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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia keinoja päiväkodin varhaiskasvatta-
jilla on tunnistaa, sekä puuttua lapsen perheessään kohtaamaan kaltoinkohteluun. Opinnäyte-
työtä varten haastateltiin erään kantahämäläisen päiväkodin viittä varhaiskasvattajaa. Ta-
voitteena oli herättää varhaiskasvattajat huomaamaan, että perheväkivalta on monimuotoi-
nen ja vaikeasti huomattavissa oleva ilmiö, jolta ammattikasvattajat eivät kuitenkaan voi sul-
kea silmiään, vaan heillä on oltava keinoja ja rohkeutta ottaa asia puheeksi tarvittaessa.  

Opinnäytetyön viitekehyksessä avattiin käsitteitä väkivalta ja perheväkivalta, sekä lapsen kal-
toinkohtelu eri muotoineen, joita ovat fyysinen, psyykkinen ja seksuaalinen väkivalta. Lisäksi 
tuotiin esille, miten perheväkivaltaan suhtautuminen on muuttunut ajan kuluessa ja miten 
yleistä se edelleen on yhteiskunnassamme, sekä mitkä ovat perheväkivallan riskitekijöitä. 
Lapsen kaltoinkohteluun liittyy myös sopimuksia ja lainsäädäntöä. Varhaiskasvattajaa sitoo 
velvollisuus toimia lapsen ja perheen parhaaksi, sekä tehdä lastensuojeluilmoitus, mikäli hän 
työssään huomaa asioita, joiden vuoksi lastensuojelun tarve pitää selvittää.    

Opinnäytetyön tutkimusotteena oli laadullinen tutkimus ja tiedonkeruumenetelmänä ryhmä-
keskustelu, joka toteutettiin teemahaastattelurunkoa hyödyntäen. Opinnäytetyön tulokset 
analysoitiin sisällönanalyysiä ja teemoittelua käyttäen. Tuloksina oli, että perheväkivalta on 
yhä edelleen osa valitettavan monen perheen elämää ja koskettaa siten isoa joukkoa lapsia.  
Varhaiskasvattajat olivat kohdanneet tai ainakin epäilleet lähes kaikkia lapsen kaltoinkohte-
lun muotoja työssään. Kaltoinkohtelun tunnistaminen oli haasteellista ja puheeksi ottaminen 
koettiin vaikeaksi. Silti siihen puuttuminen koettiin tärkeänä ja vanhempien kanssa tehtävää 
yhteistyötä lähentävänä asiana, vaikka ensin vanhemmat saattoivatkin kieltää asian tai jopa 
suuttua, kun asia otettiin puheeksi. 

Opinnäytetyö toi esille myös sen, millaisena varhaiskasvattajat kokivat osaamisensa tällä het-
kellä, millaisia puutteita he kokivat nykyisessä toimintamallissa ja millaisia lisäkoulutustoi-
veita heidän taholtaan tuli esille. Varhaiskasvattajat toivoivat nykyistä avoimempaa ja suju-
vampaa yhteistyötä muiden perheiden ja lasten kanssa työtä tekevien ammattiryhmien 
kanssa, erityisesti lastensuojelun ammattilaisten kanssa. Mentorointi eri ammattiryhmien vä-
lillä nähtiin ammattitaitoa vahvistavana mahdollisuutena ja lisäkoulutuksen tarve tuli vahvasti 
esiin.  
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The goal of this thesis was to find out what kind of considerations does the early childhood 
educator of a day care centre identify and intervene with in child abuse at a child`s home. 
For this thesis there were five early childhood educators of one day care centre which were 
interviewed. The purpose of this thesis was that early childhood educators could understand 
how complex and difficult a phenomenon domestic violence is. Despite this domestic violence 
is the thing that the early childhood educators are not allowed to blindfold their eyes to but 
they must have skills and courage to broach it when and if it is necessary.  
 

In the framework of the thesis there were opened concepts like; violence, domestic violence, 
child abuse in all shapes which are physical violence, psychological violence and a sexual ex-
ploitation of the child. Additionally the issue was raised on how the attitude of domestic vio-
lence has changed during the last years and how common it is still in today`s society and 
what are the risk factors of domestic violence. There are also many agreements and laws 
concerning child abuse. The early childhood educator has to do her best for the children and 
their families. They are also obliged to submit a child welfare notification if there is concern 
about a child`s welfare. 

 

The approach of the thesis was qualitative research and it was made by group discussion 
which was implemented using a theme interviews framework. The results of the group discus-
sion were analysed by content analysis and using the theme method. The results of the exam-
ination were that domestic violence is still a regrettable common phenomenon and a part of 
many families` life and many children`s life too. The early childhood educators had seen or 
suspected at least almost all forms of child abuse during their work history. Identification of 
the child abuse was seen as challenging and it was hard to talk about. Despite all this inter-
ference it was considered important and the cooperation with parents was improved although 
some parents said it is not true at all or even got angry when it was talked about. 

 

This thesis pointed out also the fact as to what was the early childhood educators` opinion of 
their professional skills concerning domestic violence at this moment in time and what kind 
of development needs or additional training wishes they had. It was hoped by the early child-
hood educators that they could have better cooperation with other professional groups like 
child welfare. Mentoring between professional groups was the thing which was considered to 
be a factor in improving skills. The additional training was considered important. 
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1 Johdanto 

Perheväkivalta ja siihen liittyvä lapsen kaltoinkohtelu ovat merkittävä ongelma suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Säännöllisin väliajoin eri medioissa julkaistaan keskusteluja ja kirjoituksia, 

joissa tuodaan esiin huoli ilmiön yleisyydestä ja siitä, että virallisiin tilastoihin päätyy ainoas-

taan pieni osa perheväkivalta- ja kaltoinkohtelutapauksista (Helsingin Sanomat 2.11.2017; Sa-

takunnan Kansa 4.8.2018). Syinä siihen, että enemmistö perheväkivaltatapauksista jää viran-

omaisten ulottumattomiin ja tilastojen pimentoon, ovat perheväkivaltaan vahvasti liittyvät 

syyllisyyden ja häpeän tunteet, sekä vaikeneminen niin tekijöiden kuin uhrienkin taholta (Nie-

tola 2011, 14; Siukola 2014, 10). Usein erityisesti uhrit uskovat asian korjaantuvan ajan myötä 

itsekseen, mikä valitettavasti ei pidä paikkaansa. Mikäli perheväkivaltaan ei haeta apua tai 

puututa, sillä on taipumus pahentua ajan kuluessa. Myös lasten ja perheiden kanssa työsken-

televät ammattilaiset tuntuvat kokevan asian puheeksi ottamisen usein edelleen hankalana - 

jopa pelottavana - sen arkaluontoisuuden vuoksi. Kyseessä on myös erittäin vaikeasti tunnis-

tettava ilmiö. 

Perheväkivalta antaa lapsuudessa väärän mallin ratkaista ristiriitoja ja ongelmia ja sillä on 

vahva taipumus periytyä toimintatapana sukupolvien yli. Sen lisäksi, että perheväkivalta ai-

heuttaa inhimillistä kärsimystä perheenjäsenille ja yksittäisille perheille, se aiheuttaa pitkällä 

aikavälillä myös lisäkustannuksia yhteiskunnalle. Kaikkein heikoimmassa tilanteessa on lapsi, 

joka on riippuvainen ympärillään olevista ihmisistä ja vanhemmistaan. Perheväkivallalle altis-

tuessaan, lapsen kaikenlainen kehitys on vaarassa vaurioitua tai ainakin hidastua. (Dufva 

2001, 18; Hoitotyön suositus 2015, 3.) 

Suoritan sosionomiopintojeni aikana lastentarhanopettajan kelpoisuuden, joten tässä opinnäy-

tetyössä keskityn tarkastelemaan perheväkivaltaa päiväkodin varhaiskasvattajien näkökul-

masta, jotka työskentelevät päiväkoti-ikäisten, 1-5-vuotiaiden lasten parissa. Tässä opinnäy-

tetyössä haluan selvittää, millaisia keinoja päiväkodin varhaiskasvattajilla on tunnistaa, sekä 

puuttua lapsen perheessään kohtaamaan kaltoinkohteluun. Perheväkivallalla tarkoitan tässä 

opinnäytetyössä perheen sisällä tapahtuvaa väkivaltaa. Lapsi voi olla siinä osallisena joko vä-

kivallan kohdistuessa häneen suoraan tai välillisesti, jolloin hän joutuu sivusta seuraamaan 

hänelle tärkeiden ihmisten välistä väkivaltaa. Käytän myös käsitettä lapsen kaltoinkohtelu, 

jolla tarkoitan siihen kuuluvia väkivallan muotoja, kuten fyysistä, psyykkistä ja seksuaalista 

väkivaltaa sekä väkivallan sivusta seuraamista. 

Opinnäytetyöni tavoitteena on lisätä varhaiskasvattajien ymmärrystä siitä, että perheväki-

valta on monimuotoinen ilmiö, sillä ammattilaisina heillä on velvollisuus huomatessaan puut-

tua siihen. Haluan myös herättää varhaiskasvattajien ymmärrystä siitä, että varhainen puuttu-

minen ja vanhempien tietoisuuden lisääminen lapsen kaltoinkohtelusta ja sen vaikutuksista, 

ovat tehokkaita keinoja muuttaa asenteita ja käytöstä. Varhaiskasvatusta ohjaavassa 
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valtakunnallisessa asiakirjassa, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 18), painote-

taan lapsen edun ensisijaisuutta, lapsen oikeutta hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, 

toimintaa ohjaavina arvoina. Opinnäytetyöni tarkoituksena on lisätä omaakin tieto - taitoani 

perheväkivallasta ja lapsen kaltoinkohtelusta, jotta tulevana lastentarhanopettajana osaisin 

toimia ammattini edellyttämällä tavalla lasten ja perheiden parhaaksi. 

2 Perheväkivalta 

Aluksi määrittelen käsitteet väkivalta ja perheväkivalta ja millaisia tekijöitä näiden käsittei-

den määrittelyn taustalla on, sekä mitkä ovat väkivallan määrittelyn yleiset tunnusmerkit. Ku-

vaan perheväkivaltaan suhtautumisen muuttumista ajan mittaan yhteiskunnassamme ja sen 

yleisyyttä sekä kansainvälisestä että kotimaisesta näkökulmasta tarkastellen. Esittelen perhe-

väkivallan riskitekijöitä alan tutkijoiden ja Hoitotyön tutkimussäätiön julkaiseman hoitotyön 

suosituksen mukaan. 

2.1 Väkivalta- ja perheväkivaltakäsitteen määrittely 

Väkivallan yksiselitteinen määrittely on lähes mahdotonta. Tästä johtuen myös väkivaltaan 

liittyvien käsitteiden käyttö on monenkirjavaa. Suomessa lapseen kohdistuvan väkivallan tut-

kimuksen kenttä on edelleen hyvin sekava ja jäsentymätön, vaikka tutkimus aiheesta onkin 

lisääntynyt. (Ellonen 2007, 14.) Koska väkivallan määrittely on historiallisesti ja kulttuurisesti 

rakentunutta, määritelmä vaihtelee ajan ja paikan mukaan. Se, mitä yhdessä tilanteessa ei 

pidetä väkivaltana, voidaan toisessa tilanteessa, toisena aikana tai toisessa kulttuurissa pitää 

väkivaltana. Vaikka väkivaltaa on vaikea määritellä yksiselitteisesti sen historiallisuuden ja 

kulttuurisuuden vuoksi, siihen voidaan kuitenkin liittää seuraavat neljä tunnusmerkkiä: 

1. Väkivalta on tai siihen kuuluu väkivallan tekijän tai tekijöiden fyysistä tai muuta voi-

mankäyttöä; 

2. Väkivallalla on tarkoitus tuottaa vahinkoa; 

3. Väkivaltaa on se, minkä väkivallan kohde kokee vahingolliseksi tai loukkaavaksi; 

4. Väkivaltaa ovat teot, toiminnat tai tapahtumat, jotka kolmas taho, kuten oikeusviran-

omainen, on tunnustanut väkivallaksi. (Nietola 2011, 11.)  

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee väkivallan olevan ”fyysisen voiman tai vallan ta-

hallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai 

ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, 

fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriintymiseen tai perustarpeiden 

tyydyttämättä jäämiseen” (WHO 2005, 21). Kun väkivallan kontekstina on perhe, rinnakkain 

käytettyjä käsitteitä ovat perheväkivalta, kotiväkivalta, parisuhdeväkivalta tai naisiin kohdis-

tuva väkivalta (Oranen 2012, 218). Usein puhutaan myös lähisuhdeväkivallasta (Dufva 2001, 
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17). Yhteistä näille erilaisille käsitteille on näkemys siitä, että väkivalta tapahtuu perheen si-

sällä (Dufva 2001, 17; Ellonen 2007, 14; Inkilä 2015, 16). Suomessa käsite perheväkivalta on 

vakiinnuttanut asemansa ja sillä tarkoitetaan kaikenlaista perheenjäsenten toisiinsa kohdista-

maa sellaista väkivaltaa tai käyttäytymistä, joka loukkaa ihmisoikeuksia, vaarantaa tasa-ar-

voa, terveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Käsite ei rajaa väkivaltaa tiettyyn paikkaan, kuten 

esimerkiksi kotiväkivalta, eikä määrittele sen tekijää tai uhria. Toisaalta perheväkivaltakäsit-

teeseen on kohdistettu myös paljon arvostelua, johtuen käsitteen epämääräisyydestä, sen 

peittäessä väkivallan yhteisen sukupuoli- ja sukupolvisokean käsitteen alle. (Dufva 2001, 17; 

Ellonen 2007, 14; Hautamäki 2013, 49; Oranen 2012, 218.) Ongelmana on kuitenkin se, että 

väkivaltaa voi esiintyä monissa perheenjäsenten välisissä suhteissa samanaikaisesti. Parisuh-

deväkivaltaan voi sisältyä myös lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, sisarusten välistä väkivaltaa 

tai lapsen aikuiseen kohdistamaa väkivaltaa. (Oranen 2012, 218.) Perheväkivalta on Suomen 

lain mukaan rikos, johon jokaisella kansalaisella on oikeus ja velvollisuus puuttua (Hautamäki 

2013, 49). 

Perheväkivaltakäsitteeseen katsotaan kuuluvaksi myös lapsen kokemus vanhempien välisestä 

väkivallasta. Tutkimusten lisääntyessä on alettu käyttämään käsitteiden lapsen pahoinpitely, 

lapsen kaltoinkohtelu ja lapseen kohdistuva väkivalta rinnalla myös käsitettä omassa kodis-

saan väkivallalle altistunut lapsi. Nykyään väkivallan uhreiksi ei katsota vain heitä, joihin vä-

kivalta on konkreettisesti kohdistunut, vaan myös heidän läheisensä. Lapsi on siis väkivallan 

uhri riippumatta siitä, onko hän itse suoraan väkivallan kohteena, vai joutuuko hän näkemään 

tai kuulemaan väkivaltaa sivusta. Väkivallan välillistä kokemista on myös väkivallan seuraus-

ten tai jälkien näkeminen, lemmikkieläimeen kohdistuvan väkivallan todistaminen tai väkival-

taisen ilmapiirin ympäröimänä eläminen. (Huovinen 2017, 4-5.) 

2.2 Perheväkivaltaan suhtautumisen muuttuminen 

Perheessä, parisuhteessa ja muissa läheisissä suhteissa on kautta ihmiskunnan historian esiin-

tynyt fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa sekä alistamista. Tästä huolimatta perheväkivalta on 

tunnustettu ja tunnistettu sosiaalisena ongelmana vasta varsin lyhyen aikaa, niin Suomessa 

kuin muuallakin Euroopassa. (Nietola 2011, 11; Ruohonen 2006, 9.) Myöhäinen yhteiskunnalli-

nen kiinnostus perheväkivaltaa kohtaan on johtunut muun muassa siitä, että Suomessa on pit-

kään suhtauduttu sallivasti vanhempien lapseensa kohdistamaa fyysistä kurittamista kohtaan. 

Lapsen fyysinen kurittaminen nähtiin vielä 1930-luvulla vanhempien sekä oikeutena että jopa 

velvollisuutena kasvatuksellisessa tarkoituksessa. Sen aikaisen ymmärryksen mukaan vanhem-

milla ja huoltajilla oli velvollisuus saada lapsi tottelemaan, joten lievän ruumiinvamman ai-

heuttaminen lapselle ei ollut rangaistava teko, jos se tapahtui kasvatuksellisessa tarkoituk-

sessa. (Hytönen, Malinen, Salenius, Haikari, Markkola, Kuronen & Koivisto 2016, 87.) Perhevä-

kivaltaa on myös perinteisesti pidetty parisuhteen ja perheen yksityisenä ja sisäisenä asiana, 

johon yhteiskunnan ei ole katsottu voivan puuttua (Holmberg 2000, 7; Nietola 2011; 11; 
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Ruohonen 2006, 9). Maahanmuuttajaperheissä ilmenevään väkivaltaan puuttuminen koetaan 

vielä nykyäänkin hyvin vaikeaksi (Nietola 2011, 11). 

Lapseen kohdistuva väkivalta alkoi tulla huomion kohteeksi vasta 1960-luvulla, kun tieteelli-

nen ja erityisesti ammatillinen kiinnostus lapsen kaltoinkohtelua kohtaan heräsi. Esimerkiksi 

lääkärit olivat työssään jo aikaisemminkin toki kohdanneet ja hoitaneet perheessään pahoin-

pideltyjen lasten vammoja, mutta ilmiöön tarttuminen oli nähty sopimattomana perheen yksi-

tyisyyteen puuttumisena. Myös rajanveto lapsen kasvatuksen ja pahoinpitelyn välillä nähtiin 

edelleen ongelmallisena. (Ellonen 2007, 11; Ruohonen 2006, 9-10.) Tutkijoiden kiinnostus per-

heväkivaltaan ilmiönä sekä sen syihin ja seurauksiin lisääntyi edelleen 1970-luvun alkupuolelta 

lähtien, niin Suomessa kuin ulkomaillakin (Nietola 2011, 7). Viimeisen parinkymmenen vuoden 

aikana suomalaisessa lainsäädännössä perheen sisällä tapahtuvaan väkivaltaan suhtautuminen 

on kuitenkin tiukentunut ja hiukan selkiytynytkin. Myös muissa Pohjoismaissa muutokset ovat 

olleet samansuuntaisia, vaikkakin Suomessa ne ovat tapahtuneet hitaammin. (Oranen 2012, 

219.) Suomessa kuritusväkivalta kiellettiin lailla vuonna 1984 ja kansalaisten parissa käytiin 

ennen lain voimaan tulemista vilkasta keskustelua siitä, pitäisikö kuritus hyväksyä vai kieltää 

kasvatuskeinona. Tuolloin suomalaisista aikuisista melkein puolet hyväksyi lapsen ruumiillisen 

kurittamisen. Asenteet ovat muuttuneet voimakkaasti, sillä vuonna 2014 suomalaisista aikui-

sista 10 prosenttia ja lapsiperheiden vanhemmista 8 prosenttia hyväksyi ruumiillisen kurituk-

sen. (Kuokkanen 2017.) 

Lapseen kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu ovat edelleen monen lapsen arkipäivää huoli-

matta siitä, että lapsen oikeuksiin, turvallisuuteen ja hyvinvointiin on alettu kiinnittää huo-

miota ja hänen asemaansa on yritetty parantaa niin maailmanlaajuisesti kuin valtiollisellakin 

tasolla (Soisalo 2012, 183). Orasen ja Keräsen (2006, 63) mukaan lapsi jää yhä luvattoman 

usein huomiotta perheväkivaltatilanteissa, vaikka väkivaltaa kohdanneen aikuisen avuntarve 

on tunnustettu jo pitkään. Tämä voi johtua sitkeästi elävästä harhaluulosta, jonka mukaan 

lapsi elää perheessään jossakin umpiossa, jossa hän ei näe, kuule tai tiedä mistään mitään. 

Jos lapsi sattuisikin tietämään jotain, hän unohtaa asiat nopeasti, eikä siis kärsi tilanteesta 

mitenkään. Tosiasiassa väkivallalle altistunut lapsi tarvitsee aikuisen tavoin apua, riippumatta 

siitä, onko hän ollut itse väkivallan kohteena vai sivustaseuraajana. 

Edelliseen liittyen Hinde (2015, 289) tuo esille, kuinka monet tutkimustyötä tekevät edelleen 

korostavat ihmisen kehityksen ensisijaisina määrittäjinä enimmäkseen joko biologisia tai sosi-

aalisia tekijöitä, vaikka nykyään tutkijat yleisesti ovat sitä mieltä, että ihmisen kehitykseen 

vaikuttavat sekä biologiset että sosiaaliset tekijät. Tämä ajatus perustuu lapsen kehityksen 

etologisen teorian ja suhdeteorian yhdistämiseen. Etologia on alun perin ollut eläinten käyt-

täytymisen tutkimusta, mutta etologinen näkökulma ja monet sen käsitteet ovat lapsen kehi-

tyksen tutkijoille tärkeitä. Suhdeteorian mukaan lapsia ei tule käsittää erillisinä 
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kokonaisuuksina, vaan he muodostavat osan sosiaalisten suhteiden verkostoa. Niinpä lapsi tu-

lisi ymmärtää yksilönä, mutta myös sosiaalisena olentona.  

Korhosen (2008, 4-5) mukaan suomalaista kasvatuskulttuurin muutosta voi kuvailla siirtymänä 

tottelevaisuus- ja kuuliaisuuskulttuurista keskustelu- ja neuvottelukulttuuriin. Hän tuo esille 

käsitteen sukupolvisopimus, jolla tarkoitetaan tiettynä aikana ja tietyssä kulttuurissa vallitse-

vaa käsitystä siitä, miten aikuisten ja lasten pitää, tai kuinka he voivat käyttäytyä toisiaan 

kohtaan. Osapuolet tietävät sopimuksen, vaikka sitä ei olisi kirjattu mihinkään.  

Kuri- ja kuuliaisuuskulttuurissa aikuiset olivat hierarkkisesti lapsia ylempänä ja sekä kuritta-

minen että nöyryyttäminen olivat hyväksyttyjä kasvatuskeinoja. Vanhempien ja opettajien 

toiminnalla oli lainsäädännöllinen pohja, eikä tänä päivänä käsitetyistä lapsen oikeuksista ol-

lut tietoakaan. Tuolloin lapsen tottelevaisuus ja vaatimattomuus nähtiin tärkeinä ja tavoitte-

lemisen arvoisina asioina. Nykyisessä neuvottelukulttuurissa vallitsee uusi sukupolvisopimus, 

jonka mukaan lasta on ainakin kuultava häntä itseään koskevissa asioissa. (Korhonen 2008, 6-

7.) 

Lapsuus on aina aikaan ja paikkaan sidottu yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö, jonka voi-

vat jakaa ainoastaan samaan aikaan lapsuuttaan elävät ihmiset. Lasten ja aikuisten väliset 

suhteet eivät ole pelkästään perhe- tai kasvatussuhteita, vaan lisäksi rakenteellinen osa yh-

teiskuntaa ja toimintatapaa. Sukupolvisopimuksissa lapset ja aikuiset ovat suhteessa toisiinsa 

eri tavoin. Vanhassa sopimuksessa lapsi katsoo aikuista - eli auktoriteettia - alhaalta ylös, 

jopa pelonsekaisesti. Uudessa sopimuksessa aikuinen puolestaan kääntyy lapsen puoleen 

kuunnellen ja kysellen. (Korhonen 2008, 9-10.) 

Perhe ja kasvatuskulttuuri ovat aina osa koko yhteiskunnan muutosta. Sukupolvi ja sukupuoli-

suhteet perheissä muotoutuvat samoin, kuin muuallakin yhteiskunnassa. Perhe siis kuvastaa 

kulloisenkin aikakauden yhteiskuntaa. Tämä näkyy siinä, että hierarkkinen järjestys on hävin-

nyt useilla yhteiskuntaelämänkin alueilla. Työelämässä noudatetaan työpaikkademokratiaa, 

sukupuolten välillä vallitsee tasa-arvo, asiakasajattelu virastoissa ja organisaatioissa on yleis-

tynyt ja kommunikaatio on epävirallistunut monilla yhteiskuntaelämän alueilla. Kuria ja ran-

gaistuksia koskevat säädökset ovat muuttuneet ja vanhempien ylivalta on kyseenalaistettu, 

fyysisen rankaisemisen kriminalisoinnin jälkeen. Kaikki aikuiset, sekä vanhemmat että ammat-

tilaiset, joutuvat säätelemään kurikäytäntöjään. Kielloista huolimatta kuritus ja pahoinpitely 

eivät kuitenkaan ole loppuneet. (Korhonen 2008, 14-15, 22.) 

On hyvä asia, että lapseen on alettu suhtautua ymmärtäväisemmin ja kunnioittavammin. Toi-

saalta vaarana voi olla vanhemmuuden roolin hämärtyminen, jolloin lapsi saa liikaa vastuuta 

päättää asioista, jotka kuuluisivat vanhempien tai huoltajien päätettäviksi. Nykyvanhemmat 

ovat melkoisten paineiden alaisina, eikä omaa vanhemmuuttaan voi aina edes peilata omien 
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vanhempien vanhemmuuteen, sillä ympäröivä maailma muuttuu vauhdilla. Palaan tähän sy-

vällisemmin vielä opinnäytetyöni pohdintaluvussa. 

2.3 Perheväkivallan yleisyys 

Perheväkivallan esiintyminen on riippumatonta kulttuurista, yhteiskunnasta, sosiaaliluokasta, 

ikäluokasta ja sukupuolesta. Väkivaltaisesti käyttäytyviä ja väkivallan uhreja on kaikissa kou-

lutus- ja tulotasoissa. (Kivisaari 2002, 11; Siukola 2014, 11.) Perheväkivallan määrän arvioimi-

nen on haasteellista siksi, että merkittävä osa perheväkivallasta ei näy virallisissa tilastoissa. 

(Nietola 2011, 14). Perheväkivaltaan liittyy myös paljon häpeää, syyllisyyttä ja vaikenemista, 

eikä sitä aina käsitetä rikokseksi, koska väkivallan tekijä on perheenjäsen. (Siukola 2014, 10). 

Perheväkivallalle on tyypillistä, että se voi näyttäytyä yksittäisenä tapahtumana, toistua sat-

tumanvaraisesti tai liittyen tiettyihin tilanteisiin (Siukola 2014, 11). 

Perheessä tapahtuva lapsen kaltoinkohtelu on yleinen ilmiö. Kansainvälisten arvioiden mukaan 

4-16 prosenttia lapsista altistuu fyysiselle väkivallalle ja 10 prosenttia psyykkiselle väkivallalle 

tai laiminlyönnille. Virallisissa tilastoissa näkyy vain noin kymmenesosa kaikista kaltoinkohte-

lutapauksista. Suomessa lapsiin kohdistuva lievä väkivalta perheen sisällä on vähentynyt pa-

rinkymmenen vuoden aikana, mutta vakava väkivalta on pysynyt lähes ennallaan. Miesten ja 

naisten suhtautuminen väkivaltaan eroavat toisistaan. Miehet suhtautuvat sallivammin kuri-

tusväkivaltaan kuin naiset. (Paavilainen & Mäkelä 2018.) Suomessa viranomaisten tietoon tuli 

vuonna 2014 noin 7000 perheväkivallan uhria, joista lähes neljäsosa oli lapsia. Perheen sisällä 

lapsiin kohdistuvan väkivallan tekijänä on usein mies. Mies syyllistyy naista useammin vaka-

vaan väkivaltaan, nainen puolestaan lievään pahoinpitelyyn. Äidit pahoinpitelevät isiä ylei-

semmin tyttöjä. (Poijula 2016, 140.)  

Lapsiuhritutkimuksen mukaan suomalaislapsista kolmasosa ei ole kokenut ollenkaan väkival-

taa, mutta noin kymmenesosa lapsista kokee väkivaltaa ainakin viidesti vuodessa ja neljäsosa 

joutuu ainakin kolmen erilaisen väkivallanteon kohteeksi vuoden aikana. Vaikka lapsen ruu-

miillinen kuritus on vuodesta 1984 ollut kiellettyä Suomessa, lähes puolet vanhemmista käyt-

tää yhä väkivaltaisia kasvatuskeinoja. (Poijula 2016, 140.) Suomessa vammautuu vuosittain 

noin 300 lasta kaltoinkohtelun seurauksena ja kuolemantapauksia on joka vuosi noin kymme-

nen (Lindqvist 2015). 

Etenkin pieniin, 0-6-vuotiaisiin lapsiin kohdistuu kuritusväkivaltaa ja sanallista aggressiota, 

kuten huutamista ja raivoamista. Lapsen kehitykselle väkivalta on erityisen haitallista siksi, 

että varhaisvuosien aikana monet persoonallisuuden kehityksen tärkeimmät kehitystehtävät 

ratkotaan. Jos vanhemmat eivät ole käyttäneet väkivaltaa kasvatuksessaan lapsen ollessa 

pieni, he harvoin syyllistyvät siihen myöhemminkään. (Nettiturvakoti 2018.) 
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2.4  Perheväkivaltaan liittyviä riskitekijöitä 

Perheväkivalta on monimutkainen ilmiö, jota on vaikeaa - ellei jopa mahdotonta -  selittää 

millään yksittäisellä riskitekijällä. On kuitenkin lohdullista tietää, että kliinisten tutkimusten 

mukaan ei ole tavattu vanhempaa, joka tahallaan tai tietoisesti haluaisi lapselleen pahaa 

(Nettiturvakoti 2018). Ilmiön taustalla on siis monien tekijöiden ja sattumien yhteisvaiku-

tusta. 

Tutkijat ovat jo vuosikymmenien ajan yrittäneet selvittää, mistä perheväkivalta johtuu. Mo-

net asiantuntijat ovat muodostaneet erilaisia selitysmalleja väkivallan syille. (Ahola ym. 2016, 

56.) Mikään yksittäinen riskitekijä ei riitä selittämään lapsen kaltoinkohtelun eri muotoja. 

Useat kaltoinkohtelualan tutkijat ovat käyttäneet asian tarkastelun apuna Urie Bronfenbren-

nerin (1979) ekologista systeemiteoriaa. Sen lähtökohtana on käsitys, että kaltoinkohtelun 

syyt ja seuraukset ovat monien tekijöiden ja niiden välisen vuorovaikutuksen muodostama 

monimutkainen kokonaisuus, johon kuuluvat lapsi, vanhemmat yksilöinä, perhe, eri yhteisöt 

sekä koko yhteiskunta normeineen, kulttuureineen ja lakeineen. Näiden systeemien vuorovai-

kutuksen ymmärtäminen on erittäin tärkeää, jotta voi pätevästi käsitellä lapsen kaltoinkohte-

lua. (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 17; Älä lyö lasta! 2010, 37.) Riskitekijöitä ei tule käyt-

tää kaltoinkohtelun eri muotojen mittareina, mutta tieto niistä saattaa helpottaa riskiolosuh-

teissa elävien lasten tilanteen selvittämistä ja ennaltaehkäisyn suunnittelua (Älä lyö lasta! 

2010, 37). 

Myös Ahola ym. (2016, 56-58) tuo teoksessaan esiin sen, että alan kirjallisuudessa perheväki-

vallan ongelmaa on usein lähestytty viidestä näkökulmasta: 1. biologisesta, 2. kehityspsykolo-

gisesta, 3. oppimisterapeuttisesta, 4.perhedynaamisesta ja 5. sosiokulttuurisesta. Biologisen 

näkemyksen mukaan toistuva tapaväkivaltaisuus johtuu aivojen ja muun elimistön aineenvaih-

dunnan toiminnan häiriöstä. Monesti henkilön väkivaltaisen käytöksen takana on alkoholin lii-

kakäyttöä. Kehityspsykologisen näkemyksen mukaan väkivaltaisuus liittyy persoonallisuuden 

häiriöön, joka on seurausta traumaattisista lapsuuden kokemuksista. Oppimisterapeuttisen 

näkemyksen mukaan väkivaltainen käytös on opittua, eli se omaksutaan mallioppimisen 

kautta. Joka kerta, kun väkivaltainen henkilö saavuttaa käytöksellään etua tai hyötyä itsel-

leen, väkivaltainen käytös vahvistuu. Perhedynaamisen näkemyksen mukaan väkivaltaisuus 

liittyy vaikeuksiin lähisuhteissa. Tekijä usein puolustelee puolison tai lasten pahoinpitelyä 

sillä, että he ovat omalla käytöksellään provosoineet käyttämään väkivaltaa. Läheisten pa-

hoinpitely on kuitenkin aina pelkästään tekijän vastuulla, eikä sitä voida puolustella muilla 

syillä. Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan väkivaltainen käytös voidaan selittää esimerkiksi 

työttömyydestä, vaikeista asuinoloista, naisten alisteisesta asemasta, patriarkaalisista asen-

teista tai jopa väkivaltaviihteen lisääntymisestä aiheutuvalla stressillä. Sosiokulttuurisiin seli-

tysmalleihin voidaan liittää myös niin kutsuttuihin alakulttuureihin, kuten huume- ja 
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rikollisjengeihin kuuluvat elämäntavat. Ne ylläpitävät sellaisia arvoja, jotka tukevat väkival-

taista käyttäytymistä 

Hoitotyön tutkimussäätiön julkaisemassa hoitotyön suosituksessa (2015, 5-7) sanotaan, että 

ammattilaisen olisi tiedettävä ja selvitettävä lapseen ja hänen käyttäytymiseensä liittyvät ris-

kitekijät, vanhempiin ja heidän käyttäytymiseensä liittyvät riskitekijät, sekä perhetilantee-

seen ja perheen käyttäytymiseen liittyvät riskitekijät, jotta lapsen kaltoinkohtelu huomattai-

siin ja siihen osattaisiin puuttua ajoissa.  

Lapseen liittyvät riskitekijät saattavat liittyä raskauteen tai synnytykseen, kuten esimerkiksi 

synnytyksen ennenaikaisuus ja vastasyntyneen pieni koko. Lapsen vammaisuus, kielellisen ke-

hityksen vaikeus, käyttäytymisongelmat ja runsas itkuisuus voivat myös lisätä alttiutta kal-

toinkohtelulle. Muita riskitekijöitä voivat olla aikuisen kokemat ärsyttävät piirteet lapsessa, 

kuten huono käytös, uhma tai tottelemattomuus. Lapsi saattaa aktivoida myös äidin omat lap-

suusmuistot mieleen tai hän ei täytä tämän odotuksia. Ravistellun vauvan oireyhtymän riskite-

kijöinä ovat usein keskosuus, kaksosuus, poikasukupuoli tai lapsen runsas itkuisuus. Lapselle 

sepitetyn tai aiheutetun sairauden taustalla on yleensä seuraavia tekijöitä: lapsi on alle kaksi-

vuotias, äiti on kaltoinkohtelija ja lapsen mahdollisilla sisaruksilla on paljon käyntejä terveys-

palvelujärjestelmässä tai heitä on kohdannut äkkikuolema. (Hoitotyön suositus 2015, 5.) 

Vanhemman tai huoltajan kykyyn ja voimavaroihin toimia vanhemman roolissaan turvallisena 

aikuisena, vaikuttaa vahvasti hänen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointinsa. Jos ai-

kuiset kärsivät vakavasta sairaudesta, mielenterveys- tai päihdeongelmista, emotionaalisesta 

kypsymättömyydestä tai tunnekylmyydestä, voivat ne olla lapsen kaltoinkohtelun mahdolli-

suutta lisääviä tekijöitä. Perheeseen liittyviä riskitekijöitä on paljon, kuten monilapsisuus, 

pienituloisuus, huono sosiaalinen tilanne tai perheen aikaisempi lastensuojelutausta. Perheen 

kaikenlainen pahoinvointi arjen keskellä, kuten perheväkivalta, riitely, työttömyys, perheen 

stressi ja kriisi voivat madaltaa aikuisten kynnystä kaltoinkohdella lasta. Tilannetta voi hanka-

loittaa edelleen aikuisten haluttomuus keskustella tilanteestaan tai vastaanottaa apua am-

mattilaisilta. Mikäli perheeltä puuttuu riittävä tukiverkosto tai vertaistuki läheltään, perheen 

riski syyllistyä kaltoinkohteluun lisääntyy. On tärkeää muistaa, että yksittäinen lapseen, van-

hempiin tai perheeseen liittyvä riskitekijä ei välttämättä ole todiste kaltoinkohtelusta, vaan 

ammattilaisen pitäisi aina huomioida lapsen perheen kokonaistilanne kaltoinkohteluepäilyksen 

herätessä. (Hoitosuositus 2015, 6-8.) 

3 Lapsen kaltoinkohtelu 

Tässä luvussa määrittelen käsitteen lapsen kaltoinkohtelu ja esittelen sen eri muodot, jotka 

jaetaan fyysiseen ja psyykkiseen väkivaltaan, sekä seksuaaliseen väkivaltaan. Jokaisella kal-

toinkohtelun muodolla on lisäksi aktiivinen ja passiivinen puolensa.   
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3.1 Kaltoinkohtelun määrittely ja muodot 

Lapsen kaltoinkohtelua on vaikea määritellä täsmällisesti. Lapsen kaltoinkohtelun kokonaisuu-

den ymmärtämistä hankaloittaa käsitteiden määrittelyn vähäisyys, sekä luokittelu eri nimillä, 

riippuen tutkijan mielenkiinnosta ja tieteenalan painotuksista. Käsitteellinen monimuotoisuus 

tulee esiin siten, että samasta kaltoinkohtelun muodosta käytetään eri käsitteitä. Tästä joh-

tuen lasten kaltoinkohtelun, perheväkivallan, fyysisen väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön, 

psyykkisen pahoinpitelyn ja laiminlyönnin käsitteiden väliset yhteydet eivät ole ihan selviä, 

eikä tutkimuskenttäkään kovin johdonmukainen. (Inkilä 2015, 16.) Lapsen kaltoinkohtelu tar-

koittaa vanhempien tai muiden aikuisten toimintaa, joka vahingoittaa lasta fyysisesti tai 

psyykkisesti. Rinnakkaisina käsitteinä voidaan käyttää lapsen pahoinpitelyä tai lapseen kohdis-

tuvaa väkivaltaa. Lapsen kaltoinkohtelu on vaikeasti tulkittavissa oleva ilmiö ja se voi esiintyä 

lapsen elämässä usealla eri tavalla. (Lapsen kaltoinkohtelu 2017; Paavilainen & Pösö 2003, 

17.) 

Lapsen kaltoinkohtelu on yläkäsite, johon sisältyvät fyysinen, psyykkinen ja seksuaalinen väki-

valta, sekä lapsen hoidon laiminlyönti eri muodoissaan. Siihen kuuluu myös lapselle sepitetty 

tai aiheutettu sairaus. (Huovinen 2017, 6; Paavilainen & Flinck 2008, 4; Soisalo 2012, 170.) 

Näihin kaikkiin kaltoinkohtelun muotoihin sisältyy aina psyykkistäkin väkivaltaa ja ne voivat 

kietoutua toisiinsa hyvinkin monimutkaisesti (Älä lyö lasta! 2010, 35). Kaltoinkohtelun muo-

doilla on myös sekä aktiivinen että passiivinen puoli (Taskinen 2003, 19). Kaltoinkohtelun eri 

muodot esiintyvät monesti yhtä aikaa ja esimerkiksi parisuhdeväkivallalla ja lapsen kaltoin-

kohtelulla on vahva yhteys. Kaltoinkohtelu saattaa kohdistua suoraan lapseen itseensä tai 

epäsuorasti jonkun perheenjäsenen välityksellä silloin, kun perheen muut jäsenet käyttäyty-

vät toisiaan kohtaan väkivaltaisesti. Kaltoinkohtelu koskettaa aina kaikkia perheenjäseniä, 

riippumatta siitä, osallistuuko henkilö itse siihen, onko hän sivustaseuraaja vai silminnäkijä 

tilanteessa. (Paavilainen ym. 2008, 2.) 

3.2 Fyysinen väkivalta 

Fyysinen väkivalta on toimintaa, joka aiheuttaa uhrille kipua sekä väliaikaisen tai pysyvän hai-

tan tai vamman (Paavilainen ym. 2003, 14). Tällaisia ovat esimerkiksi mustelmat, palovam-

mat, pään vammat, murtumat, sisäiset vammat ja viiltelyhaavat. Monesti ne ovat pysyviä, ku-

ten arpia, kipuja tai neurologinen poikkeavuus. Ääritapauksessa seurauksena voi olla myös 

lapsen kuolema, jolloin pahoinpitely on usein jatkunut jo pitkään. (Holmberg 2000, 11; Paavi-

lainen ym. 2008, 4-5.) 

3.2.1 Fyysinen aktiivinen ja passiivinen väkivalta 

Fyysistä aktiivista väkivaltaa ovat kaikki ruumiillista koskemattomuutta loukkaavat teot, ku-

ten esimerkiksi läpsiminen, lyöminen, potkiminen, töniminen, kuristaminen, uhrin riepottelu, 

ruumiinjäsenten vääntely, hiuksista repiminen, esineillä heittäminen tai lyöminen, 
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huumaaminen, tupakalla polttaminen, pakottaminen syömään, tukistaminen tai luunappi. 

(Ahola & Ahola 2016, 55; Huhtalo, Kuhanen & Pyykkö 2003, 10-11; Nettiturvakoti 2016; Paavi-

lainen ym. 2003, 16). Fyysinen väkivalta on aina myös psyykkistä väkivaltaa, sillä se loukkaa 

kohdettaan sekä osoittaa piittaamattomuutta hänen hyvinvoinnistaan (Älä lyö lasta! 2010, 

36). 

Fyysistä passiivista väkivaltaa on lapsen laiminlyönti, joka on myös tavallisin kaltoinkohtelun 

muodoista (Paavilainen ym. 2003, 16; Söderholm & Politi 2012, 77). Tämä tarkoittaa lapsen 

psykososiaalisten, emotionaalisten ja fyysisten tarpeiden huomiotta jättämistä, puutteellista 

hoitoa tai huolenpitoa. Emotionaalinen laiminlyönti on lapsen emotionaalisten tarpeiden 

puutteellista täyttämistä. Siihen sisältyy myös poikkeava lapsen ja vanhempien välinen vuoro-

vaikutus, kuten vanhempien emotionaalinen poissaolo, negatiivinen käsitys lapsesta tai epä-

johdonmukainen vuorovaikutus. Fyysisestä laiminlyönnistä on kyse silloin, jos lapsi ei saa kun-

nollista ruokaa, vaatetusta, suojaa tai hänen hygieniastaan huolehtiminen on puutteellista. 

Terveydenhoidon laiminlyönnissä lapsi ei saa asianmukaista lääketieteellistä hoitoa, kuten ro-

kotuksia, hammashoitoa, leikkaushoitoa tai lääkitystä. Huoltaja saattaa myös suhtautua välin-

pitämättömästi tai kielteisesti lapselle määrättyyn hoitoon, kuten kuntoutukseen, terapiaan 

tai suunniteltuihin tutkimuksiin tai toimenpiteisiin. Koulutuksellinen laiminlyönti tarkoittaa 

tilannetta, jossa lapsi ei käy koulua vaatimusten mukaan. Syynä saattaa olla huoltajan piittaa-

mattomuus tai kykenemättömyys huolehtia lapsen koulunkäynnistä ja siihen liittyvistä asi-

oista. (Huovinen 2017, 7; Nettiturvakoti 2016; Söderholm ym. 2012, 80-82.) 

Laiminlyönti tarkoittaa lapsen henkistä mitätöimistä, perustarpeista huolehtimattomuutta ja 

hänen tarvitseman ruokavalion, lääkehoidon tai koulutuksellisen tuen noudattamattomuu-

desta. Laiminlyönnin määrittely saattaa olla hankalaa, sillä sen seuraukset eivät välttämättä 

ole helposti nähtävissä. Laiminlyönti voi tarkoittaa tilannetta, jossa huoltaja joko tahallaan 

tai merkittävää välinpitämättömyyttä tai tietämättömyyttä osoittaen altistaa lapsen vältettä-

vissä olevalle kärsimykselle. Huoltaja saattaa olla myös kykenemätön turvaamaan yhtä tai 

useampaa lapsen fyysistä, älyllistä ja emotionaalista kehitystä edistävää keskeistä tarvetta. 

Vakava laiminlyönti voidaan siis määritellä huoltajan kyvyttömyydeksi huolehtia lapsen perus-

tarpeista ja omaksua emotionaalisesti vanhemmuuden tai muun huoltajuuden tehtäviä sekä 

vastuuta. (Huovinen 2017, 7; Nettiturvakoti 2016; Söderholm ym. 2012, 80-82.) 

3.2.2 Ravistellun vauvan oireyhtymä 

Ravistellun vauvan oireyhtymä tarkoittaa oireita, vammoja ja löydöksiä, joita vauvan voima-

kas ravistelu aiheuttaa aivojen, silmien ja mahdollisesti kaularangan alueelle. Ravistelun koh-

teeksi joutuu yleisimmin alle yksivuotias lapsi ja oireet voivat vaihdella lievistä hengenvaaral-

lisiin saakka. Voimakkaan ravistelun seurauksena vauvalle voi aiheutua muun muassa eriastei-

sia tajunnan häiriöitä, kohtausoireita, oksentelua, hengityskatkoksia, syömisongelmia, 
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ärtyneisyyttä tai pahimmillaan jopa kuolema. (Tupola, Kivitie-Kallio, Kallio & Söderholm 

2012, 104.)  

Tavallisesti tekijä ottaa lasta edestäpäin rintakehästä kainaloiden alta kiinni ja ravistaa voi-

makkaasti. Jo muutaman sekunnin ravistelu edestakaisin voi olla kohtalokas. Koska vammat 

aiheuttava ravistelu vaatii voimia, on tekijän oltava aikuinen tai aikuisen kokoinen. Ravista-

misen vaarallinen vaikutus johtuu siitä, että lapsen pää on muuhun ruumiiseen verrattuna pai-

nava ja sen hallinta on vielä heikkoa. Koska pienen lapsen kaularangan nikamien nivelliitokset 

antavat helpommin periksi kuin vanhemmilla lapsilla, ravistelu voi aiheuttaa ydinjatkeeseen 

kohdistuvan vamman. (Kivitie-Kallio & Tupola 2004, 2.) Pahimmillaan ravistelu voi aiheuttaa 

aivokalvon alaisen verenvuodon ja silmäpohjaverenvuodon (Mykkänen 2007, 18). Vauvan ravis-

telu tapahtuu usein tilanteessa, jossa vanhemmat tai hoitaja ovat neuvottomia tai väsyneitä 

vauvan käyttäytyessä haastavasti, esimerkiksi itkemällä paljon. Koska lapsi saadaan hiljene-

mään ravistelemalla, sitä helposti toistetaan. Vaikka väkivalta muutoin on aikaan ja paikkaan 

sidottua, ravistelu on kulttuureille yhteistä. (Kivitie-Kallio ym. 2004, 2; Lapsen kaltoinkohtelu 

2017.)  

Pienen lapsen ravistelu on varmasti ihmisessä hyvin alkukantainen, jopa refleksinomainen 

tapa pyrkiä lopettamaan jokin ei-toivottu käytös silloin, kun omat keinot ja voimavarat alka-

vat olla vähissä. Ravistelulla voi kuitenkin olla lapsen terveyden kannalta haitallisia, jopa tu-

hoisia pysyviä vaikutuksia. Niinpä vanhempien tiedon lisääminen asiasta ja mahdollisimman 

monipuolisen matalan kynnyksen tukipalvelujen toteutus ja niistä tiedottaminen voisivat eh-

käistä tällaista toimintaa. Keskeistä olisi avun saaminen helposti ja ilman leimautumisen pel-

koa. 

3.2.3 Lapselle sepitetty tai aiheutettu sairaus 

Fyysisen väkivallan muoto on myös lapselle sepitetty tai aiheutettu sairaus, josta käytetään 

lisäksi nimitystä Munchhausen-oireyhtymä. Tälle väkivallan muodolle on ominaista, että van-

hemmat tai huoltajat joko keksivät tai aiheuttavat tahallisesti lapselleen oireita, vammoja tai 

sairauksia, joiden vuoksi he tuovat lapsen toistuvasti aiheettomiin tutkimuksiin tai sairaala-

hoitoon. Monesti oireiden sepittäjä on lapsen äiti, joka hakee itselleen huomiota terveyden-

huollon ammattilaisilta, keksimällä ja aiheuttamalla lapselle oireita. Tämä on harvinainen 

kaltoinkohtelun muoto, mutta siihen liittyy monesti myös muuta kaltoinkohtelua, kuten lai-

minlyöntiä ja fyysistä pahoinpitelyä. (Haapasalo 2014; Tupola & Lounamaa 2012, 154, 158; 

Soisalo 2012, 171.)  

Sepitetyn tai aiheutetun sairauden uhrit ovat yleensä alle viisivuotiaita ja tavallisimpia ai-

heutettuja oireita ovat muun muassa hengityskatkokset, syömisvaikeudet, laihtuminen, ripuli, 

käytösoireet, astma, allergiat ja erilaiset kivut. Oireita aiheutetaan tavallisesti tukahdutta-

malla, lääkkeitä antamalla tai myrkyttämällä. (Haapasalo 2014.) Vanhemmalla, joka sepittää 
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tai aiheuttaa lapselle sairauksia, on todettu usein persoonallisuushäiriö. Hän voi olla myös 

psykoottinen. (Sorri 2006, 3.) Usein tekijän taustalla on lapsuudenaikaista kaltoinkohtelua ja 

traumoja. Vanhempi on voinut lapsena altistua samantyyppiselle kohtelulle tai saanut huo-

miota ainoastaan sairauden kautta, jolloin hän aikuisiässä saattaa sepittää sairauksia omalle 

lapselleen. (Haapasalo 2014; Sorri 2006; 4; Tupola ym. 2012,158.) Lapselle sepitetyn tai ai-

heutetun sairauden taustalla ovat siis äidin ongelmat, joita ei jostain syystä ole huomattu tai 

pystytty hoitamaan. Kaltoinkohtelun taustalla vaikuttavat usein psyykkiset ongelmat ja kal-

toinkohtelun ylisukupolvisuus tulee myös vahvasti esille. Myös äidin yksinäisyys ja väsyminen 

voivat olla riskitekijöitä tämän kaltoinkohtelumuodon esiintymisessä. 

3.2.4 Kemiallinen väkivalta 

Pieneen lapseen kohdistuva kemiallinen väkivalta on yksi fyysisen väkivallan vaarallisista muo-

doista. Kemiallisen väkivallan tarkoituksena on usein lapsen rauhoittaminen, tahallinen vahin-

goittaminen, vanhempien saama huomio aiheuttamalla hoitoa vaativia oireita lapselle tai jopa 

lapsen tappaminen. Kemiallista väkivaltaa voidaan toteuttaa alkoholilla, lääkkeillä, tupakan-

muruilla, liuottimilla ja liimoilla. (Huhtalo ym. 2003, 11.)  

Passiivista kemiallista väkivaltaa ovat tilanteet, joissa lapselle ei anneta hänelle välttämättö-

miä lääkkeitä tai hänen tarvitsemaansa ruokavaliota ei noudateta (Soisalo 2012, 171; Väkival-

lan muodot ja rikoslaki 2016). Tällaisissa tilanteissa on joskus vaikeaa todistaa, onko kyse 

vanhempien välinpitämättömyydestä vai heidän halustaan suojata lasta lääkkeiden sivuvaiku-

tuksilta. Kemiallista väkivaltaa on myös äidin raskaudenaikainen alkoholin tai huumeiden 

käyttö, joka vaurioittaa kehittyvää sikiötä. Toisin kuin useassa maassa, tätä ei ole kriminali-

soitu Suomessa. (Väkivallan muodot ja rikoslaki 2016.) 

3.2.5 Kuritusväkivalta 

Kuritusväkivaltaa kutsuttiin ennen myös ruumiilliseksi kuritukseksi tai ruumiilliseksi rangais-

tukseksi. Nämä käsitteet saattavat kuitenkin harhaanjohtavasti synnyttää vaikutelman, että 

kyseessä olisi lapsen kasvatukseen kuuluva menettely. Niinpä Suomessa Lastensuojelun kes-

kusliiton ehdotuksesta kuritusväkivalta -käsite tuli yleiseen käyttöön 2000-luvulla. Muutoksella 

haluttiin selkiyttää kasvatuksen ja väkivallan välistä eroa. (Älä lyö lasta! 2010, 16.) 

Kuritusväkivalta on toimintaa, jossa aikuisen tarkoituksena on fyysistä ylivoimaa käyttäen 

rangaista tai säädellä lapsen käyttäytymistä, aiheuttamalla hänelle epämukava olo tai fyysistä 

kipua, ilman fyysistä vammaa. Kuritusväkivaltaa on esimerkiksi läpsiminen, töniminen, repi-

minen, tukistaminen, luunappien antaminen, nipistäminen, läimäyttäminen ja piiskaaminen. 

(Huovinen 2017, 6.) Kuritusväkivaltaa on myös lapsen retuuttaminen tai muu kipua aiheuttava 

kovakourainen käsittely (Älä lyö lasta! 2010, 35). Kuritusväkivalta voi olla sekä tietoisesti va-

littu kasvatusmenetelmä että aikuisen väsymyksestä ja uupumuksesta tai mielenterveys- ja 

päihdeongelmista johtuva tapa toimia. Suhtautuminen kuritusväkivaltaan vaihtelee eri 
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kulttuureissa ja maissa. (Lapsen kaltoinkohtelu 2017.) Suomessa kuritusväkivalta on ollut 

lailla kiellettyä vuodesta 1984. Jos kyseessä on erityisen vakava ja vakaviin vammoihin joh-

tava väkivalta, käytetään kuritusväkivallan sijaan käsitettä pahoinpitely. (Älä lyö lasta! 2010, 

37, 41.) 

3.3 Psyykkinen väkivalta 

Psyykkiseen väkivaltaan kuuluvat teot, joilla on haitallinen vaikutus lapsen psyykkiselle, sekä 

tunne-elämän kehitykselle. Psyykkisen väkivallan uhriksi joutunut lapsi jää ilman lapsen kehi-

tykselle välttämätöntä huolehtivaa ja kannustavaa kasvuympäristöä. (Lapsen kaltoinkohtelu 

2017.) Psyykkinen pahoinpitely liittyy aina myös fyysiseen väkivaltaan, seksuaaliseen hyväksi-

käyttöön ja laiminlyöntiin sekä kuritusväkivaltaan (Paavilainen ym. 2008, 5). 

3.3.1 Psyykkinen aktiivinen ja passiivinen väkivalta 

Psyykkistä aktiivista väkivaltaa ovat esimerkiksi kaltoinkohtelu, nöyryyttäminen, pilkkaami-

nen, pelottelu, eristäminen, kontrollointi, uhkaaminen, naurunalaiseksi tekeminen, vähättely, 

mustasukkaisuus, alistaminen tai muu lapseen kohdistuva psykologinen uhka, jossa lapsen 

henkinen hyvinvointi ja kehitys ovat vaarassa. (Paavilainen ym. 2008, 2; Taskinen 2003, 21; 

Älä lyö lasta! 2010, 35.) Se voi olla myös hyljeksimistä, halventamista tai lasten käyttämistä 

aikuisen tarpeisiin (Mykkänen 2007, 18). Lapsen tekemisiä tai saavutuksia ei ymmärretä tai 

niitä vähätellään, hänen ajatuksia tai mielipiteitä ei kysytä tai kuunnella. (Taskinen 2003, 21; 

Väkivallan muodot ja rikoslaki 2016.) 

Psyykkinen passiivinen väkivalta on lapsen mitätöintiä tai huomiotta jättämistä (Paavilainen 

ym. 2003, 16). Tästä väkivallan muodosta voidaan käyttää myös nimitystä psyykkinen laimin-

lyönti. Säännöllinen psyykkinen laiminlyönti aiheuttaa lapselle arvottomuuden ja rakkaudetto-

muuden tunteita. Psyykkisessä laiminlyönnissä on kyse lapsen ja vanhemman välisen suhteen 

ja vuorovaikutuksen poikkeavuudesta. Poikkeavalle psyykkiselle vuorovaikutukselle on tunnus-

omaista, että vanhempi ei ole psyykkisesti läsnä ja lapsen saatavilla. Vaikka vanhempi olisikin 

fyysisesti lapsen lähellä, lapsen tunteet ja psyykkiset tarpeet jäävät häneltä kuulematta ja 

näkemättä. Lapsi elää tavallaan näkymättömänä perheensä arjessa. (Nettiturvakoti 2016; Vä-

kivallan muodot ja rikoslaki 2016.) Vanhemmalla saattaa olla kielteinen käsitys, suhtautumi-

nen ja asenne lasta kohtaan ja lapsi saa aikuisen taholta vihaa halveksuntaa ja torjuntaa. 

Vuorovaikutus lapsen ikään nähden on sopimatonta ja epäjohdonmukaista. Lasta voidaan 

myös suojella liikaa tai lapsen uteliaisuutta ja oppimista rajoitetaan. Toisaalta lapselta voi-

daan vaatia ikätasolleen sopimatonta ja kohtuutonta käytöstä tai taitoja. Vanhempi voi myös 

käyttää lasta toteuttamaan omia henkisiä tarpeitaan, tai häneltä puuttuu taito erottaa lapsen 

todellisuus omista uskomuksistaan. Hän saattaa liittää lapseen piirteitä ja ominaisuuksia, 

jotka kuvaavat häntä itseään. Vanhemmalta puuttuu kyky tukea ja turvata lapsen sosiaalisia 
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tarpeita ja taitoja. Vanhempi ei ymmärrä lapsen tarvitsevan kontakteja ikätovereihin. (Netti-

turvakoti 2016.) 

3.3.2 Omassa kodissaan väkivallalle altistunut lapsi 

Kiintymyssuhdeteoria on brittiläisen John Bowlbyn (1969, 1979) luoma malli, jonka mukaan 

pienen lapsen ja vanhemman tiivis ja vastavuoroinen suhde muodostuu lapsen kiinnittymisestä 

vanhempaan ja vanhemman kiinnittymisestä lapseen. Kun lapsi kiinnittyy vanhempaansa, hän 

saa ravintoa ja turvaa. Jos vuorovaikutus vastaa lapsen tarpeisiin, hän vähitellen kiintyy myös 

tunnetasolla vanhempaansa. Lapsi voi siis luottaa vanhemman kykyyn ja haluun vastata hänen 

tarpeisiinsa, jolloin hänen perusturvallisuutensa pääsee muodostumaan. Tällöin lapselle jää 

voimavaroja ympäristön tutkimiseen, oppimiseen ja uusien taitojen harjoitteluun. Kiintymys-

suhteen laatuun vaikuttaa vanhemman herkkyys eli sensitiivisyys tunnistaa lapsen tarpeet ja 

kyky vastata niihin oikea-aikaisesti. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 

2015, 34-35.) On selvää, että vanhempi, jolla on ongelmia omassa parisuhteessaan, ei välttä-

mättä pysty olemaan läsnä oleva ja lastaan kuunteleva turvallinen aikuinen, jolloin lapsen pe-

rusturvallisuus on vaarassa järkkyä. 

Vanhempien välisen väkivallan seuraaminen sivusta on monimuotoista ja -tasoista psyykkistä 

väkivaltaa, josta seuraa samanlaisia oireita, kuin tilanteessa, jossa lapsi itse olisi väkivallan 

uhrina. Väkivalta tunkeutuu rajusti lapsen elämään, kun omat vanhemmat ovat väkivallan 

osapuolina. Kun lapsi joutuu seuraamaan sivusta hänelle tärkeän ihmisen kärsimystä, hän al-

tistuu väkivallalle. Monesti lapsi pelkää pahoinpitelyn uhriksi joutuneen vanhempansa louk-

kaantumista tai kuolemaa. Väkivallan sivusta seuraaminen on erityisen haavoittavaa, sillä 

omien vanhempien pitäisi olla lapselle tärkeimmät turvallisuuden antajat ja huolehtijat. (Ora-

nen 2012, 217.)  

Riippumatta siitä, mikä on lapsen suhde perheväkivaltaan, lapsi kokee sen aina aktiivisesti. 

Lapsi ei ole välinpitämätön sivustaseuraaja, jota tapahtumat eivät kosketa, vaan hän oppii 

ennakoimaan riita- ja tappelutilanteita. Lapsi oppii myös aistimaan ilmapiirin kiristymisen ja 

huomaamaan tarkasti vaaran merkkejä. (Kaitue, Noponen & Slåen 2007, 24; Kivisaari 2002, 

15; Oranen 2001, 49.) Näiden merkkien seuraaminen on kuitenkin paljon energiaa vievää ja 

lapsella saattaa olla vaikeuksia keskittyä omiin puuhiinsa. Joku lapsi saattaa jäädä kotiin vah-

timaan, eikä voi lähteä ulos tai kaverin luokse. On myös lapsia, jotka joutuvat toimimaan van-

hempiensa terapeutteina tai hoitavat osapuolten välisiä neuvotteluja. Pelkästään väkivallan 

uhka vaikuttaa lapsen elämään vahvasti, vaikka mitään ei vielä konkreettisesti olisi tapahtu-

nutkaan. Lapsi saattaa pelätä räjähdyksen ilmaantumista, eikä siksi uskalla pyytää kaveria 

luokseen. Ironista kyllä, väkivallan ennakointi luo lapselle tunteen, että voi edes jotenkin itse 

vaikuttaa tilanteeseen. Vaikeinta puolestaan on niillä lapsilla, joiden perheissä väkivalta on 

impulsiivista ja täysin ennakoimatonta. (Oranen 2001, 49.) Lapsi elää tavallaan jatkuvan häly-

tystilan alaisena, vaikka konkreettista väkivaltaa ei juuri sillä hetkellä olisikaan. Tällöin lapsi 
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ei voi huoletta elää lapsen elämää, vaan hänen voimavaransa syö jatkuva varuillaan oleminen. 

Tällä on väistämättä haitallinen vaikutus lapsen mielenterveydelle ja jatkuva stressi- ja pel-

kotila tekee uusien asioiden oppimisen vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi, sillä oppiakseen 

uutta, lapsi tarvitsee turvallisen ympäristön.  

3.4 Seksuaalinen väkivalta 

Lapsen seksuaalinen väkivalta tai riisto on laaja yläkäsite, johon katsotaan kuuluvaksi kaikki 

sellaiset ilmiöt, jotka loukkaavat lapsen seksuaalista koskemattomuutta. Seksuaaliseen väki-

valtaan liittyy vahvasti salailu ja häpeä, sekä aikuisen tavoittelema seksuaalinen mielihyvä. Se 

on toimintaa, johon sisältyy pakottamista, väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Lapsen seksuaali-

sen väkivallan määritelmät ovat myös vahvasti maa- ja kulttuurisidonnaisia. Lapsiin kohdis-

tuva seksuaalinen väkivalta on tavallisempaa maissa, joissa naisten ja tyttöjen itsemääräämis-

oikeus ja vaikutusmahdollisuudet ovat rajoitettuja. (Soisalo 2012, 171; Taskinen 2003, 21.) 

Tiedotusvälineet ovat nostaneet lapseen kohdistuvan seksuaalisen väkivallan yleiseen tietoi-

suuteen ja keskusteluun vasta viime vuosikymmenien aikana, vaikka sitä esiintyy yleisesti kai-

kenlaisissa perheissä ja sillä on aina traumatisoiva vaikutus lapseen (Soisalo 2012, 180). 

Perheen sisällä tapahtuva lapseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta on piilorikollisuutta, 

josta vaietaan sen tapahtumapaikassa, julkisuudessa, viranomaisten keskuudessa, sekä usein 

myös tutkimuksissa. Tähän vaikuttaa se, että koti nähdään yhteiskunnan peruspilarina ja ihmi-

sen turvapaikkana. Ajatus siitä, että joku tuttu tai lähellämme oleva henkilö riistää lasta sek-

suaalisesti, tuntuu vastenmieliseltä ja pelottavalta. Ihminen siis suojelee itseään ajattele-

malla lapseen kohdistuvan väkivallan ilmenevän jossakin kauempana, kuten internetin sivus-

toilla tai vaikka seksiturismissa. Kuitenkin suurin osa hyväksikäyttäjistä on lapsen tuntemia tai 

hänen lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä. (Karjalainen 2007, 16.)   

Tässä yhteydessä on hyvä selventää, että vuonna 2013 tehdyn suomalaisen tutkimuksen mu-

kaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole määrällisesti yleistynyt verrattuna vuosiin 1988 

ja 2008. Yhdeksäsluokkalaisista tytöistä noin neljä prosenttia ja pojista yksi prosentti kertoi, 

että heillä on seksuaalikokemuksia aikuisen kanssa. Kokemuksia perheen sisäisestä hyväksi-

käytöstä kertoi ainoastaan noin yksi tuhannesta lapsesta. Suurin osa seksuaalisen hyväksikäy-

tön uhreista oli teini-ikäisiä ja alle kouluikäisen lapsen hyväksikäyttötapaukset olivat varsin 

harvinaisia, samoin perheen sisäiset hyväksikäyttötapaukset. Saman tutkimuksen mukaan hy-

väksikäytön vakavuus on myös lieventynyt ja painopiste siirtynyt fyysisestä kontaktista enem-

män ehdotuksiksi kuluneiden 30 ja 10 vuoden aikana. (HUS 2018.)  

Lapseen kohdistuvan seksuaalisen kohdehäiriön taustalla saattaa olla tekijän omakohtainen, 

psyykkiseen tai fyysiseen väkivaltaan, laiminlyöntiin tai hylkäämiseen liittyvä trauma. Tällais-

ten tekijöiden esiintyminen on mahdollista perheissä, joissa on vakava alkoholi- tai päihdeon-

gelma, väkivaltaa tai esimerkiksi pitkittynyttä työttömyyttä. Hyväksikäyttöön syyllistyvällä 
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henkilöllä ei yleensä ole rikostaustaa. Häntä saatetaan pitää luotettavana, älykkäänä ja lah-

jakkaana lähipiirissä ja työelämässä. Henkilö on myös taitava lasten ja ympäristön manipu-

loija. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät tietävät yhteiskunnan asenteet heitä ja heidän te-

kojaan kohtaan, joten he salaavat taipumuksensa tai yrittävät puolustella tekojaan. (Karjalai-

nen 2007, 17-18.) 

3.4.1 Seksuaalinen aktiivinen väkivalta 

Seksuaalinen aktiivinen väkivalta tai riisto on lapsen ruumiillista pahoinpitelyä, joka kohdistuu 

lapsen sukupuolielimiin tai sukupuolisiin tunnusmerkkeihin. Se voi tarkoittaa lapsen ruumiil-

lista koskemattomuutta loukkaavaa seksuaalitekoa, kuten esimerkiksi sukupuolielinten kosket-

telua sekä sukupuoliyhteyttä tai sen yritystä, sekä lapsen pakottamista aikuisen tai toisen lap-

sen seksuaaliseen hyväilyyn. (Huovinen 2017, 6, 9; Paavilainen ym. 2003, 16; Poijula 2016, 

147.) Suomessa lapsen sukupuolielinten rituaalista silpomista pidetään myös törkeänä pahoin-

pitelynä (Taskinen 2003, 21).  

Insesti, jolla tarkoitetaan tavallisesti biologisten lähisukulaisten kesken tapahtuvaa sukupuo-

liyhteyttä iästä riippumatta, lukeutuu myös seksuaaliseen aktiiviseen väkivaltaan. Insestillä 

tarkoitetaan siis sukupuoliyhteyttä oman lapsen tai tämän jälkeläisen kanssa, oman vanhem-

man tai tämän vanhemman tai isovanhemman tai sisaren tai veljen kanssa. Insestissä lapseen 

kohdistunut teko loukkaa lasta hyvin voimakkaasti. Insestissä on keskeistä läheinen asema ja 

luottamus, josta hyväksikäyttäjä nauttii lapsen lähimpien keskuudessa. Lapsi joutuu elämään 

käsittämättömän ristiriitaisessa ilmapiirissä ympäristön viestiessä luottamusta, hyväksyntää ja 

arvostusta tilanteessa, jossa lapsen oma kokemus on hämmentävällä ja häpeällisellä tavalla 

täysin päinvastainen. (Laiho 2006, 8.) 

3.4.2 Seksuaalinen passiivinen väkivalta 

Lapsen seksuaalista passiivista väkivaltaa ovat lapsen johdattaminen ikää ja kehitystasoa vas-

taamattomaan seksuaalikäyttäytymiseen, lapsen alistaminen seksuaalisille ärsykkeille sekä 

lapsen käyttäminen epäsiveellisissä julkaisuissa. (Paavilainen ym. 2003, 16; Poijula 2016, 

147.) Suomen rikoslaki kieltää alle 16-vuotiaan lapsen kanssa tapahtuvan sukupuoliyhteyden, 

koskettelun tai muun seksuaalisen teon, joka vahingoittaa lapsen kehitystä. Tekijän ollessa 

lapsen vanhempi tai muu vastaavassa asemassa oleva tai lapsen kanssa samassa taloudessa 

asuva aikuinen, suojaikäraja on 18 vuotta. (Soisalo 2012, 180.) 

Jokaisella lapsella pitäisi olla ainakin yksi turvallinen aikuinen – mutta mielellään useampi -  

ympärillään, tukemassa hänen kehittyvää itsetuntoaan. Aikuisen velvollisuus on opettaa lap-

selle myönteisiä toimintamalleja siihen, miten hän voi suojata itseään kiusaamiselta, alista-

miselta, väkivallalta, häirinnältä, hyväksikäytöltä tai muulta huonolta kohtelulta. Lapsella on 

oikeus saada tietoa kehon koskemattomuuden rajoista ja siitä, miten hän voi pitää kiinni oi-

keuksistaan ja kunnioittaa lisäksi toisen rajoja sosiaalisissa suhteissaan. Lasten kanssa 
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työskentelevien ammattilaisten keinoja suojata lasta seksuaaliselta väkivallalta ovat seksuaa-

likasvatus, turvataitokasvatus ja mediakasvatus. (Valoaho 2013, 22.) Varhaiskasvattajien pi-

täisi huomioida näiden menetelmien tärkeys työssään alle kouluikäisten lasten kanssa. Itse-

tunnon tukeminen ja vuorovaikutustaitojen opettaminen ovat kovasti pinnalla tämän päivän 

varhaiskasvatuksessa, mutta lisäksi olisi tärkeää keskustella jo pientenkin lasten kanssa me-

dian käytöstä, sillä media valtaa kiihtyvällä vauhdilla yhä isomman osan eri ikäisten ihmisten 

ajasta. Yhä pienemmät lapset käyttävät tabletteja, älypuhelimia ja tietokoneita, eivätkä ne 

enää ole vain kouluikäisten lasten saatavilla, vaan myös varhaiskasvatusikäiset lapset käyttä-

vät niitä yhä nuorempina. Myös seksuaali- ja turvataitokasvatukseenkin olisi varmasti aihetta 

paneutua nykyistä huolellisemmin.  

4 Lapsen kaltoinkohteluun liittyvät sopimukset ja lainsäädäntö 

Tässä luvussa esittelen Suomessa voimassa olevan Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuk-

sien sopimuksen, sekä lait, kuten Suomen perustuslain, lain lapsen huollosta ja tapaamisoi-

keudesta, lastensuojelulain ja rikoslain niiltä osin, kuin ne koskevat lapsen kaltoinkohtelua. 

4.1 Lapsen oikeuksien sopimus 

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu Yhdistyneiden kansakuntien ih-

misoikeussopimus, jonka ulkopuolella on ainoastaan Yhdysvallat. Sopimus hyväksyttiin 

20.11.1989 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa. Sopimuksen alaiset valtiot ovat si-

toutuneet muuttamaan lakinsa sekä toimintansa sopimusta vastaaviksi. Suomessa lapsen oi-

keuksien sopimus on tullut voimaan vuonna 1991. (Suomen Unicef 2018.) Yhdistyneiden kansa-

kuntien lapsen oikeuksien sopimuksen, artikla 19 mukaan lasta, joksi katsotaan alle 18-vuotias 

henkilö, on suojeltava ”kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittami-

selta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai 

hyväksikäytöltä, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, 

muun laillisen hoitajansa tai kenen tahansa muun hoidossa” (Yleissopimus lapsen oikeuksista 

1991). 

4.2 Lapsen kaltoinkohtelua koskevat lait 

Useat Suomen lait korostavat myös lapsen oikeutta turvalliseen, kasvua, kehitystä ja hyvin-

vointia tukevaan kasvuympäristöön ja -olosuhteisiin. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi Suomen 

perustuslaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja lastensuojelulaki. Lisäksi rikos-

laissa kielletään pahoinpitely, vaikka se tapahtuisikin yksityisellä paikalla, kuten kotona. 

Suomen perustuslain (11.6.1999/731, 7 §) mukaan jokaisella on oikeus elämään, henkilökoh-

taiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa myöskään kohdella 

ihmisarvoa loukkaavasti. Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (8.4.1983/361, 1 §) 

sanotaan, että lapsen huollon on turvattava lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, 
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huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet ja toivomukset. Huollon pitää turvata myönteiset ja lä-

heiset ihmissuhteet varsinkin lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lasta on myös kasvatet-

tava siten, että hän saa osakseen ymmärrystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurit-

taa ruumiillisesti eikä kohdella loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä ja kasvamista vastuulli-

suuteen sekä aikuisuuteen pitää tukea ja edistää. 

Lastensuojelulain (13.4.2007/417, 1 §) tarkoituksena on taata lapsen oikeus turvalliseen kas-

vuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lapsen 

vanhemmat ja huoltajat ovat vastuussa lapsen hyvinvoinnista, ja heidän on turvattava lapselle 

tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 2 §). Lastensuojelulain 

mukaan jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon tai lasten päivähoidon työntekijä on velvolli-

nen tekemään lastensuojeluilmoituksen, mikäli havaitsee tai tietää asioita, joiden vuoksi lap-

sen lastensuojelun tarve on aiheellista selvittää. Ilmoituksen syynä voi olla lapsen tarpeiden 

laiminlyönti, lapsen heitteillejättö, lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö sekä 

niiden epäily tai uhka. Ilmoitus on tehtävä myös tilanteissa, joissa havaitaan lapsen hoidossa 

tai huolenpidossa puutteita tai osaamattomuutta, joka vaarantaa lapsen hyvinvoinnin. (Las-

tensuojelun käsikirja 2017.)  

Rikoslain mukaan pahoinpitely yksityisellä paikalla, jopa kotona, on tullut virallisen syytteen 

alaiseksi rikokseksi 1.9.1995 alkaen. Lailla on haluttu muuttaa suhtautumista kotona tapahtu-

viin väkivaltarikoksiin siten, että niihin suhtauduttaisiin yhtä vakavasti ja samoilla rikosoikeu-

dellisilla seuraamuksilla kuin muihinkin väkivaltarikoksiin. (Vilkki 2018.) 

5  Kohti opinnäytetyön toteutusta 

Tässä luvussa avaan ja perustelen tarkemmin opinnäytetyöni tutkimuskysymystä. Esittelen 

myös tutkimuskysymyksestä johtamani kolme apukysymystä, jotka sijoitin myös teemahaas-

tattelurunkoon (Liite 1) ja niistä edelleen muotoilemani viisi aineistolähtöistä kysymystä, joi-

den tarkoitus on selkiyttää työtä ja nostaa aineistosta esille tärkeät näkökannat. Lisäksi ker-

ron opinnäytetyöni tutkimusotteen ja tiedonkeruumenetelmän, sekä selvitän, miksi päädyin 

suorittamaan teemahaastattelun ryhmäkeskusteluna. Lopuksi tuon esille opinnäytetyöni koh-

deryhmän valintaan vaikuttaneet seikat.  

5.1 Tutkimuskysymys 

Opinnäytetyöni alkuperäinen tutkimuskysymys oli: ”Millaisia keinoja päiväkodin varhaiskasvat-

tajilla on tunnistaa, sekä puuttua lapsen perheessään kohtaamaan kaltoinkohteluun?” Halusin 

siis selvittää, onko heillä mielestään riittävästi keinoja tai osaamista kaltoinkohtelun tunnista-

miseen ja millaisena he kokevat asiaan puuttumisen. Mielenkiintoni koski erityisesti päiväko-

din varhaiskasvattajia siksi, että he kohtaavat työssään paljon lapsia ja heidän perheitään. 

Perheväkivalta on varsin yleistä, joten oletin päiväkodin varhaiskasvattajilla olevan 
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jonkinlaista kokemusta lapsen kaltoinkohtelun epäilystä. Ei siis olisi täysin merkityksetöntä, 

millaisia keinoja varhaiskasvattajilla on käytössään tai miten he asian käsittelyn kokevat. 

Suunnittelin tutkimuskysymykseni pohjalta vielä kolme apukysymystä, jotta kaikki työni kan-

nalta tärkeät näkökulmat tulisivat huomioiduksi niiden kautta. Nämä kolme apukysymystä si-

joitin edelleen teemahaastattelurunkoon laajoiksi teemoiksi. Tarkastelen näitä teemoja ja 

teemahaastattelurunkoa tarkemmin alaluvussa 5.4. 

Tutkimuskysymykseni pohjalta suunnitellut apukysymykset ja teemat olivat:  

1. Varhaiskasvattajan omat kokemukset lapsen kaltoinkohtelusta; 

2. Lapsen kaltoinkohtelun yleisyys ja siihen suhtautuminen varhaiskasvattajan näkökul-

masta; 

3. Varhaiskasvattajan oma osaaminen ja mahdollinen tuen tai koulutuksen tarve kaltoin-

kohteluun liittyen. 

5.2 Aineistolähtöiset kysymykset 

Analyysivaiheessa tutustuessani litteroimaani aineistoon tarkemmin, halusin edelleen selkiyt-

tää ja nostaa aineistosta tiettyjä tärkeäksi katsomiani kohtia, joten päädyin muotoilemaan 

seuraavat viisi kysymystä: 

1. Millaista kaltoinkohtelua varhaiskasvattajien puheissa tuotiin esiin? 

2. Mitä lapsi tekee tai miten hän toimii, jotta kaltoinkohtelua aletaan epäillä?  

3. Miten varhaiskasvattajat kokevat kaltoinkohtelun epäilyn puheeksi ottamisen? 

4. Miten vanhemmat reagoivat, kun kaltoinkohteluepäily otetaan puheeksi? 

5. Mitä varhaiskasvattajat toivovat kaltoinkohteluun liittyvän ammattitaitonsa kehittä-

miseksi?  

5.3 Laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu 

Opinnäytetyöni tutkimusotteena on laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa keskity-

tään melko pieneen määrään tapauksia, mutta tarkoituksena analysoida niitä mahdollisimman 

perusteellisesti (Eskola & Suoranta 2014, 18). Tiedonkeruumenetelmänäni on teemahaastat-

telu, jonka toteutin ryhmäkeskusteluna erään kantahämäläisen kunnan päiväkodin viidestä 

varhaiskasvattajasta koostuvassa ryhmässä. Päädyin haastattelemaan vain yhden päiväkodin 

varhaiskasvattajia, sillä halusin pitää aineistomäärän kohtuullisena, jotta pystyisin analysoi-

maan sitä huolellisesti. 
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Teemahaastattelun tunnuspiirteisiin kuuluu se, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet 

on etukäteen määritelty. Teemahaastattelusta puuttuu kuitenkin strukturoidulle haastatte-

lulle sopiva kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelijan vastuulla on, että jokainen 

teemahaastattelun teema tulee käytyä haastattelun aikana läpi. Teemojen laajuus ja järjes-

tys voivat kuitenkin vaihdella eri haastatteluissa. (Eskola ym. 2014, 87.) Teema on tavallisesti 

yleisluontoinen ja tavallaan keskustelun aihe. Teemat muotoillaan tutkittavan ilmiön ennak-

konäkemyksestä. (Kananen 2014, 70.) Teemahaastattelussa pyritään myös antamaan tilaa ih-

misen vapaalle puheelle, tulkinnoille ja merkityksenannoille. Kuitenkin ennalta päätetyt tee-

mat ohjaavat keskustelua ja haastattelija ohjaa keskustelua teemojen kautta. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

5.4  Teemahaastattelun teemat ja teemahaastattelurunko 

Eskola & Vastamäki (2010, 35) mukaan teemat haastatteluun voidaan kehitellä käyttämällä 

apuna intuitiota, alan kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia, sekä teoriasta johtamalla. 

Keskeistä teemoja miettiessä on muistettava tutkimusongelma, johon on etsimässä vastausta, 

sillä juuri se sitoo kokonaisuuden yhteen ja rajaa erilaisten kysymysten käyttämisen. Hyvässä 

tutkimuksessa teemojen muotoiluun käytetään kaikkia edellä mainittuja tapoja, kuten luovaa 

ideointia, aihepiirin tuntemusta, aikaisempia tutkimuksia ja sopivia teorioita.  Miettiessäni 

haastattelun teemoja, pyrin muotoilemaan ne siten, että saisin niiden kautta mahdollisimman 

kattavan vastauksen tutkimuskysymykseeni, joka on ”Millaisia keinoja päiväkodin varhaiskas-

vattajilla on tunnistaa, sekä puuttua lapsen perheessään kohtaamaan kaltoinkohteluun?” Li-

säksi teemojen muotoilussa käytin aiheeseen liittyvään teoriaan perehtymiseni kautta herän-

neitä, itseäni kiinnostavia asioita. 

Ennen haastattelun toteutusta joudutaan tekemään monia kysymyksiin liittyviä päätöksiä. Ky-

symykset ovat väline, jonka avulla salaisuus pystytään paljastamaan tai sitten ei. Kysymyksen-

asettelulla voidaan vaikuttaa saatavaan tietomäärään, sen laatuun ja syvyyteen. Sellaisia ky-

symyksiä, joihin voidaan vastata kyllä tai ei, pitää välttää, sillä laadullisen tutkimuksen tar-

koitus on saada haastateltavat kertomaan tutkittavasta asiasta. (Kananen 2014, 73-74.) Mie-

lestäni teemahaastattelun etuna on se, että teemat ohjaavat keskusteluun osallistujaa luon-

nollisesti vastaamaan niihin perusteellisemmin, joten saatavan tiedon laatu ja syvyys tulevat 

helpommin varmistettua. Samalla mahdollistuu ehkä täysin uusien ja mielenkiintoisten näkö-

kantojenkin esille tuleminen, kun vastauksia ei ohjaa tiukkarajainen kysymys. 

Suunnittelin huolella teemahaastattelurungon (Kuvio 1) ryhmäkeskustelua varten, selkiyttääk-

seni kysymyksiä ja varmistaakseni jokaisen aiheen käsittelyn ryhmäkeskustelun aikana. Koko-

sin teemarungon Eskolan ym. (2010, 38) ohjeiden mukaisesti siten, että se sisältää kolmen ta-

son teemoja. Ylimmällä tasolla ovat laajat teemat, jotka ovat oikeastaan aihepiirejä, joista 

halutaan keskustella. Toisella tasolla on teemaa tarkentavat apukysymykset, jotka jakavat 

varsinaista teemaa pienemmiksi, sekä helpommin vastattaviksi kysymyksiksi. Kolmannella 
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tasolla ovat yksityiskohtaiset pikkukysymykset, jotka otetaan käyttöön tilanteessa, jossa kes-

kustelu ei muuten lähde vauhtiin tai tuota vastausta. 

Kuvio 1 Teemahaastattelurunko 

Opinnäytetyössäni on kolme laajempaa teemaa, jotka ovat: 

1. Varhaiskasvattajan omat kokemukset lapsen kaltoinkohtelusta; 

2. Lapsen kaltoinkohtelun yleisyys ja siihen suhtautuminen varhaiskasvattajan näkökul-

masta; 

3. Varhaiskasvattajan oma osaaminen ja mahdollinen tuen tai koulutuksen tarve kaltoin-

kohteluun liittyen. 

Ensimmäisen teeman tarkentavat apukysymykset olivat: 

1. Varhaiskasvattajan kohtaamat kaltoinkohtelun muodot ja merkit;  

2. Varhaiskasvattajan kokemukset kaltoinkohtelun puheeksi ottamisesta;   

3. Kaltoinkohtelua lisäävät tekijät varhaiskasvattajan näkökulmasta.  

Toisen teeman tarkentavat apukysymykset olivat:  

1. Kaltoinkohtelutapausten määrä varhaiskasvattajan kokemusten perusteella nykyään, 

verrattuna aikaisemmin;  

2. Suhtautuminen ja asenteet kaltoinkohteluun (varhaiskasvattaja itse, työyhteisö ja 

perheet). 

Kolmanteen teemaan liittyvät apukysymykset olivat: 

1. Varhaiskasvattajan saama koulutus lapsen kaltoinkohteluun liittyen; 
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2. Varhaiskasvattajan lisätuen ja -koulutuksen tarve lapsen kaltoinkohteluun liittyen. 

Suunnittelin varmuuden vuoksi jokaisen kolmen laajemman teeman alle muutaman yksityis-

kohtaisen kysymyksen (Liite 2) sen varalta, että keskustelu ei muuten sujuisi joustavasti. Käy-

tin niitä kuitenkin ryhmäkeskustelun aikana hyvin vähän, vain muutamassa kohdassa. Tällaisia 

yksityiskohtaisia pikkukysymyksiä olivat esimerkiksi: 

1. Millaisia kaltoinkohtelun muotoja on helppo/hankala huomata? 

2. Mistä epäilyksesi/huomiosi heräsivät? 

3. Mitkä tekijät helpottavat/ vaikeuttavat puuttumista? 

4. Miten monikulttuurisuuden lisääntyminen näkyy kaltoinkohtelussa? 

5. Oletko saanut koulutusta lapsen kaltoinkohteluun liittyen? 

5.5 Ryhmäkeskustelu 

Ryhmähaastattelu on haastattelu, jossa on paikalla useita haastateltavia samaan aikaan. Ta-

voitteena on ryhmäkeskustelu tutkijan haluamista teemoista. Ryhmähaastattelun etuna on, 

että haastateltavat saavat siinä tukea toisiltaan. Ryhmähaastattelutilanteessa saattaa herätä 

vilkaskin keskustelu yhdessä, kun osallistujat voivat muistella, herättää muistikuvia, tukea ja 

rohkaista toinen toisiaan. Sopiva haastateltavien määrä kerralla on neljästä kahdeksaan hen-

keä. Haastatteluajankohdan sopiminen voi olla hankalaa, kun useamman ihmisen aikataulut 

pitäisi saada sopimaan yhteen. (Eskola ym. 2014, 95, 97-98.) Haastattelutilanne on suunnitel-

tava tarkasti etukäteen. Haastattelijan sosiaalisilla taidoilla on tärkeä merkitys siinä, miten 

hän onnistuu luomaan luotettavan ja luontevan ilmapiirin haastatteluun. Myös haastateltavat 

vaikuttavat haastattelun onnistumiseen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 54.)  

Valtosen (2009, 223-224) mukaan ryhmähaastattelu ja ryhmäkeskustelu eroavat hiukan toisis-

taan. Ryhmähaastattelussa ryhmän vetäjä esittää ryhmätilanteessa tietyn kysymyksen jokai-

selle osallistujalle vuorollaan. Hän ei rohkaise osallistujia keskustelemaan aiheesta keske-

nään, vaan säilyttää vuorovaikutuskontrollin itsellään. Hirsjärvi & Hurme (2009, 61) mukaan 

ryhmähaastattelu on tavallaan keskustelu, jossa osallistujat kommentoivat asioita aika va-

paasti, tekevät huomioita ja antavat monipuolista tietoa tutkittavasta asiasta. Ryhmähaastat-

telijan tehtävänä on suunnata kysymyksiä välillä kaikille haastateltaville, välillä taas yksittäi-

sille osallistujille. Ryhmäkeskustelu puolestaan on järjestetty keskustelutilaisuus, johon on 

kutsuttu joukko ihmisiä tietyksi ajaksi keskustelemaan jostain aiheesta fokusoidusti, mutta 

kuitenkin aika vapaasti. Keskusteluun osallistujien määrä riippuu aiheesta, osallistujista ja 

tutkimuspaikasta. Ryhmäkeskustelussa vetäjän tavoitteena on tietoisesti luoda osallistujien 

välistä vuorovaikutusta. Hän esittää joitakin tutkimuksen kohteena olevia teemoja osallistu-

jien keskenään keskusteltaviksi ja kommentoitaviksi. Osallistujien välisellä, sekä osallistujien 

ja vetäjän välisellä vuorovaikutuksella, on merkittävä vaikutus siihen, tuottaako se ryhmäkes-

kustelulle tyypillistä aineistoa. Ryhmäkeskustelumenetelmässä ryhmän vetäjän rooli ja 
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läsnäolo ovat tärkeitä. Hänen tehtävänsä on luoda sopiva ilmapiiri, ohjata keskustelua tavoit-

teiden mukaisesti ja rohkaista sekä kannustaa osallistujia keskustelemaan aiheesta keske-

nään. Vetäjän tehtävä ei ole osallistua aiheesta käytävään keskusteluun, vaan keskusteluvas-

tuu siirretään tarkoituksella osallistujille. 

Pohdintani jälkeen päädyin järjestämään teemahaastattelun ryhmäkeskusteluna päiväkodilla. 

Ajattelin, että ryhmäkeskustelussa jokainen voisi halutessaan vapaammin saada puheenvuo-

ron, kuin ryhmähaastattelussa. Kokemattomana haastattelijana en ehkä osaisi huomioida jo-

kaista haastateltavaa riittävän tasapuolisesti, jakaessani puheenvuoroja. Uskoin myös saavani 

vapaamuotoisemman ryhmäkeskustelun kautta monipuolisempaa tietoa osallistujilta aihettani 

koskien. Koin tärkeäksi ryhmäkeskustelun onnistumisen kannalta myös sen, että siihen osallis-

tuvat varhaiskasvattajat olivat toisilleen entuudestaan tuttuja, työskenneltyään samassa päi-

väkodissa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksella olisi varmasti keskustelun sujumista tukeva 

merkitys. Tekemieni valintojen vuoksi käytän tässä opinnäytetyössä jatkossa ryhmähaastatte-

lun sijaan termiä ryhmäkeskustelu. 

5.6 Kohderyhmä 

Teemahaastattelun tutkittavat pitää valita siten, että tutkittavaksi tulisi sellaisia ihmisiä, 

joilta arvellaan parhaiten saatavan aineistoa päätetystä aiheesta. Tarkoituksena on valita 

henkilöt, jotka tietävät tutkittavasta asiasta eniten. (Kananen 2014, 97; Saaranen-Kauppinen 

ym. 2006.) Erilaisilla ryhmäkokoonpanoilla on vaikutusta vuorovaikutuksen laatuun keskuste-

lun aikana. Lähtökohdat keskustelun sujumiselle riippuvat siitä, ovatko keskusteluun osallistu-

jat toisilleen täysin tuntemattomia tai puolituttuja henkilöitä, vai keskenään tuttuja työtove-

reita. Vuorovaikutustilanteeseen vaikuttaa myös, halutaanko ryhmään tietoisesti luoda ver-

taisasetelma vai halutaanko sekoittaa erilaisia asemia. Ei varmasti ole yhtä ja oikeaa tapaa 

koota ryhmiä, mutta tutkijan on ymmärrettävä, että eri lailla kootuilla ryhmillä on vaikutusta 

vuorovaikutuksen laatuun. Yleisesti vallitseva käsitys on, että ryhmän jäsenillä olisi hyvä olla 

tietynlainen yhteinen pohja ja mielenkiinto keskustella aiheesta yhdessä. Tietynlainen saman-

laisuus on perustana onnistuneelle vuorovaikutukselle. (Valtonen 2009, 229-230.) 

Kohderyhmäni muodostui yhden kunnallisen päiväkodin viidestä varhaiskasvattajasta, joista 

neljä oli lastentarhanopettajia ja yksi lastenhoitaja. Toiveeni oli saada kummankin ammatti-

ryhmän edustajia ryhmäkeskusteluun, sillä halusin saada molempien näkökulmia asioista 

esille. Päiväkodissa työtä tehdään tiimeissä, joissa on mukana molempien ammattiryhmien 

edustajia. Opinnäytetyöni aihe saattaa joidenkin mielestä tuntua arkaluontoiselta tai vaike-

alta, joten tutut työtoverit voivat helpottaa aiheeseen liittyvää mahdollista jännitystä ja toi-

vottavasti myös herättäisi vilkasta keskustelua ja mielipiteiden vaihtamista. Toisaalta en työ-

yhteisön ulkopuolisena henkilönä pystynyt syvällisemmin arvioimaan keskusteluun osallistunei-

den henkilöiden välisten keskinäisten suhteiden laatua. On kuitenkin muistettava, että ihmis-

ten väliset henkilökemiat vaikuttavat osaltaan ryhmäkeskustelun tuloksiin, näkyen siinä, 
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miten ja mistä aiheista puhutaan. Saatuani opinnäytetyösuunnitelmani hyväksytettyä ohjaa-

valla opettajallani, otin yhteyttä päiväkotiin, jossa olen suorittanut nykyisiin opintoihini liitty-

vän yhden harjoittelun. Ryhmäkeskustelun kannalta olisi varmasti etua siitä, että minäkin oli-

sin ainakin osalle osallistujista hiukan tuttu henkilö. 

6 Opinnäytetyön toteutus 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimusluvan saamiseen liittyvät toimenpiteeni, aloittaen siitä, kun 

saan opinnäytetyösuunnitelmani hyväksytettyä ohjaavalla opettajallani, yhteistyökumppanini 

valinnan ja siihen johtaneet pohdintani, sekä sopimisen ryhmäkeskustelun toteutuksen ajan-

kohdasta. Sitten kuvaan ryhmäkeskustelun toteutuksen kokonaisuudessaan ja käyn läpi aineis-

ton analyysiprosessini vaihe vaiheelta. Lopuksi kerron, miten olen toiminut turvatakseni opin-

näytetyöni luotettavuuden ja eettisyyden. 

6.1 Tutkimuslupa ja yhteydenotto päiväkodin varhaiskasvattajiin 

Sain opinnäytetyösuunnitelmani hyväksytettyä ohjaajallani 6.3.2018 ja seuraava vaihe opin-

näytetyöprosessissani oli tutkimusluvan hankkiminen. Halusin yhteistyökumppanikseni päivä-

kodin, jossa olin aikaisemmin suorittanut opiskeluuni liittyvän harjoittelun. Yhteistyön aloitta-

misen ja sujumisen kannalta keskinäisestä tuttuudestamme olisi varmasti puolin ja toisin hyö-

tyä. Tapasin päiväkodin johtajan hänen toimistossaan 8.3.2018. Halusin tavata hänet henkilö-

kohtaisesti, jotta asiani olisi helpompi esitellä ymmärrettävästi. Kerroin hänelle opinnäyte-

työstäni ja halustani järjestää ryhmäkeskusteluhetken neljälle tai viidelle varhaiskasvatta-

jalle, jotka ovat ammattinimikkeiltään lastenhoitajia ja lastentarhanopettajia. Kerroin suun-

nitelmastani käyttää ryhmäkeskusteluun aikaa tunnin. Keskusteluun osallistujat voivat ehdot-

taa heille sopivaa kellonaikaa ja päivää haastattelun toteutukselle, mutta takarajana sille oli 

kuitenkin huhtikuun ensimmäinen viikko, 3.-6.4.2018. Sain päiväkodin johtajalta 8.3.2018 lu-

van toteuttaa opinnäytetyöhöni liittyvän ryhmäkeskustelun, jossa tiedonkeruumenetelmänäni 

on teemahaastattelu, hankittuani ensin tutkimusluvan. Tapasin vielä samana päivänä varhais-

kasvatuspäällikön varhaiskasvatustoimistolla. Sovin hänen kanssaan, että täytän sähköisesti 

tutkimuslupahakemuskaavakkeen ja lähetän sen yhdessä tutkimussuunnitelmani kanssa hä-

nelle mahdollisimman pian. Lähetin 12.3.2018 sähköisesti tutkimuslupahakemuksen ja opin-

näytetyösuunnitelmani varhaiskasvatuspäällikölle. Sain myöntävän vastauksen 21.3.2018 tut-

kimuslupahakemukselleni ja seuraavana päivänä ilmoitin sähköpostitse päiväkodin johtajalle 

saaneeni tutkimusluvan. Lähetin hänelle liitteenä myös tutkimuslupahakemukseni ja tutki-

muslupani. 

Sovin päiväkodin johtajan kanssa, että olen jatkossa yhteydessä suoraan päiväkodin kaikkiin 

kuuteen tiimiin sähköpostin kautta ja sovin heidän kanssaan käytännön asioista. Lähetin jokai-

selle tiimille 27.3.2018 kirjeen, jossa esittelen asiani ja toivon tiimiläisten sopivan keskenään, 

ketkä neljä tai viisi henkilöä osallistuvat ryhmäkeskusteluun. Pyysin heitä myös ilmoittamaan 
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minulle sähköpostitse heille sopivan ajankohdan ryhmäkeskustelulle 28.3.2018 kello 16 men-

nessä. Kirjeessä oli liitteinä tiedote ryhmäkeskusteluun osallistuvalle, jossa annan heille tie-

doksi etukäteen teemahaastattelun kolme pääteemaa, sekä ryhmäkeskusteluun osallistuvan 

taustatietolomake (Liite 3). Sain vastauksen kaikkien tiimien puolesta yhdeltä työntekijältä, 

joka toivoi minun henkilökohtaisesti noutavan taustatietolomakkeet päiväkodilta 29.3.2018 

iltapäivällä, sillä heillä ei ole työaikana mahdollista täyttää ja lähettää niitä sähköisesti. Hain 

taustatietolomakkeet sopimanamme ajankohtana päiväkodilta. Keskusteluun osallistuisi neljä 

lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Ryhmäkeskustelun ajankohdaksi sovimme tors-

tain, 5.4.2018 kello 10.00-11.00 päiväkodilla. Keskusteluajankohdan sopiminen sujui yllätyk-

sekseni varsin mutkattomasti, vaikka kaikki viisi osallistujaa olivatkin eri lapsiryhmissä töissä 

ja poissaolon järjestäminen vaati varmasti koko henkilökunnalta joustamista ja hyvää yhteis-

työtä. 

6.2 Ryhmäkeskustelun toteutus 

Saavuin päiväkodille 5.4.2018 noin puoli tuntia aikaisemmin, kuin ryhmäkeskustelun oli määrä 

alkaa. Halusin näin varmistaa, että voin käyttää sopimamme tunnin tehokkaasti itse ryhmä-

keskusteluun, eikä osallistujien aika kuluisi turhaan odotteluun, kun kaikki tarvittavat tausta-

tehtävät on valmiiksi tehty. Tarkistin ennen kotoa lähtöäni, että tallennuslaitteet toimivat ja 

teemahaastattelun teemat ja mahdolliset lisäkysymykset ovat mukanani. Keskustelulle oli toi-

veeni mukaan varattu rauhallinen huone, jossa ei ollut ulkopuolisia henkilöitä. Oven ulkopuo-

lelle oli valmiiksi laitettu lappu, jossa tiedotettiin muille henkilöille ryhmäkeskustelusta ja 

sen kestosta ja kiellettiin läpikulku sen aikana huoneeseen. Asettelin tarjoiltavat valmiiksi 

esille, sekä järjestelin tuolit sopivasti pöydän päähän ja testasin videon nauhoituksen ja kän-

nykän äänityksen toimivuuden, äänenvoimakkuuden ja sopivan sijainnin. Ehdin rauhassa val-

mistella kaiken valmiiksi, ennen ryhmäkeskusteluun osallistujien saapumista. (Kananen 2014, 

89.) 

Paikalle tuli kaikki viisi varhaiskasvattajaa, eli neljä lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoi-

taja, jotka olivat etukäteen ilmoittautuneetkin ryhmäkeskusteluun. Pääsimme aloittamaan 

aika täsmällisesti sovittuun aikaan, kello 10.00. Pyrin luomaan mahdollisimman rennon ilma-

piirin heti ryhmäkeskustelun alussa. Käynnistin videon ja kännykän äänityksen pöydällä. Aluksi 

kerroin kaikille, että tarjolla on kahvia ja teetä pienine lisukkeineen, joita voi ottaa ja naut-

tia vapaasti keskustelun aikana. Esittelin vielä itseni ja kiitin kaikkia osallistujia, että he ovat 

tulleet paikalle ja kävin vielä lyhyesti läpi, miten tunnin aikana on tarkoitus toimia. Muistutin 

vielä, että videoin ja nauhoitan keskustelun, mutta ne ovat ainoastaan itseäni varten, helpot-

tamaan analyysivaihetta. Kenenkään osallistujan henkilöllisyys ei tule ilmi opinnäytetyöni mis-

sään vaiheessa. Korostin jokaisen osallistujan asiantuntijuutta kyseisessä asiassa. Tarkoituk-

seni on selvittää heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan lapsen kaltoinkohtelusta. (Kananen 

2014, 89.) 
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Aloitin keskustelun laittamalla ensimmäisen kaikista kolmesta pääteemasta pöydälle osallistu-

jien eteen. Nämä kolme teemaa olin antanut osallistujille viikkoa ennen teemahaastattelun 

toteutusta mietittäviksi. Pyysin osallistujia kertomaan, millaisia ajatuksia heille teemasta he-

rää. Hetken kuluttua annoin heidän eteensä laajaan teemaan laatimani tarkentavat apukysy-

mykset. Tällä tavoin etenin jokaisessa kolmessa laajassa teemassa osallistujien kanssa. Olin 

valmistautunut varmuuden vuoksi myös muutamalla tarkentavalla apukysymyksellä, joita käy-

tin joissakin kohdissa. Huolehdin siitä, että kaikki teemat tulivat läpikäydyiksi yhdessä. Osal-

listuin keskusteluun aktiivisesti kuunnellen, osoittaen sen nyökkäyksin ja antaen osallistujille 

tilan keskustella keskenään. Lopuksi kiitin kaikkia yhteistyöstä. Halusin huomioida myös päi-

väkodin muuta henkilöstöä joustavuudesta, jättämällä loput tarjoiltavat heille kahvihetkelle. 

Tunti osoittautui aika tiukaksi ajaksi keskustelulle. Ryhmäkeskustelussa vallitsi mielestäni 

rento ilmapiiri ja alun pieni kankeuskin hävisi hyvin nopeasti. Etukäteen pohdin sitä, miten 

puheenvuorot jakautuisivat keskustelijoiden kesken, eli olisiko ryhmässä yksi tai useampi hen-

kilö, joka olisi koko ajan äänessä, eikä juuri antaisi muille ryhmäläisille puheenvuoroa. Olin 

valmistautunut tällaisessa tilanteessa kysymään välillä myös hiljaisemman henkilön mielipi-

dettä asiasta. Minun ei kuitenkaan tarvinnut puuttua keskustelun jakautumiseen osallistujien 

kesken, sillä puheenvuorot jakautuivat luonnostaan tasaisesti ja kaikki osallistuivat keskuste-

luun suunnilleen yhtä aktiivisesti. 

6.3 Aineiston analyysivaihe 

Tuomi & Sarajärvi (2013, 91-92) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysissä on tärkeää tehdä 

aluksi päätös siitä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa. Tämän jälkeen aineisto on käytävä läpi 

ja merkittävä ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostuksen kohteeseen. Kaikki muu jätetään pois 

tästä tutkimuksesta. Lopulta merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta, sekä luoki-

tellaan, teemoitellaan tai tyypitellään aineisto. 

Toimin aineistoni kanssa näiden ohjeiden mukaan. Seuraavaksi kerron, miten litteroin äänittä-

mäni ja videoimani ryhmäkeskusteluaineiston ja millaisin koodein erottelin jokaisen osallistu-

jan puheenvuorot. Käytin aineistoni analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä, jonka avulla tar-

koitukseni oli saada litteroimastani aineistosta esille kaikki opinnäytetyöni kannalta olennai-

nen tieto esille, erottelemalla kyseiset osuudet erikseen, eli pelkistämällä aineistoa.   

6.3.1 Aineiston litterointi ja koodaus  

Laadullisen tutkimusaineiston tavallisimpia muotoja ovat haastattelu- ja keskusteluaineistot. 

Ne tallennetaan yleensä teknisesti joko videoiden tai äänittämällä, minkä jälkeen ne pure-

taan litteroimalla kirjalliseen muotoon. (Aineistohallinnan käsikirja 2017.) Litteroinnin tark-

kuus valitaan tutkimusongelman ja metodisen lähestymistavan mukaan. Kun kiinnostuksen 

kohteena on haastattelussa esiin tulevat asiasisällöt, litterointia ei kannata tehdä kovin yksi-

tyiskohtaisesti. (Ruusuvuori 2010, 424.) Päädyin siis käyttämään aineiston peruslitterointia 
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aineistoni muuttamisessa tekstimuotoon. Litteroin ryhmäkeskustelun puheen sanatarkasti pu-

hekieltä noudattaen, mutta en kirjannut ihan kaikkia turhia täytesanoja, kuten ”tota” ja 

”niinku”, sekä keskenjääviä tavuja, yksittäisiä äännähdyksiä tai tunneilmaisuja (Aineistohal-

linnan käsikirja 2017). 

Videoituani ja äänitettyäni ryhmäkeskustelun, kuuntelin ensin muutaman kerran nauhoitteet 

ajatuksella läpi. Sitten muutin ryhmäkeskustelussa tallentamani äänitteen peruslitteroiden 

tekstimuotoon, kuunnellen keskustelun kuulokkeiden kautta lause kerrallaan. Erottelin var-

haiskasvattajien puheenvuorot tekstimassasta koodeilla VK1, VK2, VK3, VK4 ja VK5. Tällä ta-

valla toimien halusin säilyttää keskusteluun osallistujien anonymiteetin, mutta pystyin kuiten-

kin yksilöimään ja erottelemaan vastaukset. Oman osuuteni haastattelijana merkitsin koodilla 

H. Sitten luin näin litteroimani tekstin useaan kertaan tarkasti läpi, miettien samalla, mitä 

opinnäytetyöni kannalta tärkeitä asioita se sisälsi.  

Aineisto on tunnettava perusteellisesti, joten se kannattaa lukea moneen kertaan, jotta se 

avautuisi alustavasti itselle (Eskola ym. 2014, 152-153). Aineistomäärän ollessa pieni, voi tut-

kija aineistoa lukemalla ja kuuntelemalla löytää vastauksen haluamaansa asiaan. Usein aineis-

tomäärät ovat kuitenkin niin suuria, että ainoastaan niitä lukemalla, katselemalla ja kuunte-

lemalla, on mahdoton ratkaista asettamaansa tutkimusongelmaa. Niinpä tutkijan pitää tur-

vautua teknisiin aineistojen analyysimenetelmiin. (Kananen 2014, 101.)  

6.3.2 Sisällönanalyysi ja aineiston pelkistäminen 

Sisällönanalyysiä voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa (Tuomi ym. 2013, 91). 

Sisällönanalyysissä aineistoa käydään läpi erotellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien, sekä tiivis-

täen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai 

sellaiseksi muutettuja aineistoja. Sisällönanalyysin avulla tutkittavasta ilmiöstä yritetään 

muodostaa tiivistetty kuvaus. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006.) Valitsin siis aineistoni analyysi-

menetelmäksi sisällönanalyysin. 

Aineiston pelkistämisessä analysoitava informaatio pelkistetään siten, että aineistosta karsi-

taan tutkimuksen kannalta epäolennainen osuus pois. Pelkistäminen on informaation tiivistä-

mistä tai pilkkomista osiin, jolloin aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka mu-

kaan aineistoa pelkistetään litteroiden tai koodaten tutkimustehtävälle merkitykselliset il-

maukset. Alkuperäisestä informaatiosta poimitut ilmaukset kirjataan aineistosta nostetuilla 

ilmauksilla, joita voidaan nimittää käsitteellä aineiston pelkistäminen. Pelkistäminen voidaan 

tehdä siten, että aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja, 

jotka voidaan alleviivata eri värein. Näin alleviivatut ilmaisut voidaan listata peräkkäin eri 

konsepteille. Ennen analyysin aloitusta sisällönanalyysissä on määritettävä analyysiyksikkö, 

joka voi olla yksittäinen sana tai keskustelussa myös lause. Analyysiyksikkö voi olla myös lau-

seen osa tai ajatuskokonaisuus, sisältäen useita lauseita. (Tuomi ym. 2013, 108-110.) 
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Päädyin lukemaan ja tutkimaan litteroimaani aineistoa tarkastellen sitä siitä näkökulmasta, 

millaisia asioita sieltä nousisi, sillä laadullisen tutkimuksen analyysin tarkoituksena on, että 

tutkija yllättyisi ja oppisi jotain uutta sen pohjalta. Aineiston pitäisi siis kannustaa tutkijan 

ajattelemista ja saada hänet löytämään uusia näkökulmia. (Eskola ym. 2014, 20.) Tässä vai-

heessa aloin hahmotella tutkimuskysymykseni kannalta sellaisia merkityksellisiä kysymyksiä, 

joihin aineistoni antaisi vastauksen. En siis käyttänyt analyysissäni enää tässä vaiheessa tee-

mahaastattelurunkojeni teemoja sellaisenaan, vaan pyrin löytämään vielä tarkennetumpaa, 

ehkä syvällisempää tietoa aineistostani. Lisäksi on hyvä muistaa, että laadullisessa tutkimuk-

sessa ei ole tarkoitus tehdä empiirisesti yleistäviä päätelmiä, kuten tilastollisessa tutkimuk-

sessa. Sen takia analysoitavan aineiston on muodostettava jotenkin kokonaisuus, yksittäinen 

tapaus. (Eskola ym. 2014, 66; Kananen 2014, 16.) 

Hahmottelin aineistosta vähitellen kysymyksen kerrallaan ja värjäsin tekstinkäsittelyohjel-

malla kuhunkin kysymykseen kuuluvien tekstiosuuksien fontit eri värein, jonka jälkeen minun 

oli helppo siirtää kutakin teemaa käsittelevät kohdat omalle tiedostolle ja siitä edelleen 

omalle konseptilleen. Koin helpommaksi tarkastella aineistoa tässä vaiheessa myös paperi-

sessa muodossa. Tein sivujen reunoihin lisäksi muistiinpanoja ja merkintöjä, helpottaakseni 

hahmottamaan, mitä asiaa kussakin kohdassa käsitellään. Muut osuudet aineistosta jätin ana-

lyysini ulkopuolelle, rajatakseni analyysini laajuutta. 

6.3.3 Aineiston ryhmittely ja teemoittelu 

Aineiston ryhmittelyssä aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset tutkitaan tarkasti läpi ja ai-

neistosta etsitään samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Sitten saamaa 

asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi, joka nimetään luokan sisäl-

töä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelun seurauksena aineisto tiivistyy, kun yksittäiset tekijät 

liitetään yleisempiin käsitteisiin. Aineiston ryhmittelyn kautta muotoutuu pohja kohteena ole-

valle tutkimuksen perusrakenteelle ja alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi ym. 

2013, 110.)  

Käytin edellä kuvaamallani tavalla muotoilemiani kysymyksiä aineiston ryhmittelyn ja tee-

moittelun apuna. Kukin kysymys muodosti tavallaan oman teeman, jonka alle oli helppo ke-

rätä aineistosta siihen kuuluvat kohdat. Muotoilin kaiken kaikkiaan seuraavat viisi aineistoläh-

töistä kysymystä: 

1. Millaista kaltoinkohtelua varhaiskasvattajien puheissa tuotiin esiin? 

2. Mitä lapsi tekee tai miten hän toimii, jotta kaltoinkohtelua aletaan epäillä?  

3. Miten varhaiskasvattajat kokevat kaltoinkohtelun epäilyn puheeksi ottamisen? 

4. Miten vanhemmat reagoivat, kun kaltoinkohteluepäily otetaan puheeksi? 
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5. Mitä varhaiskasvattajat toivovat kaltoinkohteluun liittyvän ammattitaitonsa kehittä-

miseksi?  

6.4 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Vaikka tutkimuksessa on tarkoitus välttää virheiden syntymistä, vaihtelevat tulosten luotetta-

vuus ja pätevyys kaikesta huolimatta. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikissa tutkimuksissa 

arvioidaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2015, 231.) Laadullisen tutki-

muksen luotettavuuden arviointiin ei ole mitään kaiken kattavaa ohjetta (Kananen 2014, 145). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta nostaa kuitenkin tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisen kaikista vaiheista. Aineiston tuottamisen olosuhteet on kerrottava selvästi ja 

totuudenmukaisesti. Valittaessa tiedonkeruu-, analysointi- ja tulkintamenetelmiä, selitetään 

valinnan syyt ja perustelut. Haastattelututkimuksessa kerrotaan olosuhteista ja paikoista, 

joissa aineistot on kerätty. Lisäksi kerrotaan haastatteluihin käytetty aika, mahdolliset häiriö-

tekijät, virhetulkinnat haastattelussa, sekä tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. (Hirsjärvi 

ym. 2015, 232; Kananen 2014, 151, 153.) Opinnäytetyön tulosten on oltava luotettavia. Luo-

tettavuuden voi varmistaa huolellisella suunnitelmallisuudella ja paneutumisella laadun val-

vontaan. (Kananen 2014, 145.) 

Haastattelututkimuksessa voidaan ajatella kaiken ihmistä ja kulttuuria koskevan kuvauksen 

olevan ainutlaatuista. Ei siis ole toista samanlaista tapausta, joten perinteisiä luotettavuuden 

(reliaabelius) ja pätevyyden (validius) arviointeja ei voida käyttää. kuitenkin tutkimuksen luo-

tettavuutta pitäisi jotenkin arvioida. (Hirsjärvi ym. 2015, 232; Kananen 2014, 145.) Laadulli-

sen aineiston analyysi perustuu luokittelujen tekemiseen. Tutkijan on siis kerrottava luokitte-

lun syntymisen alkujuuret ja luokittelujen perusteet. Myös tulosten tulkinnassa on noudatet-

tava tarkkuutta, eli on kerrottava, millä perusteella tutkija esittää tulkintansa ja mihin hänen 

päätelmänsä perustuvat. Tutkimusselosteita pitäisikin täydentää suorilla haastatteluotteilla. 

(Hirsjärvi ym. 2015, 232-233.)  

Eskola ym. (2014, 52) muistuttaa, että tutkijan on tiedostettava eettisten kysymysten tärkeys 

tutkimusta tehdessään. Tutkija tekee tutkimusprosessin aikana monia päätöksiä, joten tutki-

jan etiikka joutuu väistämättä koetukselle useita kertoja sen aikana. Myös Hirsjärvi ym. 

(2015, 23) mukaan tutkijan on huomioitava useita tutkimuksentekoon liittyviä eettisiä kysy-

myksiä. Tiedon hankintaan ja julkistamiseen liittyvien tutkimuseettisten periaatteiden tunte-

minen ja niiden noudattaminen ovat jokaisen yksittäisen tutkijan vastuulla. Eettisesti hyvän 

tutkimuksen edellytys on, että tutkimuksen teossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.  

Olen noudattanut opinnäytetyöprosessin jokaisessa vaiheessa huolellisuutta ja tarkkuutta par-

haani mukaan, sekä toiminut rehellisesti ja avoimesti, tuoden kaikki tiedossani olleet asiat ja 

tapahtumat ilmi prosessin aikana siihen osallistuneiden kesken. Lisäksi olen opinnäytetyössä 

kuvannut työni eri vaiheita ja perustellut niissä tekemiäni valintoja avoimesti. 
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Opinnäytetyössäni olen merkinnyt huolellisesti lähdeviittaukset kohtiin, jotka eivät ole omaa 

pohdintaani. Olen myös huolehtinut tarvittavien tutkimuslupien hankinnan asianmukaisesti. 

Olen tiedostanut vastuullisen roolini ryhmähaastattelutilanteesta siitä tiedottaessani ja sitä 

järjestäessäni ja vetäessäni. On paljon itsestäni kiinni, millaisen ennakkokäsityksen osallistu-

jat saavat keskustelusta tiedottamiseni perusteella ja millaiseksi he kokevat ilmapiirin ja 

olonsa keskustelun aikana. Olen alusta alkaen noudattanut huolellisuutta opinnäytetyöhöni 

osallistuneiden henkilöiden anonymiteetin säilymisessä. Kaikki osallistujat ovat saaneet itse 

päättää osallistumisestaan ryhmäkeskusteluun, josta olen kertonut mahdollisimman paljon ja 

tarkasti etukäteen heille lähetetyssä sähköpostissa. Liitteenä oli omat ja ohjaavan opettajani 

yhteystiedot siltä varalta, että joku haluaisi kysyä ryhmäkeskusteluun liittyen jotain tarkem-

min. Myös analyysivaiheessa olen toiminut tarkasti siten, että tutkittavien henkilöllisyys ei 

missään vaiheessa ole tullut esille, vaan olen merkinnyt puheenvuorot eri koodein. Olen pyrki-

nyt kuvailemaan analyysivaiheen opinnäytetyössäni mahdollisimman tarkasti vaihe vaiheelta 

ja miten olen päätynyt esittämiini tuloksiin.  

7 Opinnäytetyön tulokset 

Tässä luvussa kerron opinnäytetyöni tulokset, eli millaisia vastauksia löysin muotoilemiini vii-

teen aineistolähtöiseen kysymykseen keräämästäni aineistosta. Esittelen aineistossa mainitut 

kaltoinkohtelun muodot, millaisesta lapsen käytöksestä voi epäillä kaltoinkohtelua, millaisena 

kasvattajat ja vanhemmat kokivat kaltoinkohteluepäilyn puheeksi ottamisen ja mitä varhais-

kasvattajat toivoivat ammatillisen osaamisensa kehittämiseksi. 

7.1 Varhaiskasvattajien kokemukset kaltoinkohtelusta 

Varhaiskasvattajat eivät osanneet sanoa varmasti, oliko väkivallan yleisyydessä tapahtunut 

merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen viime vuosien aikana. He kuitenkin arvioivat, että 

fyysinen väkivalta olisi nykyään ehkä hiukan vähentynyt ja psyykkinen väkivalta olisi puoles-

taan pysynyt ennallaan perheissä. Varhaiskasvattajien kokemusten mukaan edelleen monet 

vanhemmat suhtautuivat kuritusväkivaltaan varsin välinpitämättömästi. 

”Vanhemmathan ei pidä väkivaltana sitä, kun ne antaa tukkapöllyä.” (VK5) 

Varhaiskasvattajat olivat työnsä kautta kohdanneet, tai ainakin epäilleet, lähes kaikkia lapsen 

kaltoinkohtelun muotoja. Keskustelun useissa yhteyksissä mainittiin fyysisen ja psyykkisen vä-

kivallan aktiivinen ja passiivinen muoto, sekä seksuaalinen aktiivinen väkivalta. Fyysisestä ak-

tiivisesta väkivallasta mainittiin kuritusväkivalta, kuten tukkapölly, luunapit, piiskaaminen, 

sekä ruhjeet, kuten naarmut ja mustelmat kehossa. Fyysisestä passiivisesta väkivallasta oli 

kokemusta muun muassa tilanteissa, joissa vanhemmat suhtautuivat kielteisesti lapselle tar-

jottuun lisätukeen.  
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”Tai ainainen puolustelu, jos lapsessa huomataan jonkun näköstä erityisen tuen 

tarvetta. Ei haluta puhua ja nähdään tuki negatiivisena, eikä niin, että olisi lap-

selle hyväksi. On hienoa, että me pystyttäisiin antamaan hänelle vahvistettua 

tukea ja meillä olisi yksi ylimääräinen henkilö ryhmässä, joten silloin voidaan 

pitää tuokioita pienemmissä ryhmissä ja katsotaan ja kehitellään toimintaa. 

Sitten kielletään kokonaan, että ei saa lukea paperilla.” (VK2) 

Psyykkinen väkivalta oli näkynyt vanhemmuuden roolin hämärtymisenä tai katoamisena siten, 

että lapsi saneli ja määritteli aikuisen puolesta, miten milloinkin toimitaan. Aikuinen vältti 

konfliktitilanteita lapsen kanssa, yrittäen miellyttää lasta parhaansa mukaan: 

”Muistatko sitä yhtä isää, kun kanina piti hyppiä portille, muuten lapsi ei suos-

tunut lähtemään pihalta? Sit se hyppi jäniksenä tuolla noin. Tämmöstä, että 

otetaan ylivalta.” (VK2) 

Psyykkinen väkivalta näkyi keskustelussa ilmiönä, että lasta suojellaan liikaa, eikä hänen an-

neta itse yrittää ja ponnistella asioiden eteen: 

”Tämmönen on lisääntynyt, että tehdään kaikki lapsen puolesta, curling - mei-

ninki.” (VK2) 

Tai sitten lapselle oli huudettu tai raivottu tai hän oli joutunut seuraamaan sitä sivusta: 

”Henkinen väkivalta… joskushan lapset saattaa sanoa, että äiti raivostui jos-

tain… sitä on varmaan paljon enemmän nykyään.” (VK4) 

Jonkinlainen vanhempien välinpitämättömyys tai kyvyttömyys huolehtia lapsen tasapainoi-

sesta kehityksestä, oli myös aika yleistä. Sosiaalinen media, älypuhelin ja internet vei van-

hempien ajan ja huomion tehokkaasti siten, että vanhemmat saattoivat kyllä fyysisesti olla 

lapsen lähellä, mutta he olivat psyykkisesti lapsen ulottumattomissa. Tällä kaikella oli haital-

linen vaikutus lapsen puheen kehitykseen sekä huomatuksi ja kuulluksi tulemiseen.  

”Myöskin se, että jos lapsella on erittäin vaikea puheen kehityksen viivästymä 

ja hänelle ei puhuta yhtään mitään semmosta, kun mennään vaunuilla, että ka-

toppas lintu lentää, jäniksen jäljet… tämmöstä kieltä. Lapsen ainoat sanat 

saattavat olla englantia, kun katsoo englannin kielisiä lastenohjelmia YouTu-

besta. Sitten pitää sanoa, että sun pitää siellä YouTubessa mennä laittaan suo-

malaisii lastenohjelmia.” (VK2) 

”Vanhempi ja kännykkä. Nykyään se vie vanhempien huomion lapsesta. Siis ihan 

semmosta, että ei kuulla lasta.” (VK5) 
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Lisäksi vanhempien vaikeat mielenterveysongelmat mainittiin taustatekijöinä tilanteissa, 

joissa lapsen ja vanhemman roolit kääntyivät ylösalaisin: 

”Molemmilla vanhemmilla oli mielenterveysongelmia, vahvat lääkitykset ja vii-

sivuotias lapsi hoiti kodin asiat. Ilmoitti, mitä ostetaan kaupasta, mitä milloin-

kin tehdään. Välillä se lapsi sai päiväkodissa raivareita, että kaikki tavarat len-

teli – tietenkin, eihän se ole sen ikäisen asia hoitaa asioita.” (VK5) 

Omassa kodissa väkivallalle altistunut lapsi tuli toistuvasti esiin keskustelun aikana. Lapsen 

kotona väkivaltaa ilmeni parisuhdeongelmien vuoksi tai riitaisissa eroprosesseissa. Väkivalta 

tuli varhaiskasvattajien tietoon joko lapsen kertomuksien perusteella tai ihan konkreettisten 

jälkien myötä. Lapsi oli saattanut hädissään mennä riitelevien vanhempiensa väliin, yrittäen 

saada väkivallan loppumaan. 

”Niillä oli niin rankka eroprosessi. Kun lapsikin puhuu täällä ekan kerran, niin 

sitten loksahtaa, kun me oltiin pitkän aikaa mietitty, kun isäkin tulee tuomaan 

ja hakemaan, niin sillä on aurinkolasit päässä, oli sitten pilviä tai poutaa. Sitten 

vasta osaa yhdistää, kun lapsi kertoo, sitä kautta, että siellä on kotona täm-

möstä perheväkivaltaa.” (VK1) 

”ja yhen kerran se vaan sano, että pöytä lensi ja tuoli lensi” (VK3) 

”Poika kyllä kertoi välillä ja sanoi, että menin väliin ja sain leukaan ja kauhee 

mustelma. Vanhemmat tappelee ja joko sitten tulee osuma lapseen tai se len-

tää siitä niin, että sitä sattuu.” (VK4) 

Seksuaalinen väkivalta esiintyi keskustelussa lähinnä epäilyinä, siihen oli vaikeaa puuttua var-

muudella: 

”Mulla on jäänyt tosta seksuaalisesta yks semmone tapaus, että meillä oli to-

della vahva epäily ja jotenki, vaikka ei saisi tulkita eikä ajatella mitään, siinä 

oli niin monta asiaa, mitkä viittas, että siellä oli seksuaalista hyväksikäyttöä.” 

(VK4) 

7.2 Kaltoinkohteluepäilyn herääminen lapsen käytöksen perusteella 

Varhaiskasvattajat kertoivat epäilyksen lapsen kaltoinkohtelusta heräävän, jos lapsi käyttäytyi 

pelokkaasti yllättävissä tilanteissa päiväkotiarjessa tai hänellä oli suuria tunne-elämän tai so-

siaalisten taitojen vaikeuksia. Myös lapsen seksuaalinen käytös saattoi olla epätavallisen ko-

rostunutta ja ahdistunutta. Keskustelussa mainittiin myös lapsi, joka saattoi olla varhaiskas-

vattajaan hyvin ripustautuva tai epätavallisen hiljainen ja vetäytyvä tai toisaalta lapsi, joka 

käyttäytyi erittäin aggressiivisesti.  
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Kun asian otti puheeksi vanhempien kanssa, monesti perhe vetäytyi tilanteesta siten, että 

heidän kanssaan oli vaikeaa tai mahdotonta keskustella asiasta tai perhe saattoi jopa vaihtaa 

hoitopaikkaa. Varhaiskasvattajille saattoi vain syntyä vahva tunne tai intuitio siitä, että kaikki 

asiat eivät ole perheellä hyvin. Asiaan oli kuitenkin vaikeaa päästä puuttumaan, jos perhe vai-

keni täydellisesti. Varhaiskasvattajat kokivat, että kaltoinkohtelun huomaamista vaikeutti sen 

yllä leijuva vaikenemisen kulttuuri, joka tuli ilmi useammassa kohdassa keskustelun aikana. 

”Se on ehkä suunnilleen se ainoa, mihin mä oon, et kun jotain lasta lähestyy, 

niin se säpsähtää ja vetäytyy pois, niin silloin herää epäilys. Se on musta se, 

mitä mä oon kohdannut meidän talossa.” (VK5) 

”Perheessä oli kaksi lasta, jotka molemmat oli meidän ryhmässä. Niillä oli tosi 

voimakkaita oireita, sekä sosiaalisia että tunnepuolen.” (VK4) 

”mitkä viittas, että siellä oli seksuaalista hyväksikäyttöä ja kaikki se lasten oi-

reilu ja täydellinen puhumattomuus, semmonen omaan pieneen kuplaan mene-

minen.” (VK4) 

”Mulle kävi silloin, kun olin just valmistunu, päiväkotiin tuli kaks semmosta ta-

pausta, kukaan ei kertonut mitään. Ihmettelin, miksi yksi tyttö oli jonku pojan 

kanssa koko ajan jossain ulkovarastossa. Tyttö hinkkasi joka suuntaan ja tosi 

ahdistunut. Sitten se muutti pois, kun rupes, että mites tämä nyt on tällä 

lailla.” (VK3) 

”Niin siinä oli kaksi tyttöä. Siis tää oli vaan vahva tunne ja mulla on vieläki sel-

lanen tunne, että siellä oli jotakin. Mutta me ei ikinä päästy siihen kiinni, koska 

me ei pystytä… lapset ei oo puhunu, vanhempi ei puhu, eikä oo mitään, niin me 

ei päästä siihen.” (VK4) 

”meillä siinä pojasta näki, että se reagoi todella väkivallalla täälläkin. Mutta 

tytöt oli semmosia, että oli iholla kiinni ja haki sitä turvaa koko ajan.” (VK1) 

”Mutta kyllähän se hirveen näkymätöntä on… Sehän on tosi salattu tai semmo-

nen aihe.” (VK3) 

Lapsi saattoi myös konkreettisesti kuvailla sanallisesti tapahtumia päiväkodissa tai helpointa 

oli tietenkin huomata lapsessa olevat jäljet, kuten mustelmat tai muut ruhjeet. Tosin niiden-

kään alkuperästä ei aina voinut olla täysin varma. Myös lasten mallioppimisen kautta opittu 

tapa ratkoa aggressiivisesti ristiriitatilanteita tuli varhaiskasvattajien puheissa esille. 

”Ehkä ne tulee lasten puheissa sitten niin, että mulle annettiin eilen piiskaa tai 

muuta.” (VK1) 
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”ja yhen kerran se vaan sano, että pöytä lensi ja tuoli lensi ja kun sitten yritti, 

että aijaa mitä, niin sitte se ei enää puhunu mitään siitä.” (VK3) 

”Jotkut huomaa helpommin ja sit ku sä huomaat ehkä jonku naarmun isomman 

tai mustelman, kun mennään nukkariin.” (VK2) 

”Lapsilla oli jälkiä ja he nujakoivat voimakkaasti keskenään siten, että siihen ei 

puututtu, koska malli oli semmonen.” (VK4) 

Asiaan tarttumista vaikeutti moniammatillisia tiimejä sitova vaitiolovelvollisuus, joka koettiin 

toisinaan jopa itseään vastaan kääntyväksi asiaksi, kun asioista puhuminen ammatillisesti ja 

avoimesti yhdessä osoittautui jopa mahdottomaksi. Myös työnjaon epäselvyys eri ammattiryh-

mien välillä oli koettu hankalana. Perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset saattoivat 

tehdä ihan selkeitä ammattivirheitäkin, siirtäessään lastensuojeluilmoituksen tekemisen mui-

den vastuulle siksi, että he kokivat kaltoinkohteluepäilyksen puheeksi ottaminen vanhempien 

kanssa ylitsepääsemättömän vaikeaksi.  

”tuolla puhutaan nyt lastensuojeluasioita. Mehän ollaan kuitenkin vaitiolovel-

vollisia kollegoita, että olisimme käsitelleet sitä myös oppiaksemme kaikki jo-

tain seuraavassa tilanteessa.” (VK2) 

”Tiedettiin se, että se on lastensuojelun asiakas, mutta meille ei soitettu, eikä 

kerrottu mitään, kuin vasta edellisenä päivänä, että seuraavana päivänä tää 

lapsi lähtee meidän ryhmästä.” (VK2) 

”Varmaan niin kauan kun nää menee näin, että on semmosta jäykkää ja suojel-

laan niitä oikeuksia, niin kun istutaan semmosessa palaverissa, niin kyllä ne niin 

turhauttavia on. Sosiaalityöntekijän suu on sidottu ja miten se kokee myös tur-

hautumista.” (VK4) 

”Meillähän kävi siinä tapauksessa, mikä meillä oli, neuvolakin oli huomannut 

tämän perheväkivaltatilanteen, eikä ollu puuttunu. Sitten meille päivähoitoon 

annettiin, että tehkää te lastensuojeluilmoitus ja te hoidatte tämän ja te il-

moitatte vanhemmille, että on tehty lastensuojeluilmoitus. Se oli jotenkin hir-

veetä.” (VK1) 

”Joo, siinähän on toimittu väärin. Ensimmäinen taho, joka huomaa, on velvolli-

nen tekemään ilmoituksen.” (VK4) 
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7.3 Varhaiskasvattajien kokemukset kaltoinkohteluepäilyn puheeksi ottamisesta  

Kaltoinkohtelun puheeksi ottamisen varhaiskasvattajat kokivat yleisesti ottaen aina vaikeaksi. 

Toisaalta asiat, jotka pystyttiin toteamaan näkemällä ja perustuivat Suomen lakiin, olivat hel-

pompia ottaa puheeksi vanhempien kanssa. Tällaisia asioita olivat varhaiskasvattajien kerto-

musten mukaan esimerkiksi vanhemman humalatila, lapsen turvallisuuteen liittyvät asiat ja 

liikennerikkomukset, kuten lapsen pitäminen etupenkillä ilman turvaistuinta tai jopa ratin ta-

kana kuljettajan sylissä ajon aikana. Myös lapsen jättäminen yksin autoon mainittiin asiana, 

johon on helppo puuttua. Puheeksi ottamista hankaloittavina tekijöinä mainittiin yhteisen 

kielen puuttuminen varhaiskasvattajan ja vanhemman välillä sekä tilanne, että työntekijä ei 

ole voinut etukäteen suunnitella, miten hän asian esittää vanhemmille. 

”Lapsen turvallisuuteen ja Suomen lakiin liittyvää, että lasta ei ilman turvais-

tuinta pidetä etupenkillä ja ratin takana. Siitä kertominen oli kyllä helppoa. 

Lapsi istui tässä näin ja ne ajoi autoo ja se lähti tosta pihalta ja kaikki katseli. 

Oli helppo kyllä sanoa, että lapsen paikka on takapenkillä ja se on hänen tur-

vallisuutensa. Toinen seikka, älä jätä lasta yksin autoon. Tämmösistä on helppo 

puhuu, ne perustuu lakiin ja sä näät sen suoraan.” (VK2).  

Monikulttuurisuus näkyi keskustelijoiden mukaan heidän päiväkodissaan jo lähes jokaisessa 

lapsiryhmässä. He mainitsivat helppona puuttua maahanmuuttajataustaisten, eri kulttuureista 

tulevien vanhempien toimintatapaan tarvittaessa. Tällaisina asioina tulivat esille vauvan yksin 

jättäminen kotiin, vanhemman hakiessa toista lasta päiväkodista, sekä tilanne, jossa vanhem-

mat olivat itse kertoneet kurittavansa lapsiaan. Varhaiskasvattajat kertoivat, että asia oli 

helppo perustella sillä, että Suomessa ei näin voi, eikä saa toimia. 

”Muistan vähän koomisenkin tapauksen jälkikäteen ajateltuna. Yksinhuoltaja-

äiti jätti vauvan kotiin, kun haki lastaan ja erityislastentarhanopettaja sitten 

kiireellä soitti, että sun pitää nyt kiireellä puuttua siihen. Minä sitten huonolla 

englannilla solkotin Suomen lakia ja että et voi tehdä näin. Niin kas kummaa, 

se lapsi jäi pois hoidosta ja perhe muutti naapurikuntaan.” (VK4) 

”Kyllä mä ainakin etukäteen vähän mietin, mitä mä sitten sanon. Se ei ole mi-

kään helppo homma. Ainahan niistä kivoista asioista on kiva puhua.” (VK3) 

Myös oman osaamisen karttuminen työ- ja elämänkokemuksen kautta nähtiin 

kaltoinkohtelun puheeksi ottamista helpottavana tekijänä: 

”Silloin untuvikkona oli tosi vaikeeta ruveta puhumaan siitä. Kyllä tää kokemus 

ja työelämässä oleminen on helpottanut.” (VK1) 
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Vaikeana varhaiskasvattajat kokivat sellaisen kaltoinkohtelun puheeksi ottamisen, joita ei voi 

suoraan nähdä ja siten olla siitä täysin varmoja. Tällaisia olivat esimerkiksi seksuaalinen hy-

väksikäyttö, fyysinen väkivalta, kuten lyöminen ja tukistaminen tai psyykkinen väkivalta, ku-

ten raivoaminen tai huutaminen lapselle. 

”Hirveen vaikeita asioita ottaa puheeksi. Yhen kerran oon sanonu jollekin 

isälle, että ootko humalassa, siis kun tulee hakemaan lasta. Mutta voitko sanoa, 

että mites tää hyväksikäyttö, tai lyötkö lastasi? Tukistaminen on rikos. Et se on 

hirveen, hirveen vaikeeta.” (VK3) 

Kollegaa haluttiin auttaa, tarjoutumalla hänen tuekseen hankalissa tilanteissa ja tämä koet-

tiinkin tärkeänä, vaikka kaikki ei siltikään olisi mennyt ihan suunnitelmien mukaan: 

”Mä muistan vielä, kun mun piti se sanoa, mä olin yksin viiden vuorossa täällä. 

Tiedetään, että se hakee kello viisi ja työkaveri sanoi, että jää myös paikalle. 

Mä olin että jumankekka jos se tulee, niin mähän nostan sen vaikka kattoon, 

kun se on niin heiveröinen mies. Kyllä mua jännitti ja sitten se meni aivan päin 

poskia ja se oli aivan hirveetä.” (VK1)  

7.4 Vanhempien reagointi otettaessa kaltoinkohteluepäily puheeksi 

Perheväkivalta oli varhaiskasvattajien mielestä asia, jonka vanhemmat haluavat yleensä pitää 

salassa viimeiseen asti, eivätkä he ota sitä helposti itse puheeksi missään tilanteessa. Van-

hemmat saattoivat myös kieltää lasta puhumasta perheväkivallasta, jotta asia ei tulisi ilmi. 

Perheväkivalta oli asia, josta vanhemmat vaikenevat. Keskustelussa tuli ilmi, että vanhempien 

ero puolestaan oli asia, josta vanhempien oli helppo puhua varhaiskasvattajille lapsen elä-

mään vaikuttavana tekijänä. Syynä tähän nähtiin erojen olevan niin yleisiä ja hyväksyttyjä ny-

kyään, että niihin ei ehkä enää kohdistu niin paljon häpeää tai vaikenemisen kulttuuria. 

”Kyllä ne mun mielestä haluu sen peittää ja sitten kun se ratas lähtee vaan 

pyörimään… ainakin tässä meidän tapauksessa se meni vaan vaikeemmaksi ja 

vaikeemmaksi. Sittenhän se meni siihen, että kun mä tulin lomalta, niin mua 

odotti haastemies täällä.” (VK1) 

”Tosta puheeksi ottamisesta, siinähän oli se hankaluus, että tää poika kyllä 

kertoi välillä ja sanoi, että menin väliin ja sain leukaan ja kauhee mustelma. Se 

kertoi niitä, mutta sitte joka kerta kun se kertoi, me tehtiin ilmotus ja meidän 

on pakko kertoo vanhemmille - ja tietenkin kuuluukin kertoo – niin taas siellä 

kotona enemmän käskettiin olla hiljaa. Olisi helppoa, jos perhe myöntäisi, että 

haluaa siihen apua, mutta haastavinta on, jos halutaan kaikki peittää, eikä 

myönnetä, että meillä on mitään”. (VK4) 
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”Meilläkin oli yks tapaus, että kun se lähti purkautumaan, oli ihan selkeesti sa-

nottu lapselle, että et enää puhu mitään näistä asioista. Että kyllä se perhe sit-

ten suojelee itseään.” (VK1) 

”Ja ero on varmaan ehkä semmonen hyväksytty syy, tai se on niin yleinen.” 

(VK3) 

Toisaalta poikkeuksiakin oli ollut, mutta niissä tilanteissa auttoi vanhemman ymmärrys siitä, 

miten tärkeää varhaiskasvattajien on tietää, mitä lapsen arkeen kotona kuuluu, jotta he osai-

sivat ja pystyisivät ymmärtämään lasta, sekä tukemaan häntä mahdollisimman hyvin päiväko-

dissa.  

”Perheessä oli alkoholiongelma, mutta äiti oli samalla alalla kuin me. Varmaan-

kin oli ite kokenut omassa työssään ja halusi oman lapsensa hyväksi sitten 

täällä ja avoimesti puhui, että meillä on perheessä tämmönen ongelma. Että 

jos se vaikuttaa tai näkyy lapsessa, niin tiedätte.” (VK1) 

Varhaiskasvattajat kertoivat, että tyypillisesti vanhemmat reagoivat aluksi suuttuen ja louk-

kaantuen, kun kaltoinkohteluepäily otettiin heidän kanssaan puheeksi. Vähitellen puhuminen 

saattoi kuitenkin helpottaa vanhempien taakkaa ja jopa lähentää heidän ja varhaiskasvatta-

jien välistä suhdetta entisestään. Kaikesta huolimatta huolen puheeksi ottaminen nähtiin van-

hempien kanssa tehtävää yhteistyötä tukevana ja lähentävänä asiana. 

”Meillä tuli ensin se suuttumus ja viha meitä kohtaan, mutta kun vaan istuttiin 

alas juttelemaan, niin ehkä niinku nekin vähän helpottuneita, että me tiede-

tään.” (VK1) 

”Ehkä ne voi suutahtaa siinä, mutta loppujen lopuksi se on hyvä asia, että sen 

sanoo.” (VK3) 

”Mun mielestä se vaan lähentää, jos vanhemmatkin uskaltaa puhua oikeilla sa-

noilla asiasta. Kyllä suoraan puhuminen lähentää kuitenkin.” (VK2) 

7.5 Varhaiskasvattajien toiveet kaltoinkohteluun liittyvän ammattitaitonsa kehittämiseksi 

Varhaiskasvattajat toivat ryhmäkeskustelussa selkeästi esille tarpeensa lisäkoulutukseen, sillä 

he kokivat tämän hetkisen koulutuksensa asiaan liittyen olevan lähes olematonta. Lastensuo-

jelun ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö koettiin yksimielisesti riittämättömänä ja jopa 

turhauttavana. Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välille toivottiin nykyistä 

avoimempaa keskustelua ja työskentelyä. Keskusteluun osallistujat toivat esille, miten he ei-

vät tavallisesti saaneet mitään tietoa lapsen ja perheen asioista ajoissa, vaan esimerkiksi 

huostaanottotapauksissa ilmoitus tuli heille monesti yllätyksenä ja lyhyellä varoitusajalla. 
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Varhaiskasvattajat kokivat myös, että heihin ei luotettu riittävästi lastensuojelun taholta, 

vaikka molempien ammattiryhmien tehtävänä on toimia lapsen ja perheen parhaaksi ja heitä 

kaikkia sitoo vaitiolovelvollisuus. Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun ammattilaisten välinen 

avoimuus, osaamisen jakaminen ja yhteistyö nähtiin kehittämisen arvoisina asioina, jotta lapsi 

saisi tarvitsemaansa tukea ja ymmärrystä. 

”Olisi hienoa saada lastensuojelun ihmisiä kertomaan, millä te huomaatte, kun 

meillähän ei ole koulutusta.” (VK5) 

”Toivoisi suorempaa puhetta, lastensuojelu ja kaikki tää yhteistyö pitäisi olla 

hyvin avointa. Yhdessä istutaan tässä ja puhutaan suoraan asioista.” (VK4) 

”Meillähän kävi huostaanotto, että aamulla soitettiin, että nyt lähtee lapsi Jy-

väskylään johonki. Me ei keretty hänen kanssaan edes piirtää yhdessä joku 

kortti, kun on lähdössä sinne. Olisi tärkeää kunnioittaa lasta, jotta hänelle voisi 

pitää läksiäiset ja kannustaa häntä.” (VK2) 

”Olisi voinut käyttää hyväksi päiväkodinkin tukea lapselle”. Sosiaalityöntekijä 

on jotenki sen vanhemman sosiaalityöntekijä ja se ei kerro mitään meille. Vai-

kuttaahan esimerkiksi äidin itsemurhayritys lapseen. Meille ei kerrota mitään, 

ihmetellään lasta, miten tää on…” (VK3)  

”Palaverista poistettiin päivähoidon henkilöstö, mikä todella oli epäluottamus 

meitä kohtaan, kuin olisimme kykenemättömiä tätä hoitamaan. Kyllä meidän 

pitäisi tietää ne kaikki asiat, me nähdään ne asiat lapsen kannalta.” (VK1) 

Yksi varhaiskasvattajista toi esille toiveen siitä, että vertaistukea ja mentorointia voisi käyt-

tää oman osaamisen tukena ja kehittämiskeinona tulevaisuudessa. Hän toi esille myös päivä-

kotien verkostoitumisen keinona lisätä ammatillista osaamista kaltoinkohteluun liittyen. 

”Istuttaisiin edes kerran vuodessa alas ja puhuttaisiin meidän tällaisista koke-

muksista, missä mennään. Siten saisi kokemusta kollegalta, sekin auttaisi.” 

(VK2) 

”Vois edes kerran vuodessa olla, että saatais palautetta, että mitä mieltä ne 

(lastensuojelun ammattilaiset) on ja kertoisivat omasta tilanteestaan. Kuulisi 

näitä keskusteluja, me kuullaan toisiltamme, että noin on tehty ja sitten me 

opittais ja ehkä osaisi myös huomata lapsia, katella sillä silmällä. Tällainen kes-

kustelu avartaa ja oppii asioita. Ei meillä ole semmosta.” (VK2) 

”Saisi lastensuojelun ihmisiä kertomaan… se voisi olla isompikin tilaisuus, 

vaikka tietyn alueen päiväkodit, alueittain.” (VK2) 
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8 Johtopäätökset 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, millaisia keinoja päiväkodin varhaiskasvattajilla on 

tunnistaa, sekä puuttua lapsen perheessään kohtaamaan kaltoinkohteluun. Keskusteluun osal-

listuneet olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta olleet 12 - 24 vuotta samassa yksikössä 

töissä, joten he tunsivat toisensa pitkältä ajalta. Uskon, että tällä tuttuudella oli positiivinen 

vaikutus ryhmäkeskustelun ilmapiiriin ja onnistumiseen. Jokainen uskalsi olla äänessä ja ker-

toa rohkeasti oman näkemyksensä asioista. Puheenvuorot jakautuivat luonnostaan hyvin tasai-

sesti, eikä minun tarvinnut siihen puuttua keskustelun aikana. Jälkeenpäin aineiston litteroi-

tuani ja siihen perehdyttyäni, huomasin kuitenkin muutamaa kohtaa lukiessani, että minun 

olisi pitänyt osata niissä kohdissa tehdä vielä tarkentavia kysymyksiä keskustelijalle. Oman ko-

kemattomuuteni takia vastausten anti saattoi jossain kohdin jäädä hiukan heikoksi, mutta silti 

sain mielestäni koottua keskustelusta hyvin informaatiotäyteisen aineiston. 

Iältään varhaiskasvattajat olivat 41-61-vuotiaita ja heillä kaikilla oli pitkä työkokemus varhais-

kasvatusalalta, työkokemuksen vaihdellessa 11-40 vuoden välillä. Vaikka elämänkokemus ja 

työkokemus koettiinkin perheväkivaltaan puuttumista helpottavana tekijänä, asia koettiin silti 

edelleen vaikeana ja kuormittavana asiana. Tähän liittyy vielä nykyäänkin vahvasti asian yllä 

leijuva puhumattomuuden ja häpeän kulttuuri. Perheen sisällä tapahtuva väkivalta koetaan 

edelleen jossain määrin yksityisenä asiana, johon puuttuminen koetaan kiusallisena tungette-

luna molempien osapuolien näkökulmasta. Lastensuojeluilmoituksen tekemiseenkin lapsiper-

heiden kanssa työskentelevien ammattiryhmien keskuudessa liittyi pelkoja siitä, että yhteis-

työ ja luottamus perheen kanssa särkyy. Niinpä asian hoitaminen sysättiin helposti toisille, 

vaikka jokainen asian huomannut taho on ilmoitusvelvollinen.  

Ryhmäkeskustelun tuloksena oli, että perheväkivalta on vaikeasti varmuudella todennetta-

vissa oleva ilmiö. On tiettyjä asioita, joista epäilys voi herätä, mutta varmuus siitä, että epäi-

lys olisi aiheellinen, on vaikeampaa – joskus jopa mahdotonta - osoittaa. Varhaiskasvattajat 

kokivat huolen puheeksi ottamisen todella tärkeänä ja loppujen lopuksi vanhempien kanssa 

yhteistyötä monesti lähentävänäkin asiana. Kokemusten mukaan kuitenkin jotkut vanhemmat 

kokivat huolen puheeksi ottamisen uhkana ja niin ylitsepääsemättömänä asiana, että he saat-

toivat paeta asian käsittelyä jopa hoito- tai asuinpaikkaa vaihtamalla. Kukaan varhaiskasvat-

tajista ei kertonut kaltoinkohtelun puheeksi ottamisen olevan helppoa, mutta asian puheeksi 

ottamista helpottavina tekijöinä he mainitsivat tilanteet, jotka oli mahdollista itse nähdä ja 

todeta. Perheväkivalta on kuitenkin perheen seinien sisällä esiin tuleva asia, joten vain pieni 

osa siitä tulee näkyville kodin seinien ulkopuolella. 

Työelämän hektisyys ja vaativuuden lisääntyminen on arkipäivää myös varhaiskasvatuksessa, 

mikä näkyy muun muassa tilanteiden nopeina muutoksina, työtehtävien lisääntymisenä ja 

haasteellisina kasvatustilanteina. Tämän ohessa kasvattajien pitäisi ehtiä valmistautumaan 

ehkä nopeastikin esiin tuleviin haastaviin keskustelutilanteisiin vanhempien kanssa. Niihin ei 
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voi ihan kylmiltään hypätä, koska sillä, miten ammattilainen asian esittää vanhemmille, on iso 

vaikutus siihen, miten asian jatkokäsittely ja yhteistyö sujuvat. 

Kun epäilys lapsen kaltoinkohtelusta otettiin vanhempien kanssa puheeksi, yleinen ensireaktio 

vanhempien keskuudessa oli asian kieltäminen ja suuttuminen. Vanhempien tapa toimia tilan-

teessa, kun kaltoinkohteluepäilys otetaan heidän kanssaan puheeksi, muistuttaa vahvasti ih-

misen tapaa toimia kriisitilanteissa: Kriisin kohdatessaan ihminen käy läpi kriisin neljä eri vai-

hetta, jotka ovat shokkivaihe, reaktiovaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen 

vaihe. Shokkivaihe alkaa välittömästi kriisin laukaisseen tilanteen jälkeen ja ihminen ei pysty 

silloin vielä käsittämään kriisin aiheuttanutta tapahtumaa ja voi jopa kieltää sen. Shokkivai-

heessa oleva ihminen voi reagoida myös korostuneen voimakkaasti tunteillaan, mikä voi il-

metä raivoamisena tai yleisenä kiihtymisenä. Reaktiovaiheessa ihminen alkaa vähitellen ym-

märtämään tilanteen, mutta vaiheen alussa voi edelleen ilmetä asian kieltämistä, joka on 

mielen keino suojata ihmistä vaikealta asialta. Käsittelyvaiheen aikana ihminen alkaa hyväk-

symään tilanteen ja uudelleen suuntautumisen aikana vaikea asia vähitellen hyväksytään ja 

ihminen pystyy jälleen suuntautumaan tulevaisuutta kohti. Tämä prosessi voi kuitenkin viedä 

parikin vuotta, joten ihminen tarvitsee aikaa siitä selvitäkseen. (Suomen Mielenterveysseura 

ry 2009.) 

Varhaiskasvattajat olivat työuransa aikana kohdanneet tai epäilleet kaikkia kaltoinkohtelun 

muotoja, kuten fyysistä ja psyykkistä aktiivista sekä passiivista väkivaltaa ja seksuaalista ak-

tiivista väkivaltaa.  Ainoastaan seksuaalista passiivista väkivaltaa ei kertaakaan mainittu pu-

heissa. Tähän voi olla syynä se, että sitä on ehkä kaikkein vaikeinta todentaa, sillä sitä ei 

välttämättä ulkopuolinen henkilö huomaa mistään konkreettisista merkeistä lapsessa, tämän 

seksuaalisen muodon painottuessa ehkä enemmän psyykkiselle puolelle. Seksuaalisen passiivi-

sen väkivallan uhriksi joutunut lapsi saattaa oireilla psyykkisesti siten, että sitä on vaikea tun-

nistaa juuri kyseiselle väkivallan muodolle altistumisen merkkinä. 

Lapsen käyttäytymisestä oli vaikea päätellä varmuudella perheväkivallalle altistumista, sillä 

lapsen oireet saattoivat olla yhtä hyvin merkki jostain muustakin asiasta. Mutta toisaalta var-

haiskasvattajien on hyvä muistaa myös perheväkivallan mahdollisuus, havainnoidessaan lasta 

ja huolen herätessä lapsen käyttäytymisen perusteella. Huolen pitäisi herätä, jos lapsi käyt-

täytyy pelokkaasti monissa tilanteissa, hänellä on merkittäviä tunne-elämän tai sosiaalisten 

taitojen haasteita tai seksuaalinen käytös on korostuneen voimakasta ja siihen liittyy pakon-

omaista toistoa tai ahdistuneisuutta. Lapsen tilannetta tulisi seurata myös silloin, jos hän on 

hyvin aikuiseen ripustautuva, hänen on ehkä vaikea erota vanhemmistaan tuttuun päiväkotiin 

tai hän on epätavallisen vetäytyvä ja hiljainen. Ääripäänä voisi toisaalta todeta lapsen, jonka 

käytös on epätavallisen aggressiivista. Varhaiskasvattajat olivat monesti kohdanneet tilan-

teita, joissa lapsi oli kertonut heille suoraan, että olivat joutuneet kaltoinkohtelun uhriksi. 

Näihinkin tilanteisiin oli hankalaa puuttua, sillä nopeasti eteen tuli jälleen vaikenemisen 
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muuri, kun lapsi oli todennäköisesti vanhempien toimesta hiljennetty ja vanhemmat eivät 

suostuneet puhumaan mitään.   

Opinnäytetyössäni tuli esille ilmiö, jossa vanhemman ja lapsen roolit olivat menneet sekaisin 

tai vanhemmat halusivat tehdä kaiken lapsen puolesta. On toki hieno asia, että lapseen on 

alettu suhtautua ymmärtäväisemmin ja kunnioittavammin. Ääripäänä asiassa saattaa kuiten-

kin esiintyä ilmiö, jossa vanhemmat tai huoltajat asettavat lapselle asioissa liikaa määräysval-

taa suhteessa hänen ikä- ja kehitystasoonsa. Lapselta kysellään sellaisia asioita, jotka kuului-

sivat huoltajien päätettäviksi. Lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta on 

tärkeää, että hän voi luottaa aikuisen kykyyn päättää isommista asioista. Ammattikasvatta-

jien rooli vanhemmuuden vahvistamisessa ja tukemisessa on ensiarvoisen tärkeää, jotta aikui-

nen uskaltaisi ja saisi varmuutta toimia lapsen parhaaksi. Myöskään se ei ole lapselle hyväksi, 

että häntä yritetään liikaa suojata vastoinkäymisiltä ja ponnisteluilta, sillä ihmiselämään kuu-

luvat ajoittaiset vastoinkäymiset ja tilanteet, joissa vaaditaan sinnikkyyttä. Lapsi, joka ei ole 

voinut lapsuudessaan harjoitella tällaisten tilanteiden kokemista ja niistä selviytymistä, on 

aikuisena aika neuvoton, eikä voi luottaa kykyynsä selviytyä niistä. Terveen itsetunnon kehit-

tymiselle on myös eduksi, että lapsi saa kokea onnistumisen elämyksiä ja sitä, että oma pon-

nistelu on tuottanut tuloksia. 

Yhteiskunnan nopea muuttuminen ja moninaistuminen näkyi keskusteluissa. Nykyvanhemmat 

eivät välttämättä pysty enää ottamaan suoraan mallia omien vanhempiensa tavasta olla äiti 

tai isä. Ihmisten valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet monella alueella. Enää ei ole vain 

yhtä hyväksyttyä tapaa tai mallia elää perheessä ja lapsia voidaan hankkia jo melkein minkä 

ikäisenä hyvänsä tai olla hankkimatta ollenkaan. Opiskella voi lähes mitä vaan, riippumatta 

omasta perhetaustasta, jos vain itsellä riittää innostusta ja voimavaroja. Enää ei välttämättä 

pysytä samassa ammatissa koko työiän ajan ja itseä pitäisi koko ajan kehittää. Työelämä on 

koventunut ja vaatii tekijöiltä aikaisempaa enemmän voimavaroja ja panostusta ajallisesti, 

henkisesti ja fyysisesti. Myös omasta hyvinvoinnista, parisuhteesta ja lapsen virikkeellisestä ja 

kehittävästä elinympäristöstä pitäisi huolehtia. Vanhemmuuden paineet ovat siis kovat tänä 

päivänä, mikä heijastuu pakosti myös lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Väsyneenä ja 

turhautuneena riski lapsen kaltoinkohteluun kasvaa. 

Edelliseen liittyen vanhemmat ovat monesti ylikuormittuneita kaikkien odotusten edessä, eikä 

lapsen kielellisiä ja emotionaalisia tarpeita osata tai jakseta huomata, tai vastata niihin riit-

tävästi. Teknologian kehittyminen ja yleistyminen ihmisten arjessa näkyi myös kertomuksissa. 

Vaikka teknologian kehityksellä on paljon hyviä puolia, on sillä myös kääntöpuolensa, joka nä-

kyy perheiden yhteisen ajan vähenemisenä ja kommunikoinnin laadun sekä määrän heikenty-

misenä. Tästä saattoi olla seurauksena jopa lapsen oman äidinkielen taidon merkittävä hei-

kentyminen tai viivästyminen, millä on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen hyvinvoinnille ja op-

pimiselle. 
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Perheväkivalta on kuitenkin asia, jolta kukaan lasten ja perheiden kanssa työtä tekevä am-

mattilainen ei saa ummistaa silmiään. Opinnäytetyössäni tuli ilmi, että päiväkodin varhaiskas-

vattajat kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta asian tunnistamiseen ja käsittelyyn. Sivussa tuli 

ilmi myös terveydenhuollon ammattilaisten, kuten neuvolan terveydenhoitajien, ainakin ajoit-

tain kokema avuttomuus ja arkuus perheväkivallan edessä. Jos ammattilaisilla ei ole riittäviä 

tietoja ja taitoja asiaan liittyen, lisääntyy riski siihen, että asia jätetään kokonaan ottamatta 

puheeksi tai sen käsittely jää hyvin pinnalliseksi. Myös aikaisemmin tehdyissä opinnäytetöissä 

on selvinnyt, että terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen työntekijät kokevat perheväkival-

lan vaikeana asiana ja oman osaamisensa riittämättömänä.  

Tässä opinnäytetyössä tuotiin vahvasti esille halukkuus nykyistä paremmalle yhteistyölle las-

tensuojelun ammattilaisten kanssa. Heidän osaamisensa jakamainen nähtiin arvokkaana kei-

nona kehittää varhaiskasvattajienkin osaamista. Olisikin tärkeää, että jatkossa kiinnitettäisiin 

lisäkoulutuksen tarpeeseen enemmän huomiota ja tarjottaisiin henkilöstölle mahdollisuutta 

vahvistaa ammattitaitoaan myös tällä osa-alueella. Lapsihan ei elä päiväkodissa irrallaan 

muusta lähiympäristöstään, vaan myös kotiolot ja läheiset ihmissuhteet vaikuttavat hänen hy-

vinvointiaan joko tukien tai heikentäen. 

9 Pohdinta 

Alun alkaen kiinnostuin opinnäytetyöni aiheesta reilu vuosi sitten, suorittaessani opintoihini 

liittyvää Lapsi perheväkivallan uhrina -opintojaksoa. Opintojakson aikana havahduin mietti-

mään, että en ole pitkään perhepäivähoitajana työskennellessäni oikeastaan koskaan kohdan-

nut tilannetta, jossa epäilisin perheväkivaltaa. Ainoa lapsen kaltoinkohtelun muoto, mitä olin 

työurani aikana kohdannut ja joutunut siihen puuttumaankin, oli lapsen perustarpeista, kuten 

esimerkiksi perushygieniasta huolehtimattomuus. Niinpä aloin miettimään, olenko todella ol-

lut onnekas vai yksinkertaisesti vain kykenemätön huomaamaan mahdolliset kaltoinkohteluta-

paukset. Suorittaessani sosionomiopintojeni aikana lastentarhanopettajan kelpoisuuden, mie-

lenkiintoni heräsi siihen, miten päiväkodin varhaiskasvattajat ovat asian kokeneet työssään, 

sillä he kohtaavat työssään määrällisesti enemmän perheitä ja lapsia. 

Opinnäytetyöni kautta opin, että perheväkivalta monimuotoisuudessaan on todella hankala ja 

vaikea asia ensinnäkin huomata, mutta myöskin ottaa puheeksi. En siis ollut ollut ajatuksieni 

ja kokemuksieni kanssa aivan yksin, vaan kaikki ryhmäkeskusteluun osallistuvat varhaiskasvat-

tajat kokivat asian todella haasteellisena. Vaikka perheväkivallan puheeksi ottaminen kuuluu-

kin varhaiskasvattajien velvollisuuksiin, on ymmärrettävää, että se koetaan ahdistavana ja 

ehkä pelottavanakin asiana. Varhaiskasvattajalla on myös velvollisuus huolehtia siitä, että 

lapseen ja perheeseen muodostuisi avoin ja luottamuksellinen suhde. Niinpä taustalla vaikut-

taa helposti pelko siitä, miten yhteistyölle jatkossa käy, jos epäilyn ottaa vanhempien kanssa 

puheeksi. Erityisen vastenmielinen ajatus on se, että epäilee kaltoinkohtelua ilman todellista 

syytä. Päiväkodissa onneksi on kollegoita, joilta voi saada korvaamatonta tukea ajatuksilleen 
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ja puheeksi ottamistilanteeseen, joten kenenkään ei siis tarvitse olla yksin asian kanssa. En-

siarvoista on muistaa ammatillisuus työssään, eli ei anna asioiden koskettaa tai loukata henki-

lökohtaisella tasolla. Ihmisläheisessä työssä se ei aina ole helppoa, mutta siitä on hyvä itseään 

kuitenkin muistuttaa.    

Tulevaisuudessa tuskin olen aikaisempaa taitavampi kaltoinkohtelun epäilyn puheeksi ottami-

sessa, mutta tietynlaista varmuutta tieto asiasta on varmasti lisännyt. Ymmärrän, että asia on 

vaikea kenelle tahansa, vaikka olisikin muuten ammattitaitoinen henkilö. Olisi varmasti hel-

pompaa ottaa asia puheeksi etukäteen jokaisen perheen kanssa yleisenä käytäntönä, esimer-

kiksi varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen yhteydessä. Siinä voitaisiin keskustella van-

hempien jaksamisesta, tukiverkostoista ja siitä, miten ristiriitatilanteet perheessä ratkotaan. 

Nykyvanhempien kanssa olisi myös tärkeää keskustella muun muassa älypuhelimien ja tablet-

tien käytöstä enemmän. Vanhemmat eivät välttämättä ole tulleet ajatelleeksi, että laitteisiin 

keskittymisellä saattaa olla haitallinen vaikutus lapsen yleiseen puheenkehitykseen, saatikka 

lapsen oman äidinkielen kehittymiseen. Näillä asioilla on kuitenkin kauaskantoisia vaikutuksia 

lapsen elämässä. Tähän kuitenkin tarvittaisiin varmasti lisäkoulutusta varhaiskasvatuksen am-

mattilaisille. Ihan kylmiltään tällaistakin keskustelua voi olla vaikea järjestää. Kun asian ot-

taisi etukäteen kaikkien kanssa puheeksi, se lisäisi kaikkien tietoisuutta asiasta ja voisi vaikut-

taa siten ennaltaehkäisevästikin joissakin tilanteissa. Kukaan ei kokisi tulevansa syyllistetyksi, 

kun asia käydään kaikkien perheiden kanssa läpi ja tämä helpottaisi myös varhaiskasvattajan 

roolia. 

Vaikka ajan kuluessa yhteiskunta muuttuu, perheen sisällä tapahtuva väkivalta on osa joiden-

kin perheiden arkea. Lapsiperheet elävät isojen paineiden keskellä, joihin vaikuttavat talou-

delliset, terveydelliset ja sosiaaliset tekijät. Kun voimavarat uupuvat, voi kuka tahansa toimia 

äkkipikaisesti tai väsyä arkisten asioiden hoitamiseen. Tulevaisuudessa pitäisi edelleen kehit-

tää myös matalan kynnyksen perhepalveluja, joista saisi tukea lapsen kasvatukseen ja kehi-

tykseen liittyvissä asioissa tai oman arjen pyöritykseen, ilman leimautumisen pelkoa. Liian 

usein vielä nykyäänkin ihmiset joutuvat pelkäämään leimautumista, jolloin helposti jäädään 

neljän seinän sisälle, eikä haeta apua. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli työläs ja monivaiheinen, mutta opin paljon tut-

kielman tekemisestä, asiatekstin kirjoittamisesta, haastattelun tai keskustelun järjestämi-

sestä, aineiston analysoinnista ja siitä, että ison kokonaisuuden työstämisessä on otettava to-

della monta asiaa huomioon, jotta kokonaisuus pysyisi jotenkin kasassa. Tässäkin työssä koke-

mattomuuteni varmasti näkyy paikoittain, mutta olen joutunut tekemään myös kompromis-

seja sen suhteen, miten paljon jaksan hioa tätä työtä. Omat voimavaransakin on tärkeää tun-

tea ja tiedostaa – myös työelämässä. Tämä prosessi todisti sen, että pystyn toimimaan lähes 

alkuperäisen aikataulun mukaan, vaikka sen aikana tulisi yllättäviäkin ja haasteellisia muutok-

sia. Sain alkusyksystä uutta koulutustani vastaavan pitkäaikaisen sijaisuuden, joten 
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työelämässä on ollut paljon uutta opittavaa, mikä osaltaan on kuluttanut opinnäytetyöhön 

suuntaamiani voimavaroja. 
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