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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis was to examine the effectiveness of violence pre-
vention work done by Kanta-Häme family work from the perspective of 
commissioning parties. Here, the term commissioning party refers to ser-
vice providers who inform their own clients about the services available. 
More specifically, the aim of this study was to find out how violence pre-
vention work has affected the clients´ life and how useful it has been. In 
addition, the focus of the study was to find out how the co-operation be-
tween the violence prevention work team and the commissioners has 
worked and how it could be further developed. 
 
The purpose of violence prevention work is to support the abuser and the 
victim in a challenging life situation. They can apply for support without a 
referral and the service is free of charge. Multi-professional cooperation 
is beneficial in violence prevention work. There are often other challenges 
associated with violence such as child welfare and criminal matters. 
A qualitative research method was used, and the research data were col-
lected via a Webropol survey. The survey contained nine questions, six of 
which were open- ended questions. In total there were seven respond-
ents and all of them work in different units. The data were analysed 
through grouping according to themes. 
 
The main findings of the thesis are that violence prevention work is help-
ful and also necessary, because it is not provided elsewhere. Based on the 
results, violence has decreased or the position of the victim has changed 
for better because of violence prevention work. From the development 
perspective it became evident that there is a clear need for additional 
personnel to work with children especially. 
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1 JOHDANTO 

Väkivaltatyötä tarjoavat harvat tahot, vaikka väkivallan tekijän ja kokijan 
kanssa työskentelylle olisi selvästi tarvetta. Aihe on haasteellinen sekä 
työntekijälle, että itse väkivaltaa kohdanneelle tai tehneelle. Niin miehet 
kuin naisetkin voivat syyllistyä väkivaltaiseen tekoon, mutta poliisin tie-
toon tulleista perhesuhdeväkivallan teoista valtaosa on miesten tekemiä. 
Suomessa tapahtuneet henkirikokset tehdään useimmiten kotona ja per-
heiden sisällä. (Väestöliitto, 2019) Väkivaltainen teko ja sen kokeminen 
ovat emotionaalisesti raskaita kokemuksia kaikille osapuolille ja siksi hei-
dän tulisi saada tarvittavaa tukea siitä selviytymiseen.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa siitä, millaisia vaikutuk-
sia Kanta-Hämeen perhetyö ry:n tarjoamalla väkivaltatyöllä on asiakkai-
den elämässä tilaajatahojen näkökulmasta. Tutkimuksessa perehdytään 
keskeisiin käsitteisiin ja aiheisiin, jotka ovat olennaisia väkivaltatyön kan-
nalta. Tutkimuksen aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella. 
Tutkimuksen tulokset toimitetaan opinnäytetyön tilaajalle Kanta-Hämeen 
perhetyö ry:lle, jotta he voivat hyödyntää tuloksia väkivaltatyön kehittä-
misessä.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana mielenkiinto lähisuhdeväkivaltaa ja väkival-
tatyötä kohtaan kasvoi, sillä tieto ja teoria tuovat aihetta lähemmäksi ja 
on osa ammatillista kehitystä. Tutkimuksen teoriaosuuden rajaaminen on 
haasteellista, sillä väkivaltaan liittyy useita näkökulmia. Työn teoriaosuus 
rajattiin siten, että ainoastaan tutkimuksen kannalta olennaisimmat ilmiöt 
tuodaan esille. Tutkimuksen kannalta tärkeimpiä käsitteitä olivat väkival-
ta, väkivaltatyö, lähisuhde- ja perheväkivalta, sekä väkivallasta selviytymi-
nen.  
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2 VÄKIVALTA JA VÄKIVALTATYÖ 

Tutkimuksen keskeisimpänä käsitteenä on väkivaltatyö. On tärkeää tietää, 
mitä väkivaltatyöllä tarkoitetaan, mihin sillä pyritään ja mitkä lait sitä 
määrittelevät. Alla määritellään väkivaltatyön käsitettä ja väkivaltatyön 
toteutusta Kanta-Hämeen perhetyö ry:ssä sekä luomme pohjaa väkivalta-
työn ja väkivallan käsitteille ja ilmiöille. Väkivalta ilmiönä koskettaa sosi-
aalialan ammattilaisia kaikilla työn alueilla, joten asiantuntemus ja ym-
märrys väkivallan kokijoita ja tekijöitä kohtaan on äärimmäisen tärkeää. 
Väkivaltayöllä on jalan sijaa sosiaalialalla, mutta tarve väkivaltatyön am-
mattilaisille ja osaajille olisi nykyistä suurempi. 

2.1. Väkivalta ja väkivallan eri muodot 

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee väkivallan olevan fyysisen 
voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka voi johtaa 
fyysisten tai psyykkisten vammojen syntymiseen, kehityksen häiriintymi-
seen, ihmisen perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen tai jopa kuole-
maan. Väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen kohdistuu henkilöön itseen-
sä tai ympärillä oleviin. Määritelmässä väkivalta yhdistetään tekoon, eikä 
niinkään teosta aiheutuneeseen lopputulokseen. Määritelmän ulkopuolel-
le jäävät tahattomat onnettomuudet, kuten esimerkiksi useimmat liiken-
neonnettomuudet. (WHO, 2005, s. 21) 
 
Väkivalta luokitellaan kuuteen muotoon: fyysinen väkivalta, psyykkinen 
väkivalta, kemiallinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta, sosioekonominen 
väkivalta ja rakenteellinen väkivalta. Väkivallan kaikkia muotoja ei aina ole 
helppo erottaa. On myös hyvä muistaa, että jokaisessa väkivallan muo-
dossa on sekä aktiivinen että passiivinen muoto. Useimmiten fyysinen ja 
psyykkinen väkivalta ovat helpoiten tunnistettavia ja yleisesti hyvin tie-
dostettuja väkivallan muotoja, sillä fyysinen viittaa selkeästi esimerkiksi 
pahoinpitelyyn tai hoidon laiminlyöntiin, psyykkinen puolestaan esimer-
kiksi pelotteluun tai huomiotta jättämiseen. Kemiallinen väkivalta tarkoit-
taa esimerkiksi lääkkeiden väärinkäyttöä, lääkehoidon laiminlyöntiä tai 
ravitsemuksen laiminlyöntiä. Seksuaalinen väkivalta on nykypäivänä usein 
esillä ja se myös tunnistetaan nykyään paremmin esimerkiksi ahdisteluksi 
tai manipuloinniksi seksiin. Sosioekonominen väkivalta on yleistä, mutta 
saattaa jäädä herkästi huomioimatta. Sosioekonominen väkivalta liittyy 
vahvasti rahalla tai asumisella kiristämiseen ja voi tapahtua myös heitteil-
lejätön muodossa. Viimeisenä väkivallan muotona on rakenteellinen väki-
valta, joka liittyy vahvasti hierarkkiseen järjestelmään, alistamiseen ja 
esimerkiksi lapsiin kohdistuessa yhteiskunnan normeihin, joissa ei huomi-
oida lapsia. (Paavilainen & Pösö, 2003, s. 16) 
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Kuva 1. Nollalinjaan tulleissa puheluissa ilmenneet väkivallan muodot 
2017.  (THL, 2017, s. 16) 
 
Yllä olevasta kuvasta voi havaita, että henkistä väkivaltaa esiintyy paljon. 
Sen tunnistaminen ei aina ole helppoa. Kuvaaja havainnollistaa väkivallan 
muotoja Nollalinjaan tulleiden puheluiden tapauksissa. Kuva ei siis kerro 
kaikkien väkivaltatapauksien prosentuaalisia osuuksia, vaan ainoastaan 
Nollalinjaan tulleiden osuudet. On kuitenkin hyvä huomioida, että henki-
nen väkivalta on hyvin yleistä lähisuhteissa.  
 
Väkivalta käsitteen takana on rikosoikeusjärjestelmä ja se pohjautuu lain-
säädäntöön. Rajanveto väkivaltakäsitteen kohdalla ei kuitenkaan aina ole 
helppoa, sillä puhuttaessa väkivallasta rikoksena, siihen vaikuttavat väki-
vallan laatu, tahallisuus ja seuraukset. Väkivalta voidaan tyypitellä rikosla-
jien mukaan, kuten esimerkiksi pahoinpitely, raiskaus, tappo, murha ja 
niin edelleen. Nykyään painotetaan sitä, että väkivallan uhreja eivät ole 
ainoastaan sen kokija, vaan myös läheiset ja tilanteessa sivullisena olleet. 
Lapsiperheissä voidaan kokea myös epäsuoraa väkivaltaa, joka tarkoittaa 
sitä, että lapsi joutuu kuulemaan tai näkemään johonkin muuhun henki-
löön kohdistuvaa väkivaltaa. (Paavilainen & Pösö, 2003, ss. 13—14)  
 
Henkisen ja fyysisen väkivallan eri muotojen erottelu on perusteltua, kos-
ka on huomattu, että väkivallan tekijää ja kokijaa ei voida kunnolla auttaa 
ilman väkivallan luonteen selvittämistä. Työntekijöiden tulisi käyttää aikaa 
asiakkaiden kokeman tai tekemän väkivallan luonteen kartoittamiseksi, 
sillä henkinen ja fyysinen väkivalta nivoutuvat tiivisti yhteen.  
 
Väkivaltaa ei kuitenkaan aina koeta kielteiseksi, eikä kaikissa muodoissaan 
paheksuttavaksi tai tuomittavaksi. Väkivalta määritellään eri tavalla erilai-
sissa historiallisissa ja yhteisöllisissä tilanteissa, jolloin myös ajalla ja pai-
kalla on suuri merkitys. (Säävälä, Pohjoisvirta, Keinänen & Salonen, 2006, 
ss. 17—18) Hyvänä esimerkkinä tuomitsemattomuudesta on naisten käyt-
tämä väkivalta miehiä kohtaan verrattuna päinvastaiseen asetelmaan. 
Yleisesti naisen käyttämää kevyttä väkivaltaa, kuten poskelle läpsäisyä, ei 
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pidetä yhtä paheksuttavana tekona, kuin vastaavan väkivallan käyttöä 
miehen tekemänä.   

2.1.1 Lähisuhdeväkivalta 

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmenee monimuotoisesti ja siksi sen tunnis-
taminen on todella hankalaa. Usein lähisuhdeväkivalta jää piiloon ja sitä 
pidetään salaisuutena, joka estää väkivallan kierteen katkeamisen. Pari-
suhteen päättyessä väkivallan muoto voi muuttua vainoamiseksi. Monissa 
tapauksissa uhrit ovat kokeneet väkivaltaisessa suhteessa pelossa elämi-
sen pahempana, kuin fyysiset vammat. (Neuvolainfo, n.d.) Rikosuhri-
päivystys määrittelee, että lähisuhdeväkivalta esiintyy parisuhteen, per-
heen tai suvun sisällä. Tekijänä voi toimia kuka tahansa perheen jäsenistä, 
niin aikuinen kuin lapsikin. Lähisuhdeväkivalta voi olla tyypiltään myös ta-
loudellista, henkistä, fyysistä tai seksuaalista. Lähisuhdeväkivallalle on 
tyypillistä se, että se harvoin loppuu itsestään ja vuosien aikana se voimis-
tuu entisestään. Tyypillistä on myös, että ajoittain on parempia hetkiä, 
jolloin tekoja hyvitellään lahjoilla tai huomioimisella. Juuri nämä parem-
mat hetket antavat väkivallan kokijalle toivoa väkivallan loppumisesta ja 
suhteesta kiinni pitäminen tuntuu oikealta ratkaisulta. (Rikosuhripäivys-
tys, 2014) 
 
Tutkimuksissa on osoitettu, että lähisuhdeväkivaltaa esiintyy noin 1-4 
prosentilla nykyisistä ja päättyneistä parisuhteista. Näyttää siltä, että laa-
dultaan vakavampi lähisuhdeväkivalta on sukupuolistunutta, eli yleensä 
miesten tekemää ja lievempi väkivalta yhtä lailla kummankin sukupuolen 
tekemää. Väkivaltaa tapahtuu yhtä lailla naisen ja miehen tekemänä, 
mutta miesten käyttämän väkivallan fyysiset seuraukset ovat vakavampia 
miehen ollessa yleensä fyysisesti vahvempi osapuoli. Tutkimuksissa on 
selvinnyt, että miehen tekemän lähisuhdeväkivallan uhrin vammautumis-
riski on seitsenkertainen verrattuna naisen tekemään väkivaltaan. (Keinä-
nen, Pohjoisvirta, Säävälä, 2006, s. 24) 
 
Ensi- ja turvakotienliiton mukaan lähisuhdeväkivalta on useimmiten vaka-
va rikos, joka aiheuttaa fyysisiä vammoja, sekä henkistä kärsimystä. Väki-
vallan kohteena voivat olla myös lapset, joko suorasti tai välillisesti. Tällai-
sissa tilanteissa työntekijällä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. 
Työntekijän on oltava hienovarainen, mutta tarkoituksena on saada sekä 
väkivallan kokija, että tekijä ymmärtämään tilanteen vakavuus. Ensi- ja 
turvakotien liitto ei suosittele lähisuhdeväkivallan käsittelyä sovittelume-
nettelyllä, vaan suosittelee luopumaan sovittelusta kokonaan. Väkivallan 
kokija on vaarassa jäädä alistettuun asemaan suhteessa väkivallan teki-
jään käytettäessä sovittelu menettelyä. Joissakin tapauksissa sovittelu voi 
pahentaa väkivallan aiheuttamaa traumaa. (Ensi- ja turvakotien liitto, 
n.d.) 
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Kuva 2. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta uhrin sukupuolen mukaan. (Tilasto-
keskus, n.d.) 

2.1.2 Lähisuhdeväkivallasta selviytyminen 

Lähisuhdeväkivallasta selviäminen on laaja ja kokonaisvaltainen prosessi, 
joka vie aikaa. Toipuminen ja selviäminen eivät tapahdu hetkessä, vaan 
vaativat väkivallan kokijalta kärsivällisyyttä sekä itsensä tutkimista. Selviy-
tyminen emotionaalisesti ja fyysisesti rankan kokemuksen jälkeen vaatii 
turvallisuuden tunteen palautumista. Usein myös selviytymisen aikana 
väkivallan kokijan parisuhde jatkuu väkivallattomana tai päättyy koko-
naan. Selviytyminen on kokonaisvaltainen eheytymisen ja voimaantumi-
sen prosessi. Selviytymisen eri vaiheet ja niiden tarkoitus ovat avun tarjo-
ajalle ja läheisille tärkeitä.  
                       

 
Kuva 3. Lähisuhdeväkivallasta selviämisen vaiheet (Jurmu, 2017, ss. 13—
15). 
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Ensimmäinen vaihe on havahtuminen. Apua toipumiseen haetaan usein 
ensin jonkin väkivallan seurauksen kautta, kuten unettomuuden takia. 
Väkivaltaa kokenut tunnistaa omat tarpeensa muutokseen ja ymmärtää, 
että voi muuttaa ainoastaan itseään. Havahtuminen voi johtaa etäänty-
miseen, joka voi tapahtua sekä fyysisellä, että henkisellä tasolla. Etäisyyt-
tä voidaan hakea esimerkiksi turvakodista tai tunnetason etääntymistä 
voi ilmentää elämän muutokset, joita kokija haluaa tehdä. Kokijan elämä 
on aiemmin voinut olla rajoitettua ja kontrolloitua. (Jurmu, 2017, s. 13)  
 
Ensi- ja turvakotien liiton julkaisussa “Hukasta kukkaan” Koskelaisen ar-
tikkelin (Koskelainen 2001, ss. 54—55) mukaan muutokset väkivallassa, 
kuten raaistuminen tai lapsiin kohdistuvan väkivallan mukaan tuleminen 
voivat toimia herättelijänä. Väkivallan kokija ei halua tilanteen menevän 
enää yhtään pahemmaksi. Tässä vaiheessa myös usko puolison käytöksen 
muuttumisesta voi alkaa hälventyä. Omakohtaisen tiedostamisprosessin 
aikana väkivallan kokija alkaa tunnistaa omat tarpeensa muuttua. 
 
Seuraavassa vaiheessa, eli häilymisen vaiheessa, kokijan tunteet voivat 
vaihdella suuresti. Selviytymisen kannalta on tyypillistä, että kokijan tun-
teet tulevaisuuden ja väkivallan tekijän välillä ovat ristiriitaiset. Viestintä 
osapuolien välillä voi tämän vaiheen aikana olla ristiriitaista, sillä kokija 
saattaa viestittää tekijälle halua yhdessä oloon, sekä eroon samanaikai-
sesti. Tässä vaiheessa järki ja tunteet ovat ristiriidassa ja kokija voi nähdä 
tekijässä kaksi eri puolta; väkivaltaisen, sekä huomioivan puolen. Kol-
mannessa vaiheessa kokija kohtaa tilanteisiin liittyvät tosiasiat. Elämää 
pohditaan rehellisesti ja ilman totuuden muuntelua. Kokija kykenee tässä 
vaiheessa jo tiedostamaan omat haasteensa ja käsittelemään keskeneräi-
siä asioita. Väkivallan kokija ei välttämättä pysty muodostamaan tasaver-
taista parisuhdetta tulevaisuudessa, sillä hän on aiemmin asettanut muut 
itsensä edelle, ja hakenut hyväksyntää hoitamalla muiden elämää. (Jur-
mu, 2017, s. 14) 
 
Toiseksi viimeisessä vaiheessa väkivallan kokija käsittelee tunteitaan, joita 
väkivallan kokemus on aiheuttanut. Mahdollinen luopuminen väkivaltai-
sesta suhteesta aiheuttaa surua. Suru voi kaipauksen ja surun lisäksi nä-
kyä pelkona tai vihana, jopa katkeruutena. Suru täytyy saada käsitellä 
rauhassa. Auttajatahon on hyvä auttaa kokijaa sanoittamaan tunteensa, 
sillä se voi olla kokijalle haastavaa. Suruun voi liittyä myös häpeän tuntei-
ta. Viimeisessä vaiheessa väkivaltaa kokenut alkaa rakentamaan uutta 
elämää ja pääsee asioissa eteenpäin. Uuden elämän aloitus voi näkyä ko-
kijan ulkoisessa olemuksessa. Elämän muutokset ja itsestään huolehtimi-
nen tuntuvat hyvältä ja itseluottamus kasvaa. (Jurmu 2017, ss. 14—15.)  
 
Koskelaisen artikkelissa (Koskelainen 2001, s.53—54) selviytymisen pro-
sessissa kerrotaan olevan useampia vaiheita. Aiemmin mainittujen lisäksi 
kerrotaan olevan seuraavat vaiheet: valmisteleva vaihe, havahtuminen, 
etääntyminen, häilyminen, tunnustaminen, surutyö, työskentely ja uuden 
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rakentaminen. Koskelainen on jakanut vaiheet pienempiin osiin, kun taas 
Jurmu (Jurmu 2017, ss.13—15) on yhdistänyt niistä suuremmat kokonai-
suudet. Valmistelevasta vaiheesta Koskelainen kertoo, että väkivallan ko-
kija voi huomata suhteeseen kuuluneen huolestuttavia tekijöitä, kuten 
mustasukkaisuutta, väkivaltaa tai alkoholiongelmia. Kokijoiden kuvataan 
sanoneen, että “hälytyskellot ovat soineet alusta lähtien” tai “voimakas 
mustasukkaisuus mietitytti alusta alkaen”. Muutoksen tapahtuminen voi 
vaatia paljon aikaa ja mahdollisesti suhteen sisällä sahaamista, eli puoli-
son luota lähtemistä, palaamista ja uudelleen lähtemistä.  
 
Vaikeasta elämäntilanteesta selviäminen ei ole helppo tie. Selviytyminen 
vaatii väkivallan kokijalta paljon, mutta niin myös väkivallan tekijältä. Sa-
mat vaiheet koskevat myös väkivallan tekijää, sillä myös hän käsittelee ti-
lannetta omalla tahollaan. Selviämisen prosessiin liittyy vahvoja tunteita 
ja vuorovaikutus voi tunnekuohuissa olla haastavaa. Selviytymisen eri 
vaiheiden aikana voi tapahtua takapakkia ja vaiheet voivat edetä lomit-
tain. Jokaisen ihmisen kohdalla selviytyminen on omanlainen ja ainutlaa-
tuinen prosessi. 

2.1.3 Perheväkivalta ja perheen vuorovaikutuksen merkitys 

"Perheväkivaltaa on kaikki perheen sisällä tapahtuva, yhden perheenjäse-
nen toiseen kohdistama fyysinen, seksuaalinen tai psyykkinen väkivalta 
tai sen uhka. Väkivaltaisia ovat teot, jotka tehdään vastoin uhrin tahtoa ja 
jotka aiheuttavat tälle kärsimystä.” (Poliisi, n.d.) Neuvolaikäisten lasten 
vanhemmista noin 20% on kokenut väkivaltaa, jossain vaiheessa elä-
määnsä. Perheväkivalta kertookin usein perheen vanhempien välillä ole-
vista suurista vaikeuksista ja kuormituksesta. (Väestöliitto, n.d.) Perhevä-
kivaltaa koskevat samat väkivallan muodot kuin muunkin väkivallan mää-
rittämistä, mutta käsitettä perheväkivalta käytetään yleisesti silloin, kun 
väkivalta tapahtuu perheen sisällä. Yhtä lailla siitä voisi käyttää nimikettä 
lähisuhdeväkivalta. On kuitenkin tarpeellista avata myös perheväkivallan 
käsite, sillä myös se on yleisessä käytössä väkivallasta puhuttaessa.  
 
”Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai pari-
suhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi van-
hemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekiste-
röineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.” (Tilastokeskus, n.d.) Perheen merki-
tystä ihmisen kehitykselle voidaan kuvata eri tavoin. Usein käsitteisiin 
kuuluvat ajatus siitä, että perheolosuhteet määrittelevät millainen ihmi-
sestä kasvaa. Tutkimuksissa kuitenkin harvemmin lähdetään siitä näkö-
kulmasta liikkeelle, että lapsuus määrittelisi suoraviivaisesti aikuisuuden. 
Pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet, että lapsilla on mahdollisuus selvi-
tä hyvinkin haavoittavista riskiolosuhteista, mikäli heillä on suojaavia teki-
jöitä. Suojaavien tekijöiden merkitystä ei tule kuitenkaan korostaa liikaa. 
Koettua lapsuutta merkityksellisempää on se, millainen suhde aikuisella 
on omaan lapsuuteensa. Emme voi kuitenkaan tehdä perhettä ja lapsuu-
den kokemuksia merkityksettömiksi.  Perhettä on pidetty turvallisuuden 
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tyyssijana ja erityisesti lasten kasvun ja kehityksen kannalta perheen mer-
kitystä on korostettu. (Hokkanen & Sauvola, 2006, ss. 119—120)  
 
Käsitys ideaalista perhemallista tai normaalista perheestä on viime vuosi-
na kyseenalaistettu. Perheen vuorovaikutussuhteilla on kuitenkin tutki-
tusti osoitettu merkitys perheen jäsenille ja heidän hyvinvoinnilleen ja 
perhedynamiikkaa voidaankin kuvata laajana vuorovaikutussysteeminä, 
joka heijastelee perheen sisäistä systeemiä suhteessa ulkoiseen ympäris-
töön. Perhedynamiikkaa voidaan tarkastella joko perheenjäsenten välis-
ten suhteiden kautta tai yksilöllisellä tasolla. (Väänänen, 2013, s. 61) 
 
Vuorovaikutus perheen jäsenten välillä on tärkeässä asemassa ja myön-
teiseen vuorovaikutukseen vaikuttaa paljon aikuisen käyttäytyminen. 
Myönteisen vuorovaikutuksen peruspilareita ovat aikuisen läsnäolo, tuki, 
välittäminen ja aika. Aikuisen antama myönteinen palaute, oikean toi-
minnan mallintaminen, opettaminen ja vahvistaminen tarjoavat lapselle 
mahdollisuuden tutustua omiin vahvuuksiin ja kokeilla erilaisia lähesty-
mistapoja. Myönteinen vuorovaikutus tukee myös lapsen resilienssin eli 
joustavan sopeutumiskyvyn kehittymistä. Resilienssi on mielen kimmoi-
suutta ja kykyä toipua vastoinkäymisistä. Resilienssiä pidetään yhtenä hy-
vinvoinnin ja voimavarojen mittarina. (Mielenterveysseura, n.d.) 
 
Väkivalta ei kuulu myönteiseen vuorovaikutukseen ja on äärimmäisen 
haitallista perheessä kasvaville lapsille. Väkivallan vaikutuksen voivat olla 
välillisiä ja välittömiä ilmeten vanhempien heikentyneen vanhemmuuden 
kautta tai suorana tekona lapseen. Väkivalta perheessä voi vaarantaa lap-
sen tasapainoisen kehityksen, aiheuttaa psykosomaattisia oireita tai mui-
ta psyykkisiä oireita, kuten esimerkiksi masennusta. Lapsi joutuu elämään 
jatkuvan pelon kanssa, joka aiheuttaa suurta psyykkistä kuormitusta. Kes-
kittymis- ja oppimisvaikeudet ovat yleisiä väkivaltaa kokeneilla lapsilla. 
Ongelmat voivat ilmetä myös vasta vuosien päästä lapsen alkaessa toistaa 
vanhemmilta saatua väkivaltaista mallia joutuen itse väkivallan uhriksi tai 
väkivallan tekijäksi esimerkiksi parisuhteessa. (Mannerheimin lastensuo-
jeluliitto, n.d.) 
 
Myös pelon, syyllisyyden ja häpeän tunteet ovat yleisiä sekä suhde omiin 
tarpeisiin saattaa heiketä. Koettu turvattomuus voi olla eriasteista eri yk-
silöiden kesken, mutta väkivalta perheessä ilmentää äärimmäistä turvat-
tomuutta. Tämä koskettaa syvästi yksilöiden koettua ja todellista turvat-
tomuuden tunnetta. Perhe muodostaa lapselle tärkeimmän osan hänen 
turvallisesta kasvuympäristöstään ja kun perheessä ilmenee väkivaltaa, 
vaikka vain aikuisten välillä, rikkoo se lapsen turvallisuuden tunteen. 
(Hokkanen & Sauvola, 2006, ss. 124—132) 
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2.1.4 Turvallisuuden kokemus perheessä 

Ihmisen peruspyrkimyksenä on turvallisuus. Tarve turvallisuuteen ilmenee 
pyrkimyksenä suojautua ulkoisilta vaaroilta, tarpeelta päästä sisäiseen 
rauhaan ja henkiseen tasapainoon sekä jatkuvuuden ja järjestyksen tar-
peena. Turvallisuuden tavoittelun taustalla on terveys ja halu varmistaa 
oman elämän jatkuvuus, sekä hahmottaa oma elämäntilanne. Turvallisuus 
on tarvetta kuulua johonkin ja perheeseen kuuluminen täyttää tämän 
tarpeen. Turvallisuuden tunnetta heikentävät yksinäisyys, sekä ristiriidat 
läheisissä ihmissuhteissa. Turvattomuus voidaankin määritellä epävar-
muudeksi, huoleksi ja ahdistukseksi. Jokaisella kansalaisella on oikeus tur-
vallisuuden tunteeseen ja turvallisuus on osa ihmisarvoista elämää. (Hok-
kanen & Sauvola, 2006, ss. 121—123) 
 
Perhe-elämässä turvallisuus ja turvattomuus vuorottelevat erilaisin ilme-
nemismuodoin. Ei ole olemassa täydellisen turvallista perhe-elämää sillä 
päivittäin turvallisuutta koettelevat perheen sisäiset tapahtumat ja ulkoa 
tulevat tekijät. Esimerkiksi läheisen sairaus tai kuolema tuovat mukanaan 
turvattomuutta ja menettämisen pelkoa. Yhtä lailla turvattomuus voi olla 
kokemus perheen ilmapiiristä ja suhteiden välisistä kiristyneistä tilanteis-
ta. Ja kuten aiemmin todettiin, myös väkivalta vähentää merkittävästi 
turvallisuuden kokemusta. Turvattomuuden tunnetta on vaikea poistaa ja 
toisinaan turvattomuuden tunne voi tuntua vaikealta ylittää. Perhe tuot-
taa meille samaan aikaan turvallisuutta ja turvattomuutta. (Hokkanen & 
Sauvola, 2006, ss. 132—138) 

2.2 Väkivalta rikoksena 

Rikos on laissa rangaistavaksi määrätty teko tai laiminlyönti, joka määri-
tellään rikoksen vakavuuden mukaan lievästä törkeään. Edellytyksenä on, 
että tekijä on syyllistynyt rikokseen tahallaan tai tuottamuksellisesti, sekä 
on ollut syyntakeinen rikoksentekohetkellä. Rikoksen tahallisuudella tar-
koitetaan henkilön toimineen tietoisesti lain vastaisesti ja ymmärtäneen-
sä teosta aiheutuvat seuraukset. Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että joku 
on huolimattomuuttaan syyllistynyt rikokseen. Syyntakeinen tekijä on sil-
loin, kun hän kykenee ymmärtämään tekonsa merkityksen ja siitä aiheu-
tuvat seuraukset. Tekijä voi olla syyntakeeton, mikäli kärsii esimerkiksi 
mielenterveysongelmista tai on kehitysvammainen, eikä näin ollen ym-
märrä tekonsa merkitystä ja seurauksia. Jotta rikoksen tekijää voidaan 
rangaista, on hänen oltava 15 vuotta täyttänyt. Tätä nuoremmat ovat kui-
tenkin vastuussa tekojensa aiheuttamista vahingoista. (Koivukangas, 
2018, s. 7) 
 
Rikokset jaetaan kahteen ryhmään: virallisen syytteen alaiset rikokset ja 
asianomistajarikokset. Virallisen syytteen alaisiin rikoksiin lukeutuvat suu-
rin osa rikoksista, näissä tapauksissa poliisi tutkii aina tiedon saatuaan ja 
syyttäjä voi syyttää ja vaatia rangaistusta rikoksen tekijälle uhrin tahdosta 
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riippumatta. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi pahoinpitely ja raiskaus sil-
loinkin, kun ne ovat tapahtuneet kotona ja tekijänä on perheenjäsen. Asi-
anomistajarikoksissa poliisi voi tutkia ja syyttäjä vaatia rangaistusta teki-
jälle, jos uhri vaatii rikoksen tekijälle rangaistusta. Tällaisiin rikoksiin lu-
keutuvat esimerkiksi aikuiseen kohdistunut lievä pahoinpitely. (Koivukan-
gas, 2018, s. 10) 

2.3 Väkivaltatyö 

Jokaisella on oikeus kokea olonsa turvalliseksi ja elää väkivallatonta arkea. 
Turvattomuuden lisäksi väkivalta aiheuttaa erilaisia tunteita, kuten pelkoa 
ja ahdistusta. Lapsille väkivalta on haitallista, sillä se vaikuttaa haitallisesti 
lapsen kehitykseen monella eri osa-alueella. Tämän takia väkivaltatyö on 
todella tärkeää ja sen saannin tulisi tarvittaessa olla helppoa. Väkivalta-
työn tarkoitus on väkivallan ehkäiseminen, turvallinen elämä sekä väkival-
lan loppuminen. (Kriisikeskus Mobile, n.d.)  
 
Läheisissä ihmissuhteissa on aina ilmennyt fyysistä ja henkistä väkivaltaa, 
mutta se on nähty perheen ja parisuhteen sisäisenä asiana, josta ei puhu-
ta ulkopuolisille. Yhteiskunnassa on ollut ajatusmalli, jonka mukaan per-
heen sisäisiin asioihin ei kajota ja perhettä on pidetty hyvin intiiminä alu-
eena.  Vasta 1960-luvulla perheiden sisäiseen väkivaltaan on alettu puut-
tua ja pikkuhiljaa asteittain alkoi kehittyä yhteiskunnallista keskustelua 
aiheesta sekä tutkimuksia ja tukipalveluita niitä tarvitseville. Ensin huomio 
kiinnittyi lapsiin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Myöhemmin 1980-
luvulla alettiin puhua ikäihmisiin kohdistuvasta väkivallasta. Edelleen ny-
kypäivänä keskustelua naisista väkivallan tekijöinä ja miehistä kokijoina 
on todella vähän. Rajanveto lasten kasvatuksen ja pahoinpitelyn välillä oli 
haastavaa jopa lastensuojelun piirissä. (Ensi- ja turvakotien liitto, 2006, ss. 
9 —10) 
 
Väkivaltatyötä tehdään esimerkiksi turvakodeissa, joihin asiakkaat voivat 
ohjautua omasta halustaan tai sosiaalityöntekijän, poliisin tai muun tahon 
ohjaamana. Kriisitilanteissa turvakoti tarjoaa turvallisen paikan asua ja ol-
la. Kyseisessä kriisivaiheessa olevien kanssa työskentelyssä on tärkeää tar-
jota turvaa ja huolenpitoa, sekä keskusteluapua tilanteen käsittelemisek-
si. On tärkeää myös kartoittaa aiemmat väkivaltatilanteet ja -kokemukset, 
jotta saadaan tuettua asiakasta oikealla tavalla. On myös hyvä suunnitella 
käytännön asioita ja järjestellä elämää turvallisemmaksi. Tärkeä osa väki-
valtatyötä ja kriisityötä on myös yhteistyö viranomaisten kanssa. On tär-
keää tukea vanhempia kasvatus- ja vanhemmuustyössä myös kriisin het-
kellä.  Asiakasta tulee tukea palaamaan normaaliin arkeen, niissä rajoissa 
kuin se on turvallista. Asiakasta kannustetaan takaisin työelämään ja lap-
sia päiväkoteihin ja kouluihin. (Ensi- ja turvakotien liitto, 2006, ss. 27—28) 
 
Väkivaltatyössä voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, joilla tilanteet saa-
daan käytyä helpommin läpi. Esimerkiksi keskustelun tukena voidaan 
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käyttää kuvia, joiden avulla asiakkaan on helpompi kertoa tapahtumista, 
ikään kuin peitetarinan kautta. Toisena esimerkkinä mainittakoon tai-
delähtöiset menetelmät kuten piirtäminen ja maalaaminen, jotka autta-
vat tunnistamaan ja purkamaan omia tunteita. Muita menetelmiä ovat 
esimerkiksi tarinat ja verkostokartat. Turvapaikkaharjoituksilla on tarkoi-
tus tasapainottaa asiakkaan pelkotiloja ja saada olo tuntumaan turvalli-
semmalta. Tarvittaessa asiakkaan kanssa voidaan työskennellä myös ryh-
mässä, mikäli koetaan että vertaistuki olisi sopiva tapa auttaa asiakasta. 
Omien kokemusten peilaaminen muiden kokemuksiin normalisoi tilannet-
ta ja tunne siitä, ettei ole ainoa väkivallan uhri voi helpottaa oloa. (Ensi- ja 
turvakotien liitto, 2006, ss. 36—38) 
 
Väkivaltatyön moniulotteisuus on tuonut esille myös tarpeen moniamma-
tilliseen työryhmään ja moniammatillisuudesta onkin tullut selkeä hyvin-
vointipalveluiden kehittämisen suunta. Koska lähisuhdeväkivaltaan liittyy 
monia haasteita ja monia kysymyksiä yksilöiden hyvinvoinnista, tarvitaan 
monien alojen asiantuntemusta. Ammattilaisten tulee olla erikoistuneita 
tiettyihin sektoreihin ihmisen hyvinvoinnissa ja ammattilaisia tulee olla 
vähintään kaksi eri ammattiryhmistä. Moniammatillinen yhteistyö on ko-
ettu tarpeelliseksi ja hyödylliseksi väkivaltatyöskentelyssä, sillä eri alan 
ammattilaiset painottavat ja huomioivat asioita eri näkökulmista. Tämän 
on todettu hyödyntävän työskentelyä ja asiakkaita, sillä väkivaltatyösken-
telyssä ja asiakkaiden tilanteissa on useita ulottuvuuksia, jotka vaativat 
erityisosaamista kuten lainsäädäntö, terveys, psykososiaalinen hyvinvoin-
ti, perhe-elämä, rikosoikeus ja lasten kehitys. (Paavilainen & Pösö, 2003, 
ss. 45—47) 
 
Yhtenä esimerkkinä moniammatillisesta työskentelystä väkivallan parissa 
on MARAK. MARAK on riskinarviointimenetelmä, joka koostuu eri alojen 
ammattilaisista muodostaen moniammatillisen ryhmän. MARAKin avulla 
puututaan parisuhdeväkivaltaan ja väkivallan uusiutumiseen. Menetelmä 
koostuu kahdesta vaiheesta. Alkuun tunnistetaan väkivallan kokija, tun-
nistamisen voi tehdä kuka tahansa työntekijä sosiaali- ja terveysalalla tai 
MARAKista tietoinen muu työntekijä. Asiakkaan kanssa tehdään riskinar-
viointilomake, jonka avulla kartoitetaan väkivallan uusiutumisen toden-
näköisyys. Mikäli lomake antaa viitteitä väkivallan uusiutumisen olevan 
todennäköistä, ohjaa työntekijä asiakkaan hänen suostumuksellaan MA-
RAKiin. MARAKissa moniammatillinen työryhmä arvioi tilanteen ja jakavat 
asiakasta koskevat tiedot keskenään, jonka jälkeen laaditaan turvasuunni-
telma. Turvasuunnitelmaan sisältyy toimenpiteet, joilla kokijan turvalli-
suutta pyritään lisäämään ja koettua väkivaltaa vähentämään. Moniam-
matillisen työskentelyn ajatuksena on saada kokonaisvaltainen tilanneku-
va ja parantaa asiakkaan ja mahdollisten lasten turvallisuutta. Tavoitteena 
on väkivallan kokijoiden turvallisuuden parantuminen ja verkostojen luo-
minen muihin palveluihin. Asiakkaalla on myös mahdollisuus MARAK kou-
lutuksen käyneeseen tukihenkilöön, jonka tavoitteena on tukea kokijaa 
turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuksessa, sekä toimia 
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MARAK työryhmän ja kokijan välisenä yhteyshenkilönä. (Piispa & Lappi-
nen, 2014, s. 8) 
 
Väkivaltatyötä tehdään tiettyjen lakien nojalla ja ne ovat olennainen osa 
työskentelyä. Aihe, jonka kanssa työskennellään, on vakava ja valitettavan 
usein siihen liittyy rikos tai sen uhka. Väkivaltatyöhön liittyviä lakeja ovat 
rikoslaki, lähestymiskieltolaki, lastensuojelulaki, muu perheväkivaltaan 
liittyvä lainsäädäntö ja monet muut lait. Rikoslaki jakaa pahoinpitelyt 
kolmeen ryhmään, jotka ovat lievä pahoinpitely, pahoinpitely ja törkeä 
pahoinpitely. Pahoinpitelyn vakavuus arvioidaan rikoksen tekotavan, fyy-
sisten vammojen ja henkisen kärsimyksen perusteella. Rikoslakiin kuulu-
vat myös seksuaalirikokset, joita nimitetään raiskauksina, pakottamisena 
seksuaaliseen tekoon, seksuaalisena hyväksikäyttönä sekä seksuaalisena 
ahdisteluna. (Nettiturvakoti, n.d.)   
 
Lähestymiskiellolla tarkoitetaan sitä, että sellaista henkilöä, joka uhkaa 
toisen henkeä, terveyttä, vapautta tai rauhaa, voidaan kieltää ottamasta 
yhteyttä henkilöön, joka kokee olonsa uhatuksi. (Laki lähestymiskiellosta 
1998/898) Lähestymiskiellon rikkomisesta rangaistuksena on sakko tai 
enintään vuosi vankeutta. Lähestymiskielto haetaan poliisilta tai käräjäoi-
keudelta kirjallisesti tai suullisesti. Hakemukset käsitellään aina kiireellisi-
nä ja lähestymiskieltoa voidaan myöntää myös väliaikaisena. Lähestymis-
kiellon hakemisen tueksi tarvitaan todistusaineistoa, kuten lääkärinlau-
sunto tai ulkopuolisia todistajia. Lähestymiskielto kieltää yhteydenottami-
sen ja sen yritykset, seurannan, sekä tarkkailun ja laajennettu lähestymis-
kielto estää myös oleskelun jollakin erikseen määrätyllä alueella. (Netti-
turvakoti, n.d.) 
 
Lastensuojelulaki määrittää, että lapselle on turvattava oikeus turvalli-
seen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, 
sekä erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 2007/417) Lastensuojelulaki 
liittyy lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden kanssa työskentelyyn, mikäli per-
heessä on lapsia, koska lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen 
kasvuympäristöön. Tähän ei kuulu väkivalta ja lapsella on kaikissa tilan-
teissa etusija erityiseen suojeluun. Lain mukaan lasta ei saa alistaa, ruu-
miillisesti kurittaa tai muuten kohdella loukkaavasti. Virkaa tai julkista 
tointa tekevää työntekijää velvoitetaan tekemään ilmoitus perhe- tai yksi-
lökohtaisen lastensuojelun tarpeesta lapsen elämässä. Täten työntekijöil-
lä on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos on syytä epäillä lapseen 
kohdistuvaa rikosta. (Nettiturvakoti, n.d.) 

2.4 Väkivaltatyö Kanta-Hämeen perhetyö ry:llä 

Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen perhetyö tarjoaa maksutonta väkivalta-
työtä aikuisille asiakkaille. Asiakkaat voivat saapua joko omalla yhteyden-
otolla tai viranomaisen lähetteellä. (Kanta-Hämeen perhetyö ry, n.d.) Asi-
akkaat useimmiten ohjautuvat väkivaltatyön pariin tilaajatahojen kautta. 
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Tilaajatahot kertovat asiakkailleen palvelusta ja ohjaavat asiakkaan ha-
keutumaan palveluun. Väkivaltatyön tiimi koostuu kahdesta väkivaltatyön 
ammattilaisesta, joilla molemmilla on laaja kokemus alalta. Hämeenlin-
nassa on sekä mies- että naistyöntekijä. Kumpikin työntekijä tapaa itse-
näisesti asiakkaita ja asiakkaat voivat saapua yksin tai pariskuntana. Paris-
kunnan kanssa työpari työskentelee yhdessä. Tapaamisia on enintään viisi 
asiakasta kohden. Väkivaltatyötä rahoittaa STEA, joka myös määrittelee 
asiakastapaamisten määrän. Tarvittaessa tilaajataho voi tehdä maksu-
sitoumuksen, joka takaa väkivaltatyön jatkumisen tarpeen mukaan 

3 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Tutkimuksen aihetta on helpompi lähestyä, kun tutustuu aikaisempiin 
tutkimuksiin, joiden aihe on lähellä omaa tutkimusta. Aikaisempien tut-
kimusten tulokset voivat tuoda esille asioita, joita itse haluaa välttää tai 
tehdä samoin oman tutkimuksen kohdalla. On myös tärkeää selvittää, on-
ko samasta aiheesta jo tehty tutkimus muualla ja mikäli näin on, onko tu-
lokset verrattavissa tämän tutkimuksen tuloksiin. Alla esitellään tutkimuk-
sia, joiden aihe on verrattavissa tämän opinnäytetyön aiheeseen.  

3.1 Väkivaltatyö Pohjois-Savossa 

Heikkinen ja Seppälä (Heikkinen & Seppälä, 2017, ss.24—28, 34—36) tut-
kivat opinnäytetyössään Pohjois-Savon silloista väkivaltatyön tilannetta 
työntekijöiden näkökulmasta vuonna 2017. Keskiössä tässä tutkimuksessa 
on lähisuhdeväkivalta, jossa tekijänä toimii uhrin omainen tai muutoin 
hänelle läheinen ihminen.  Tämän opinnäytetyön tilaaja on Kuopion ensi-
kotiyhdistys ry. Tutkimuksen tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen käsi-
tys väkivaltatyön toimivuudesta Savossa. Väkivaltaa käsitellään tutkimuk-
sessa ilmiönä hyvin laajasti. Tutkimuksessa kerrotaan Kuopiossa olevan 
väkivaltatyön tärkeimpinä toimijoina hätäkeskus, Kuopion psykiatrian 
keskus (KPK), sosiaalipäivystys, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä sekä Iisal-
men seurakunta. Varkaudessa toimijoina ovat sosiaali- ja terveysalan pal-
velut, psykiatrian poliklinikka sekä päihdeklinikka. Opinnäytetyö toteutet-
tiin Webropol- kyselylomakkeella. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli 
Kuopiosta (54%, noin 61 vastaajaa) ja yli puolet vastaajista oli suorittanut 
ammattikorkeakoulututkinnon. Vastaajista 13% kertoi kohtaavansa vii-
koittain lähisuhdeväkivaltatapauksia työssään ja 25% kuukausittain. Kuo-
piolaisista vastaajista 53% koki tietämyksensä väkivaltatyön palveluista 
kohtalaisiksi, 32% heikoksi ja loput 15% hyväksi. Iisalmessa kohtalaisena 
tietämystään piti 64% ja varkaudessa 78%. Kaupunkikohtaisia eroja siis 
löytyi. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa selvisi, että väkivaltatyön palvelut 
koetaan riittämättömiksi erityisesti väkivallan tekijälle. Tutkimuksen mu-
kaan väkivaltatyön tilanne Pohjois-Savossa on ollut tuolloin haastava ja 
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palvelut ovat pirstaloituneita, eikä osata nimetä väkivaltatyötä tekevää 
tahoa.   

3.2 Nainen väkivallan tekijänä lähisuhteissa 

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä Maijukka Pietilä (Pietilä, 
2016, ss.47—48, 52) tutki lähisuhteissa väkivaltaa tehneiden naisten pal-
veluihin hakeutumista ja avun saamista. Tutkimuksessa on myös kehit-
tämisnäkökulma työntekijöiden kehitysideoista palveluita ajatellen. Tut-
kimuksen kohderyhmä oli Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten väki-
valtatyön avopalveluiden työntekijät. Tutkimuksessa ilmeni, että väkival-
taa käyttävä nainen on lähes aina kokenut väkivaltaa aiemmin elämäs-
sään. Kerätystä aineisosta ilmeni myös, ettei naisille ole tarjolla palveluita 
ja avun saaminen on todella haastavaa.  Tutkimuksen mukaan työntekijät 
kokivat, että pitäisi olla matalan kynnyksen palveluja sekä ennaltaehkäi-
seviä palveluja ja ammattilaisten osaamista tulisi väkivaltatyön kohdalla 
kehittää. Aineisto kerättiin kyselyllä ja kysely lähetettiin 17 jäsenyhdistyk-
seen ympäri Suomea ja vastauksia tutkija sai 18 kappaletta. Kysymykset 
olivat avoimia kysymyksiä. Tämän tutkimuksen mukaan naisten tekemä 
väkivalta kohdistuu useimmiten lapsiin tai puolisoon. Väkivalta voi olla 
sekä henkistä, että fyysistä. Väkivalta on useimmiten lyömistä, huutamis-
ta, haukkumista, henkistä laiminlyöntiä, uhkailua ja kiristämistä. Vastaus-
ten perusteella päihteet ja mielenterveysongelmat lisäävät väkivallan 
käyttämisen riskiä.  Tutkimuksessa selvisi, että nainen hakee apua väkival-
taiseen käytökseen, kun henkilöllä nousee huoli itsestään, ja omasta käy-
töksestä. Tilanteeseen halutaan muutosta ja apua uusien toimintatapojen 
muodostamiseen.   
 

3.3 Väkivaltatyö Itä-Suomessa, Väistö -hankkeen arviointi 

Väistö-hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, joka on 
osa kansallista Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa. Väistö- 
hankkeen arvioinnista (Husso, Mänttäri-van der Kuip, Mäntysaari & Koti-
ranta, 2015, ss. 9, 15—16, 19) selviää, mitä hankkeen aikana saatiin selvil-
le Väkivaltatyöstä Itä-Suomessa.  KASTE- ohjelman tavoitteena on ollut 
vähentää lähisuhde- ja perheväkivaltaa, ja lisätä osaamista väkivallan eh-
käisemiseksi. Ohjelmassa on myös painotettu osaamisen ja rakenteiden 
vahvistamista väkivallan ehkäisemiseksi. Samaa on painotettu myös ky-
seisessä Väistö- hankkeessa. Hanke toteutettiin vuosina 2014-2015 ja sen 
hallinnoinnista vastasi Joensuun kaupunki. Hankkeen aikana pyrittiin 
luomaan yhtenäinen lähisuhdeväkivallan tunnistamisen, arvioinnin, puut-
tumisen ja ohjaamisen toimintamalli Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alu-
eelle. Hankkeelle myönnettiin myös KASTE-rahoitusta 654 000 euroa. 
Hanke toteutettiin kahtena osakokonaisuutena, joista ensimmäinen to-
teutettiin Pohjois-Karjalassa ja toinen Etelä-Savossa. Hankkeen aikana ke-
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rättiin materiaalia haastattelujen ja kyselyjen avulla. Hankkeen kuvataan 
onnistuneen hyvin, ja tavoitteita saavutettiin hankkeen aikana. Osaami-
nen väkivaltatyössä on lisääntynyt paljon ja toteutetut koulutukset ovat 
lisänneet väkivaltayöhön liittyviä valmiuksia kyseisillä alueilla. Hankkeen 
aikana saatiin suunniteltua yhteneväinen toimintamalli väkivaltatyöhön, 
joka olisi vietävissä myös muihin maakuntiin.  
 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen tutkimus ja sen tarkoituksena on tutkia 
Kanta-Hämeen perhetyö ry:n tarjoaman väkivaltatyön vaikuttavuutta ti-
laajatahojen näkökulmasta, sekä löytää mahdollisia kehityskohteita. Tut-
kimustehtävä on vaihtunut prosessin aikana kerran ja myös tutkimusky-
symyksiin on tullut pieniä tarkennuksia prosessin aikana. Tutkimus aloi-
tettiin ottamalla yhteyttä Kanta-Hämeen perhetyö ry:n toiminnanjohta-
jaan. Toiminnanjohtajan kanssa sovittiin opinnäytetyön liittyvän turvako-
din toimintaan. Selvisi kuitenkin, että turvakodin asiakkaita voisivat haas-
tatella vain väitöskirjan parissa työskentelevät tutkijat. Niinpä tuli ajan-
kohtaiseksi valita uusi aihe. Aiheeksi valikoitui Kanta-Hämeen perhetyö 
ry:n tekemän väkivaltatyön vaikuttavuus. Otimme yhteyttä avotyön esi-
mieheen, joka on myös väkivaltatyön tiimin esimies ja sovimme tapaami-
sen tiimin työntekijöiden kanssa. Tapaamisessa käsittelimme väkivaltaa 
aiheena ja väkivaltatyön tiimin tekemää työtä. Sen jälkeen ryhdyimme ke-
räämään aineistoa. 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimustehtävä oli: Mitkä ovat Kanta-Hämeen perhetyö ry:n tarjoaman 
väkivaltatyön vaikutukset asiakkaiden elämään tilaaja tahojen näkökul-
masta? 
 
Tutkimuskysymykset rajaavat tutkimuksen aihetta ja sen pohjalta pohdi-
taan mihin haluamme saada vastauksia tutkimusprosessin aikana. Tutki-
muskysymyksillä tarkennetaan tutkimustehtävää ja pohditaan sitä, mitä 
tutkimuksella tavoitellaan. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksiksi 
nousivat seuraavat: 
 
Millainen vaikutus väkivaltatyöllä on ollut asiakkaiden elämiin tilaajata-
hojen näkökulmasta? 
Miten tilaajatahot kokevat yhteistyön sujuneen Kanta-Hämeen perhetyö 
ry:n kanssa? 
Kuinka tärkeäksi tilaajatahot kokevat Kanta-Hämeen perhetyö ry:n tar-
joaman väkivaltatyön? 
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4.2 Aineiston keruu 

Opinnäytetyötä varten tarvitaan aineistoa, jonka perusteella tutkimustu-
losten analyysi voidaan suorittaa. Tässä tutkimuksessa valinta osui kysely-
lomakkeeseen, joka toteutettiin Webropol –lomakkeena. Tähän päädyt-
tiin seuraavien perusteluiden takia. Tutkimuksessa halutaan tutkia Kanta-
Hämeen perhetyö ry:n tekemän väkivaltatyön vaikuttavuutta tilaajataho-
jen näkökulmasta, joten kyselyyn vastaavat työntekijät työskentelevät eri 
yksiköissä. Tästä syystä todettiin, että sähköinen toteutustapa on kaikkien 
osapuolien kannalta helpoin toteuttaa. Fyysisten haastatteluiden toteutus 
olisi vaatinut aikataulujen yhteensovittamista ja siinä haasteena on työn-
tekijöiden hektinen työ, sekä itse tutkimuksen tekijöiden harjoittelun suo-
rittaminen samanaikaisesti.  
 
Aineiston keruuta varten täytyi suunnitella kysymykset, joilla saadaan vas-
taukset tutkimuskysymyksiin ja tutkimustehtävään. Oli pohdittava tark-
kaan, mitä tutkimukselta ja tuloksilta oikein halutaan. Kysymykset eivät 
saaneet olla johdattelevia, joten sanamuotojen ja lauserakenteiden muo-
dostaminen vaati tarkkuutta. Kysymysrunko luotiin työelämäyhteistyöta-
hon tietojen mukaan. Kysymykset lähetettiin sekä ohjaavalle opettajalle, 
että Kanta-Hämeen perhetyön väkivaltatyön tiimille ja he kommentoivat 
kysymyksiä. Niiden kommenttien perusteella kyselylomaketta vielä muo-
kattiin sopivammaksi.  
 
Media ja sosiaalisen median kanavat ovat yleistyneet suuresti, joten ver-
kossa toteutettava kysely on monelle luonteva tapa osallistua tutkimuk-
seen. Nykypäivänä myös sosiaalityötä tehdään paljon verkossa ja erilais-
ten ohjelmien avulla, joten verkkokyselyyn vastaaminen voi tuntua hel-
poimmalta tavalta osallistua tutkimukseen. Tutkimuksen aineiston keruu 
tapahtui Webropol – kyselylomakkeella, jonka toteutus koettiin helppona 
ja sujuvana tapana toteuttaa kysely tutkijoiden näkökulmasta. Webropol 
oli helppokäyttöinen ja selkeä, joten sen käyttäminen sujui ongelmitta. 
Kohderyhmälle lähetettiin linkit, joiden kautta he pääsivät vastaamaan 
kyselyyn. Sähköpostiviestissä oli mukana saate, jossa avasimme tutkimuk-
semme tarkoitusta ja kenelle tutkimusta tehdään.  
 
Paakkosen mukaan kyselylomake ja haastattelu eroavat siten, että kysely-
lomakkeen vastaustilanteesta poistuu yksi vaikuttava tekijä, joka on itse 
haastattelija. Tämän positiivinen puoli on se, ettei haastattelija tai itse 
haastattelutilanne vaikuta vastauksiin millään tavalla. Tämän takia myös 
negatiivinen palaute tulee esiin paremmin. Vastaamiseen vaikuttaa suu-
resti vastaajan mielenkiinto ja motivaatio. Kyselylomakkeeseen voidaan 
helpommin myös jättää vastaamatta. (Paakkonen, 2017) 
 
Tässä tutkimuksessa kyselylomake toimi hyvin, eikä sen käytössä todettu 
suuria haasteita. Kysymykset ja lomakkeen ulkoasu miellytti opinnäyte-
työn tekijöitä ja toteutus oli helppoa. Webropol on helppokäyttöinen 
myös heille, jotka eivät ole sitä aiemmin käyttäneet. Vastausaikaa joudut-
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tiin pidentämään sen takia, että vastauksia ei ensimmäisen kahden viikon 
aikana tullut kuin kolme, joten aikaa lisäämällä toivottiin lisää vastauksia. 
Tämä myös toteutui ja lomakkeeseen vastasi yhteensä seitsemän henki-
löä. 

4.3 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

Laadullista tutkimusmenetelmää käytetään, kun pyritään selvittämään jo-
tain ennalta tuntematonta ilmiötä. Laadullisessa tutkimuksessa ei myös-
kään voida asettaa yksityiskohtaisia kysymyksiä, jos voisi, olisi se silloin 
määrällinen tutkimus. Laadullista menetelmää käytetään usein silloin, kun 
kohteesta ei vielä tiedetä paljoa. (Kananen, 2017, ss. 32—33) Tutkimus-
kohteen tuntemattomuuden vuoksi tämän tutkimuksen tutkimusmene-
telmäksii valittiin laadullinen menetelmä. Vastauksia oli mahdoton enna-
koida ja tutkimuskohteesta tiedettiin rajallisesti, joten valinta oli luonteva. 
Laadullinen tutkimusmenetelmä tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää aihet-
ta syvemmin ja paneutua siihen perusteellisesti. Saadut tulokset eivät kui-
tenkaan anna mahdollisuutta yleistämiselle, sillä ne pätevät vain tämän 
tutkimuksen kohdalla. (Kananen, 2017, s. 33) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa analyysi ei ole viimeinen vaihe vaan analyysiä 
tulisi tehdä koko tutkimusprosessin ajan. Analysointi ohjaa tutkimuksen 
etenemistä ja tiedonkeruuta. Vasta kerätyn aineiston analysointi vaihees-
sa saadaan selville, onko aineistoa tarpeeksi. Aineistoa on tarpeeksi, kun 
tutkija saa vastauksen kysymykseensä. Mikäli kysymykseen ei saada vas-
tausta, aineistoa tulee kerätä lisää. (Kananen, 2017, s. 35) Laadullisen tut-
kimuksen parina pidetään määrällistä tutkimusta, jota voidaan käyttää, 
kun kohde on tuttu. Määrällisessä tutkimuksessa kohdetta pyritään ku-
vaamaan ja havainnoimaan tilastojen ja numeroiden avulla. Laadullisen- 
ja määrällisen tutkimusmenetelmän eroa korostetaan usein, vaikka kum-
paakin menetelmää voidaan hyödyntää samassa tutkimuksessa. (Jyväsky-
län yliopisto, 2015)  

4.4 Analyysimenetelmä: teemoittelu 

Teemoittelussa saadusta aineistosta eritellään yhteisiä ja erottavia tekijöi-
tä. Usein haastatteluista ja kyselyistä löytyy samoja teemoja, vaikka vas-
taajia olisi useampi. Myös uusia teemoja saattaa löytyä aineistoa analy-
soidessa. Vastaukset eivät välttämättä noudata tutkijan tekemää jäsen-
nystä ja järjestystä. Koodausta ja kvantifiointia voidaan käyttää apuna 
teemojen muodostamisessa. Taulukoinnin avulla voidaan hahmotella mil-
laiset seikat ovat aineistossa keskeisiä ja miettiä niitä yhdistäviä nimittä-
jiä, eli teemoja. Aineisto järjestellään teemojen mukaan ja kunkin teeman 
alle kerätään saman sisältöiset esille nousseet ilmiöt. Ilmiöt muodostavat 
omat kokonaisuutensa ja teemansa. Teemoja avataan tuloksia esiteltäes-
sä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006) 
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Teemoittelun tarkoituksena on nostaa esille tutkimuskysymystä valaisevia 
teemoja ja pelkistämään saatua aineistoa tiiviimpään muotoon. Teemoit-
telussa olennaista on teorian ja aineiston välinen yhteys. Teemoittelussa 
voidaan myös hyödyntää sitaattien käyttöä, sitaatit otetaan aineistosta. 
Sitaatteja voidaan käyttää tutkijan tulkinnan perusteluun, elävöittämään 
tutkimusraportin tekstiä tai aineiston esimerkkinä. (Silius, 2008) 
 
Aineistosta on aluksi etsittävä ja eroteltava kaikista olennaisimmat aiheet 
tutkimusongelman kannalta. Teemoittelua voisi jatkaa todella pitkälle, sil-
lä laadullisen aineiston jäsentämisestä huolimatta, siitä voisi kirjoittaa 
vaikka, kuinka paljon. (Eskola & Suoranta, 1998, Luku 4, ”Teemoittelu” 1. 
kappale.) Tässä opinnäytetyössä teemoja kerättiin aineiston perusteella 
neljä. Aineistossa mainitut asiat jaettiin teemojen alle, jonka jälkeen tee-
moja pohdittiin teoria- ja tutkimustiedon tukemana. Aineistosta saatiin 
vastaukset tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin, joten analyysi-
menetelmänä teemoittelu oli hyvä valinta. Teoriatieto onnistuttiin ke-
räämään hyvin ennakko-oletusten perustella ja se vastasi hyvin myös tut-
kimuksen tuloksia. Teoriatieto ja tulokset täydentävät hyvin toisiaan ja 
kokonaisuudesta tuli tutkimuksellisesti toimiva. 

4.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Laadullista tutkimusta voidaan arvioida validiteetti käsitteen avulla. Vali-
diteetilla tarkoitetaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen uskotta-
vuutta, sekä luotettavuutta. Tutkimuksessa käytetyillä menetelmillä täy-
tyy pystyä tutkimaan sitä, mihin tutkimustehtävässä halutaan vastauksia. 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan pohtia sen kannalta, että 
voisiko tutkimuksen tulokset yleistää tai siirtää muihin kohteisiin tai tilan-
teisiin. (Jyväskylän yliopisto, 2010) Tämän opinnäytetyön kohdalla luotet-
tavammat tulokset takaavat verkossa täytettävä kyselylomake, johon 
linkki lähetettiin ainoastaan asianomaisille. Kysely ei ole voinut päästä ul-
kopuolisten käsiin, joten vastaukset ovat varmasti oikealta kohderyhmäl-
tä.  
 
Eskolan ja Suorannan mukaan (Eskola & Suoranta, 1998, Luku 2, ”Eettiset 
kysymykset” 1. -2. kappale) tutkimusprosessi koostuu tuhansista isommis-
ta ja pienemmistä asioista, joihin ei voi olla ainoastaan yhtä oikeaa sään-
nöstöä, vaan jokaisen on tutkijana tehtävä ratkaisut itse. Mikäli tutkija 
tunnistaa eettisten kysymysten problematiikan, hän suurella todennäköi-
syydellä tekee itsekin eettisesti asiallista tutkimusta. Jokaisessa tutkimus-
prosessissa on useita eri päätöksiä, joissa tutkija joutuu eettisten päätös-
tenteon eteen. Tämän opinnäytetyön kannalta oleellisia eettisiä päätök-
senteon kohtia olivat tutkimusaineiston keräämiseen liittyvät kysymykset, 
sekä kyselyyn osallistuminen. Aineiston keruun kannalta oli tärkeä pohtia 
sitä, että halutaanko vastaajan henkilöllisyys saada selville kyselyn aikana. 
Kyselylomaketta suunnitellessa päätettiin, ettei vastaajalta kysytä nimeä, 
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vaan ainoastaan se, missä yksikössä hän työskentelee. Näin saatiin hie-
man taustatietoja vastaajan työstä, mutta vastaaja pysyy kuitenkin ano-
nyyminä. Toisena kysymyksenä pohdittiin sitä, kuinka tutkijat voivat vai-
kuttaa vastaajien osallistumiseen. Kyselyn oli oltava tarpeeksi selkeä ja 
saatekirjeen tuli olla napakka, mutta huomiota herättävä. On tärkeää, et-
tä vastaajan mielenkiinto herää jo heti, kun hän avaa kyselyn. Voidaan siis 
pohtia sitä, miksei vastauksia kyselyyn tullut kuin seitsemän, vaikka 25 
henkilöä kuitenkin avasivat kyselyn.  

5 TULOKSET 

Kyselylomakkeen oli avannut 25 henkilöä, mutta vastauksia saatiin seit-
semän. Vastauksien määrä yltää siihen, jota tutkimuksen aineistolta alun 
perin toivottiinkin. Aineiston määrä on sen verran vähäinen, että sen kä-
sittely ei tunnu liian työläältä ja on helppoa hahmottaa kokonaisuutena. 
Aineistoa saatiin riittävästi ja tutkimuksesta on hyötyä tilaajalle. Jokainen 
vastaajista oli eri työyhteisöstä. Vastauksia saatiin Janakkalan, Forssan, 
Hämeenlinnan Ankkurin ja Kanta-Hämeen perhetyö ry:n työntekijöiltä. 
Tulosten ja analyysin kannalta oli hyvä, että vähäisestä vastausmäärästä 
kaikki olivat kuitenkin eri yksiköistä. Tämä takaa vastausten monipuoli-
suuden ja erilaisen palautteen. Eri yksiköistä saadut vastaukset lisäävät 
myös tutkimuksen luotettavuutta. 

5.1 Palvelun tarpeellisuus ja yhteistyön sujuvuus 

Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajalta “Kuinka tarpeelliseksi koet Kanta-
Hämeen perhetyön tekemän väkivaltatyön asteikolla 1-5? (1 ei kovin tar-
peellinen, 5 erittäin tarpeellinen)”. Sata prosenttia vastaajista vastasi työn 
olevan erittäin tarpeellista. Voidaan olettaa vastausten kertovan siitä, et-
tä väkivaltatyölle on selkeästi tarvetta. Vastauksissa ilmeni, ettei vastaa-
vanlaista palvelua ole toisaalla tarjolla ja Kanta-Hämeen perhetyö ry:n tar-
joama väkivaltatyö on alueella ainutlaatuinen palvelu. Tilaajat toivat vas-
tauksissa esille arvostusta sen suhteen, että väkivaltatyöskentelyyn oli va-
rattu kahden työntekijän kokoaikainen työskentelymahdollisuus, muilla 
palveluiden tuottajilla ei vastausten mukaan ole vastaavaan resursseja. 
Esille nousi myös se, että on hyvä olla joku paikka, jossa asiakkaat voivat 
kertoa kokemuksiaan väkivallasta sekä kokijana että tekijänä.  
 
Kyselystä ilmeni, että yhteistyöhön väkivaltatyön tiimin ja Kanta-Hämeen 
perhetyö ry:n kanssa oltiin hyvin tyytyväisiä ja yhteistyötä kuvailtiinkin su-
juvaksi ja joustavaksi. Useampi vastaus toi esille vastaajien tyytyväisyyttä 
ja palvelua kuvailtiin erinomaiseksi. Asiakkaan ohjaus oli mallikasta ja 
työskentely asiakasta palvelevaa. Myös asiakkaiden kerrotaan antaneen 
positiivista palautetta työskentelystä ja osa vastaajista kuvaili, että väki-
valtatyö on kannatellut asiakkaita haastavissa elämäntilanteissa. Yhdessä-
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kään vastauksessa ei ilmennyt, ettei yhteistyö sujuisi, tai että sen kanssa 
ilmenisi jonkinlaisia ongelmia. 
 
On tärkeää työn onnistumisen kannalta, että yhteistyö on mutkatonta ja 
sujuvaa. Kaikkien osapuolien kannalta sujuva ja joustava yhteistyö edistää 
työn tavoitteita ja erityisesti asiakkaan näkökulmasta ne ovat tärkeitä 
ominaisuuksia. Riina Helinin sosiaalityön Pro gradu –tutkielmassa (Helin, 
2016, ss. 55, 58) kerrotaan, että moniammatillisen yhteistyön onnistumi-
sen pohtimisessa lähdetään liikkeelle asiakkaan edusta. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että yhteistyötahot järjestävät palvelunsa niin, että asiat hoituvat 
joustavasti ja mahdollisimman pikaisesti. Helinin mukaan onnistunut mo-
niammatillinen yhteistyö vahvistaa asiakkaan edun toteutumista, tuottaa 
työntekijälle hyötyä ja palveluntuottajan tavoitteet täyttyvät. Hyvän yh-
teistyön tuloksena työntekijät onnistuvat hyödyntämän toistensa asian-
tuntijuutta.  
 
Opinnäytetyön tuloksista selviää, että yhteistyö on sujuvaa ja joustavaa.  
Asiakkaan kannalta on tärkeää, että yhteistyössä ei ole haasteita, jotta 
asiakkaan etu toteutuu. On tärkeää, että asiakas saa sellaista palvelua, 
josta hänelle on hyötyä ja saa tarvitsemaansa tukea tilanteessaan. Tulos-
ten mukaan Kanta-Hämeen perhetyö ry:n tekemän väkivaltatyön vaiku-
tukset ovat positiivisia ja palvelusta on ollut asiakkaille hyötyä tilaajataho-
jen kokemuksien perusteella. 

5.2 Asiakkaiden kokemukset työntekijöiden näkökulmasta 

Kyselyyn vastanneet työntekijät toivat esille, että väkivaltatyön tiimin 
kanssa tehty yhteistyö on edesauttanut asiakkaita ymmärtämään omaa ti-
lannettaan paremmin. Työntekijät nostivat esille asiakkaiden mahdolli-
suuden muutokseen ja heidän silmien avautuneen väkivaltaiselle toimin-
nalle. Työntekijät kuvailevat, että palvelulla on ollut myönteinen vaikutus 
asiakkaan elämään ja asiakkaat ovat saaneet apua haastavista tilanteista 
selviytymiseen. Työskentelyn kuvaillaan mahdollistaneen muutosta pa-
rempaan. Työntekijät nostivat myös esille, että uhri ja tekijä olivat kumpi-
kin saaneet apua Kanta-Hämeen perhetyö ry:n väkivaltayöstä.  
 
Vastauksissa kuvailtiin paljon myös asiakkaiden omia oivalluksia tilanteis-
taan. Asiakkaat olivat työntekijöiden kertoman mukaan oppineet rajaa-
maan väkivallan tekijää paremmin, löytäneet keinoja itsensä puolustami-
seen ja saaneet voimaa tehdä päätöksiä, kuten väkivaltaisesta suhteesta 
irrottautuminen. Asiakkaiden pohdinta siitä mikä on itselle tärkeää, oli 
työntekijöiden mukaan kasvanut ja he olivat voimaantuneet palvelun ai-
kana. Voimaantumisessa on kyse ihmisen sisäisestä prosessista, jossa 
henkilö löytää omia sisäisiä voimavarojaan ja vahvuuksiaan sekä oppii 
enemmän omasta itsestään. Keskeisenä ajatuksena voimaantumisessa 
on, että se lähtee ihmisestä itsestään. Voimaantumista voidaan hienova-
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raisesti tukea, mutta ei antaa, sillä se on henkilökohtainen prosessi. 
(Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta, n.d.) 
 
Tärkeänä huomiona työntekijät nostivat esille asiakkaan ymmärryksen 
väkivaltaista toimintaa kohtaan kasvaneen samoin kuin ymmärrys väkival-
lan eri muodoista. Kaikkia asiakkaat eivät työntekijöiden havaintojen mu-
kaan olleet aiemmin tunnistaneet esimerkiksi henkistä väkivaltaa. Myös 
ymmärrys väkivallan vaikutuksista oli tuntunut kasvaneen. Myös osan vä-
kivaltaa käyttäneistä asiakkaista kuvailtiin löytäneen uusia keinoja niihin 
tilanteiseen, joissa ennen oli käytetty väkivaltaa. Vastaavasti työntekijöi-
den vastauksista kävi ilmi, että väkivallan uhrit olivat löytäneet keinoja 
väkivaltaisten tilanteiden välttämiseen tulevaisuudessa paremmin.  

5.3 Muutokset väkivallassa 

Tutkimuksen kannalta on myös olennaista kysyä, millaisia muutoksia vas-
tanneet työntekijät olivat havainneet väkivallan käytössä ja määrässä vä-
kivaltatyön tiimin työskentelyn aikana. Olennaista on myös se, että nä-
kyykö se tilaajatahoille ja millä tavalla. Vastauksissa ilmeni, että väkivallan 
käyttö on vähentynyt ja esimerkiksi kuritusväkivallan käyttö on loppunut 
kokonaan. Asiakkaiden kerrotaan myös ymmärtäneen, että henkinen vä-
kivalta on myös väkivaltaa ja tämä edistää sitä, että asiakas pohtii oman 
väkivallan käytön määrää, joka taas johtaa sen vähenemiseen. Yhdessä 
vastauksessa kerrotaan, ettei tämä näy heidän asiakkaidensa kohdalla, sil-
lä heidän asiakkaansa ovat pääasiassa väkivallan uhreja. Useammassa 
vastauksessa kuitenkin ilmenee se, ettei vastaaja osaa vastata kysymyk-
seen, joka voi johtua siitä, että tämä ei näy suoranaisesti kyseisen vastaa-
jan työskentelyssä asiakkaiden kanssa. Vastausten perusteella voidaan 
kuitenkin todeta väkivallan todennäköisesti vähentyneen ainakin osalla 
asiakkaista.  

5.4 Kehityskohteet 

Yhtenä teemana nousi esille väkivaltatyön kehittäminen. Vaikka väkivalta-
työn ja tilaajatahojen yhteistyötä kuvataan sujuvaksi ja joustavaksi, nousi 
vastauksista esille kuitenkin kehityskohteita. Kolme kertaa nousi esiin, et-
tä väkivaltaa kohdanneet lapset tarvitsisivat oman työntekijän väkivalta-
työn tiimiin. Tällä hetkellä väkivaltatyötä ei ole tehty lasten kanssa, joten 
sille varmasti olisi tarvetta. Vastauksista ilmeni myös, että seksuaaliväki-
vallan uhreille toivotaan kriisiapua. Tällä hetkellä tiimi keskittyy aikuisiin 
väkivallan kokijoihin ja tekijöihin, joten varmasti myös seksuaaliväkivallan 
uhreille tarvittaisiin oma työmuotonsa. Kolmantena kehityskohteena tuli 
esiin se, että kaivattaisiin osallistavia toimintamalleja väkivallan tekijöille. 
 
Kehityskohteet ovat kaikki ajankohtaisia ja todella tärkeitä aiheita. On 
tärkeää, että lasten kanssa työskentelevällä henkilöllä on osaamista lasten 
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kohtaamisesta ja tietoa siitä, mitä lapsen kehitysvaiheissa tapahtuu. Lap-
set ovat hyvin haavoittuvaisia ja heidän kanssaan työskentely on varmasti 
erilaista kuin aikuisten kanssa työskentely. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen (THL, 2019) mukaan on tärkeää, että lasta ei unohdeta tilanteessa, 
jossa perheväkivaltaa selvitetään. Lapsella on oltava tilaisuus kahdenkes-
kiseen aikaan ammattilaisen kanssa ja lasta on huomioitava, jotta keskus-
teluyhteys syntyisi. Väkivalta voi olla lapselle aiheena arka ja sen puheeksi 
ottaminen haastavaa. Siksi on tärkeää, että työntekijä ottaa väkivallan 
puheeksi, ja antaa samalla lapselle mahdollisuuden puhua traumaattises-
ta kokemuksesta. Lapsen kanssa työskennellessä leikkiä tai piirtämistä voi 
käyttää työskentelyn tukena. Lapselle on hyvä myös tehdä selväksi, ettei 
väkivaltaisia kokemuksia tarvitse hävetä, mutta ettei väkivalta ole hyväk-
syttävää missään tilanteessa.  
 
Lasten kanssa työskenneltäessä on tärkeää ottaa huomioon lapsen kehi-
tys. Eri ikäisille lapsille puhuttaessa on huomioitava lapsen ikä ja kehityk-
sen aste, jotta työskentelystä on hyötyä, eikä haittaa. Lasten kanssa työs-
kentelevällä ammattilaisella on oltava osaamista lasten kehityksestä ja 
kasvusta. On tärkeää, että myös lapset saavat tarvittavaa tukea ja eivät 
jää tilanteen ulkopuolelle aikuisten selvittäessä perheväkivaltaa. Elli-Maija 
Laaksamon artikkelissa (Laaksamo E-M., 2001) mainitaan, että kriisitilan-
teissa aikuisen kyky huomioda lapsen tarpeita kapenee ja lapsi saattaa 
unohtua tilanteessa. Aikuisten omien tunteiden ja traumaattisten koke-
musten käsittely syrjäyttävät lapsen kokemuksista kuulemisen. Lasten 
kanssa tehtävässä kriisityöskentelyssä lapsi saa tilaa omille kokemuksil-
leen ja niihin liittyville tunteilleen. Usein työskentelyssä tukena voidaan-
kin käyttää leikkiä tai muita luovan ilmaisun keinoja.  

6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimusprosessin aikana esiin tuli tilanteita, joita on hyvä pohtia hieman 
enemmän. Tutkimuksen toteutuksen aikana suunnitelmat voivat muuttua 
useaankin otteeseen ja on hyvä pohtia mahdollisia muutoksia tutkimuk-
sen toteutuksen kannalta. Jatkotutkimuksia ajatellen on myös hyvä nos-
taa esille työskentelymuodon erilaisia mahdollisuuksia ja jakaa kokemus 
tämän tutkimuksen toteutuksesta.  
 
Myös johtopäätökset ovat hyvä koota yhteen lukijaa helpottaakseen. Joh-
topäätöksinä voi todeta, että Kanta-Hämeen perhetyö ry:n tekemällä vä-
kivaltatyöllä on positiivista vaikutusta asiakkaiden elämiin. Tutkimusky-
selyn koetaan olevan luotettava siinä määrin, että näin voidaan todeta. 
Vastanneet työntekijät kuvasivat asiakkaiden saaneen heidän näkemyk-
sensä mukaan apua väkivaltaisiin tilanteisiin ja tukea muutokseen. Apu oli 
ollut kannattelevaa ja voimaannuttavaa, ja sitä oli saanut sekä väkivallan 
kokija että tekijä. Väkivaltatyö oli vaikuttanut välillisesti myös perheiden 
lapsiin, sillä kuritusväkivallan kuvailtiin loppuneen ja ymmärrys väkivallan 
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vaikutuksista lapsiin kasvaneen. Yleisesti ymmärrys väkivallan eri muo-
doista ja vaikutuksista oli usean vastaajan mukana lisääntynyt ja väkival-
lan käyttö vähentynyt. Myös yhteistyön voineen todeta vastaajien mu-
kaan sujuneen, sillä kaikki vastaajat olivat sujuvuuden kannalla. Yhteistyö-
tä kuvailtiin joustavaksi, sujuvaksi ja tärkeäksi. Tutkimuksesta on siis ollut 
tutkimuksen tilaajalle eli Kanta-Hämeen perhetyö ry:lle hyötyä, sillä tut-
kimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Kanta-Hämeen perhetyö ry oli toi-
vonut tutkimuksen tuovan kehitysideoita esille ja tämä toive toteutui. 
Tutkimuksen lopputuloksiin voidaan olla tyytyväisiä. 
 

6.1 Mietteitä tutkimuksen toteutuksesta 

 
Tutkimuksen aineiston määrä jäi hieman toivottua vähäisemmäksi, jonka 
takia on myös hyvä pohtia sitä, miksei kaikki kyselyn avanneet vastanneet 
kyselyyn. Tutkimuksen kohderyhmä on ammatiltaan sosiaalialan työnteki-
jöitä. Sosiaalialalla suuret asiakasmäärät ja kiireinen aikataulu ovat yleisiä. 
Tämä voi hyvinkin olla yksi syy siihen, että harvat vastasivat kyselyyn. 
Haasteita vastaamiselle loi varmasti myös se, että kysely avattiin pääsiäis-
viikolla. Kyselyn ajankohta olisi voinut olla parempi, jotta vastauksia olisi 
tullut enemmän. Toisaalta voi pohtia onko kyselylle ikinä täydellistä ajan-
kohtaa. Kysely avattiin 25 kertaa, joten jokaisella sen saaneella on ollut 
aikaa tutustua siihen ja miettiä haluaako kyselyyn vastata. Kysely ei vält-
tämättä ole ollut tarpeeksi houkuttelevan oloinen, jonka takia suurin osa 
kyselyn avanneista on jättänyt vastaamatta. Vähäisestä vastausmäärästä 
huolimatta vastaukset olivat kattavia ja niistä oli hyötyä tutkimukselle. 
Vastaukset olivat informatiivisia ja helposti ymmärrettäviä. Vastausten 
perusteella tutkimuksen tutkimustehtävään ja -kysymyksiin saatiin vas-
taukset. Tutkimuksen tavoitteet toteutuivat siis suurimmilta osin.  
 
Toteutuksen kannalta on tärkeää myös pohtia parityöskentelyä, jolla tä-
mä tutkimus toteutettiin. Opinnäytetyöprosessi on monivaiheinen ja suuri 
projekti, jonka jakaminen parin kanssa on suuri rikkaus. Mielipiteiden ja 
keskustelujen jakaminen edistää ammatillista oppimista prosessin aikana. 
Raporttia kirjoittaessa helposti sokeutuu omalle kirjoittamiselleen, joten 
on hyvä, että tekstiä lukee kaksi silmäparia. Tässä nousee esille myös 
haaste, eli eriävät mielipiteet kirjoitusasusta. Onneksi tämän tutkimuksen 
toteuttamisen aikana erimielisyyksiltä vältyttiin, ja kirjoittajien kirjoitus-
tyyli on hyvinkin samanlainen. Opinnäytetyöstä tuli tasalaatuinen koko-
naisuus.  
 

6.2 Opinnäytetyön jatkotutkimusideat 

 



24 
 

 
 

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan pohtia, miten tätä tutkimus-
ta voisi hyödyntää ja millaisia jatkotutkimusideoita siitä kehkeytyy. Tässä 
tutkimuksessa tutkittiin sitä, miten sosiaalialan ammattilaiset näkevät vä-
kivaltatyön vaikutukset. Jatkossa voisi mahdollisesti tutkia sitä, millaisena 
itse asiakkaat kokevat väkivaltatyön ja millaista hyötyä siitä on heille ol-
lut. Asiakkaita haastateltaessa tulisi selville paremmin se, miten väkivalta-
työn koetaan vaikuttaneen omaan elämään. On eri asia kysyä sitä työnte-
kijöiltä ja asiakkailta. Tässä voisi kuitenkin olla haasteena se, etteivät asi-
akkaat halua puhua väkivallan kokemuksistaan ulkopuoliselle. Tällainen 
tutkimus olisi helpompi toteuttaa, jos tutkija työskentelisi jo valmiiksi asi-
akkaiden kanssa, jolloin aiempi luottamus- ja asiakassuhde edistäisi ai-
neiston keräämistä. 
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Liite 1 

KYSELYLOMAKE 
 
 

KYSELY: Kanta-Hämeen perhetyö ry:n tarjoaman väkivaltatyön vaikutuk-
set tilaajatahojen näkökulmasta 
 
Toteutamme opinnäytetyötä Kanta-Hämeen perhetyö ry:lle. Tutkimme väkivaltatyön 
vaikutuksia asiakkaiden elämiin tilaajatahojen näkökulmasta. Opinnäytetyö julkaistaan 
kevään 2019 aikana Theseus –palveussa. Mikäli tulee kysymyksiä koskien kyselyä tai 
tutkimusprosessia, ole yhteydessä. 
 
Tutkijoiden yhteystiedot: 
Ahervuo Meri, meri.ahervuo@student.hamk.fi 
Alutoin Viivi, viivi.alutoin@student.hamk.fi 
 

1. Annan suostumukseni käyttää vastauksiani opinnäytetyössä. Olen tietoinen, et-
tä henkilöllisyyteni ei tule tutkimuksessa ilmi ja että tutkimus julkaistaan 
Theseuksessa työn valmistuttua. 

 
2. Missä työskentelet? 
 
3. Kuinka tarpeelliseksi koet Kanta-Hämeen perhetyön tekemän väkivaltatyön as-

teikolla 1-5? (1 ei kovin tarpeellinen, 5 erittäin tarpeellinen) 
 
4. Perustele valintasi edellisessä (3.) kysymyksessä. 
 
5. Millaisia vaikutuksia sinun mielestäsi Kanta-Hämeen perhetyön tarjoamalla vä-

kivaltatyöllä on ollut asiakkaiden elämiin? 
 
6. Kuinka asiakkaat ovat kuvailleet väkivaltatyön vaikuttaneen elämiinsä? 
 
7. Onko asiakkaan väkivallan käytön määrässä tapahtunut muutoksia väkivalta-

työn asiakasprosessin aikana? Jos, niin millaisia muutoksia? 
 
8. Kuinka kuvailet yhteistyön sujuneen Kanta-Hämeen perhetyö ry:n väkivaltatyön 

tiimin kanssa? 
 
9. Onko Kanta-Hämeen perhetyön tekemässä väkivaltatyössä ilmennyt kehitys-

kohteita? Jos on, niin mitä? 
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