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1 JOHDANTO

Poliisin toimenkuvaan kuuluu puuttua tilanteisiin, joissa Suomen perustuslain

(11.6.1999/731) määrittelemä yksilön oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen,

koskemattomuuteen ja turvallisuuteen on vaarassa. Näissä tilanteissa väkivallan uhka voi

olla ilmeinen. Kenttätyössä poliisi tapaa usein aggressiivisesti ja väkivaltaisesti käyttäytyviä

ihmisiä. Tutkinnassa taas tutkitaan paljon rikoksia, joiden tunnusmerkistön täyttyminen on

vaatinut väkivallan käytön. Jatkuva väkivallan kohtaaminen työssä voi aiheuttaa turhautu-

mista yksittäisessä poliisissa. Se voi aiheuttaa negatiivista asennoitumista kyseisiä työtehtä-

viä sekä tehtävillä tavattavia asiakkaita kohtaan. Kun jälleen kerran sama tekijä pahoinpite-

lee puolisonsa tai viikonloppuiltana humalaisten ihmisten välinen riitely päätyy nyrkkitap-

peluun, saattaa moni poliisi pohtia oman työnsä merkityksellisyyttä. Se voi vähentää jopa

työnteon mielekkyyttä. Poliisina väkivaltaa ei tarvitse hyväksyä, onhan ihmisten välinen vä-

kivalta yleisesti paheksuttavaa ja säädetty laissa rangaistavaksi. Väkivallan läsnäolo poliisin

työssä on kuitenkin tiedostettava ja poliisin tulee kohdella väkivallan tekijää teosta huoli-

matta asiallisesti. Yksi keino ymmärtää väkivaltaista ihmistä on ymmärtää syitä, jotka altis-

tavat yksilön käyttäytymään väkivaltaisesti.

Lähtökohdat elämään ovat erilaiset jokaisella ihmisellä eikä niihin pysty aina itse vaikutta-

maan. Ihminen ei saa mahdollisuutta valita sitä minkälaiset geenit hän saa, miten hän kehit-

tyy sikiöaikana, minkälaiseen perheeseen hän syntyy tai minkälaisen ympäristön ja ihmis-

suhteiden vaikutuksen alaisena hän elää. Tässä mainitakseni vain joitain ihmisen kasvuun ja

kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Nämä tekijät tarjoavat pohjan ihmisen ainutkertaiselle

ja yksilölliselle kehittymiselle. Niiden kautta rakentuu jokaiselle ihmiselle yksilöllinen

tunne-elämä sekä ajattelu- ja käyttäytymismallit. Aggressiivinen tai väkivaltainen käyttäy-

tyminen ei aina ole vain toimintaa, jolla halutaan tietoisesti vahingoittaa toisia. Se voi olla

opittu malli, jolla ihminen reagoi itselle epäedullisiin tilanteisiin. Jotkut ihmiset voivat olla

biologisten tekijöiden takia normaalia alttiimpia reagoimaan kiivaasti erilaisiin tilanteisiin.

Ihminen ei välttämättä teon hetkellä edes pysty itse vaikuttamaan tekoihinsa esimerkiksi

psykoosin takia. Taustalla olevat tekijät voivat olla jotain sellaisia, joita on mahdotonta ym-

märtää, jos ei osaa katsoa väkivallan tekijää yksilönä.

Olisi mustavalkoista arvottaa ihminen vain hänen tekojensa kautta. Jos pystyisi katsomaan

epäinhimillisen teon taakse, voisi ymmärtää sen taustalla vaikuttavat hyvinkin inhimilliset
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tekijät. Ihminen ei välttämättä pohjimmiltaan ole paha. Opinnäytetyöni käsittelee aggressii-

viselle ja väkivaltaiselle käyttäytymiselle altistavia tekijöitä, joita ovat biologiset tekijät, si-

kiöajan tapahtumat sekä lapsen kaltoinkohtelu.

2 VÄKIVALTA JA AGGRESSIO

2.1 Käsitteet

Opinnäytetyö käsittelee syitä, joiden seurauksena ihmisestä tulee aggressiivinen ja väkival-

tainen. Aggressio ja väkivalta kulkevat käsitteinä mukana koko opinnäytetyön ajan, joten

avaan tässä kappaleessa niiden sisällön.

2.1.1 Väkivalta

World Health Organisation (WHO) määritelmän mukaan väkivalta on fyysisen voiman tai

vallan käyttöä tai sillä uhkaamista. Sen todennäköisinä seurauksina voi olla fyysinen louk-

kaantuminen, perustarpeiden tyydyttämättä jättäminen, kehityksen häiriintyminen tai jopa

kuolema. (Dahlberg ym. 2005, 25 ja Perry 2009.) Väkivaltaisen teon tarkoituksena on va-

hingoittaa muita ihmisiä tai aiheuttaa toisissa ihmisissä pelkoa heidän oman turvallisuuden

tai terveyden puolesta. Väkivalta on tarkoituksellinen, yleisesti moitittava ja oikeudeton

teko. (Hart ym. 2014, 3.) Väkivaltainen teko voi olla fyysinen, psyykkinen tai seksuaalinen

(Dahlberg ym. 2005, 25). Väkivalta on yksi merkittävin syy kärsimykseen ja kuolemaan

maailmassa. Vuosittain 1,6 miljoonaa ihmistä kuolee väkivallan seurauksena. Väkivalta on

15-44 vuotiaiden ihmisten yleisin kuolinsyy maailmanlaajuisesti. (World Health Organi-

sation 2002.)

Väkivalta jaetaan kolmeen eri muotoon. Ensimmäisenä on ihmisen itselleen aiheuttama vä-

kivaltainen teko tai sen suunnittelu. Se sisältää itsensä vahingoittamisen esimerkiksi fyysi-

sesti sekä kaikenlaisen itsemurhakäyttäytyminen. Toisena ryhmänä on ihmisten välinen vä-
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kivalta, joka jaetaan kahteen ryhmään; perhe- ja parisuhdeväkivaltaan sekä kodin ulkopuo-

lella tapahtuvaan väkivaltaan. Jälkimmäisessä mukana voi olla ennestään tunnettu tai tunte-

maton henkilö. Kolmantena ryhmänä on kollektiivinen väkivalta, jossa yksilöt muodostavat

ryhmän. Tämä väkivallan muoto jakautuu poliittiseen, ekonomiseen ja taloudelliseen väki-

valtaan. (Dahlberg ym. 2005, 23 ja Perry 2009.)

Väkivaltaan johtavien riskitekijöiden ymmärtämiseksi väkivalta on kuvattu neljään eri ta-

soon ekologisella mallilla. Ekologinen malli tarkastelee tasoittain sitä, onko yksilöllä alt-

tiutta tai riskiä väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Mallin ensimmäinen taso on yksilötaso, joka

kuvastaa yksilön biologisia ja elämän aikaisempiin tapahtumiin liittyviä tekijöitä. Toisena

tasona on ihmissuhdeverkosto ja se kuvastaa yksilön läheisiä ihmissuhteita. Kolmantena ta-

sona on yhteisö, joka nimensä mukaisesti tarkastelee yksilön sosiaalisia suhteita ja lähiym-

päristöä. Neljäntenä tasona on yhteiskunta, joka tarkastelee yksilöä suhteessa yhteiskunnassa

vallitseviin normeihin, sääntöihin ja asenteisiin. (Dahlberg ym. 2005, 31-34 ja Perry 2009.)

2.1.2 Aggressio

Aggressiolla tarkoitetaan toisiin ihmisiin tai ympäristöön tahallisesti kohdistuvaa vahingol-

lista tai häiritsevää toimintaa (Sandström 2010, 195). Aggressio on biologisesta näkökul-

masta yksilön synnynnäinen ominaisuus, jonka avulla puolustetaan elinaluettaan, kohdiste-

taan oikein voimavarat ja mahdollistetaan onnistunut pariutuminen. Epäsopivana aggres-

siona provosoimisen seurauksena, ilman todellista uhkaa tai ympäristöstä tulevien signaalien

virheellisen tulkitsemisen seurauksena syntyvää aggressiota. (Aleyasin ym. 2018.) Aggres-

sio on tärkeässä roolissa väkivaltaisuuden ilmenemisessä (Baandrupt ym. 2017). Aggressii-

visuudella taas tarkoitetaan ihmisen persoonallisuuteen liittyvää hyökkäävyyttä tai vihamie-

lisyyttä. Aggressiivisuuteen taipuvaisen ihmisen tuntema viha kestää normaalia pidempään

ja on intensiivisempi kuin muilla ihmisillä. (Sandström 2010, 195.)

Aggression luokitteluja on monia. Yhden tavan mukaan aggressio luokitellaan sen kohteen

mukaan, eli kohdistuuko aggressio henkilöön itseensä vai muihin. Aggressio voidaan jakaa

sen ilmenemistavan mukaan verbaaliseen eli suulliseen tai fyysiseen aggressioon. Jo vuoden

ikäisillä lapsilla esiintyy fyysistä aggressiota, joka lisääntyy aina neljä vuotiaaksi asti ja nor-

maalisti vähenee sen jälkeen. Noin prosenttia väestöstä säilyttää epätavallisen voimakkaan



5

aggressiivisuuden, joka voi äärimmillään johtaa jopa henkirikosten tekemiseen. (Sandström

2010, 197.)

Aggressio voidaan jakaa myös reaktiiviseen ja proaktiiviseen aggressioon. Reaktiivista ag-

gressiota kuvastaa yksilön vihainen reagointi ulkopuolelta tulevaan provokaatioon tai uh-

kaan. (Viemerä 2006 ja Bortolato ym. 2016.) Aggressio voi syntyä myös turhautumisesta.

Reaktiivinen aggressio laukaisee suunnittelemattoman ja vihaisen hyökkäyksen uhkaajaa tai

turhautumisen kohdetta kohtaan. Tällaista aggressiota esiintyy kaikilla nisäkkäillä. (Blair

2016.) Proaktiivinen aggressio tarkoittaa ilman provokaatiota syntyvää julmaa käyttäyty-

mistä toista ihmistä kohtaan. (Viemerä 2006 ja Bortolato ym. 2016.) Tällaiseen käyttäyty-

miseen liittyy kyvyttömyys hallita omia tunteita, impulsiivisuus ja heikot sosiaaliset taidot.

Yksilö ei tunne empatiaa tai katumusta. Proaktiivisen aggression päämäärä voi olla esimer-

kiksi valta-aseman saavuttaminen eikä varsinaisesti toisen ihmisen tarkoituksenmukainen

loukkaaminen. Geenit yhdessä ympäristötekijöiden kanssa lisäävät alttiutta proaktiiviseen

aggressioon. (Bortolato ym. 2016.)

2.2 Mielenterveys

Psykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna väkivaltaiseen käyttäytymiseen vaikuttaa yksi-

lön persoonallisuus ja mielenterveys (Alvarez ym. 2008, 37). Väkivaltarikollisten ja etenkin

rikosten uusijoiden on todettu olevan kyvyttömiä hallitsemaan omaa impulsiivisuuttaan ja

ärtymystään (Stoat 2008). Lisääntynyt aggressiivisuus sekä huono turhautumisen sietokyky

ovat myös pääoireita psykopatiassa ja epäsosiaalisessa persoonallisuudessa (Derntl ym.

2013).

Epäsosiaalinen persoonallisuus edellyttää lääketieteellisen diagnoosin ICD-10:n mukaan

piittaamattomuutta sosiaalisia velvollisuuksia ja toisten tunteita kohtaan. Heikko itsehillintä

sekä huono turhautumisen sietokyky lisäävät alttiutta väkivaltaiselle ja aggressiiviselle käyt-

täytymiselle. Käyttäytyminen ei vastaa sosiaalisia normeja, jolloin ajautuu helposti ristirii-

tatilanteisiin yhteiskunnan kanssa. Vastuunottokyky omista tekemisistä on huono. Omaa

käyttäytymistä kaunistellaan ja sen seurauksista syyllistetään muita. Rangaistusten saaminen

ei muuta epäsopivaa käyttäytymistä. (Terveyskirjasto, luettu 17.10.2019.) Epäsosiaalinen
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persoonallisuushäiriö on neljällä prosentilla väestöstä. Vangeilla epäsosiaalisen persoonalli-

suushäiriön esiintyminen on kymmenen kertaa yleisempää kuin väestössä yleisesti. (Heik-

kilä ym. 2018.)

Psykopatia on epäsosiaalisen persoonallisuuden äärimuoto, jolle on ominaista häiriintynyt

moraalinen toiminta ja tunteettomuus (Glenn ym. 2009 ja Calhoun ym. 2012). Sen piirteitä

ovat petollisuus, itsekeskeisyys, valehtelu, mahtipontisuus, lipevyys, kyvyttömyys tuntea

syyllisyyttä, empatianpuute, impulsiivisuus ja pinnallinen tunne-elämä (Repo-Tiihonen

2007). Nämä oireet tulevat esiin jo varhaislapsuudessa ja jatkuvat koko aikuisiän. Psykopaa-

tit tekevät suhteellisen paljon väkivaltarikoksia ja heidän määrä vangeista on noin 25 pro-

senttia (Calhoun ym. 2012).

2.3 Selittäviä teorioita

Aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta voidaan selittää erilaisten teorioiden kautta. Vuosien

ajan eri teorioilla on selitetty käyttäytymistä hyvin rajatusta näkökulmasta. Nykyään on to-

dettu käyttäytymisen taustalla olevan useita eri tekijöitä sekä erilaisten teorioiden täydentä-

vän toisiaan.

2.3.1 Biologinen teoria

Biologisen teorian mukaan väkivaltainen käyttäytyminen on biologisten tekijöiden aiheutta-

maa eikä ympäristöllä ole sen syntymiseen vaikutusta. 1800-luvun alussa Franz Joseph Gall

esitti ajatuksen, että väkivaltaiset ja rikolliset pystyttään erottamaan heidän kallon muodon

perusteella. Myöhemmin pystyttiin osoittamaan, mitkä aivojen alueet olivat yhteydessä tiet-

tyihin fyysisiin toimintoihin. Tuolloin uskottiin, että aivojen alueista pystyttäisiin määrittä-

mään myös ne kohdat, jotka aiheuttavat väkivaltaisuutta. Nykyisin väkivallan uskotaan syn-

tyvän osittain biologisista tekijöistä. Yleisimmät selitykset löytyvät päähän kohdistuvasta

traumasta tai elimistön tuottamista aineista, kuten hormoneista ja välittäjäaineista. (Alvarez

ym. 2008, 30-33.)
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2.3.2 Kehityspsykologinen teoria

Psykoanalyysin kehittäjä on Sigmund Freud. Hänen mukaan ihminen on haluava yksilö, joka

tavoittelee mielihyvää ja tyydytystä, mutta joutuu samalla sopeutumaan todelliseen elämään

ja sen asettamiin rajoituksiin. Freudin mukaan ihmisellä on kaksi perusviettiä, joita ovat ag-

gressiivisuus ja seksuaalisuus. Aggression nähdään nousevan etenkin miehen seksuaalisuu-

desta. Aggressiivisuus on ihmisessä sisäsyntyistä ja sen nähdään olevan pääsääntöisesti tu-

hoavaa. Se kohdistuu muihin ihmisiin tai henkilöön itseensä. Teorian mukaan aggressiivi-

suus nähdään haluna hallita ympäröivää maailmaa. (Dennen 2005.)

2.3.3 Frustraatioteoria

Frustraatio- eli turhautumisteorian mukaan yhteiskunnan rakenteet ja kulttuuri aiheuttavat

turhautumista ja stressiä tietyissä ihmisryhmissä. Nämä ulkoiset seikat ajavat ihmiset väki-

valtaisiin tekoihin. (Alvarez ym. 2008, 42.) Terveyssosiologi Richard G. Wilkinsonin mu-

kaan epätasa-arvoinen tulojakautuminen ja sosiaalinen eriarvoisuus aiheuttavat turhautu-

mista alimmassa luokassa oleville ihmisille. Teorian mukaan nämä ihmiset pyrkivät puolus-

tamaan asemaansa yhteiskunnassa, minkä takia heidän stressitasonsa on todettu olevan

muuta väestöä korkeammalla. Sen takia heillä ilmenee lisääntynyttä aggressiivisuutta, joka

voi äärimmillään johtaa väkivaltaisiin tekoihin. (Kivivuori 2013, 72.) Merton puolestaan

esitti ihmisten elävän yhteiskunnassa, jonka järjestys rakentuu tiettyjen arvojen ja normien

mukaisesti. Ihmisillä ei kuitenkaan ole aina tarkoituksenmukaisia ja laillisia keinoja, joilla

nämä sosiaaliset päämäärät voisi saavuttaa. Tätä kutsutaan anomiaksi eli turhautumiseksi.

Sen seurauksena yhteiskuntaa säätelevät arvot ja normit alkavat menettää ihmisissä merki-

tyksen. Samalla ihmisten käyttäytyminen muuttuu väkivaltaisemmaksi. (Alvarez ym. 2008,

43-44.)

2.3.4 Oppimisteoria

Sosiaalisen oppimisen teorian luoja on Albert Bandura. Hänen kehittämän mallioppimisteo-

rian mukaan käyttäytymismalleja opitaan havainnoimalla aktiivisesti muiden käyttäytymistä

tai ohjeistusta sekä symbolisen mallin, esimerkiksi median, kautta. Oppiminen vaatii joko
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käyttäytymisen havainnoimisen tilanteen ulkopuolelta tai tilanteessa itse mukana olemisen.

Etenkin myönteisesti koetut aikuiset ovat mallioppimisen perusta. (Bandura 1971.) Käyttäy-

tymiseen vaikuttaa palkitseminen ja rangaistus. Jos tekijä saa esimerkiksi yleisen hyväksyn-

nän teolleen tai kokee siitä jonkinlaista tyydytystä, toistaa hän tätä toimintamallia todennä-

köisemmin myöhemmin. Banduran kuuluisa Bobo-nukke tutkimusasetelma testasi lasten

oppimista aikuisen käyttäytymisen kautta. Tulos osoitti, että lapset, jotka todistivat aikuisen

aggressiivista käyttäytymistä lelua kohtaan, käyttäytyivät myöhemmin myös itse aggressii-

visesti vastaavissa tilanteissa. (Hart ym. 2006.)

2.4 Laki ja väkivalta

Suomen rikoslakiin sisältyy rikoksia, jotka on säädetty laissa rangaistavaksi. Tuomio voi

olla rikosnimikkeestä riippuen sakkotuomio tai vankeustuomio. Monen rikoslaissa mainitun

rikosnimikkeen täyttyminen edellyttää jonkinlaista väkivallan käyttöä. Esittelen nämä rikos-

lain luvut seuraavaksi.

2.4.1 Väkivaltaisen teon kriminalisoiminen

Rikoslain 21. luku (21.4.1995/578) koostuu henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista.

Näitä ovat esimerkiksi murha, tappo ja pahoinpitely. Näiden rikosnimikkeiden täyttyminen

vaatii olennaisesti väkivallan käytön. Usein väkivaltainen teko johtaa johonkin seuraukseen,

kuten toisen ihmisen kuolemaan.

Rikoslain 20. luku (24.7.1998/563) koostuu seksuaalirikoksista, joita ovat esimerkiksi rais-

kaus ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Näiden rikosnimikkeiden täyttyminen vaatii vä-

kivallan käytön tai sillä uhkaamisen. Väkivallan käytöllä tai sillä uhkaamisella alistetaan

uhri seksuaaliseen tekoon.

Rikoslain 24. luku (9.6.2000/531) on laki yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta.

Esimerkiksi kunnianloukkauksen täyttyminen vaatii henkisen väkivallan käytön, mikä joh-

taa henkiseen kärsimykseen. Tunnusmerkistön täyttyminen ei siis aina vaadi konkreettista

väkivallan tekoa.
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2.4.2 Oikeutettu väkivalta

Rikoslain 4. luku (13.6.2003/515) pitää sisällään vastuuvapausperusteita. Jos ne vallitsevat

teon hetkellä, ei tekijää aina tuomita rangaistukseen tai rangaistusta voidaan lieventää.

Rikoslain 4. luvun 4 § on hätävarjelu, joka pitää sisällään henkilöön kohdistuvan jo aloitetun

tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen, jonka henkilö torjuu sellaisella puo-

lustuksella, jonka voidaan katsoa olevan samassa suhteessa hyökkäyksen voimakkuuteen

sekä muihin tilanteessa vallitseviin seikkoihin. Hätävarjelutilanteen katsotaan olevan voi-

massa niin kauan, että hyökkäys loppuu tai hyökkäyksen kohde pääsee pois tilanteesta. Myös

poliisimies on oikeutettu tarvittaessa hätävarjeluun.

Rikoslain 4. luvun 5 § on pakkotila. Pakkotilalla tarkoitetaan tilannetta, jossa suojataan oi-

keutettua etua uhkaavalta pakottavalta tai välittömältä vaaralta. Pakkotilan lisäksi tulee ar-

vioida myös muut tilanteessa vallitsevat seikat.

Rikoslain 4. luvun 6 § on voimakeinojen käyttö virkatehtävän tai muun syyn vuoksi. Polii-

simies on virkamies, joka voi virkatehtävän hoidon aikana käyttää oikeudellisesti tietyissä

tilanteissa voimakeinoja, jotka on määritelty Poliisilain 2. luvun 17. pykälässä (872/2011).

Voimakeinojen käyttö arvioidaan aina tehtävän tärkeyden ja kiireellisyyden, käytettävissä

olevien voimavarojen, kohteen vaarallisuuden ja muiden vallitsevien seikkojen olemassa-

olon mukaan. Poliisilain 2. luvun 19. pykälän mukaan poliisilla on oikeus käyttää äärimmäi-

sissä tilanteissa ampuma-asetta. Jos tekijä uhkaa henkilöä siten, että uhkauksen kohteen

henki tai terveys on välittömässä vaarassa, voi poliisimies käyttää ampuma-asetta tekijän

pysäyttämiseksi, jos lievempiä keinoja ei ole käytettävissä.
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää tekijöitä, joiden on tutkimuksellisesti todettu ai-

heuttavan aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Tarkoituksena ei siis ole luoda uutta

tietoa, vaan kerätä olemassa olevaa tietoa yhteen. Opinnäytetyölläni pyrin vastaamaan seu-

raaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Vaikuttaako ihmisen biologiset tekijät aggressiiviseen ja/tai väkivaltaiseen käyttäy-

tymiseen?

2. Millaisia ihmisen elinympäristöön liittyviä tekijöitä on olemassa, joihin yksilö ei

pysty itse vaikuttamaan, mutta joiden on todettu aiheuttavan aggressiivista ja/tai vä-

kivaltaista käyttäytymistä?

3. Onko biologisilla tekijöillä ja ympäristötekijöillä yhteisvaikutusta aggressiiviseen

ja/tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen?

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS

4.1 Kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyöni tein kirjallisuuskatsauksen muodossa. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena

on selittää, tutkia tai kuvailla jonkin olemassa olevan ilmiön ilmenemistä. Sen tarkoituksena

on löytää aiheeseen liittyvien tekijöiden välisiä yhteyksiä. (Hart 2018, 3.) Kirjallisuuskat-

sauksen avulla kerätään jo olemassa olevaa tutkittua tietoa tutkittavasta aiheesta. Yleensä

kirjallisuuskatsauksen tarkoituksen on vastata johonkin kysymykseen eli tutkimusongel-

maan. Kirjallisuuskatsausta ei voida lokeroida yksin kvalitatiiviseksi eli laadulliseksi tai

kvantitatiiviseksi eli määrälliseksi tutkimusmenetelmäksi, vaan se määräytyy kirjallisuus-

katsaustyypin mukaan. Kirjallisuuskatsaus jaetaan kolmeen eri tyyppiin; systemaattinen kir-

jallisuuskatsaus, meta-analyysi ja kuvaileva kirjallisuuskatsaus. (Salminen 2011, 4-6.)
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Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kokoaa yhteen tiettyyn aiheeseen liittyviä tutkimuksia.

Tutkimukset valitaan systemaattisella ja tarkoin rajatulla otannalla. Tutkimustuloksia ver-

taillaan ja tulokset kirjoitetaan tiivistetyssä muodossa. Systemaattista kirjallisuuskatsausta

selventää Finkin malli, joka jakaa katsauksen vaiheet seitsemään osaan.

1. Tutkimuskysymyksen asettaminen

2. Kirjallisuuden ja tietokantojen valitseminen

3. Hakutermit; sanat ja fraasit

4. Hakutulosten käytännön tason karsiminen; kieli, vuosi

5. Hakutulosten laadullinen karsiminen

6. Katsauksen tekeminen

7. Tulosten syntetisointi. (Salminen 2011, 9-11.)

Meta-analyysi jaetaan kvalitatiiviseen sekä kvantitatiiviseen meta-analyysiin. Kvalitatiivi-

sessa meta-analyysissä yhdistetään eri tutkimustuloksia tilastollisilla menetelmillä. Kvanti-

tatiivisessa meta-analyysissä eli metasynteesissä yhdistetään eri tutkimustuloksia ja etsitään

niiden välisiä yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia. Menetelmällä pystytään yleistämään tut-

kittavaa aihetta. (Hart 2018, 105.)

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on vapaamuotoinen ja laaja-alainen katsaus aiheeseen. Sen

avulla yhdistetään laaja-alaista tietoa yhdeksi kokonaisuudeksi, joka on helposti ymmärret-

tävää. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen otannan laajuutta tai valintaa ei ole säännelty yhtä

tiukasti kuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus jaetaan

narratiiviseen ja integroivaan katsaukseen. (Salminen 2011, 6.)

Narratiivinen katsaus on vähiten säännöstelty kirjallisuuskatsauksen muodoista. Se kuvaa

aihetta laajasti sekä sen historiallista kehittymistä. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus voidaan

jakaa toimitukselliseen, yleiskatsaukseen ja kommentoivaan. Se ei niinkään tarjoa analyyt-

tistä tulosta, vaan ennemminkin kokoaa olemassa olevaa tietoa yhteen loogiseksi kokonai-

suudeksi. Integroivalla katsauksella kuvataan aineistoa narratiivista katsausta laaja-alaisem-

min ja monipuolisemmin. Sen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tutkittavasta aiheesta.

Integroivassa katsauksessa aineistoa tarkastellaan paljon kriittisemmin kuin narratiivisessa

tutkimuksessa. (Salminen 2011, 7-9.)
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Opinnäytetyössäni käytän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen narratiivista menetelmää, joka

on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Opinnäytetyöni tarkoituksena on ke-

rätä yhteen tietoa yleisimmistä aivojen alueista ja toiminnoista, jotka johtavat aggressiivi-

seen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Näiden tekijöiden lisäksi tarkastelen sikiöaikaan ja

varhaislapsuuteen liittyviä ympäristötekijöitä, joihin ihminen ei pysty itse vaikuttamaan elä-

mänsä aikana. Sikiöaika ja varhaislapsuus ovat jokaiselle yksilölle ainutlaatuisia ja erilaisia

kokemuksia. Nämä ovat yksilön kehityksessä myös sellaisia tekijöitä, joihin ei yksilö itse

pysty vaikuttamaan, mutta jotka kuitenkin vaikuttavat olennaisesti yksilön kehitykseen. Ta-

voitteenani ei varsinaisesti ole uuden tiedon tuottaminen, vaan jo olemassa olevan tiedon

kokoaminen ja yhdistäminen helposti ymmärrettäväksi ja luettavaksi kokonaisuudeksi.

4.2 Aineiston haku ja valinta

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija alkaa aluksi kartoittamaan tutkimuskohdetta, jotta

ymmärtäisi sitä paremmin (Hirsjärvi ym. 2009, 181). Aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden

taustatekijöistä on olemassa paljon kirjallisuutta. Opinnäytetyöprosessini alussa tutustuin

kirjallisuuteen, joka käsitteli väkivaltarikollisille ominaisia geenejä sekä fysiologisia ja ana-

tomisia rakenteita. Kirjan innoittamana tutustuin muuhun alaan liittyvään suomen ja englan-

nin kieliseen kirjallisuuteen, joissa kerrottiin käyttäytymiseen vaikuttavista biologisista te-

kijöistä ja ympäristötekijöistä. Tutustuin myös kriminaalipsykologian ja kriminologian te-

oksiin ja kartoitin, toistuiko näissä joitain yhteneviä selittäviä tekijöitä väkivaltaisuudelle.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija kerää materiaalia niin pitkään, että hän huomaa sa-

mojen asioiden kertaantuvan. Tällöin aineisto on saavuttanut riittävän saturaation. (Hirsjärvi

ym. 2009, 182.)

Valitsin opinnäytetyössäni käsiteltäviksi osa-alueiksi sellaiset biologiset syyt ja ympäristö-

tekijät, joista on olemassa tieteellisesti tutkittua näyttöä. Kriteereinä opinnäytetyöhön vali-

tuille osa-alueille oli se, että niitä käsiteltiin vähintään kolmessa tutkimustuloksiin pohjau-

tuvassa artikkelissa tai teoksessa. Opinnäytetyössäni käsittelen aggressiivisuuden ja väkival-

taisuuden biologisista taustatekijöistä MAO-A-geenin, aivojen osista etuotsalohkon, limbi-

sestä järjestelmästä mantelitumakkeen sekä aivokammiot. Ympäristötekijöihin liittyvistä te-
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kijöistä otin mukaan synnytyksen ja äidin vaikutuksen sikiön kehitykseen sekä vuorovaiku-

tuksen perheen kanssa. Ihminen on psyykkis-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus ja jokainen

näistä alueista vaikuttaa osaltaan ihmisen kehittymiseen.

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus oli pääsääntöisesti englannin kielistä, joten tein opinnäyteyön

aineistohaut englanniksi. Tein hakuja internetissä GoogleScholarista vapaalla haulla sekä

PubMed- ja Cepol-hakukoneilla. Hakusanoina käytin sanoja aggression, violence, violent

behavior tai violent crime. Näihin hakusanoihin yhdistin biologisiin tekijöihin liittyen sanat

MAO-A, frontal lobe, amygdala ja cavum septum pellucidum. Ympäristötekijöihin liittyen

yhdistin hakusanoihin sanat pregnancy sekä smoking tai depression. Vanhemmuuteen ja per-

heeseen liittyvät haut tein yhdistämällä alussa mainitut hakusanat termeihin parenting style,

family tai family function. Aihealueiden taustakirjallisuuden haussa käytin pääsääntöisesti

Terveyskirjastoa ja Duodecimia. Näistä löytyvät artikkelit ovat alan asiantuntijoiden kirjoit-

tamia ja perustuvat kansallisiin hoitosuosituksiin ja lääkäreiden käsikirjoihin.

Artikkelien ja kirjallisuuden sisäänotossa ja poissulussa käytin seuraavia rajauksia. Hyväk-

syin lähdekirjallisuudeksi tutkimus- ja lehtiartikkelit sekä kirjoitetut teokset. Artikkelien tuli

olla julkaistuna tieteellisessä lehdessä tai nettisivustolla. Artikkelien tuli olla ilmaisia ja

niistä piti olla saatavilla kokonainen pdf-versio internetissä. Kirjoitusvuoden rajasin vuosiin

2000-2019. Kirjoitettujen teosten piti pohjautua tutkittuun tietoon ja löytyä internetistä tai

paperiversiona. Taustakirjallisuudeksi hyväksyin myös ennen vuotta 2000 kirjoitetut teokset

ja artikkelit. Lääketieteeseen liittyvät ihmisen fysiologiset toiminnot ovat kuitenkin pääsään-

töisesti pysyneet muuttumattomina vuosikymmenien ajan. Aineiston kirjoituskieleksi hy-

väksyin englannin ja suomen kielen. Hakutuloksista rajasin pois ne tulokset, jotka liittyivät

johonkin krooniseen sairauteen, esimerkiksi Alzheimerin taudin tai epilepsian aiheuttamaan

luonteen muuttumiseen. Otannan ulkopuolelle jätin myös ne artikkelit, jotka liittyivät johon-

kin tiettyyn väkivallan muotoon, esimerkiksi parisuhdeväkivaltaan. Haun ulkopuolelle raja-

sin myös jonkin aatteen tai uskontokunnan yllyttämänä tehdyt väkivallan teot ja radikalisoi-

tumisen.

Opinnäytetyöhöni valitsin jokaiseen aihealueeseen 4-8 artikkelia, jotka käsittelivät aggres-

siivisuutta ja väkivaltaisuutta aina halutusta näkökulmasta. Artikkelien tarkkaa määrää tär-

keämpää oli se, että jokainen artikkeli toi uutta näkökulmaa tutkittavaan aiheeseen. Käyttä-

mästäni lähdekirjallisuudesta suurin osa oli kansainvälisiä tutkimuksia.
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5 BIOLOGISET TEKIJÄT

Perimällä on todettu olevan vaikutusta käyttäytymistapoihin. Useiden geenien yhteisvaiku-

tus tai tiettyjen geenien vuorovaikutus tietynlaisen ympäristön kanssa voi ilmentyä yksilön

väkivaltaisena käyttäytymisenä. (Kivivuori 2013, 121.)

5.1 MAO-A-geeni

Monoamiinioksidaasi (MAO) -geenin tehtävä on pilkkoa välittäjäaineita aivoissa. Geeniä on

kahta muotoa, MAO-A ja MAO-B, jotka molemmat sijaitsevat X-kromosomissa. MAO-A-

geeni koodaa MAO-A-entsyymiä ja MAO-B-geeni taas MAO-B-entsyymiä. MAO-A-ent-

syymin tehtävä on pilkkoa aivoissa välittäjäaineita, kuten dopamiinia ja serotoniinia. MAO-

B-entsyymi pilkkoo välittäjäaineista esimerkiksi fenetyyliamiinia ja bentsyyliamiinia. (Chen

ym. 2006 ja Comasco ym. 2018.) Naisilla on sukupuolikromosomeina kaksi X-kromosomia

ja miehillä taas X- ja Y-kromosomi Jos miehellä esiintyy muutos X-kromosomissa, ilmenee

se myös varmuudella hänen perimässään. Naisilla kyseinen X-kromosomi voi peittyä toisen

X-kromosomin alle, jolloin se ei näy ilmiasussa. Koska naisista on vaikea erottaa sitä, kuka

kantaa tätä kyseistä X-alleelia, tutkimuksissa on käytetty lähinnä miehiä. (Comasco ym.

2018.)

MAO-A-geenin toiminta voi olla hidastunut, jolloin välittäjäaineiden hajoaminen elimis-

tössä on hitaampaa. Geenin alentunut toiminta hidastaa dopamiiniaineenvaihduntaa, jolloin

dopamiinin pitoisuus aivoissa kasvaa ja säilyy pidempään. Aivojen korkealla dopamiinita-

solla on todettu olevan yhteys äkkipikaiseen aggressiivisuuteen. MAO-A-geeni yhdistettynä

runsaaseen päihteiden käyttöön lisää entisestään riskiä väkivaltaiselle käyttäytymiselle,

koska päihteiden käyttö lisää myös dopamiinin pitoisuutta aivoissa (Goldman ym. 1995).

Tutkimuksella on saatu näyttöä sille, että alentunut MAO-A-geenin toiminta aiheuttaa suu-

rempaa aggressiivisuutta provosoivissa ja itselle epäedullisissa tilanteissa verrattuna niihin

yksilöihin, joilla on aktiivisempi MAO-A-geenin toiminta (Cowden ym. 2008). Ne yksilöt,

joilla on todettu tämän geenin toiminnon hidastuminen, on todettu aktiivisuuden kasvua va-

semmassa mantelitumakkeessa ja aktiivisuuden laskua etuotsalohkossa (Blasi ym. 2006).
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Koska MAO-A-geenin alentuneen toiminnan on todettu aiheuttavan aggressiivisuutta ja vä-

kivaltaisuutta kutsutaan geeniä nimellä ”warrior gene” (Chester ym. 2015).

MAO-A–entsyymi hajottaa välittäjäaine serotoniinia ja sen hajoamistuotteena syntyy 5-hyd-

roksi-indolietikkahappoa (5-HIAA) (Comasco ym. 2018). Serotoniini mahdollistaa her-

moimpulssien siirtymisen solusta toiseen aivoissa. Ilman serotoniinia hermoimpulssi ei

siirry tai jos siirtyykin, se on epätäydellinen tai vääristynyt. (Alvarez ym. 2008.) Aivojen

alentunut 5-HIAA pitoisuus on yhteydessä lisääntyneeseen impulsiivisuuteen ja kontrolloi-

mattomaan aggressiiviseen käyttäytymiseen. Niin eläimille kuin ihmisille tehdyissä tutki-

muksissa on todettu alhaisella serotoniiniaineenvaihdunnalla ja aggressiivisella käyttäyty-

misellä olevan yhteys. (Caramaschi ym. 2009.) Tutkimuksilla on saatu ristiriitaista näyttöä

sille, onko aikuisiällä ilmenevä epäsosiaalinen käyttäytyminen seurausta lapsuuden aikai-

sesta kaltoinkohtelusta ja että MAO-A-geenillä olisi vaikutusta tähän. Joistain tutkimuksista

on saatu tulokseksi, että epäsosiaalinen käyttäytyminen kasvaa, kun heikentyneen MAO-A-

geenin toiminnan yhdistää huonoihin lapsuudenaikaisiin kasvuolosuhteisiin (Caspi ym.

2002). Toisaalta on saatu myös tuloksia siitä, ettei MAO-A-geenillä ole yhteyttä lapsuuden-

aikaiselle kaltoinkohtelulle ja epäsosiaaliselle käyttäytymiselle myöhemmässä elämässä

(Boardman ym. 2015). Miehillä, joilla on todettu MAO-A-geenin perimä, on todettu olevan

8 %:a vähemmän harmaata ainetta mantelitumakkeessa ja aivokuoressa. Tämä voi heikentää

tunteiden kokemista. (Raine 2013, 260.)

Suomalaisille vangeille tehdyssä tutkimuksessa on todettu monen väkivaltarikollisen kanta-

van MAO-A-geenin hidastunutta muotoa. Tutkimuksen mukaan suomalaisista vakavan vä-

kivaltarikoksen tehneistä rikollisista yhdeksällä prosentilla oli alentunut MAO-A-geenin toi-

minta. (Goldman 1995.) MAO-A-geenin muutos on myös nimetty sairaudeksi nimeltä Brun-

nerin oireyhtymä. Sairauden oireina ovat lievä kehitysvammaisuus, äärimmäinen reaktiivi-

nen aggressiivisuus sekä väkivaltainen ja impulsiivinen käyttäytyminen. (Comasco ym.

2018.)

5.2 Viha ja hormonit

Autonominen hermosto vastaa elimistön sileiden lihassolujen, sydänlihaksen ja rauhasten

säätelystä, joka tapahtuu tiedostamatta. Sen avulla kohdesolujen toimintaa voidaan joko
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kiihdyttää tai estää. Autonominen hermosto jaetaan sympaattiseen ja parasympaattiseen her-

mostoon. Sympaattisen hermoston toiminta käynnistyy stressaavissa ja fyysisesti vaativissa

tilanteissa. Esimerkiksi sykkeen nousu ja hikoilu ovat sympaattisen hermoston aikaansaa-

maa aktivaatiota. Parasympaattinen hermosto puolestaan aktivoituu levon aikana ja tehostaa

ruoansulatusta. (Bjålie ym. 2007, 84-90.)

Asetyylikoliini on välittäjäaine, jota erittyy autonomisen hermoston hermoliitoksissa. Pa-

rasympaattiset hermosyyt vapauttavat vain asetyylikoliinia ja sympaattiset hermosyyt va-

pauttavat sen lisäksi myös adrenaliinia ja noradrenaliinia. (Bjålie ym. 2007, 89-90.) Auto-

nomisen hermoston ylin säätelykeskus on väliaivoissa sijaitseva hypotalamus. Hypotalamus

on yhteydessä limbiseen järjestelmään sekä aivokuoreen. Osa limbisestä järjestelmästä vas-

taa tunne-elämän säätelystä ja aivokuori älyllisen toiminnan sekä tietoisuuden ylläpitämi-

sestä. Tämän takia ihmisen ajatuksilla ja tunteilla on vaikutus autonomiseen hermostoon.

(Bjålie ym. 2007, 92.)

Stressaavassa tilanteessa aivoissa sijaitseva hypotalamus erittää kortikotropiinin vapauttaja-

hormonia eli kortikoliberiiniä. Kortikoliberiinin vapautuminen stimuloi aivolisäkettä, joka

vapauttaa kortikotropiini nimistä hormonia. Kortikotropiini edistää puolestaan lisämunuais-

kuoren hormonien erittymistä. (Paunula 1993.) Lisämunuainen tuottaa kortikoideja, jotka

ovat steroidihormoneja. Yksi näistä kortikoideista on glukokortikoidi, joka osallistuu hiili-

hydraattien aineenvaihduntaan. Stressireaktiossa yksi tärkeimmistä glukokortikoideista on

kortisoli. Kortisolin erityksen määrä on siis riippuvainen hypotalamuksen ja sitä kautta ai-

volisäkkeen erittämien hormonien määrästä. (Bjålie ym. 2007, 155-156.)

Stressi voi olla psyykkistä sekä fyysistä. Pitkäkestoisen stressin aikana hypotalamus-aivoli-

säke-lisämunuaiskierto on jatkuvasti yliaktiivinen. Sen seurauksena elimistön glukokorti-

koidi pitoisuus nousee, jonka seurauksena mantelitumakkeen tietyt reseptorit aktivoituvat.

Mantelitumakkeen jatkuvan aktiivisuuden seurauksena sen rakenteeseen ja toimintaan voi

tulla pysyviä muutoksia. (Cui ym. 2018.) Mantelitumakkeen ja hypotalamuksen aktiivisuu-

den on todettu lisääntyvän ihmisen joutuessa uhatuksi. Kiertoreaktio voi aktivoitua myös

turhautumisen ja provosoitumisen seurauksena, jonka seurauksena ilmenee impulsiivista ag-

gressiivisuutta. (Blair 2016.)
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Kortisolin erittyminen on tärkeässä asemassa tunteiden kokemisessa. Jos kortisolin pitoisuus

elimistössä on vähäinen stressaavan tilanteen aikana, ei normaaliin stressireaktioon liittyvät

elimistön fyysiset muutokset synny yhtä voimakkaana. Kortisolin erityksen on todettu vä-

hentyneen epäsosiaalisilla henkilöillä stressaavissa tilanteissa. Epäsosiaalisilla henkilöillä on

todettu olevan normaalia alhaisempi kortisolitaso jo lapsesta alkaen. (Hallikainen ym. 2016.)

Stressireaktion yksi fysiologisista muutoksista on sykkeen nousu. On esitetty teoria, että ma-

tala leposyke voi lisätä riskiä syyllistyä väkivaltarikoksiin ja rikoksiin yleensäkin. Heillä

hidasta leposykettä ei voida selittää esimerkiksi hyvällä peruskunnolla, fyysisellä koolla tai

painolla eikä päihteiden käytöllä. (Kivivuori 2013, 113.) Alhaisen leposykkeen on todettu

aiheuttavan pelottoman ja estottoman luonteen jo varhaislapsuudessa. Tämä voi johtaa ag-

gressiivisuuteen, koska lapsi mahdollisesti hakeutuu herkästi tappeluihin pelottoman luon-

teensa takia. Pelottoman luonteen omaaville rikollisille mitkään rikoksesta seuranneet ran-

gaistukset eivät toimi pelotteena. Sen takia he eivät lopeta rikollista toimintaa rangaistuksista

huolimatta ja käyttäytyvät sääntöjen ja normien vastaisesti. (Kivivuori 2013, 113 ja Raine

2013, 103.) Alhainen leposyke ei kuitenkaan aina johda rikollisuuteen eikä teoriaa voida

yleistää.

5.3 Aivot

Aivot painavat keskimäärin 1,3 kilogrammaa ja niiden tehtävänä on vastaanottaa ja välittää

tietoa, joka tulee ympäristöstä tai muualta elimistöstä (Ilmoniemi, luettu 28.9.2018). Aivojen

eri osat ovat isoaivot, pikkuaivot, selkäydin sekä aivorunko. Isoaivot jakautuu otsa-, ohimo,

päälaki- ja takaraivolohkoon (kuva 1). Isoaivot ovat aivojen suurin osa. Isoaivot jakautuu jo

varhaisen kehityksen aikana kahteen eri aivopuoliskoon, joita yhdistää aivokurkiainen. Ai-

vojen pinta eli aivokuori on poimuttunutta, josta muodostuu aivopoimuja. Aivokuori on

myös jakautunut aivouurteiksi, joita ovat keski- ja sivu-uurre. Aivojen poimuttuneisuus on

tyypillistä juuri ihmisten aivoille. Isoaivojen kehittyneisyyden takia ihminen on älykkäämpi

ja luovempi kuin muut selkärankaiset. (Bjålie ym. 2007, 75-78.)

Epäsosiaalisten ja väkivaltaisten ihmisten aivokudosta on tutkittu magneettikuvauksella

(MRI = magnetic resonance imaging) ja positroniemissiotomografiakuvauksella eli PET-
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kuvauksella, jolla saadaan kolmiulotteinen kuva aivoista. Etenkin impulsiivisesti käyttäyty-

villä väkivaltarikollisilla on todettu usein olevan aivojen toiminnanhäiriöitä. Aivojen toimin-

nan muutoksia voivat aiheuttaa myös esimerkiksi aivovauriot, kasvaimet ja muunlaiset trau-

mat. (Alvarez ym. 2008, 36.)

Kuva 1. Aivojen lohkot

© Soinvirta 2019
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5.3.1 Etuotsalohko

Ihmisillä on muita eläinlajeja kehittyneempi otsalohko. Erityisesti otsalohkon etuosan kehi-

tyksen uskotaan olevan syynä ihmiselle tyypilliseen ryhmäkäyttäytymiseen ja yhteistyötai-

toihin. Lajinkehityksen kannalta on ollut suotuisaa, ettei ryhmän sisällä esiinny aggressii-

vista käyttäytymistä muita ryhmäläisiä kohtaan. Juuri etuotsalohkon tehtävä on säännellä

ihmissuhteita, prosessoida sosiaalisia suhteita ja estää aggressiivinen toiminta. (Kivivuori

2013, 115.) Etuotsalohko ja etuaivokuori estävät ja säätelevät limbisen järjestelmän aktiivi-

suutta. Limbinen järjestelmä osallistuu aggressiivisen käyttäytymisen syntymiseen.

(Baandrupt ym. 2017.)

Etuotsalohko ja mantelitumake ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yhdessä nämä ai-

vojen alueet mahdollistavat käyttäytymisen kontrolloimisen ja optimaalisen päätöksenteon.

(Becker ym. 2015.) Koeasetelmalla on testattu sitä, pystyykö ihminen muuttamaan käytös-

tään itselleen myönteiseen suuntaan uhkapelin aikana. Kokeessa oli neljä korttipakkaa. Kun

valitsi kortin A tai B-korttipakasta voitti 100 dollaria. Jos taas valitsi kortin pakasta C tai D,

voitti 50 dollaria. Jokaisesta valitsemasta kortista menetti myös rahaa. Koehenkilön tavoite

oli kerätä kokeen aikana mahdollisimman paljon rahaa. Pakat C ja D olivat koehenkilölle

kokonaisarvostellen kannattavimmat vaihtoehdot. Näistä pakoista sai vähän rahaa, mutta

myös rahan menetykset olivat pieniä. Pakasta A ja B puolestaan sai suuremman määrän ra-

haa, mutta rangaistuksena oli suurempi rahan menetys. Henkilöt, joilla oli vahingoittunut

mantelitumake tai etuaivokuori, valitsivat kokeen aikana kortteja jatkuvasti korttipakoista A

ja B, vaikka tiesivät siitä seuraavan suuren rahamäärän menetyksen eli suuremman rangais-

tuksen. (Anderson ym. 2018 ja Bechara ym. 2000.)

Vaurioituneen otsalohkon takia vanhoista virheistä oppiminen on mahdotonta. On todettu,

että monilla rikollisilla ei ole kykyä oppia lopettamaan rikollista toimintaa siitäkään huoli-

matta, että saavat siitä jatkuvasti rangaistuksia. (Bechara 2000.) Impulsiiviset ja epäsosiaa-

liset psykopaatit ovat erityisen herkkiä palkkioiden tavoittelulle. Heidän aivojen mielihyvä-

keskus vapauttaa mielihyvähormoni dopamiinia palkkioiden saavuttamisesta enemmän kuin

muiden ihmisten. Mielihyvän tunteen tavoittelu ajaa heitä tavoittelemaan palkkioita hinnalla

millä hyvänsä. Raha onkin motiivina psykopaattien tekemissä rikoksissa 45 prosentissa ta-

pauksista. (Raine 2013, 167-168.)
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Neurologisissa tutkimuksissa on todettu, että henkilöt, joilla on tullut mekaaninen vakava

vamma etuotsalohkoon, käyttäytyvät usein impulsiivisesti sekä estottomasti eivätkä ym-

märrä käyttäytymisensä seurausta. Näiden henkilöiden käytös ennen traumaa on ollut nor-

maalia ja täysin erilaista verrattuna vammautumisen jälkeiseen aikaan. (Raine ym. 2006.)

Vamman on todettu lisäävän myös aggressiivisuutta, joka voi ilmentyä väkivaltaisina pur-

kauksina ja persoonallisuuden muuttumisena (Koliatsos ym. 2016). Vastaavanlaista persoo-

nallisuuden muutosta ei ole havaittu ihmisillä, joilla on tapahtunut aivovaurio johonkin muu-

hun kohtaan aivoissa kuin etulohkon alueelle (Brower ym. 2001). Aggressiivisen käyttäyty-

misen ilmentymisen todennäköisyyttä lisäsi vaurion vakavuus ja tajuttomuus vaurion yhtey-

dessä. Jos henkilö oli ennen traumaa ollut taipuvainen aggressiivinen käyttäytymiseen, hän

oli käyttänyt huumeita tai hänellä oli todettu ahdistuneisuushäiriö, ilmeni aggressiivinen

käyttäytyminen suuremmalla todennäköisyydellä. (Koliatsos ym. 2016.)

5.3.2 Mantelitumake

Aivot keräävät tietoa ympäröivästä maailmasta eri aistien kautta. Aistinelinten kautta tieto

siirtyy sähköisinä signaaleina hypotalamukseen ja ohimolohkon sensoriseen aivokuoreen,

josta viesti aistimuksista kulkeutuu sähköisesti amygdalaan eli mantelitumakkeeseen. Man-

telitumakkeen keskustumakkeen kautta aistitieto siirtyy sähköisesti aivorunkoon ja hypota-

lamukseen, joissa aistimus muuttuu fysiologisiksi muutoksiksi. (Pitkänen 1998.) Mantelitu-

makkeen sijainti aivoissa kuvassa 2.

Mantelitumakkeen tärkeimpänä tehtävänä on tunteiden muistaminen ja tiedon prosessointi.

Mantelitumakkeen toiminta on tärkeässä osassa pelolle ehdollistumisessa. Erityisesti tunne-

pitoiset signaalit saavaa mantelitumakkeen aktivoitumisen aikaan. (Beaver 2009, 19 ja Pit-

känen 1998.) Mantelitumake on olennaisessa osassa aggressiivisten tunteiden ilmentymi-

sessä ja niiden hallitsemisessa (Loomans 2013, 102).

Mantelitumakkeen on todettu olevan päätöksenteossa olennainen aivojen osa etuaivolohkon

ja hypotalamuksen lisäksi. Mantelitumakkeen häiriöstä kärsivillä ihmisillä on todettu olevan

huonontunut päätöksentekokyky myös paineistetussa tilanteessa. Heillä ei ole siis kykyä

tehdä sellaisia päätöksiä, jotka voisivat olla myös päätöksen teon jälkeen heille edullisia. He
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tekevät päätöksensä ajatellen ainoastaan päätöksenteon aikana vallitsevia olosuhteita. (Be-

chara ym. 2000.)

Psykopatiaan liittyy usein toiminnanhäiriö mantelitumakkeessa ja hippokampuksessa. Psy-

kopaatin mantelitumakkeen harmaan aineen pitoisuus on laskenut verrattuna yleiseen väes-

töön. (Calhoun ym. 2012.) Tutkimuksessa on kuvattu provosoivassa tilanteessa sellaisten

väkivaltarikollisten aivoja, joilla on todettu psykopaattisia piirteitä (n = 46). Väkivaltarikol-

listen mantelitumakkeiden aktiivisuuden todettiin olevan selvästi suurentunut suhteessa ver-

rokkiryhmään. Provosoimisen seurauksena vastaavasti etuotsalohkon ja limbisen järjestel-

män yhteyden todettiin olevan heikentynyt. Sen takia etuotsalohko ei pysty hillitsemään lim-

biseen järjestelmään tulevia signaaleja, eikä sitä kautta tunteiden hallintaa. Psykopaateilla

onkin todettu olevan kasvava riski aggressiiviseen käyttäytymiseen. (Baandrupt ym. 2017.)

Kuva 2. Mantelitumakkeen sijainti aivoissa

© Soinvirta 2019
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Mantelitumake on tärkeässä osassa tunteiden hallinnassa. Psykopaateilla kuitenkin tunne-

elämän säätely on häiriintynyt eikä heillä herää samalla tavalla empatian tunteita. (Loomans

ym. 2013, 92 ja Calhoun ym. 2012.) Tämän takia psykopaatteja kuvastaakin usein empatian

puute, eikä heillä ole kykyä katua tekojaan tai tuntea syyllisyyttä teoistaan (Calhoun ym.

2012).

Tiede tuntee useita tapauksia, jossa häiriö mantelitumakkeessa on aiheuttanut normaalisti

käyttäytyvän ihmisen persoonallisuuden muuttumisen aggressiiviseksi ja jopa psykopaat-

tiseksi (Puttonen 2019 ja Calhoun ym. 2012). Häiriö on johtunut esimerkkitapauksissa pään-

sisäisestä kasvaimesta, joka on painanut mantelitumaketta ja näin vaikuttanut sen toimin-

taan. Mantelitumakkeen toiminnan muutos on saanut aikaan persoonallisuuden muutoksen.

Nämä ihmiset ovat päätyneet tekemään vakavia väkivallan tekoja, jotka ovat johtaneet viat-

tomien ihmisten kuolemaan. Edes henkilöt itse eivät ole pystynyt antamaan syytä teoilleen.

Lopulta henkilöt ovat voineet päätyä tekemään itsemurhan. Ainoa tekoa puoltava syy on

löytynyt mantelitumaketta painavasta kasvaimesta, joka on pystytty paikallistamaan vasta

tekijän kuoleman jälkeen tehdyssä ruumiinavauksessa. Kasvaimen ainoa näkyvä oire on siis

ollut henkilön persoonallisuuden muutos. (Puttonen 2019.)

5.3.3 Aivokammiot

Aivokammiot sijaitsevat aivokurkiaisen alapuolella aivojen keskilinjan kohdalla. Aivokam-

mioita on neljä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja selkäytimeen. Etummaiset aivokammiot

ovat nimeltään sivukammiot, jotka sijaitsevat oikealla ja vasemmalla aivopuoliskolla. Kol-

mas aivokammio on väliaivoissa ja neljäs aivokammio selkäytimen ja pikkuaivojen välissä.

Aivokammioiden suonipunokset muodostavat likvoria eli aivo-selkäydinnestettä 500 milli-

litraa vuorokaudessa ja se vaihtuu jatkuvasti. Aivokammioista likvor ohjautuu aivojen ja

selkäytimen ympärille, josta se poistuu laskimovereen. Likvorin tehtävä on suojata aivoja ja

selkäydintä ulkopuolelta tulevilta iskuilta sekä tukea niitä. Se toimii aivojen laajenemispus-

kurina eli jos aivoissa on liikaa painetta, elimistö poistaa likvoria ja tekee näin tilaa jäykän

kallon sisään. (Bjålie ym. 2007, 66-69.)
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Normaalisti sivuaivokammioiden väliseinämä erottaa nesteen täyttämät aivokammiot toisis-

taan. Väliseinä koostuu valkoisesta ja harmaasta aineesta. Seinämä muodostuu kahden eril-

lisen kalvon yhdistymisestä. Sikiön ollessa kahdentoista viikon ikäinen näiden kahden kal-

von väliin muodostuu onkalo, joka sulkeutuu normaalisti kuuden viikon jälkeen vauvan syn-

tymästä. Onkalon sulkeutuminen on seurausta hippokampuksen, mantelitumakkeen ja mui-

den pään keskilinjassa olevien rakenteiden nopeasta kasvusta. Jos kalvojen yhdistyminen ei

tapahdu, jää kahden kalvon väliin pysyvä onkalo, jota kutsutaan nimellä cavum septum pel-

lucidum (CSP), katso kuva 3. (Anderson ym. 2018 ja Colletti ym. 2010.) Normaali kalvojen

välinen etäisyys toisistaan on alle 1 mm. Tilastollisesti merkittävänä löydöksenä pidetään,

jos kalvojen välinen etäisyys on tutkimuksesta riippuen 4-6 millimetriä. Mittaus tehdään ku-

vaamalla aivot magneettikuvantamisella. (Anderson ym. 2018 ja Colletti ym. 2010.)

Sivukammiot ovat mukana vaistojen, käyttäytymisen, mielialan ja tunnereaktioiden synty-

misessä. Eläimillä aivokammioiden seinämällä on todettu olevan olennainen tehtävä aggres-

sion säätelyssä. Eläinkokeilla on saatu selville, että seinämän stimuloiminen estää aggression

syntymisen, kun taas seinämän vaurioitumisen on todettu aiheuttavan aggressiivisen käyt-

täytymisen lisääntymistä. (Colletti ym. 2010.) Tilastollisesti merkittävä yhteys on saatu ai-

kuisilla, väliseinämän rakennepoikkeavuudella ja aggressiivisella käyttäytymisellä. Nuorten

käytöshäiriöille ja aivoissa esiintyvälle rakennepoikkeavuudelle ei ole saatu tutkimuksissa

tilastollisesti merkittävää yhteyttä. Osittain tämä johtuu siitä, että nuoria, joilla on tämä ra-

kennepoikkeama, on suhteellisen vähän. (Blair 2016.) Nyrkkeilijöiden aivoissa on todettu

olevan tällainen rakennepoikkeavuus muuta väestöä yleisemmin. Päähän kohdistuneiden is-

kujen ei uskota aiheuttavan kalvojen välitilan syntymistä. Henkilöiden, joilla on CSP, usko-

taan ajautuvan fyysisen nyrkkeilyharrastuksen pariin, koska CSP lisää aggressiivisuutta.

(Raine 2013, 158-160.)

Eläimillä on todettu normaalin seinämän rakenteen olevan positiivisessa yhteydessä sosiaa-

liseen kanssakäymiseen ja ryhmäkäyttäytymiseen. Seinämän vaurioitumisella on taas to-

dettu olevan yhteys epäsosiaaliseen käyttäytymiseen ja jopa psykopaattisten piirteiden esiin-

tuloon. Ihmisillä, joilla on todettu CSP, on enemmän epäsosiaalista persoonallisuutta, psy-

kopatiaa ja rikollista käyttäytymistä, kuin vertailuryhmällä. Henkilöillä, jotka olivat tehneet

rikoksia, mutta joilla ei oltu todettu epäsosiaalista persoonallisuutta, oli verrokkiryhmää suu-

rempi CSP. (Colletti ym. 2010.) Ne ihmiset, joilla on todettu merkittävästi laajentunut CSP,
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ovat saaneet psykopatiatesteissä verrokkeja suurempia pistemääriä. Etenkin tunteisiin ja ih-

missuhteisiin liittyvistä kysymyksistä testiryhmä sai suurempia pistemääriä. (Anderson ym.

2018.) Suomalainen tutkimuksen mukaan väkivaltarikollisilla, joilla oli todettu epäsosiaali-

nen persoonallisuus tai psykopatia, ei taas ollut verrokkiryhmää suurempi CSP (Aronen ym.

2013).

Kuva 3. Läpileikkauskuva aivoista
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6 SIKIÖAIKA

Kaikilla nisäkkäillä, niin myös ihmisillä, jälkeläiset ovat syntymisen jälkeen täysin riippu-

vaisia äideistään. Äiti ensisijaisesti tarjoaa ravinnon sekä fyysisen ja henkisen vuorovaiku-

tuksen. Ihmisten aivot kehittyvät aina sikiöajasta lähelle aikuisikää. Yhtenä kehityksen mah-

dollistajana on aivojen ulkopuolelta tulevat ärsykkeet, joille sikiö altistuu jo kehittyessään

äidin kohdussa. Hengissä selviytymisen kannalta aivot pyrkivät sopeutumaan ympäristöön

parhaalla mahdollisella tavalla. Aivot muokkautuvat myös lapsuusajan jälkeen uusien koke-

musten, sosiaalisen ympäristön ja oppimisen avulla. (Kivivuori 2013, 116-117.)

6.1 Synnytyksen aikaiset komplikaatiot

Synnytyksen aikaisilla komplikaatioilla tarkoitetaan lapsen ennenaikaista syntymistä, lapsen

alhaista syntymäpainoa, hätäsektiota, avustettua synnytystä, lapsen kärsimää happivajetta

synnytyksen aikana, lapsen elvyttämistä heti synnytyksen jälkeen, pre-eklampsiaa eli äidin

raskauden aikaista raskausmyrkytystä sekä lapselle heti syntymän jälkeen annettavien apgar-

pisteiden alhaista yhteispistemäärää. Näillä raskauden aikaisilla poikkeavuuksilla on todettu

olevan negatiivinen vaikutus lapsen aivojen kehittymiselle. Synnytyksen aikaiset kompli-

kaatiot voivat altistaa lapsen rikolliselle käyttäytymiselle myöhemmässä elämässä. (Gao ym.

2013, 125.)

Hypoksia eli happivaje voi tulla lapselle synnytyksen aikaisten komplikaatioiden seurauk-

sena. Synnytyksen aikainen hapenpuute voi syntyä esimerkiksi pitkittyneen synnytyksen tai

äidin suuren verenvuodon takia. Hapenpuutteen seurauksena aivojen sisäiset solut alkavat

tuhoutua peruuttamattomasti jo muutamien minuuttien aikaisen hapettomuuden seurauk-

sena. Hapenpuute aiheuttaa vauriota aivojen eri alueilla. Etenkin tietyt hippokampuksen osat

reagoivat herkästi hapenpuutteelle. Synnytyksen aikana syntyvän lapsen päähän voi kohdis-

tua suora vamma esimerkiksi avustetun synnytyksen aikana. Tämän seurauksena lapsi voi

saada neurologisia oireita myöhemmin. (Liu 2011.)

Synnytyksen aikaisilla komplikaatioilla on todettu olevan yhteys syntyvän lapsen alentunee-

seen älykkyysosamäärään sekä myöhemmässä elämässä oppimisvaikeuksiin (Liu 2011).
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Alentuneen älykkyysosamäärän puolestaan on todettu lisäävän aikuisiällä rikollisuutta ja vä-

kivaltaista käyttäytymistä (Raine 2013, 189). Synnytyksen aikaiset komplikaatiot eivät yksin

ole syynä väkivaltarikollisuudelle. Väkivaltaisen käyttäytymisen ilmentymineni vaatii myös

ympäristötekijöitä. Sosiaaliset riskitekijät, kuten huonot perheolot yhdessä komplikaatioiden

kanssa voi aiheuttaa väkivaltaisen rikollisuuden ilmenemisen. (Kivivuori 2013, 117.)

6.2 Äidin raskauden aikainen tupakointi

Raskauden aikaisen tupakoinnin seurauksena äidin verenkiertoon ja sitä kautta sikiön veren-

kiertoon imeytyy haitallisia kemikaaleja. Vereen imeytynyt nikotiini supistaa verisuonia.

Sen seurauksena happipitoisen veren virtaus kohtuun ja istukkaan vähenee. Hapen lisäksi

myös ravinteiden kulkeutuminen sikiöön heikkenee. Normaalisti hemoglobiiniin on sitoutu-

nut happi, joka kulkeutuu verenkierron mukana elimistön soluille. Tupakoinnin seurauksena

hapen paikan hemoglobiinissa syrjäyttää hiilimonoksidi, jolloin hapen kulkeutuminen siki-

ölle heikkenee olennaisesti. Kun happea ei pääse kulkeutumaan äidin verenkierron mukana

riittävästi, aiheutuu sikiölle hapenpuutetta ja istukan toiminta heikkenee. Äidin nuuskan käy-

töstä aiheutuu samanlaiset nikotiinin aiheuttamat haitat verenkierrolle kuin tupakoinnista.

Nuuskan nikotiinipitoisuus on tupakkaa korkeampi, jonka takia nuuskaavan äidin sikiö al-

tistuu vielä suuremmalle ja pidempikestoiselle nikotiinipitoisuudelle kuin tupakoivan äidin

sikiö. (Tiitinen 2018.)

Tupakoinnin seurauksena haitallinen nikotiini ja hiilimonoksidi vaikuttavat laajasti lapsen

neurologiseen kehittymiseen. Sen seurauksen aivojen serotoniinin ja dopamiinin säätely häi-

riintyy, aivojen sokeriaineenvaihdunta vähenee sekä tiettyjen aivoalueiden toiminta heikke-

nee. Tutkimuksella on selvitetty, että jos odottava äiti poltti raskauden aikana 20 tupakkaa

tai enemmän, lisäsi se merkittävästi lapsen väkivaltaista käyttäytymistä myöhemmässä elä-

mässä. (Liu 2011.) Raskauden aikaisen tupakoinnin on todettu myös häiritsevän sikiön ai-

vokuoren kehitystä ja altistavan lapsen myöhemmille neurologisille oireille (Bierut ym

2018). Jo vähäinen altistuminen nikotiinille sikiöaikana voi häiritä aivojen välittäjäaineiden

toimintaa. Sen seurauksena sympaattisen hermoston toiminta saattaa häiriintyä. Eläinko-

keessa raskaana olevia rottia altistettiin nikotiinille. Tuloksena oli sydämen muskariiniresep-

torien lisääntyminen. Nämä reseptorit estävät autonimisen hermoston toimintaa. Tämän

avulla on selitetty esimerkiksi miksi epäsosiaalisilla ihmisillä on alhainen leposyke. (Raine
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2013, 201.) Raskauden aikaisen tupakoinnin on todettu aiheuttavan epäsosiaalista käyttäy-

tymistä myöhemmässä lapsuudessa ja aikuisiällä sekä fyysistä aggressiivisuutta varhaislap-

suudessa (Boivin ym. 2004).

Tupakoivan äidin lapsi on keskimäärin noin 200 grammaa kevyempi kuin tupakoimattoman

äidin lapsi (Huttunen 2018). Kun tupakoivien äitien lapsien syntymäpainoja on tutkittu (n =

1544) on todettu, että raskauden aikaisen tupakoinnin ja lapsen alhaisen syntymäpainon li-

säksi perheen huono toimeentulo ja äidin alhainen koulutustaso korreloivat keskenään. Täl-

laiseen perheeseen syntyvällä lapsella todettiin lyhytkestoisen muistin toiminnan heikkene-

mistä. (Huijbregts ym. 2006.) Jos lapsi syntyy alle 750 grammaisena, on hänellä huomatta-

vasti suuremmalla todennäköisyydellä alentunut älykkyysosamäärä (Castilla 2011).

6.3 Äidin masennus raskauden aikana ja sen jälkeen

Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeisen vuoden aikana noin 7-20 prosenttia äideistä kär-

sii eritasoisista masennusoireista. Raskauden aikainen masennus lisää merkittävästi toden-

näköisyyttä myös raskauden jälkeiselle masennukselle. Äidin masennusoireiden on todettu

olevan usein kroonisia ja toistuvia. (Austin ym. 2018.) Synnytyksen jälkeinen masennus il-

menee äidillä masennuksena, ahdistuneisuutena, itkuisuutena ja jopa paniikkihäiriöinä. Äi-

dillä ei ole kiinnostusta vastasyntynyttä kohtaan ja hän saattaa tuntea syyllisyyttä sekä irra-

tionaalista pelkoa siitä, että vahingoittaa lastaan. Myös äidin uniongelmat ovat yleisiä. (Hut-

tunen 2018.) Masentunut äiti on fyysisesti etäinen lapsestaan sekä lapsen kanssa toimiessa

epäjohdonmukainen. Äidin kyky aistia lapsen tunnetiloja on heikentynyt. (Eaves ym. 2010.)

Yleensä masennusoireet loppuvat 2-6 kuukauden kuluttua synnytyksestä (Huttunen 2018).

Jos äiti kärsii vakavasta synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, kestää se yleensä lapsen 11

ikävuoteen asti (Cooper ym. 2018).

Selvää syytä ei tiedetä sille, miksi äidin masentuneisuus aiheuttaa muutoksia lapsen käyttäy-

tymisessä (Eaves ym. 2010). Erään teorian mukaan stressaavat tapahtumat elämässä muut-

tavat aivojen limbistä järjestelmää, kuten mantelitumaketta ja hippokampusta. Vaikka stres-

sitekijä poistuisikin, vaurioituneet aivojen alueet eivät välttämättä enää pysty normalisoitu-

maan. Etenkään mantelitumake ei pysty palautumaan normaaliksi tapahtuneiden muutosten

jälkeen. Hippokampus ja mantelitumake ovat tärkeässä osassa tunteiden muodostamisessa.
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Äidin vakava synnytyksen jälkeinen masennus on stressitekijä lapselle ja sillä on todettu

olevan vaikutusta juuri lapsen tunteiden säätelyn häiriöihin. (Altemus ym. 2010.)

Äidin raskauden aikaisen ja sen jälkeen ilmenevän masennuksen vaikutuksista etenkin poi-

kalapsilla ilmeneviin käyttäytymisongelmiin myöhemmin lapsuudessa ja aikuisuudessa on

saatu tutkimuksellista näyttöä. Vakavan synnytyksen jälkeisen masennuksen on todettu ai-

heuttavan lapsen käytöshäiriöitä ja fyysistä aggressiivisuutta myöhemmässä elämässä.

(Brennan ym. 2015, Eaves ym. 2010 ja Austin ym. 2018.) Lapsien, joiden äidit olivat kärsi-

neet raskauden aikana ja sen jälkeen vakavasta masennuksesta, todettiin oireilevan voimak-

kaasti ahdistuneisuudella ja eroahdistuksella ollessaan kolmen vuoden ikäinen (Austin ym.

2018).

Raskauden jälkeen jatkuvan äidin keskivaikean tai vaikean masennuksen on todettu aiheut-

tavan selviä muutoksia lapsen kognitiivisissa kyvyissä ja käytöksessä. Näillä lapsilla oli tut-

kimuksessa selvästi noussut riski käytösongelmiin 3,5 vuoden ikäisinä. Näillä lapsilla oli

myös todennäköisemmin huonompi koulumenestys matematiikassa 16-vuotiaana ja masen-

nusoireita 18-vuotiaana. (Cooper ym. 2018.) Kaksostutkimuksella on saatu näyttöä sille, että

vanhempien masennus ja lapsen käytösongelmat ovat osittain perinnöllisiä ja osittain ympä-

ristötekijöiden aiheuttamia (Eaves ym. 2010).

7 LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

Tilastokeskus määrittelee perheen avo- tai avioliitossa tai rekisteröityneessä parisuhteessa

yhdessä asuvan parin ja heidän lapsien kokonaisuudeksi. Perhe on myös kahden ihmisen

välinen suhde, johon ei kuulu lapsia tai johon kuuluu vain toisen osapuolen lapset. (Tilasto-

keskus, luettu 21.10.2019.) Perhettä pidetään tärkeimpänä lapsen kehitykseen vaikuttavana

tekijänä etenkin silloin kun lapsen kasvu ja kehittyminen ovat voimakkainta. Perheen tar-

koituksenmukainen lähtökohta on tarjota lapsen kehitykselle tasapainoinen kasvualusta,

jossa lapsi kehittyy psyykkisesti, sosiaalisesti, emotionaalisesti sekä fyysisesti. Perheolosuh-

teet muovaavatkin vahvasti lapsen luonnollista kehittymistä. Perheenjäsenten avustuksella

lapsi oppii sosiaalisia suhteita ja kunnioittamaan toisia ihmisiä. Samalla lasta myös opetetaan

itsenäiseen toimintaan sekä lapsi oppii oikean ja väärän eron. (Benson 2013, 63.)
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7.1 Kiintymyssuhdeteoria

Kiintymyssuhdeteorian kehittäjä on brittiläinen psykiatri ja psykoanalyytikko John Bowlby.

Teorian mukaan syntynyt lapsi on täysin riippuvainen toisesta ihmisestä. Lapsi muodostaa

kiintymyssuhteen hoivaajaansa saadakseen turvaa ja pysyäkseen hengissä. Lapsi alkaa muo-

dostamaan muistin ja tunteiden avulla varhaisia käyttäytymismalleja, joihin vaikuttaa hoi-

vaajaan syntynyt suhde. Lapsen ja hänen hoivaajan kiintymyksen laatu ohjaa sitä, miten lapsi

säätelee omia tunteitaan. (Sinkkonen 2004.) Syntyneessä kiintymyssuhteessa lapsi oppii tun-

teidensa hallintaa, jonka onnistumiseen hän tarvitsee hoivaajan empaattisen läsnäolon. Tällä

tavalla lapsi oppii aistimaan toisten ihmisten tunteita. Vuorovaikutuksessa hoivaajansa

kanssa lapsi oppii hallitsemaan stressiä sekä erilaisia toimintamalleja. Nämä mallit säilyvät

tiedostamattomina ja ohjaavat myös vanhemmalla iällä lapsen käyttäytymistä ja toimintaa.

(Gordon 2003.) Kiintymyssuhdemalleja on kolme erilaista; turvallinen, välttelevä ja ristirii-

tainen kiintymyssuhdemalli (Sinkkonen 2004).

Turvallista kiintymyssuhdetta kuvastaa lapsen tasapainoinen kasvuympäristö. Lapsen tun-

teisiin ja tarpeisiin vastataan mielekkäällä tavalla. Hoitaja lähestyy empaattisesti lasta. Lap-

sen keskushermosto pääsee kehittymään ilman suurta stressiä ja sitä kautta syntyvää kor-

tisolipitoisuutta. Tällaisessa kasvuympäristössä lapsi oppii järkevän ja empaattisen toimin-

tamallin muiden ihmisten kanssa. (Sinkkonen 2004.)

Välttelevässä kiintymyssuhteessa lapsen tarpeisin vastataan tarpeen vaatiessa. Hoitajan

suhde lapseen jää kuitenkin järkiperäiseksi, eikä tunteita juurikaan ilmaista. Kun kehittyvän

lapsen tunteisiin ei vastata, oppii hän piilottamaan tunteensa. (Sinkkonen 2004.)

Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa hoivaaja on epäjohdonmukainen ja ailahteleva lasta koh-

taan. Lapsi kokee turvattomuutta, koska hän ei pysty olemaan varma siitä, että hänen tarpei-

siin vastataan tarkoituksenmukaisesti. Lapsi voi oireilla voimakkaalla tunteiden ilmaisemi-

sella saadakseen huomiota. Esimerkiksi alkoholistiperheessä voi syntyä tällainen kiintymys-

suhde. (Sinkkonen 2004.)
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7.2 Vanhemmuustyyli

Vanhemmuustyyli määritellään lapsen ja vanhemman väliseksi vuorovaikutukseksi, kuten

miten vanhempi ottaa huomioon lapsen tarpeet ja mielipiteet, miten vanhempi osoittaa lap-

selle tunteita ja kuinka vanhempi käyttäytyy lasta kohtaan. Baumrind on kuvannut kolme

erilaista vanhemmuustyyliä; autoritaarinen, auktoritatiivinen ja salliva. (Darling ym. 1993,

487.) Autoritaariset vanhemmat pyrkivät kontrolloimaan vahvasti lastaan, mutta ovat emo-

tionaalisesti etäisiä lapsesta. Lapsen omaa tahtoa ei juurikaan arvosteta eikä hänen kanssaan

pyritä vastavuoroiseen vuorovaikutukseen. Lapsen tulee totella vanhempiensa tahtoa. Auk-

toritatiivista vanhemmuutta kuvastaa vanhemman lämmin suhtautuminen lapseen. Van-

hempi keskustelee lapsen kanssa ja perustelee tälle asioita. Sallivassa kasvatustyylissä van-

hempi ottaa huomioon lapsen toiveet. Vanhempi ei estele lapsen toimintaa eikä aseta myös-

kään rajoja. (Aunola ym. 2011.)

Myöhemmin Maccoby ja Martin jakoivat sallivan vanhemmuuden hemmottelevaksi ja lai-

minlyöväksi. Lapsen tarpeet otetaan huomioon hemmottelevassa vanhemmuudessa, mutta

vanhempi ei vaadi lapseltaan paljoa. Laiminlyövässä vanhemmuudessa vanhemmat ovat

emotionaalisesti etäisiä lapsistaan eivätkä he vaadi lapsiltaan mitään. Lapsen tarpeisiin ei

myöskään reagoida. Jos perheeseen on kasautunut useita stressitekijöitä, heijastuu se ongel-

miin lastenkasvatuksessa. (Metsäpelto ym. 2004.)

Vastuullisen ja hoivaavan vanhemmuuden on todettu olevan optimaalinen lapsen kehittymi-

selle, koska se sallii lapsen aivojen kehittymisen tunnetasolla vakaaksi. Samalla lapsi oppii

olemaan sosiaalinen sekä empaattinen. Huonon vanhemmuuden takia lapsi taas oppii epäso-

pivia toimintamalleja ja hallitsemaan huonosti tunteitaan. Lapsen oppimiskyky myös heik-

kenee. Huono vanhemmuus korreloi lapsen väkivaltaisuuden kanssa kaikissa sosioekonomi-

sissa ryhmissä. (Gordon 2003.)



31

7.3 Lapsen laiminlyönti

Emotionaalisella laiminlyönnillä tarkoitetaan sitä, ettei vanhempi vastaa lapsen tunteisiin

tarkoituksenmukaisesti (Makkonen ym. 2011, 47). Emotionaaliseen laiminlyöntiin voi liit-

tyä lapsen sanallista loukkaamista, manipulointia, lapsen arvojen tuhoamista ja lapsen aset-

tamista hänelle haitalliseen asemaan. Kaltoinkohtelu voi olla myös tunteiden laiminlyöntiä,

jolloin lapsen tunteisiin ei vastata tarpeellisesti. (Samson ym. 2016.) Emotionaalinen kyl-

myys ilmenee perheissä, joissa hallitseva aikuinen käyttää lapsen haavoittuvuutta hyväk-

seen. Emotionaalinen kylmyys voi vaurioittaa lapsen kognitiivista, psykologista ja sosiaa-

lista toimintaa. Seksuaalirikollisten lapsuutta kuvastaa henkinen ja seksuaalinen hyväksi-

käyttö sekä vaihtelevuus ja epävakaus asuinympäristössä. Tätä mallia lapset käyttävät hy-

väksi solmiessaan aikuisiällä ihmissuhteita. Lapsi, jolla ei ole muodostunut omaan kasvatta-

jaan turvallista sidettä, ei pysty myöskään muodostamaan turvallisia ihmissuhteita myöhem-

min elämässään. Seksuaalirikollisilla on yleensä heikentynyt tunteiden säätely, joka voi joh-

taa yksinäisyyteen. Se voi olla yksi syy siihen, miksi he hakevat läheisyyttä yleisesti pahek-

suttavalla tavalla ja esimerkiksi raiskaavat. (Felizzi 2015, 7.)

Fyysinen laiminlyönti tarkoittaa sitä, että vanhemmat eivät ota huomioon, ymmärrä tai puo-

lusta lapsen perustarpeita. Lapsi jätetään ilman riittävää ravitsemusta eikä hänen hygieniasta

ja kasvuympäristön tarpeista huolehdita. (Makkonen ym. 2011, 47.) Lapsen fyysisestä tur-

vallisuudesta ei myöskään huolehdita (Samson ym. 2016). Lapselle ei anneta tarpeeksi aikaa

eikä huomiota, minkä takia lapsen ja vanhemman suhde jää etäiseksi. Lapsella voi olla käy-

töshäiriöitä, jotka jäävät vanhemmilta huomioimatta laiminlyövän vanhemmuuden takia.

Tämän takia vanhemmat eivät ole tietoisia lapsensa käytöshäiriöistä, eivätkä ymmärrä puut-

tua häiriöihin jo niiden varhaisessa vaiheessa. Laiminlyövässä perheessä vanhemmat eivät

myöskään palkitse lasta hyvästä käytöksestä. Laiminlyöntiä voi tapahtua myös lapsista joh-

tuvista syistä. Esimerkiksi vaativat lapset voivat aiheuttaa vanhemmissa joskus jopa tiedos-

tamatonta lapsen hyljeksintää. Hyljeksintä voi kuitenkin olla vahingollista lapsen kehittymi-

sen kannalta. (Brotman 2010, 65.)

Lapsen laiminlyöminen perheessä lisää todennäköisyyttä sille, että lapsi alkaa murrosikäi-

senä käyttäytymään ongelmallisesti. Jos tähän kasvatustyyliin liittyy stressaavia elämänta-

pahtumia, on käytöshäiriöiden ilmeneminen todennäköistä. Ongelmakäyttäytymistä ovat
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esimerkiksi rikollisuus, päihteiden väärinkäyttö, aggressiivisuus muita kohtaan ja sääntöjen

rikkominen. Lapsen heikon itsekontrollin takia lapsi ja hänen perhe joutuvat todennäköisesti

tekemisiin lastensuojelun kanssa. (Hidalgo ym. 2019.) Laiminlyönti on todennäköistä per-

heissä, jossa vanhemmilla on psyykkisiä ongelmia yhdistettynä etäiseen parisuhteeseen sekä

vähäiseen sosiaaliseen tukeen. Parisuhteesta puuttuu lämpö ja sitä varjostaa mahdolliset aja-

tukset erosta sekä aggressiiviset ongelmanratkaisutavat. Tällaisessa perheessä lapsen perus-

turvallisuus kärsii ja lapsi saa vääränlaisen vuorovaikutusmallin. (Metsäpelto ym. 2004.)

Lapsuuden aikaisen hyljeksinnän on todettu olevan kriittisintä kuudesta kuukaudesta kah-

teen ikävuoteen asti. Tässä iässä lapsen kehityksen kannalta on olennaisen tärkeää, että hä-

nellä on elämässään edes yksi ihminen, jonka kanssa muodostuu läheinen ja luottamukselli-

nen suhde. Tämä luo pohjan sosiaalisten suhteiden muodostamiselle lapsen myöhemmässä

elämässä. Jos tällaista sidettä ei synny lapsen ja aikuisen välillä, voi ääritapauksessa seu-

rauksena olla psykopatia. (Raine 2013, 190-191.) Lapsuuden aikainen kaltoinkohtelu johtaa

usein huonoon mielenterveyteen koko elämän ajan. Kaltoinkohtelun on todettu aiheuttavan

neurobiologisia muutoksia kasvavan lapsen aivoihin. Lapsen aivojen nopein kasvuvaihe on

ensimmäisen viiden vuoden aikana syntymästä, jolloin aivot muotoutuvat helposti ulkopuo-

lelta tulevien ärsykkeiden seurauksena. Varhaislapsuuden aivojen muutosten on todettu ole-

van yhteydessä väkivaltaiselle käyttäytymiselle. (Gordon 2003.)

8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Monella opinnäytetyössäni esiteltävällä taustasyyllä huomasin olevan yhteyden stressaaviin

elämäntilanteisiin tai stressireaktioon. Sen takia halusin koota näiden taustasyiden ja stressin

yhteisvaikutukset omaksi kappaleeksi. Stressillä tarkoitetaan sitä, että ihmiseen kohdistuvat

vaatimukset ja haasteet ylittävät käytettävissä olevat voimavarat, jotka ovat jokaiselle yksi-

löllisiä. Stressin prosessointi tapahtuu aivoissa, jonka seurauksena syntyy myös tietoisuus

stressistä. (Korkeila 2008).

MAO-A-geenin alentuneen toiminnan on todettu lisäävän stressireaktion eli hypotalamus-

aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselin aktiivisuutta ja näin nostattavan glukokortikoidin pitoi-

suutta elimistössä. Jos tällaisen biologisen taustan omaava lapsi kohtaa lisäksi laiminlyöntiä
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lapsuudessa, on hänellä suurentunut riski väkivaltaiselle käyttäytymiselle. (Breen ym. 2013.)

Vastaavasti jos lapsi kasvaa huolehtivassa perheessä, ei hän välttämättä käyttäydy väkival-

taisesti, vaikka biologiset tekijät lisäisivätkin siihen alttiutta. Ihmisillä, joilla on MAO-A-

geenin alentunut toiminta ja jotka ovat joutuneet laiminlyödyksi lapsuuden kasvuympäris-

tössä, on kasvanut riski myös epäsosiaaliselle käyttäytymiselle. Pelkkä biologinen tekijä tai

ympäristötekijä ei aiheuta vastaavanlaista käyttäytymistä. (De Bellis 2005.)

Mantelitumakkeen on todettu kiihdyttävän hypotalamuksen toimintaa ja sitä kautta nostatta-

van glukokortikoidin pitoisuutta aivoissa. Kroonisen stressin on todettu aiheuttavan etuotsa-

lohkon aktiivisuuden lisääntymistä, jonka seurauksena dopamiinipitoisuus aivoissa on kor-

kea. Jatkuvan stressin seurauksena etuaivolohkon toiminta muuttuu pysyvästi ja voi aiheut-

taa oppimisvaikeuksia, tarkkaavaisuushäiriöitä ja mielenterveydellisiä häiriöitä. (De Bellis

2005.)

Lapsen kehittyvät aivot ovat hyvin alttiita ulkopuolelta tuleville vaikutteille. Myös kehittyvä

lapsi voi kärsiä stressistä, jonka seurauksena aivotoiminnoissa voi tapahtua muutoksia.

Lapsi, jota laiminlyödään jatkuvasti, kärsii kroonisesta stressistä. Stressin takia kortisolipi-

toisuus aivoissa kasvaa ja aivojen rakenteissa voi tapahtua peruuttamattomia muutoksia.

(Gordon 2003.) Äidin masennus etenkin raskauden aikana vaikuttaa kehittyvän sikiön lim-

bisen järjestelmän kehittymiseen, jonka seurauksena tunne-elämän säätely voi heikentyä.

Limbiseen järjestelmään kuuluu esimerkiksi opinnäytetyössä käsitelty mantelitumake. Ras-

kauden jälkeisen masennuksen vaikutus lapseen on erilainen. Masennuksesta kärsivä äiti voi

olla tunnetasolla ja fyysisesti etäinen, jonka takia lapsi on jatkuvasti stressaantunut. (Alte-

mus ym. 2010.)
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9 POHDINTA

9.1 Opinnäytetyöprosessi

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi heinäkuussa 2019. Opinnäytetyöni alkuperäinen aihe oli

radikalisoitumiselta suojaavat tekijät. Pohjatyönä selvitin mitä väkivallalla yleisesti tarkoi-

tetaan ja miksi ihmisestä tulee väkivaltainen. Tutustuin koulun kirjastosta löytyviin kirjoihin

sekä internetistä löytyviin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Huomasin, että tietyt käytöstä selit-

tävät syyt toistuivat kirjallisuudessa ja artikkeleissa. Selvää oli, että aggressiivinen ja väki-

valtainen käytös nähtiin biologisten tekijöiden ja ympäristön vaikutuksen yhteistuloksena.

Lopulta vaihdoin opinnäytetyöaiheeni aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden taustasyihin.

Otsalohko ja mantelitumake olivat selvästi esillä aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa. Näi-

den lisäksi löysin kirjallisuutta aivokammioiden väliseinämän kehittymättömyyden vaiku-

tuksesta väkivaltaisuuteen. Aivojen alueita olisi ollut monia, joita olisi voinut ottaa mukaan

opinnäytetyöhön. Esimerkiksi hippokampuksen toiminnan poikkeavuudella on todettu ole-

van yhteys psykopatiaan. Hippokampuksesta ei kuitenkaan löytynyt yhtä paljoa tutkimuksia

liittyen aggressiivisuuteen tai väkivaltaisuuteen kuin mantelitumakkeesta. Sen takia jätin

hippokampuksen pois opinnäytetyöstäni. Halusin käsitellä opinnäytetyössäni aivoalueiden

lisäksi myös muita käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, jonka takia rajasin aivojen alueet

edellä mainittuihin.

Uutena tietona minulle selvisi, että geeneillä on todettu olevan yhteys väkivaltaiseen käyt-

täytymiseen. Mielenkiintoista oli, että suomalaiset tutkijat ovat löytäneet MAO-A-geenin,

jolla oli yhteys väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Kirjallisuudessa puhuttiin myös CDH13-

geenistä, mutta tutkimusnäyttö tämän geenin sekä aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden vä-

lillä oli vähäistä. Päätin jättää sen siksi opinnäytetyöni ulkopuolelle. Monessa väkivallasta

tai aggressiivisuudesta kertovassa artikkelissa puhuttiin hypotalamuksen, aivolisäkkeen ja

lisämunuaisten yhteydestä aggressiiviseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Nämä aivojen

osat ja niiden tuottamat hormonit aiheuttavat stressireaktion elimistössä. Stressin ja stressaa-

vien ympäristötekijöiden on todettu altistavan aggressiiviselle tai väkivaltaiselle käyttäyty-

miselle. Näistä koostui opinnäytetyössäni esiteltävät biologiset syyt. Halusin avata lyhyesti
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jokaisen biologisen tekijän yhteydessä myös sen fysiologista ja anatomista taustaa. Kun lu-

kija ymmärtää käsiteltävän alueen normaalin toiminnan, auttaa se myös ymmärtämään alu-

een toiminnan poikkeavuuksia.

Yhdessä biologisten tekijöiden kanssa väkivaltaisuuteen ja aggressiivisuuteen vaikuttaa ih-

misen elinympäristö. Aluksi tarkoitukseni oli käsitellä ympäristötekijöistä äidin raskauden

aikainen tupakointi, äidin raskauden aikainen ja jälkeinen masennus, alkoholin ja huumeiden

käyttö sekä perheen, kaverisuhteiden ja koulutuksen vaikutus käyttäytymiseen. Aihe vaati

kuitenkin rajausta. Lopulta päätin käsitellä opinnäytetyössäni sellaiset ympäristötekijät, joi-

hin syntyvä lapsi ei pysty itse vaikuttamaan. Sikiöaikaisista tekijöistä tarkastelin synnytyk-

sen aikaiset komplikaatiot, äidin raskauden aikaisen tupakoinnin sekä synnytyksen aikaisen

ja jälkeisen masennuksen. Kehittyvän lapsen kasvuympäristöstä tarkastelin vanhemmuus-

tyylin vaikutusta lapsen käyttäytymiseen.

Katsoin Theseuksesta, onko aggressiivisuuden tai väkivallan taustasyihin liittyviä opinnäy-

tetyöitä tehty aikaisemmin. Löysin opinnäytetöitä, jotka käsittelevät väkivaltaa ja aggressii-

visuutta erilaisista näkökulmista. Mikään löytämistäni opinnäytetöistä ei kuitenkaan vastan-

nut siihen, miksi ihminen käyttäytyy aggressiivisesti tai väkivaltaisesti. Mietin ensin aiheen

rajausta vieläkin yksityiskohtaisemmin koskien esimerkiksi ainoastaan biologisia tekijöitä.

Päätin rajata tarkasteltavat taustasyyt kuitenkin hieman laajemmin, koska vastaavaa näkö-

kulmaa ei ollut kukaan aikaisemmin käyttänyt opinnäytetyössään. Lopulta aihe rajautui ih-

misen varhaiseen kehittymiseen liittyviin tekijöihin, joihin yksilö ei itse pysty vaikuttamaan.

Opinnäytetyöni tarjoaa yleisluontoisen katsauksen aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden

syihin. Opinnäyteyöni valmistui asettamani aikataulun mukaisesti siten, että valmistun jou-

lukuussa.

9.2 Tulokset

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla tutkia sitä, vai-

kuttaako aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla ihmisen biologisiin tekijöi-

hin ja elinympäristöön liittyviä tekijöitä sekä onko näillä tekijöillä yhteisvaikutusta. Nyky-

aikana ihmisen käyttäytyminen nähdään jatkumona, johon vaikuttaa eri elämän vaiheessa

erilaiset asiat.
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Biologisesta näkökulmasta tarkasteltuna ihmisen käytös nähdään rakentuvan geenien ja neu-

rofysiologisten tekijöiden kautta. Opinnäytetyössäni käsittelin biologisista tekijöistä MAO-

A-geenin, stressihormonit, etuotsalohkon, mantelitumakkeen ja aivokammiot. Ihmisen eli-

mistö ylipäätänsä on monimutkainen järjestelmä, jonka monet toiminnot ja osat muodostavat

yhteistyössä toimivan kokonaisuuden. Kuten opinnäytetyössäni tuli ilmi, tiettyjen aivon

osien toiminta vaikuttaa suoraan myös muihin aivojen osiin sekä kehon toimintoihin.

Elinympäristön vaikutusta käyttäytymistä muokkaavana tekijänä on todistettu tutkimusten

avulla. Elinympäristö on käsitteenä laaja ja se olisi mahdollista jakaa moneen eri alakatego-

riaan aina sikiöajasta ihmissuhteisiin ja henkilökohtaisiin elämäntapoihin. Opinnäytetyös-

säni käsittelin sikiöajan ja varhaislapsuuden aikaisen vanhemman ja lapsen välisen vuoro-

vaikutuksen. Ympäristöstä ihmiseen tulevat ärsykkeet voivat tehostaa tai hillitä elimistön

toimintaa.

Tieteessä myönnetään se, että biologiset tekijät ja elinympäristö vaikuttavat yhdessä ihmisen

kehittymiseen ja käyttäytymiseen. Haasteena kuitenkin on yksilöidä tarkasti tekijät, jotka

vaikuttavat tietynlaisen käyttäytymisen taustalla. Monista tutkimuksista huolimatta kaikkia

lainalaisuuksia käyttäytymisen taustalla ei ole pystytty selvittämään, eikä täysin aukotonta

selitysmallia pystytä ehkä koskaan tarjoamaan. Tutkimuksissa on saatu yhteneviä tutkimus-

tuloksia ja päädytty samanlaisiin johtopäätöksiin aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden taus-

talla vaikuttavista tekijöistä. Tutkijat ovat kuitenkin myös saaneet keskenään ristiriitaisia

tutkimustuloksia käyttäytymiseen johtavista syistä. Toisaalta tämä voi kertoa aiheen haasta-

vauudesta, mutta samalla ristiriitaisuudet innoittavat tekemään jatkotutkimuksia.

Ihminen on psyko - fyysis- sosiaalinen kokonaisuus, jonka lähtökohdat elämään ovat yksi-

lölliset. Näiden tekijöiden pohjalta muokkautuu ihmisen ajatukset, tunteet ja käyttäytymi-

nen. Sen takia on haastavaa tuottaa tarkkoja teorioita tai strukturoituja malleja, joiden avulla

ihmisen käyttäytymistä voitaisi selittää kattavasti ja aukottomasti sekä yleistää koskemaan

kaikkia ihmisiä. Ei ole olemassa absoluuttisia totuuksia, vaan jokaisen ihmisen käyttäytymi-

nen on tarkasteltava yksilöllisesti.



37

9.3 Jatkotutkimusaiheet

Jatkotutkimusaiheena voisi olla esiteltyjen taustasyiden yksilöidympi ja systemaattisempi

tarkastelu. Aiheeni rajauksen ulkopuolelle jäi alkoholin ja huumeiden vaikutus väkivaltai-

suuteen. Samoin nuoruudessa solmittujen kaverisuhteiden vaikutus nuoren aggressiiviseen

ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen rajautui pois. Niiden vaikutus on tutkimuksellisesti ha-

vaittu, joka puoltaisi myös niiden tarkempaa tutkimista. Nykyaikana media ja internet vai-

kuttavat lähes jokaisen ihmisen jokapäiväiseen elämään. Niillä on vahva vaikutus ihmisten

ajatteluun, tunnetasoon ja myös käyttäytymiseen. Aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden

syntyminen tämän kautta toisi hyvin ajankohtaisen ja tuoreen näkökulman. Mielenterveys-

häiriöiden vaikutus aggressiivisuuden ilmenemiseen antaisi myös uuden näkökulman aiheen

tutkimiseen. Psykopatia nousi toki melko vahvasti esiin jo omassa opinnäytetyössäni. Nyt

kun taustatyötä aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden taustasyistä on tehty, alkuperäinen

opinnäytetyöaiheeni radikalisoitumiselta suojaavat tekijät odottaa edelleen tutkijaansa.

9.4 Luotettavuus ja eettisyys

Opinnäytetyöni tein narratiivisella kirjallisuuskatsauksella, joka on laadullinen menetelmä.

Katsauksen tekeminen ei ole metodina yhtä tiukasti rajattu kuin esimerkiksi systemaattinen

kirjallisuuskatsaus. Valitsemani menetelmä vastasi enemmän tarvettani saada yleiskuva ag-

gressiivisuuden ja väkivaltaisuuden taustasyistä. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella

olisi saanut tuloksia, jotka olisivat olleet paremmin toistettavissa kuin mitä narratiivisella

menetelmällä. Tutkimustuloksia olisi voitu silloin myös tarkastella systemaattisemmin ja

analysoida tarkemmin.

Lähteinä käytin aggressiivisuudesta ja väkivaltaisuudesta kertovia kirjoja, kirjallisuuskat-

sauksia sekä tutkimuksia. Halusin kuvata monipuolisesti käsiteltävä aiheita enkä siksi ha-

lunnut rajata lähdekirjallisuutta vain johonkin tiettyyn edellä mainituista. Kaikki artikkelit

olivat julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ja kirjojen kirjoittajat olivat tehneet

tieteellistä tutkimustyötä aiheen parissa, joka lisäsi tiedon luotettavuutta.
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Käyttämäni lähdeaineisto oli sellaista, johon on pääsy kaikilla. Rajasin pois sellaisen aineis-

ton, jonka lukeminen olisi vaatinut rahaa tai kirjautumista joillain tietyillä organisaation tun-

nuksilla. Aineistoin vuosiluvun rajasin vuosien 2000-2019 väliselle ajalle. Tarkoitukseni oli

ensiksi rajata haku kymmenen vuotta taaksepäin vuodesta 2019. Tämä olisi rajannut työssä

käytettyjen artikkelien sisällön paremmin nykytietoa vastaavaksi. Huomasin kuitenkin, että

rajauksen ulkopuolelle jäi opinnäytetyöni kannalta hyviä ja täsmällisiä artikkeleita. Tämän

takia alensin rajan aina vuoteen 2000. Kuvatessani opinnäytetyössäni jokaisen syyn taustaa

tai toimintaa, hyväksyin myös aikaisemmin kirjoitettua aineistoa, jos tuoreemman aineiston

saaminen oli vaikeaa edellä mainittujen rajausten takia. Ehtona tuolloin oli se, että tieto piti

edelleen paikkaansa kirjoitushetkellä.

Käyttämäni kirjallisuus oli pääsääntöisesti kansainvälisiä tutkimuksia tai tieteellisiä julkai-

suja. Jos olisin käyttänyt vain suomen kielistä lähdemateriaalia, olisi tulosten reliabiliteetti

eli luotettavuus kärsinyt ja lähteitä olisi ollut vähän. Englannin kielisen lähdeaineiston käyt-

täminen toi omat haasteensa kääntämisen osalta. Etenkin tutkimuksissa käytetty kieli osoit-

tautui välillä haastavaksi ymmärtää. Edes internetin sanakirjat eivät tunnistaneet joitakin ai-

neistossa käytetyistä sanoista. Ymmärtääkseni sanat ja niiden asiayhteyden oikein, jouduin

useasti etsimään samaan aiheeseen liittyviä artikkeleja ja vertaamaan niiden tiedollista sisäl-

töä toisiinsa. Englannin kielisen lähdekirjallisuuden lukeminen ja käyttäminen hidasti opin-

näytetyön tekoa huomattavasti.

Kirjoittamani teksti vastaa totuudenmukaisesti sitä aineistoa, jota olen käyttänyt lähteenä ja

kunnioittaa näin lähdeaineistoa. Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistuksen mu-

kaan osoitin opinnäytetyössäni selvästi, kun käytin toisen kirjoittamaan tekstiä. Lähdeviit-

tausten tekemisen tein tarkasti ohjeistuksen mukaan, jolloin lukija saa halutessaan helposti

selville tekstin alkuperän.

Biologisen tekijöiden yhteydessä halusin kertoa lyhyesti niiden fysiologisesta ja anatomi-

sesta taustasta. Kun lukija ymmärtää käsiteltävän alueen normaalin toiminnan, auttaa se

myös ymmärtämään alueen toiminnan poikkeavuuksia. Biologisten tekijöiden havainnollis-

tamiseksi halusin myös lisätä kuvia aivojen eri alueista. Internetistä olisi löytynyt aiheeseen

sopivia kuvia. Kuvien käyttöön olisi pitänyt kuitenkin kysyä lupa sivuston ylläpitäjältä tai

kuvaajalta. Tämän takia päädyin piirtämään kuvat itse, jotta ei tulisi epäselvyyttä tekijänoi-

keuksista.
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9.5 Poliisin näkökulma

Käsittelin opinnäytetyössäni aggressiivisuutta ja väkivaltaa melko lääketieteellisellä otteella,

joka voi tuntua etäiseltä poliisista. Oletuksena ei ole, että poliisin tarvitsisi tuntea ihmisen

käyttäytymistä näin perusteellisesti. Perinteinen poliisimainen näkökulma on ajatella väki-

valtainen teko syynä johonkin seuraukseen. Teon jälkeen poliisi selvittää normaalisti tekoon

johtaneita syitä, sen seurauksia ja osallisuuksia. Joskus oman näkökulman ulkopuolinen ajat-

telutapa voisi tuoda lisää ymmärrystä omaan työhön ja ajatteluun. Mitä jos väkivaltainen

teko nähtäisiin seurauksena jollekin syylle?

Väkivaltaa on aina ollut, eikä se lopu täysin siitäkään huolimatta, että poliisi ennalta estää ja

puuttuu siihen aktiivisesti. Poliisi on se viranomainen, joka on ensimmäisenä tekemisissä

väkivaltaisesti käyttäytyvän asiakkaan kanssa. Tällaisten tehtävien toistuvuus voi viedä mo-

tivaatiota työnteosta ja vaikuttaa jopa negatiivisesti työskentelytapoihin. Poliisin työssä jak-

samista voisi auttaa se, jos pystyisi ymmärtämään ihmisen käyttäytymistä laajempana koko-

naisuutena. Se, että ihminen käyttäytyy aggressiivisesti tai väkivaltaisesti, ei aina selity hä-

nen halullaan satuttaa tahallisesti muita. Jos ihminen ei ole elämänsä aikana oppinut tunnis-

tamaan, ilmaisemaan tai kohtaamaan omia tunteitaan, on niiden ilmaiseminen sanoilla ja

tarkoituksenmukaisilla teoilla myös vaikeaa. Sen takia ihmisen käyttäytyminen voi olla epä-

sovinnaista käsillä olevaan tilanteeseen nähden. Aggressiivisuus tai väkivaltaisuus voi olla

myös opittu malli, jota käytetään muiden toimintatapojen puuttuessa.

Pääajatus tässä kaikessa on se, että pystyttäisiin näkemään teon takana oleva ihminen, eikä

vain hänen käyttäytymisensä. Väkivaltainen teko on ehdottomasti tuomittava ja siitä on saa-

tettava tekijä vastuuseen. Tekijää ei kuitenkaan tule tuomita ihmisenä teon takia. Kaikki asiat

eivät aina riipu ihmisen omista päätöksistä tai valinnoista.
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