

satuhahmoja, jotka lapsi voi värittää. Värityksen ohessa voi kertoa, että kuvan pikku karhu 

itkee, koska se on surullinen. Lasta voi auttaa huomaamaan kyyneleet ja surullisen ilmeen 

nallen kasvoissa. Sen jälkeen voi kysyä, onko lapsi ollut joskus samalla tavoin kuin karhu 
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surullinen, vihainen, onnellinen, pettynyt. Lapsi oppii aikuisen tavasta ilmaista tunteita. 

(Holmberg 2000, 31.) 

 

Erityisesti lasten näkökulmasta katsottuna väkivaltatilanteen aiheuttaman tunnekuorman 

purkaminen nähtiin tärkeäksi lasten myönteisen kasvun ja kehityksen turvaamisessa 

(Salakka & Vihavainen 1999, 2).  

 

 

5.3.5 Leikkiminen ja pelaaminen  
 
Pienempien lasten kanssa pelailimme pelejä ja leikimme, jotta pääsimme tutustumaan 

heihin. 

 

Olen yrittänyt leikin varjolla saada häntä juttelemaan ja nyt hän on alkanutkin avautua 

hieman. Eilen käytiin leikkipuistossa kahdestaan ja siitä hän näytti nauttivan. 

 

Poika ei alkanut paljoa puhumaan, niinpä pelasimme Afrikan tähteä ja huoneeseen tuli 

myös talon 7-vuotias tyttö myös pelaamaan. 

 

Pelasimme loppuajan Kimbleä, mikä tuntui olevan tytöstä erittäin mukavaa.  

 

 

5.3.6 Ryhmätoiminta 

 

Maaliskuun puolesta välistä toukokuun alkuun tuli yksilöllisen tukihenkilötoiminnan 

lisäksi mukaan ryhmätoiminta. Ryhmät pidettiin aina tiistaisin 1,5h kerrallaan ja lapset ja 

nuoret jaettiin ikänsä mukaan kahteen eri ryhmään (6-11v ja 12-16v). 

 

Ryhmätyöskentely aloitettiin molemmissa ryhmissä tutustumisleikillä tai tehtävällä, jonka 

jälkeen laadittiin yhdessä säännöt ryhmän toiminnalle. Niin ikään molemmissa ryhmissä 

tehtiin sääkarttaa, jonka tarkoituksena oli sääsanastoa käyttäen kuvailla omaa mielialaa 

ryhmään tultaessa. Kaikki lapset ja nuoret laativat itsestään “omat vahvat puolet –



93 
 
käyntikortin“, johon he kirjasivat hyviä puolia itsestään ja asioita, joita he osaavat tehdä 

hyvin. Tehtävä osoittautui odotettua vaikeammaksi. Joidenkin lasten ja nuorten kohdalla 

omien hyvien puolien kirjaaminen tuotti suuria vaikeuksia.  

 

Ryhmät onnistuivat mukavasti. Laadimme etukäteen, miten etenemme. Pienten ryhmä 

koostuikin samasta perheestä, mikä oli helppo lapsille. Isossa ryhmässä tutustuttiin myös 

heti ja oli vapaa tunnelma.  

 

Päihteistä ja huumeista nuorille jaettiin erilaisia infolehtisiä. Nuorille kerrottiin päihteiden 

ja huumeiden käytön mahdollisista seuraamuksista ja keskusteltiin yhdessä nuorten omista 

kokemuksista. Myös rikollisuus ja sen seuraamukset nousivat esille huumeiden käytöstä 

keskustellessa. Katsoimme filmin päihteistä ja huumeista ja keskustelimme sen jälkeen 

omista kokemuksistamme. Nuoret kertoivat avoimesti tekemisistään, mutta vannottivat, 

että äidille ei saa puhua mitään. 

 

Olen kokeillut hasista hiljattain ja ryypännyt kolmena iltana kuukaudessa. 

 

 Olen kokeillut juoda lonkkua,  mutta on tullut niin huono olo, ettei enää ole haluttanut.  

 

Olen  keitellyt sahtia  alakerran kerhotiloissa. 

 

Lasten kanssa työskennellessä väkivaltateema kulki mukana koko ajan. Lapset muotoilivat 

savesta itselleen turvasymbolin, jonka tarkoituksen oli luoda heille turvallisuutta vaikeissa 

tilanteissa. Tarinan johdolla mielikuvaharjoittelua käyttäen etsittiin turvapaikkaa ja lasten 

kanssa laadittiin heille konkreettiset turvasuunnitelmat vaaratilanteiden varalle. 

Turvasuunnitelma sisälsi turvakortin, johon kirjattiin tärkeimmät hätänumerot ja muita 

tärkeitä puhelinnumeroita. Kortin valmistuttua lasten kanssa näyteltiin erilaisia 

vaaratilanteita esim. tulipalo ja harjoiteltiin hätänumeroon soittamista. 

 

Turvasuunnitelman tekeminen lisää lapsen turvallisuuden tunnetta. Turvasuunnitelman voi 

tehdä askartelemalla lapsen kanssa ajokortin tyyppinen turvakortti, josta ilmenevät lapsen 

nimi, osoite ja hätänumero sekä lasten palvelevan puhelimen numero. Lapsi voi piirtää tai 
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kirjoittaa turvakorttiinsa jotain tyyliin ” väkivalta ei ole oikein” ja liimata siihen oma 

kuvansa. Tämän jälkeen kortin voi vahvistaa kontaktimuovilla, jolloin lapsi voi pitää sitä 

aina mukanaan. Lapsen kanssa voi suunnitella etukäteen, mitä voi tehdä, jos joutuu 

väkivaltatilanteeseen. Lapsi tarvitsee tietyn toimintakaavan, jonka mukaan hän voi toimia 

hätätilanteessa. (Holmberg 2000, 33.) 

 

Myös ryhmässä käsiteltiin lasten kanssa erilaisia tunteita pelaamalla tunnepyörää. 

Tunnepyörään oli kirjoitettu eri tunteita sektoreittain ja lapsen tuli näytellä osoittimen 

osoittamaa tunnetta ryhmän jäsenille, jonka jälkeen tunteesta keskusteltiin.  

 

Nuorten keskinäistä väkivaltaa käsiteltiin Irti väkivallasta –videon ja materiaalin pohjalta 

keskustellen. Väkivaltaa pohdittiin sekä uhrin että tekijän näkökulmasta ja 

esimerkkitilanteisiin yritettiin löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja. Väkivaltakeskustelun 

pohjana käytettiin myös erilaisia aiheeseen liittyviä lehtiä ja artikkeleita. 

Ryhmässä lasten kanssa keskusteltiin myös hyvästä ja pahasta kosketuksesta liittyen lasten 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ryhmässä käytiin läpi eri ruumiinosat ja niiden 

koskettamisen merkityksistä. Lapsia varoitettiin lähtemästä kenenkään vieraan matkaan 

kertomalla erilaisista hyväksikäyttäjien käyttämistä houkuttelukeinoista ja oikeista 

tosielämän tapahtumista.  

 

Seksuaalisuus –teemaan liittyivät oman seksuaalisuuden hyväksyminen, ehkäisy sekä 

sukupuolitaudit. Nuorille jaettiin infolehtisiä ja aiheesta keskusteltiin. Nuorten kanssa 

pohdittiin myös hellyyden ja rakkauden merkitystä suhteessa ja seksuaalisessa 

kanssakäymisessä. Nuoret olivat hyvin avoimia ryhmissä ja esille nousi myös hyvin 

arkaluonteisia henkilökohtaisia asioita, mikä osaltaan kertoi luottamuksen saavuttamisesta.  

 

 

5.4 Moniverkostotyö viranomaisten kanssa 
 
Moniverkostotyötä viranomaisten kanssa kuvaavat alakategoriat ovat sosiaalityöntekijät, 

lähikauppias, Näppihaukka-projektityöntekijä, poliisi, opettajat, Oyssin etäpoliklinikan 

sairaanhoitaja ja lääkäri. 
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5.4.1 Sosiaalityöntekijät 
 
Sosiaalityöntekijöitä tapasimme useaan otteeseen eri asian tiimoilta. Projektin aikana tuli 

useita tilanteita, että olisi pitänyt saada sosiaalityöntekijä kiinni, mutta heihin ei saanut 

yhteyttä. 
 
Menin äidin ja tytön kanssa sovitteluun. Tyttö oli ollut kesällä mukana tilanteessa, jossa 

yksi tyttö yritettiin hukuttaa. Sovittelussa oli mukana tyttöjen vanhempia ja sovittelijat. 

Tilanne käytiin rauhallisesti läpi. Tyttö kertoi rehellisesti ennen sovittelua jo, mitä oli 

tapahtunut. Hän osasi puhua siellä hyvin, kun pidin häntä kädestä kiinni. Tytöllä hikosivat 

kädet ja hän oli kalpea, mutta hengissä selvittiin ja sovittiin, ettei siitä tule mitään. Tytöt 

löivät kättä päälle ja asia jää tähän. 

 

Pidimme nuorisohuollossa palaverin ennen projektin päättymistä, jossa kävimme 

huolenaiheemme läpi perheenjäsenistä. Äiti oli myös mukana. Palaveri oli hyvä.  Tätä 

ennen keskustelimme äidin kanssa, mitä palaverissa tuodaan esille. Palaverin tarkoituksena 

oli keskustella kaikista perheen lapsista, huolenaiheista ja vahvuuksista sekä perheen 

kokonaistilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  

 

Poika oli useissa rikoksissa mukana. Kävin hänen kanssaan keskustelemassa 

nuorisohuollossa sosiaalityöntekijän kanssa. Poika on ollut jo sijoitettuna lastenkodissa ja 

hän joutuu uudestaan, jos tulee rikkomuksia lisää. 

 

Etsimme äidin kanssa poikaa ympäri Oulua, mutta tuloksetta. Sossuakaan en saanut kiinni, 

kun yritin tavoitella, että mille aletaan. Hän kyllä tilanteen tietää. 

 

Yritin saada sosiaalityöntekijää ja kuraattoria kiinni, mutta tuloksetta. Poliisilla oli haku 

päällä pojan suhteen, mutta heille ei ollut annettu mitään toimintaohjeita, kun poika 

löytyy. 

 

Tuttava oli huolissaan koko perheestä eritoten lapsista, mutta tuumasi ettei asialle voi 

tehdä mitään. Sosiaalityöntekijään on otettu yhteys ja huoli on ilmaistu, joten vastuu 
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jatkosta on  heillä. Tuttavan mielestä  ei  sosiaalityöntekijä ole edes yrittänyt käydä 

kotikäynnillä perheessä.  

 

 

5.4.2 Lähikauppias 
 
Eräs poika varasteli useamman kerran lähikaupasta. Kävimme pojan kanssa kauppiaan 

luona useamman kerran selvittelemässä ja pyytämässä anteeksi.  

 

Poika oli jäänyt kaupassa varastelusta kiinni ja tuotu poliisisaatossa kotiin. Meidän piti 

mennä kauppaan pojan kanssa sopimaan, mutta poika oli karannut. Me lähdimme etsimään 

ja löysimme pojan kaverin luota. Me veimme pojan väkisin kauppaan. Kun pääsimme 

pihalle, hän yritti karata,  tartuin kiinni ja nostin riehuvan pojan autoon ja äkkiä kotiin. 

Kotona tilanne kesti pitkään. Jouduin ottamaan holding-otteen. Äiti katseli kauhusta 

jäykkänä. Minulla tippui hiki, mutta periksi en antanut. Viimein poika rauhoittui ja meni 

nukkumaan. 

 

Pojat olivat poikien varastaneet koulun pakasteesta jäätelöt ja jättäneet pakasteen auki, ja 

kaikki pakasteet olivat menneet pilalle. Koululta tulee kaikille pojille lasku vaurion 

mukaan. Annoimme pojan kuulla kunniansa ja soitin kauppiaalle, mutta hän ei ollut 

paikalla.  

 

Poika oli ihan hyvällä mielellä lähdössä kauppaan, mutta oli kovin jännittynyt. Kauppias 

puhutteli poikaa hieman kovempaan sävyyn ja tällä kertaa viesti tuntui menevän perille. 

Poika kysyi sopiiko hänen korvata varastelu maksamalla ja kauppias suostui siihen. 

Vaihdoin kauppiaan kanssa muutaman sanan sovittelusta  ja siitä kuinka toivon, että otteet 

kovenevat tämänkaltaisissa asioissa. Poika kävi kassalla maksamassa kaljat ja minä 

odottelin ulkona. 

 

 Äiti  soitti minulle, että poika oli varastanut Sparista serpentiiniä. Minun pitäisi lähteä 

asia sopimaan kauppaan. 
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5.4.3 Näppihaukka- projektityöntekijä 

Kävimme Näppihaukassa erään pojan kanssa näpistelyn vuoksi. Hänellä oli ollut jo 

useampia varasteluja. 

 

 

5.4.4 Poliisi  
 
Poika katosi, mutta oli epäily, että hän majailee jossain kaverilla, niin pojasta ei tehty heti 

katoamisilmoitusta. Etsimme poikaa monena iltana ihan yömyöhään. Pojan etsinnässä 

olimme yhteydessä poliisiin useaan otteeseen. Poikien varkausjutuissa poliisit toivat kotiin. 

Metsäpalossa olimme poliisin kanssa tekemisissä. 

 

Päätimme jälleen lähteä illan päälle ajelemaan lähitienoita. Joku pojan koulusta oli 

kertonut, että poika olisi menossa tänä iltana yöksi tyttökaverinsa luokse puokkarille, joten 

päätimme käväistä siellä kylässä. Saimme poliisilta osoitteen ja menimme paikalle. 

Juttelimme tyttöystävän, hänen siskonsa sekä äidin kanssa pojan tilanteesta ja kaikesta 

huolimatta tuntui siltä, että tytöt salaavat jotain. Toisen pojan äiti soitti ja kertoi poikien 

käyneen vaihtamassa vaatteita ja viemässä kaapista ruokaa. Perheen poikakin kotiutui 

kaverinsa kanssa asunnolle juuri, kun olimme lähdössä. Pojat käyttäytyivät hieman oudosti 

ja haisivat viinalle. Perheen äiti lupasi olla yhteydessä mikäli sattuisi kuulemaan jotain 

poikaan liittyvää.  

 

Poliisi toi pojan kotiin, kun hän oli rikkonut autoista ikkunoita. 

 

Epäilimme, että poika majailee Toppilassa ja soitimme poliisille, miten menetellä. Poliisit 

eivät aikoneet lähteä asuntoa ratsaamaan,  ainoastaan jos vastaanotto on väkivaltainen 

voi heidät kutsua paikalle. Kaijonharjun lähipoliisit eivät olleet työvuorossa kyseisenä 

päivänä, joten heitäkään ei saanut kiinni. 

 

Poika oli pistänyt metsän palamaan, kun saavuimme perheeseen. Lähdimme juoksujalkaa 

paikalle. Hälytin poliisit paikalle. 
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Äiti soitti ainakin kahteen otteeseen palaverin aikana ja oli kovin ahdistunut ja huolissaan 

pojasta. Hän oli kiertänyt poliisien kanssa aamupäivällä eri asuntoja, mutta poikaa ei 

näkynyt.  

 

 

5.4.5 Opettajat  
 
Kävimme kouluilla palavereissa ja olimme yhteistyössä opettajien  kanssa läksyihin 
liittyvissä asioissa. 
 
 Paikalla olivat pojan luokanvalvoja, erityisopettaja sekä opo ja psykologi, joka poikaa oli 

testannut, äidin kanssa keskustellut sosiaalityöntekijä, äiti, Antti ja minä. Opettajat toivat 

esille selvästi pojan kouluvaikeudet, käyttäytymisongelmat ym. ja olivat kovin sitä mieltä, 

että pojan paikka ei ole enää kyseisessä luokassa, vaan jossain pienryhmätyyppisessä 

yksikössä. Antti oli lintsannut paljon, käyttäytynyt todella sopimattomasti ja käynyt 

opettajaankin kiinni. Palaverissa sovittiin, että äitiin otetaan yhteyttä välittömästi, jos 

jotain tapahtuu ja että tämä kevät katsotaan vielä Antin kanssa kyseisessä luokassa. Useat 

eri aineenopettajat olivat välittäneet luokanvalvojalle viestiä, ettei heidän resurssinsa riitä 

auttamaan Anttia, vaan heidän mielestään poika tarvitsee erilaista apua, viitaten 

psykiatriseen puoleen. 

 

Koko palaverin ajan poika luimuili ja haistatteli ja oli erittäin yhteistyökyvytön. Käytin 

oman puheenvuoroni ja ilmaisin huoleni niin koulunkäynnistä kuin agressiivisesta 

käyttäytymisestä, itsehillinnän puutteesta.  
 

 

5.4.6 Oyssin etäpoliklinikan sairaanhoitaja 
 
Pidimme palaverin Oyssin etäpoliklinikan kanssa, jotta saamme jatkon tälle yhdelle 

perheelle, jonka molemmat lapset oireilivat psyykkisesti. 
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5.4.7 Perhelääkäri 
 
Äiti oli niin uupunut, että ehdotti itse palaveria lääkärin kanssa. Pidimme perhepalaverin  

perhelääkäri Jari Lehtosen johdolla. Kävimme lääkärin kanssa perheen tilannetta läpi. Äiti 

pääsi terapiaan. Pojan kohdalla keskusteltiin mahdollisesta terapiasta lasten ja nuorten 

psykiatrisella. Terapiaan pääsy edellyttää koululääkärin lausuntoa, mikä pitäisi kuraattorin 

kautta pyytää tai sitten suoraan lääkäriltä. 

 

Yhteisen sävelen löytäminen ja kyky yhteistyöhön eri ammattikuntien edustajien kanssa on 

ollut eräs tärkeä oppimistavoitteellinen asia. Tulevina sosiaalialan ammattilaisina 

tukihenkilöiden tulee työskennellä ja palvella asiakkaita mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Yhteistyö muiden asiakkaiden verkostoon kuuluvien ammattiryhmien 

kanssa mahdollistaa kaikki tarjolla olevat resurssit niin työntekijän kuin asiakkaan 

käyttöön. 
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6 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 

Tukihenkilötoiminnan kehittämiseksi väkivaltaperheissä voidaan tutkimustulosten 

perusteella laatia seuraavat kehittämisehdotukset: 

 

1. Perheväkivaltaperheet tarvitsevat tukea ja hoitoa selviytyäkseen ja lisätäkseen 

hyvinvointiaan.  Keskeisiä asioita ovat hoidon aktiivinen tarjoaminen ja perheiden 

toimintaan vaikuttavien riskitekijöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen.  

Perheväkivaltaperheiden tilanne on usein sellainen, että ne tarvitsevat jonkun ulkopuolisen 

avustamaan perheen tilanteen havaitsemisessa ja kartoittamisessa. Näillä perheillä ei ole 

välttämättä taitoa ja kykyä nähdä omaa tilannettaan realistisesti. 

 

2. Perheiden tukipalveluja voidaan kehittää lisäämällä esimerkiksi konkreettista apua, eri 

ammattiryhmien kotikäyntejä lapsiperheisiin sekä kouluttamalla perheitä jatkuvasti 

ihmissuhdetaidoissa, lasten kasvatuksessa ja toisistaan välittämisessä. Kannattaa 

aktiivisesti etsiä ja tunnistaa ne perheet, jotka tällaista tukea tarvitsevat.  

 

3. Kotiovella –projektin tuoman kokemuksen pohjalta lastensuojelun ja ylipäätään 

sosiaalityön toiminnassa näyttäisi mielestäni olevan kehittämisen varaa. Vaikuttaa siltä 

etteivät lastensuojeluasiakkaiden tarpeet ja palvelujärjestelmän tarjonta kohtaa toisiaan 

tarkoituksenmukaisella tavalla.  Lastensuojeluperheiden, erityisesti lasten arki ja ongelmat 

eivät useinkaan välity sosiaalityöntekijöille, kun asioita hoidetaan lyhyillä varausajoilla 

toimistoista käsin. Se, että lastensuojelu voisi toimia mahdollisimman ennaltaehkäisevästi 

tulisi perinteisen sosiaalityön toimintaa muuttaa toimistokeskeisestä lähemmäksi perheiden 

todellista arkielämää tai resurssoida ja kehittää uudenlaisia työmuotoja entisten rinnalle. 

 

4. Mielestäni väkivaltaperheiden lasten tai koko perheen tukihenkilönä toimivalla olisi 

tarpeen olla työtehtäviä tukevaa koulutusta taustallaan, ymmärrystä lapsuuden 

merkityksestä yksilön myöhemmälle elämälle ja tietoa lapsista ja lasten tavoista käsitellä 

heille vaikeita asioita. Tukihenkilöllä tulisi olla myös tietoa ja ymmärrystä lastensuojelusta 

ja sen interventioiden merkityksestä koko perheeseen ja kykyä kokonaisvaltaiseen 

ammattimaiseen perheen ja erityisesti lasten tilanteen hahmottamiseen. 
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7 POHDINTA 
 
 
Näin projektin erittäin tarpeellisena moniongelmaisille perheille ja varsinkin lapsille, 

joiden turvallinen kehitys on vaarassa. Kun ihminen lähtee turvakodista, hänen on usein 

selvittävä yksin. Turvakotijakson jälkeen avun tarve on kuitenkin suurimmillaan, koska 

arkeen palaaminen kaikkineen ongelmineen ja mahdollisine muutoksineen ei ole helppoa.  

 

Mielestäni tukihenkilösuhteen väkivaltaperheissä tulisi olla pitkäkestoinen, perheen 

tarpeiden mukainen. Projekti kesti reilun kolme kuukautta, minkä todettiin olevan liian 

lyhyt aika vaikeassa kriisissä olevan perheen auttamiseksi. Tukisuhteen luonne ja kesto 

näyttäisi olevan suoraan suhteutettavissa perheen tilanteeseen, ongelmiin ja omiin 

voimavaroihin.  

 

Koen olennaisen tärkeänä perheille järjestyneen jatkotuen projektin päättymisen jälkeen. 

Voin myös todeta eri viranomaisten yhteistyön merkittävänä moniongelmaisen perheen 

hyvinvoinnille. Mielestäni eri viranomaistahojen yhteistyössä on kuitenkin hyvin paljon 

kehittämisen varaa. Tarpeelliset tiedot perheen tilanteesta eivät välity tarpeeksi nopeasti eri 

tahoille ja yhteydenotot eri instanssien välillä voisivat olla tiiviimpiä. Yhä vieläkin, vaikka 

uskon kaikilla viranomaistahoilla olevan tietoa verkostotyöstä ja eri viranomaisten 

yhteistyön merkityksestä asiakkaalle, käytännön työ näyttäytyy kuitenkin toisenlaisena. 

 

 Projektin aikana Oulussa ei ollut kotipalvelun resursseja suunnattuna 

lastensuojeluperheille, joten heidän tarpeensa jäävät näiltä osin huomioimatta. Mielestäni 

huomion arvoinen asia on myös se kuinka paljon tehostetulla, kotiin tehtävällä tukityöllä 

voidaan ennaltaehkäistä lastensuojelun rajumpia ja yhteiskunnalle huomattavasti kalliimpia 

interventioita. Nyt on Oulussa huomattu tehostetun kotipalvelun tarve ja on perustettu 

perhetyöntekijöille työpaikkoja. 

 

Projekti ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Emme arvanneet, kuinka projekti meitä 

työllistää. Jo pelkästään kodeissa tehtävä työ työllisti niin, että päädyimme 

projektisuunnitelmasta poiketen vain yhdentyyppiseen ryhmätoimintaan. Haukkasimme 

suuren palan, josta selvisimme suurella työmäärällä. Vaikka yksi perhe jäi pois 
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maaliskuussa, niin siltikin työtä oli ihan riittämiin. Emme osanneet rajata työn määrää ja 

meidän tukiperheet olivat työllistäviä, mitä emme eikä Ensi ja – turvakodin ohjaajat 

työntekijät osanneet ajatella. 

 

Yksinhuoltajat tarvitsisivat yhteiskunnalta apua ja tukea oman elämänsä 

tasapainottamiseen ja voimiensa lisäämiseen. Tukijärjestelmän luominen heidän avukseen 

olisi tärkeä ennaltaehkäisevä tekijä. Tarvitsemme kasvavaa sosiaalista kontrollia ja 

uudenlaista vanhemmuuden tukemista niin, etteivät lapset jää enää missään vaiheessa 

heitteille vanhemmuuteen kypsymättömien vanhempiensa ristiriitojen keskelle. Meidän 

jokaisen on seurattava elämää ympärillämme ja puututtava tilanteisiin. Meidän tulee 

ilmoittaa kaikesta väkivallasta poliisille. Lapsityöntekijöinä meidän tulee tehdä työtämme 

silmät avoinna lapsen hädälle ja vaikeuksille ja pyrkiä tekemään välittömästi selvitys siitä, 

mitä taustalla mahdollisesti tapahtuu tai on tapahtunut. 

 

Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen on keskeinen ja ajattelemisen arvoinen asia, jolle on 

keskustelujen ja pohtimisen lisäksi todella tehtävä jotain. Tämän päivän lasten pahoinvointi 

näkyy nimittäin tulevaisuudessa aikuisväestön lisääntyvinä ongelmina. Ongelmiin olisi siis 

syytä tarttua jo varhaisessa vaiheessa, koska se tulee paljon halvemmaksi yhteiskunnalle.  

 

Väkivallan käyttäminen on ihmisoikeusrikkomus, jonka ehkäiseminen vaatii selkeää 

kannanottoa; väkivallan käyttäminen on väärin. Jokaisella ihmisellä on oikeus elää omassa 

kodissaan turvassa ja rauhallisessa olosuhteissa ilman pelkoa ja uhan ilmapiiriä. 

Yhteiskunnan ja meidän kaikkien oikeus ja velvollisuus on suojella etenkin lapsia 

väkivallalta ja sen aiheuttamilta negatiivisilta seurauksilta. (Holmberg 2000,7.) 

 

Lapset suojelevat vanhempiaan viimeiseen asti. Tilanne on lapselle kestämätön, koska hän 

on yksin, ymmällään, peloissaan ja ahdistunut, ja haluaisi puhua jollekin tilanteesta. 

Samalla hän häpeää vanhempiaan eikä halua kenenkään ajattelevan heistä pahaa. Lapset 

jaksavat aina toivoa hyvää. 

 

Opinnäytetyöstäni saa hyötyä työntekijät ja opiskelijat erityisesti väkivaltaperheissä 

työskentelevät työntekijät. Opinnäytteeni hyödynnettävyyttä lisää tuoreen suomenkielisen 
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asian käsittelevän materiaalin vähäinen määrä. Työni auttaa hahmottamaan väkivaltaa ja 

sen kokonaisvaikutuksia sekä heti tapahtuman jälkeen että pitkällä aikavälillä. Se antaa 

välineitä tunnistaa perheväkivaltaa ja sen merkkejä, kohdata perheitä ja perheväkivallan 

uhreja sekä suunnitella eri toimenpiteitä heidän auttamisekseen. 

 

Opinnäytetyöstäni nousee esiin monia teemoja, kuten perheen kokema stressi, 

yhteiskunnalliset riskitekijät, tiedonkulun ja yhteistyön vaikeudet viranomaisten välillä, 

vanhempien keskinäiset suhteet, alkoholi ja vanhemman psyykkinen sairaus. 

 

Koen, että perheväkivaltaan on vaikea puuttua, joten olisi mielenkiintoista paneutua siihen, 

onko työntekijöillä kykyä kohdata ja auttaa väkivaltaperheitä. Lisäksi olisi mielenkiintoista 

selvittää, miten saman perheen lapset ovat kokeneet väkivallan kotona. Olisi tärkeää 

selvittää vanhempien lapsuudenaikaiset kokemukset väkivallasta ja näin päästä tukemaan 

väkivaltaisessa perheissä lapsena eläviä vanhempia. Perheväkivaltaan puuttuminen pian 

sen alkamisen jälkeen olisi helpompaa ja samalla voitaisiin estää väkivaltamallin 

kulkeutuminen sukupolvesta toisen mallioppimisen kautta. 

 

Opinnäytteentekoprosessi on ollut pitkä ja vaativa prosessi. Aihe oli vaativa ja työmäärä 

runsas. Opinnäytteentekoprosessi opetti paljon myös minusta itsestäni. Löysin itsestäni 

myös paljon käyttämättömiä voimavaroja. Valitsemani tutkimusmenetelmän 

ominaisuuksiin kuuluu, että se vaatii aikaa ja energiaa nimenomaan analyysivaiheessa. 

Projektipäiväkirjan lukeminen ja analysointi oli raskasta ja aikaa vievää työtä pitkälti 

johtuen vastausten herättämistä ajatuksista ja tunteista. Jouduin pohtimaan omia inhon, 

vihan, ihmetyksen, hämmennyksen ja avuttomuuden tunteitani varsin paljon ja 

syvällisestikin. Lukiessani päiväkirjaa minulla nousi eläviä muistikuvia projektista. Oli 

todella antoisaa nähdä työn etenemisen myötä omien kättensä jälki ja työn kehittyminen. 

 

Opin seulomaan ja karsimaan monenlaisesta materiaalista tarvitsemani tiedot ja hakemaan 

spesifisti tarvitsemani tietoa. Teoriatietoa kertyi loppujen lopuksi valtavasti, koska hain 

tietoa laajemmalta aihealueelta: perheväkivallasta ja tukihenkilötoiminnasta. Luin 

valtavasti kirjoja ja lopputöitä. En pidä tehtyä työtä turhana, koska sen kautta olen saanut 

kartutettua laajasti tietopohjaani. Olen saanut suuren opin projektityöstä sekä tästä 



104 
 
tutkimustyöstä, mitä olen hyödyntänyt työelämässäni. Minulle on avautunut kyky huomata 

perheväkivallan uhreja ja auttaa heitä. 

 

Opinnäytetyössäni on kiinnostavaa, kuinka monipuolista tukea olin projektin aikana 

antanut ja millaisia taitoja ja valmiuksia tämä tukeminen minulta vaati. Projektipäiväkirjan 

tulokset ohjasivat teoriaosan rajaamista. Laaja lähdemateriaali syvensi näkemystä aiheesta 

ja kytki tutkimuksen tiiviisti jo olemassa olevan teoriatietoon, nimittäin luin jo paljon 

ennen projektin alkua.  

 

Opinnäytteen tekemisen myötä opin paljon käytännön tutkimusprosessista raportointeineen 

ja kirjoittamisineen. Töisevää oli myös se, että kaikki johtopäätökset ja tulokset jopa oma 

pohdinta olivat mahdollisimman pitkälti perusteltava painetun lähdemateriaalin pohjalta. 

Tässä olisi huomioitava se, ettei kaikista aiheista ole painettu materiaalia viime vuosina tai 

jopa lainkaan. Tieteellisen tekstin tuottamista pidän haasteellisena ja vaativana. 

 

Aina välillä yllätti väsymys ja työn tekeminen tuntui vähintäänkin suossa tarpomiselta tai 

kivireen vetämiseltä. Luin paljon ja keräsin valtavasti aineistoa. Minulla on vaikea rajata 

aluetta. Olen luonteeltani kunniahimoinen, joten työni roikkumaan jääminen on ollut 

henkisesti ”raskas pala”, jota en suosittele kenellekään. Kun tulee pitkä tauko, on vaikea 

aloittaa taas. Tieteellisen tutkimusmenetelmän käyttäminen oli haastavaa, koska en ole 

aiemmin tehnyt tällaista tutkimustyötä. 

 

Tutkimusprosessin etenemisen myötä havaitsin, että sisällöanalyysi soveltui hyvin 

käytettäväksi tutkimuksessani. Kvalitatiiviset menetelmät soveltuvat erittäin hyvin 

ihmistieteisiin jo sen vuoksi, että niissä pyritään kuvaamaan todellista elämää 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2000, 161). Käyttäen sisällöanalyysiä 

tutkimusmenetelmänä sain hyödynnettyä vastausaineistoani mahdollisimman laajasti ja 

tehokkaasti taitojeni mukaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että työssäni jäi näkyviin 

kokemattomuuteni tutkijana mm. haparointina tutkimusaineiston käsittelyssä. 

 

Tukihenkilötoiminnan syvällinen tarkastelu antoi valmiuksia ja ainakin helpottaa 

vastaavanlaisen työn suunnittelua ja toteutusta tulevaisuudessa. Tutkimukseni tuotti tietoa 
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asiakkaan omassa kodissa tehtävästä tukihenkilötyöstä ja työn vaatimuksista työntekijän 

näkökulmasta sekä tukihenkilönä olemisen vuorovaikutusprosessista. Tutkimustuloksia 

voidaan hyödyntää tulevissa väkivaltaperheen työskentelyissä. Olen nyt jälkeenpäin 

pohtinut paljon tukihenkilöyttämme perheissä. Saimme erittäin paljon haasteita, joita 

kohdistui yhä useammalta taholta meihin päin. Nyt kun on pitempi aika kulunut projektista, 

pystyy tarkastelemaan asioita paremmin. Projekti oli henkisesti raskas, joka vaati meiltä 

paljon, koska koko ajan tapahtui.  

 

Perheväkivalta pitää rehellisesti ja avoimesti tunnustaa ongelmaksi eli ns. nostaa kissa 

pöydälle ja uskaltaa puhua myös lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. 

 

Oma persoona on meidän tärkeä työvälineemme ja sen vuoksi omasta itsestä huolehtiminen 

on hyvin tärkeää tehdessämme ihmissuhdetyötä. On tärkeää muistaa, että aina emme voi 

auttaa ihmisiä heidän ongelmissaan. Oman rajallisuuden muistaminen on hyvä asia, emme 

ole kaikkivoipaisia ja täydellisiä vaikka, kuinka haluaisimme. Ammattitaito ja sen 

kehittäminen sekä sen ylläpitäminen ovat avainasemassa auttamistyössämme. 

Työnohjauksella oli erittäin merkittävä osa työssäjaksamiseen, siitä suuri kiitos Mikko 

Oraselle. 

 

Minulla on taipumus liialliseen tunnollisuuteen ja oman jaksamisen yliarviointiin. Oman 

voimavarojen tunnistaminen on erittäin tärkeää. Vaikka kriisityö on uuvuttavaa, koen sen 

erittäin mielekkäänä. Koen, että minulla on siihen kykyjä. Omaa työtä ja toimintaa on 

kyettävä itse arvioimaan, sillä se on myös yksi työssä jaksamisen edellytys.  

 

Pidimme tärkeänä, että opimme tuntemaan perheet mahdollisimman hyvin, jotta 

vuorovaikutussuhteesta muodostuisi mahdollisimman läheinen ja luottamuksellinen. 

Vuorovaikutus pelasi todella hyvin perheiden kanssa. Oli erittäin kokemusrikasta olla 

samoissa perheissä ja yhdessä pohtia asioita. Olemme pohtineet asioita paljon ja 

huomanneet, miten toinen voi nähdä asioita eri näkökulmasta ja ikään kuin toimia 

työnohjaajana. Pohdimme tosi paljon ja saimmekin itse todella paljon irti projektistamme. 

Varsinkin ongelmatilanteissa toisen tuki oli korvaamaton. 
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Tarkoituksenamme oli olla tuettavan kanssa hänen omassa huoneessaan 1,5 h kerrallaan, 

mutta läheskään aina tämä ei onnistunut. Olimme ajatelleet pysyvämme erillään 

vanhemmista, mikä oli mahdotonta. Perheen vaikeudet koskettivat kaikkia. Jouduimme 

hoitamaan perheen ristiriitatilanteita ja tukemaan vanhempia kasvatuksessa. Tulin entistä 

vakuuttuneemmaksi, että lasta ei voi hoitaa ilman perhettä eli lapsi ei kasva irti 

vanhemmistaan. Oman työn rajaaminen oli vaikeaa, koska äiditkin tarvitsivat meitä. 

Perhekeskeisyydessä korostetaan, että lasta ei voida irrottaa perheyhteydestään, vaan 

pyritään hyödyntämään perheen omia voimavaroja tukemalla lapsen selviytymistä arjessa 

(Metteri 1996, 88). 

 

Perheiden kanssa on vietettävä aikaa, jotta voi saada kokonaiskäsityksen perheen 

tilanteesta. Kun asiakas menee virastoon asioimaan, jossa työntekijällä on varattuna hänelle 

puoli tuntia aikaa tiettynä päivänä tiettyyn aikaan, ei tämä vastaa ongelmaperheiden 

tarpeisiin. Näissä perheissä tulee tilanteet niin yhtäkkiä ja arvaamatta ja silloin tuki on 

tarpeen. 

 

Nykypäivän lasten ja nuorten oireilut ja perheiden vaikeudet ovat olleet viime aikoina 

laajalti eri tiedotusvälineissä. Koen Kotiovella – projektimme tärkeänä moniongelmaisille 

perheille ja varsinkin lapsille, joiden turvallinen kehitys on vaarassa. 

 

Kaiken kaikkiaan tekemäni tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että tukihenkilötoiminta 

on erittäin tarpeellinen toimintamuoto, jota edelleen asiakaslähtöisesti kehittämällä ja 

laajentamalla voidaan helpottaa monen ihmisen elämää. Käyttämällä tukihenkilötoimintaa 

ennaltaehkäisevänä työmuotona voidaan estää monia suurempia ongelmia syntymästä. 

 

Voisikin todeta, että mitä toimeliaampi sosiaalivaltio on sosiaalisen tuen ja kontrollin 

tehtävissä, sitä varmempaa on yhteisöjen mureneminen. Arkea toiminnallistava ja 

organisoiva sosiaalityö voi pahimmassa tapauksessa ehkäistä tai murentaa hakemiaan arjen 

itseorganisoitumisen muotoja. Uutena resurssien etsimisen alueena voidaankin nähdä 

asiakkaiden omat sosiaaliset verkostot. Niissä tapauksissa, joissa asiakkaiden omat 

sosiaaliset verkostot ovat riittämättömät, tukihenkilötoiminnalla voidaan vähentää 

virallisen sosiaalityön tarvetta. Tämä on usein myös asiakkaalle lempeämpi vaihtoehto, 
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jolla pyritään tukemaan asiakkaan itsenäisyyttä ja aktivoimaan häntä toimimaan oma-

aloitteisesti yhteiskunnassa. (Arnkil 1992, 147–149.) 
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