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”Kaikista suurinta rakkautta oli lapsen rakkaus. Se
kattoi minkälaiset perkeleet hyvänsä, ja hakkaamiset
ja nöyryytykset ja hyväksikäytöt, sillä lapsen oli pakko
rakastaa vanhempiaan, siksi, että siten hän kykeni
uskottelemaan itselleen vanhempansa hyviksi ja koki
olevansa näiden seurassa turvassa ja itse rakastettu.
Lapsen rakkaus oli niin suurta, että lapsi rakasti, vaikka
henkensä uhalla.” (Turunen 2004, 187)
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”Vanhemmat haluavat lastensa parasta. Kiire, arjessa
koettu yksinäisyys ja uupumus kuormittavat ja lapsen
tarpeet voivat tuntua vaatimuksilta. Arjen hankalat
tilanteet houkuttelevat vanhempia turvautumaan
kasvatuskeinoihin, jotka perustuvat erilaisiin fyysisiin,
ruumiillisiin ja henkisiin rangaistuksiin. Tällöin puhutaan
kuritusväkivallasta.”
(Ensi- ja turvakotien liitto 2018)

Kuva: Reetta Pohjola

MITÄ ON
KURITUSVÄKIVALTA?


Kuritusväkivalta on väkivaltaa.



Kuritusväkivallalla on tarkoitus rankaista lasta ja näin pyrkiä
säätelemään lapsen käyttäytymistä sekä kuritusväkivalta voi olla
harkittu kasvatustapa.



Kuritusväkivalta on läpsimistä, tönimistä, repimistä, tukistamista,
luunappien antamista, nipistämistä, läimäyttämistä, hoivan puute
tai lapsen perustarpeiden laiminlyöntiä.



Kasvatuksessa käytetty väkivalta saa lapsen tottelemaan lyhyellä
aikavälillä, mutta vaikuttaa pitkällä aikatähtäimellä lapsen
kehitykseen haitallisesti ja vaurioittaa lapsen ja vanhemman
välistä suhdetta.
(THL 2019; Lastensuojelun keskusliitto 2019; THL 2020; Söderholm 2004, 60 )

Kuva: Reetta Pohjola
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LAINSÄÄDÄNTÖ
Onko kuritusväkivalta laitonta?
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Lasten kuritusväkivalta on kriminalisoitu Suomessa ja se on ollut kiellettyä vuodesta 1984
voimaan tullen lain (361/1983) mukaan. (Finlex)



Lastensuojelulain (417/2007) ja laki lapsen huollosta ja tapaamishuollosta (1983/361)
tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja
monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. (Finlex)



Lasten huoltoa koskevan lain (1983/361) mukaan lapselle tulee turvata hyvä hoito ja
kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen huolenpito ja
valvonta. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen kasvuympäristö. Lasta ei saa
alistaa, kurittaa ruumiillisesti tai kohdella muulla tavoin loukkaavasti. (Finlex)

LAINSÄÄDÄNTÖ
Onko kuritusväkivalta laitonta?


Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on lapsia koskeva
ihmisoikeussopimus. Sopimuksen myötä Suomi on sitoutunut takaamaan
jokaiselle lapselle hänen hyvinvointinsa kannalta välttämättömän suojelun ja
huolenpidon. (Åberg 2017, 127-128; THL 2019)



Lapsen oikeudellinen asema turvataan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa
sekä perustuslaissa (731/1999). Lasta koskevien säännösten tarkoituksena on
suojata lasta kaikenlaiselta hänen toimintaympäristössään olevilta ja hänen
hyvinvoinnilleen tai kehitykselleen haitallisilta tekijöiltä (Finlex)
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”Suomessa kuritusväkivallan kielteisyydestä
ja kriminalisoinnista ollaan tietoisia, mutta silti
kuritusväkivaltaa esiintyy Suomessa
edelleen.”
(Järvenpää & Tuominen 2019)

Kuva: Reetta Pohjola

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKO


Laiminlyödyllä lapsella ei useinkaan alussa
esiinny hälyttäviä oireita, minkä vuoksi
lastensuojelun puuttuminen tapahtuu vasta
kun lapsella esiintyy psykosomaattisia oireita,
mikä voi olla jo hyvin myöhäistä.



Laiminlyönnissä eri viranomaiset eivät aina
tiedä tai osaa päättää, milloin ja millä tavalla
lapsen tilanteeseen tulisi puuttua vai pitäisikö
siihen puuttua lainkaan.



Laiminlyönnin määrittelyn vaikeus voi johtaa
siihen, että lapsen on tavallaan itse
hankittava viranomaisille riittävän vakuuttava
näyttö laiminlyönnistä.



Prosessi saattaa kestää liian kauan, mikä on
lapsen hyvinvoinnille ongelmallista ja lapselle
liian suuri vastuu.
(Söderholm 2004, 57-58.)

Kuva: Reetta Pohjola
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LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKO


Lapsen lieväkin pahoinpitely on syytteen alainen rikos ja siitä tulee
aina tehdä lastensuojeluilmoitus, Kaikista lapseen kohdistuvista
rikosepäilyistä täytyy tehdä ilmoitus poliisille ja lisäksi aina tulee tehdä
lastensuojeluilmoitus. (THL 2020)



Lastensuojelulaissa (12.2.2010/88) kerrotaan ilmoitusvelvollisuudesta,
jossa ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten
estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta
vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää
lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat
olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista
lastensuojelutarpeen selvittämistä. (Finlex)
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LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKO


Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti, puhelimitse,
sähköpostilla tai muuten kirjallisesti ja ilmoituksen teko onnistuu myös
verkossa ja ilmoituksen voi jättää nimettömänä.



Ilmoitus tehdään virka-aikana lapsen asuinalueen sosiaaliaseman
sosiaalityöntekijälle ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykselle



Vanhemmalle on hyvä perustella huoli, että miksi
lastensuojeluilmoitus tehdään ja mitä vaikutuksia ilmoituksella voi
olla.



Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa virkamiesrikossyytteeseen.
(Åberg 2017, 55-56,128)
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LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKO


Ammattilaisena sinun tulee tehdä lastensuojeluilmoitus ja
mahdollisesti keskustella vanhempien kanssa, jos tilanne sen vaatii.
(Åberg 2017, 142)



Vanhemmalle on hyvä perustella huoli, että miksi
lastensuojeluilmoitus tehdään ja mitä vaikutuksia ilmoituksella voi
olla. (Eriksson & Arnkil 2012, 3)



Työntekijällä voi olla myös pelko siitä, että ilmoitus olisi turha tai se
johtaisi lapsen huostaanottoon. Ilmoitus tarkoittaa kuitenkin vain
lastensuojelutyöntekijän velvollisuutta tutkia lapsen tilanne ja
käynnistää tarvittaessa tukitoimet. (Eriksson & Arnkil 2012, 33)
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LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKO


Jos lapsen kertoma tulee ilmi ensimmäistä kertaa, on
tärkeintä olla lapsen tukena ja ohjata hänet avun piiriin.



Tarkkoja yksityiskohtia ei ammattilaisen tule tehdä, vaan
ne voi jättää poliisille.



Liian tarkat kysymykset tapahtuneista voivat sekoittaa
lasta tahattomasti ja näin vaikeuttaa poliisin
tutkimustyötä.



Ammattilaisena sinun tulee tehdä lastensuojeluilmoitus ja
mahdollisesti keskustella vanhempien kanssa, jos tilanne
sen vaatii.
(Åberg 2017, 142)
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VÄKIVALTA TYÖ LAPSEN KANSSA


Väkivallan ja laiminlyönnin keinot kasvatuksessa eivät vähene
ainoastaan kieltämällä ja karsimalla haitallista tekoa, vaan
samanaikaisesti tulee lisätä ja vahvistaa myönteisiä ja lapsen
kannalta turvallisia vuorovaikutuksen elementtejä.



Jokainen lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta, sääntöjä, rajoja ja
neuvoja kokeakseen olonsa turvalliseksi.



Kaiken ikäisille lapsille on annettava mahdollisuus osallistua hänen
elämäänsä koskevien asioiden käsittelyyn, sille osallisuudelle ei ole
asetettu ikärajaa.
(Ensi- ja turvakotien liitto, 2016)
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VÄKIVALTATYÖ LAPSEN KANSSA
1.

1.



Vauvaikä



Leikki-ikä



Koulu-ikä

Miten kehitystaso vaikuttaa lapsen kanssa työskentelyyn?
2.

3.

Miten lapsi oirehtii?

Miten ottaa puheeksi?

Miten rakentaa luotettava ja turvallinen asiakassuhde?
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MITEN LAPSI OIREHTII?


Väkivallalle altistumisen seuraukset ovat aina
yksilöllisiä ja niihin vaikuttavat väkivallan laatu
ja määrä, väkivallan kesto, lapsen ikä ja
sukupuoli, temperamentti sekä muut riski- ja
suojatekijät lapsen kasvuympäristössä.



Oireilu voi sekoittua normaaleihin ikään
kuuluviin kehitysvaiheen muutoksiin, mutta
äkillisesti ilmaantuvat muutokset lapsessa on
aina huomioitava.



Osa lapsista ei oireile ulospäin ollenkaan ja
toiselle oireet voivat kehittyä vasta pitkän ajan
kuluttua.
(Åberg 2017, 139; Oranen & Keränen 2006, 64, Söderholm 2004, 60)

Kuva: Reetta Pohjola
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MITEN LAPSI OIREHTII?


Lapsi voi pyrkiä välttämään kaikkea ja suojelemaan itseään
aktiivisesti



Lapsi ei halua puhua niistä eikä käsitellä väkivaltaa muutenkaan



Ylivireys ja yliaktiivisuus



Pelon ja häpeän tunteet



Nukahtamis- ja muut univaikeudet ovat tavallisia



Lasten voimavarojen riittämättömyys voi esiintyä ahdistuneisuutena,
unettomuutena ja levottomuutena ja pahimmillaan voi ilmetä
masentuneisuutta ja itsetuhoista käyttäytymistä
(Åberg 2017, 139-140; Oranen & Keränen 2006, 64)
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MITEN LAPSI OIREHTII?


Somaattiset oireet: päänsärkyä, vatsakipua



Lapsi voi usein kuvata hankalia oloja eri
kuvaelmin, esimerkiksi ”päässä tuntuu
painetta”, ”mahassa on kivi” ja ”kädet ovat
levottomat”.



Keho kertoo paljon lapsen kokemuksista, kun
työntekijä osaa siihen kiinnittää vain huomiota.
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(Oranen & Keränen 2006, 53-64)

Kuva: Reetta Pohjola

MITEN LAPSI OIREHTII?
Vauvaikä



Vauva voi olla iloton, ilmeetön tai surullinen ja välttää aktiivisesti
katsekontaktia ja vauvalla ei juuri esiinny vuorovaikutuksellista
jokeltelua ja iänmukainen hymy voi olla vähäistä tai voi puuttua
kokonaan.



Vauvan reagointi ärsykkeisiin voi olla vaisua ja itkuun tulee valittava
sävy ja vauva voi pelätä tai vastustaa kosketusta.



Vauvan perustoiminnoissa kuten syömisessä ja nukkumisessa voi olla
vaikeuksia ja vauvan kielellisessä ja motoristisessa kehityksessä voi
esiintyä viivästymiä.
(Turunen 2004, 192-193)
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MITEN LAPSI OIREHTII?
Leikki-ikä



Leikki-ikäisillä lapsilla voi esiintyä aggressiivisuutta runsaammin, koska
heiltä puuttuvat sanalliset keinot kuvata ja työstää
väkivaltakokemuksiaan.



Leikki-ikäiselle lapselle voi esiintyä taantumista eli esimerkiksi lapsi voi
alkaa uudelleen kärsimään yökastelusta, imeä peukaloaan tai
unohtelee jo aikaisemmin opittuja taitojaan.



Lapsen puhe voi muuttua uudestaan vauvamaiseksi.
(Turunen 2004, 192-193)
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MITEN LAPSI OIREHTII?
Kouluikä



Kouluikäisillä lapsilla oireet näkyvät tyypillisesti tunne-elämän alueella
masentuneisuutena, minäkuvan ja itsetunnon ongelmina, ruumiillisina
oireina ja käyttäytymisen häiriöinä



Trauman kohdatessa lapsen mieli pyrkii sulkemaan sietämättömän kivuliaat
asiat pois tietoisuudesta.



Kyseessä on sopeutumismekanismi, joka alkaa hallita ihmisen käyttäytymistä
– dissosiaatiohäiriö.



Dissosiaatiohäiriössä lapsella vääristyvät muisti, orientaatio ja
havaintotoiminnot sekä minätietoisuus. Lapsella dissosiaatio näkyy lapsella
vetäytymisenä, tunnottomuutena ja välinpitämättömyytenä, muistin
menetyksenä, havaintokyvyn heikkenemisenä tai
sivupersoonaoireyhtymänä



Lisääntynyt päihteiden käyttö.
(Turunen 2004, 192-193.)
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MITEN KEHITYSTASO VAIKUTTAA
LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELYYN?


Suoraviivaisia yhteyksiä iän ja reagointitapojen välille on vaikea
vetää. Ikä vaikuttaa seurauksiin lasten kykyyn kuvata ja ilmaista
ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. (Oranen 2001, 57)



Lapsen ikä ja kielellisen kehityksen taso on otettava huomioon lasta
kuullessa ja lapselle ei saa puhua liian aikuismaisesti, mutta
myöskään lasta ei saa aliarvioida (Oranen & Keränen 2006, 70-71)



Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä vähemmän hänellä on
käytössä selviytymiskeinoja ja vauvalla lähes ainoa mahdollinen
tapa yrittää selviytyä vaarasta on nukahtaa väkivaltatilanteissa ja
vetäytyä kontaktista. (Oranen & Keränen 2006, 70-71)
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Työntekijän tulee ymmärtää se, että lapset
eivät ole passiivisia sivustakatsojia vaan
aktiivisia toimijoita ja kaikilla lapsilla on omat
tapansa selviytyä vaikeista tilanteista ja
kokemuksista.
(Oranen & Keränen 2006, 70-71)

MITEN OTTAA PUHEEKSI?


Perinteinen toimintamalli pulmatilanteissa on
yrittää määritellä ongelma, hakea siihen
sopivaa ratkaisua ja toteuttaa ratkaisu.



Tärkeää on saada varmuus ongelmasta, koska
sitten voidaan pohtia sopivia toimenpiteitä
tilanteen korjaamiseksi.



Hankalissa tilanteissa toivotaan, että joku muu
osaisi tehdä ongelmanmäärittelyn ja toiveet
usein kohdistetaan erityisasiantuntijaan tai
korkeammassa asemassa olevaan
työntekijään.
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(Eriksson & Arnkil 2012, 21)
Kuva: Reetta Pohjola

MITEN OTTAA PUHEEKSI?


Huoli voi työntekijälle syntyä intuitiivisestä kuvasta liittyen lapsen
tilanteesta.



Tämä voi rakentua tiedoista, tunteita ja velvoitteista ja huoli herää
juuri näiden havaintojen perusteella.



Näitä havaintoja työntekijä voi tarkastella suhteessa aikaisempaan
opittuunsa ja tietoihinsa.



Nämä herättävät kokonaisvaltaisen näkemyksen tilanteesta, joka
voi ilmetä huolena.



Kun huoli on syntynyt, on aika ottaa asia puheeksi.
(Eriksson & Arnkil 2012, 21)
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MITEN OTTAA PUHEEKSI?


Lapset puhuvat asioistaan, kun siihen annetaan mahdollisuus.
(Oranen & Keränen 2006, 70-71)



Uhriksi joutuneiden lapsien tunnistaminen on erityisen tärkeää ja
oireilevilta lapsilta tulisi aina kysyä rohkeasti kokemuksista kehitystaso
huomioiden ja tärkeää olisi, että lapsi saisi kerrottua kokemuksiaan
jollekin turvalliselle aikuiselle (Åberg 2017, 140)



Väkivallan kohteeksi joutunut saattaa alkuun hävetä tapahtunutta
tai pelätä tekijää niin paljon, ettei uskalla tehdä asialle mitään
(Ahola & Ahola 2016, 63)



Väkivalta on asia, josta puhuminen on vaikeaa, häpeällistä ja jopa
pelottavaa” (Ahola & Ahola 2016, 63)
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MITEN OTTAA PUHEEKSI?


Läheisissä ihmissuhteissa elävät ihmiset eivät aina välttämättä tiedä
missä raja ei-hyväksyttävän ja hyväksyttävän käyttäytymisen
kohdalla kulkee. Tästä syystä on tarpeen keskustella väkivallan
tekijän ja kokijan kanssa siitä, mitä väkivalta on. (Ahola & Ahola 2016, 54)



Turvallisuudesta keskusteleminen auttaa löytämään vaihtoehtoisia
suhtaumis- ja toimintatapoja vaikeaan elämäntilanteeseen. (Ahola &
Ahola 2016, 63)



Uhrin kohtaaminen voi herättää ammattilaisessa erilaisia tunteita –
hämmennystä ja epätietoisuutta. Uhrin kohtaamisella voi olla
vaikutuksia työntekijään sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.
Ammattilaisen on hyvä tunnistaa näitä vaikutuksia oman jaksamisen
kannalta. (Åberg 2017, 142)
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MITEN RAKENTAA LUOTETTAVA JA
TURVALLINEN ASIAKASSUHDE?


Työntekijän on hyvä rauhoittaa aikaa lapsen kanssa työskentelyyn ja
luoda mahdollisimman turvalliset puitteet.



Lapsen täytyy tietää, miksi häntä tavataan ja hänellä tulee olla
mahdollisuus myös kieltäytyä missä tilanteessa vain.



Lasta ei saa pakottaa puhumaan, mutta hänelle tulee antaa tilaa
kertoa oma tarinansa.



Työskentelyssä käytetään lapsen kehitystason mukaista kieltä ja
työntekijän tulee reagoida sensitiivisesti lapsen kertomalle.
(Oranen & Keränen 2006, 72)
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MITEN RAKENTAA LUOTETTAVA JA
TURVALLINEN ASIAKASSUHDE?


Työn suunnittelussa sekä eri toimintavaihtoehtojen arvioinnissa ja
toteutuksessa on pohdittava sitä, miten tämä vaikuttaa lapsen
turvallisuuteen.



Lasten kanssa työskentely ei saa saattaa lasta vaaraan tai lisätä
heidän turvattomuutensa tunnetta.



Tavoitteena on turvallisuuden lisääminen ja omien
selviytymiskeinojen vahvistaminen.
(Oranen & Keränen 2006, 70)
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MITEN RAKENTAA LUOTETTAVA JA
TURVALLINEN ASIAKASSUHDE?


Lapsen kohtaamisessa tärkeintä on inhimillinen vuorovaikutus ja aito
välittäminen sekä lapsen kohtaaminen ja kuunteleminen, jotka
auttavat lasta käsittelemään kokemustaan ja antavat uskoa
kokemuksista selviytymiseen.



Lapset tarvitsevat aikuista, joka osaa tarttua tilanteeseen, sillä
lapsella itsellä voi olla vaikeuksia ymmärtää tapahtunutta.



Osallistava ja kunnioittava keskustelu antaa lapselle
mahdollisuuden käsitellä asiaa ja kertoa kokemuksistaan turvallisesti.
(Åberg 2017, 142)
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MITEN RAKENTAA LUOTETTAVA JA
TURVALLINEN ASIAKASSUHDE?


Kun lasta ei painosta eri kysymyksillä, lapsi voi
mielellään kertoa mielessään olevista asioista, kun
lapsi kokee, että hänellä on jonkinlainen kontrollin
tunne.



Lapsen on tärkeää tietää työskentelyn ehdot ja
rajat.



Lapset haluavat usein kertoa työntekijälle
salaisuuksia, joita he vannottavat olemaan
kertomatta. Työntekijä ei kuitenkaan saa luvata
salaisuuksien pitämistä ja lapselle tulee sanoa,
että joitain asioita on pakko kertoa eteenpäin,
jotta voidaan taata paras mahdollinen apu
lapselle sekä perheelle.
(Oranen & Keränen 2006, 72)

Kuva: Reetta Pohjola
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MITEN RAKENTAA LUOTETTAVA JA
TURVALLINEN ASIAKASSUHDE?


Jos lapsi on kovin levoton, on työntekijän hyvä edetä hitaasti ja
tavata lasta mieluummin useita kertoja.



Lapsi voi vältellä puhumista kokemuksistaan, mutta myös lapset
eivät aina oikeasti muista tapahtuneita asioita.



Kokemukset ovat voineet olla niin pelottavia, että ne on ollut
parempi unohtaa. Tässä tilanteessa lasta ei saa pakottaa
kertomaan, painostaa tai tentata. Unohdetut kokemukset voivat
kuitenkin tulla esiin lapsen leikeissä, piirustuksissa ja unissa.



Lapsi saattaa leikkiä pakonomaisesti samanlaista leikkiä, piirtää
samanlaisia kuvia tai nähdä samankaltaisia painajaisunia
tapahtuneista.
(Oranen & Keränen 2006, 71)
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YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA


Vanhemman ja lapsen välinen suhde on lapselle kaikkein tärkein
ihmissuhde ja se vaikuttaa merkittävällä tavalla lapsen kasvuun ja
kehitykseen. Lapsi vasta opettelee asioita ja tarvitsee
vanhempaansa rinnalleen, myös silloin kun lapsen käytös herättää
vanhemmassa hankalia tunteita. (Ensi- ja turvakotien liitto 2018)



Vanhemman sensitiivisyys eli kyky vastata lapsen tarpeisiin on
yhteydessä lapsen kiintymyssuhteen turvalliseen muodostumiseen ja
vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä määrittelee sen,
syntyykö kiintymyssuhteesta turvaton vai turvallinen. (Valta 2016, 11)
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YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA


Tärkeää on, että ainakin toiselle vanhemmalle, mieluiten
molemmille, välittyy tietoa lapsen kokemuksista.



Aina ei kuitenkaan ole lapsen edunmukaista, että väkivallantekijä
saa tietää lapsen kertoneen perheen yksityiskohtaisia asioista. Tämä
voi kääntyä lasta vastaan.



Lasta ei voi auttaa irrallaan perheestään.



Yhteistyö vanhempien ja heitä auttavien työntekijöiden kanssa on
tärkeä osa lasten auttamista. Työntekijöiden on hyvä puhua
keskenään siitä, millaisia asioita eri perheenjäseniltä nousee esille ja
miten kyseistä tietoa voidaan hyödyntää.
(Oranen & Keränen 2006, 81)
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YHTEISTYÖ
VANHEMPIEN KANSSA
”Ei ne ymmärrä”


Kieltäminen ja torjunta on yksi tapa
väistää väkivaltailmiön olemassaoloa



Silloin kun väkivalta koskettaa lasten
elämää, meille tulee tarve sulkea
silmämme.



Joskus ajatellaan, että on parempi
sivuuttaa lapsen tuntemukset ja
ajatuksen, koska lapset eivät ymmärrä.
Jos kyseessä on vauvaikäinen lapsi, on
tärkeää, että hänen kokemuksiaan
myös mietitään työskentelyssä sekä ei
oleteta iän suojaavan häntä.
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YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA
”Ei ne ymmärrä”


Tavallisinta on se, että lapset kokevat tapahtuneet omiksi syikseen ja
ottavat vastuuta itselleen.



Lapsille voi myös syntyä vääriä käsityksiä siitä, mitä tulevaisuudessa
tulee tapahtumaan ja voivat kokea epäonnistumisen tunteita.
Näiden ajatusten ja niiden merkityksien selvittäminen on vaikeaa, jos
lapsia ei kuulla tai oteta mukaan työskentelyyn.
(Oranen 2001, 46-47)
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YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA
”Ei muistuteta niitä”


Aikuiset voivat perustella lapsen sivuuttamista sillä, että lapset
unohtavat ikävät tapahtumat nopeasti.



Vanhemmat voivat ajatella, että ei ole syytä muistuttaa heitä
tapahtumista kyselemällä ja juttelemalla.



Vanhempien tulee ymmärtää, että useimmilla ihmisillä on
aikuisiälläkin vahvoja ja eläviä lapsuuden muistikuvia
traumaattisistakin tilanteista ja lapsen keho silti muistaa tilanteisiin
liittyneen pelon ja hädän.
(Oranen 2001, 47-48)
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YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA
”Ei muistuteta niitä”


Lapset oppivat ennakoimaan riitatilanteita ja he huomaavat
ilmapiirin muutokset ja jännityksen ja osaavat usein lukea tarkkaan
vaaran merkkejä. Näiden merkkien seuraaminen voi viedä lapselta
paljon energiaa ja hänen on vaikea keskittyä omiin touhuihinsa.



Väkivallan ennakointi voi olla myös syynä siihen, että lapset eivät
halua kutsua ystäviään kotiin ja pelkäävät sitä, että ystävät voivat
pelästyä tilanteita.
(Oranen 2001, 48)
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KURITUSVÄKIVALTA
MONIKULTTUURISESSA PERHEESSÄ
”Yhdeksän kymmenestä maailman lapsesta asuu
maassa, jossa kuritusväkivalta on osittain tai
kokonaan laillista. Vain 39 maailman 196 valtiosta
on kieltänyt lapsen väkivaltaisen kurittamisen.”
kokonaan.
(Unicef 2014)
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KURITUSVÄKIVALTA
MONIKULTTUURISESSA PERHEESSÄ


Eri yhteiskunnissa ja kulttuureissa on lapsen perustarpeiden
määritelmien eroja, eikä vaaratekijöistä ole yhtenäistä tulkintaa.
Kulttuureissa ymmärretään, että lapset tarvitsevat jonkinlaista suojaa
ja turvaa. Vanhempien sosiaaliset, kulttuurilliset, historialliset ja
uskomukset on otettava huomioon, kuitenkin siten, ettei hyväksytä
sellaisia ilmiöitä, jotka eivät ole asianmukaisia lapsen hoidossa ja
kasvatuksessa tai voivat jopa vaarantaa lapsen oman terveyden.
(Söderholm 2004, 59-60)



Väestöliiton mukaan kuritusväkivaltaa maahanmuuttajataustaisten
perheissä selittävät kulttuurisidonnaiset käyttäytymismallit, jotka
pohjautuvat erilaisiin käsityksiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 91)
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KURITUSVÄKIVALTA
MONIKULTTUURISESSA PERHEESSÄ


Erilaiset olosuhteet elämässä, kuten maahanmuuttajien alhainen
sosioekonominen asema esimerkiksi työttömyys, alhainen tulotaso,
kielitaidottomuus ja tiedonpuute yhteiskunnan järjestelmästä voivat
aiheuttaa stressiä perheissä ja saada perheissä aikaiseksi
kokemuksia elämän hallinnan puutteista ja tämä ovat niitä tekijöitä,
jotka voivat lisätä väkivallan riskiä.



Avun hakeminen eri kulttuureissa on erilaista ja epäluulot
viranomaisia ja lastensuojelua kohtaan voivat olla niinkin hajanaisia,
etteivät maahanmuuttajataustaiset hae apua väkivaltatilanteisiin.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 91)
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KURITUSVÄKIVALTA
MONIKULTTUURISESSA PERHEESSÄ


Osa maista sallii lasten kuritusväkivallan ja se voi olla osana
kasvatuksellista kulttuuriperintöä.



Taustalla voi olla vain vanhempien tietämättömyys ja esimerkiksi
lukutaidottomuus, mikä lisää vielä entisestään Suomen kulttuurin
ymmärtämistä.



Maahanmuuttajavanhemmat tarvitsevat apua ja tukea, miten
toimia uusissa kasvatustilanteissa ja Suomen elinympäristössä.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 91)
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Kuristusväkivalta on väkivaltaa ja
siihen tulee aina puuttua.

Kuva: Reetta Pohjola
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