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JOHDANTO
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Vaasan ensi- ja
turvakoti ry:n kanssa. Vaasan ensi- ja turvakoti tarjoaa turvakotipalveluita perhe- ja
lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille tai sen uhkaa kokeneille perheille. Tässä työssä
toiminnallinen opinnäytetyö tarkoittaa prosessia, jonka toiminnallinen osuus on
opas. ”Älä lyö, minuun sattuu” opas ammattilaiselle kertoo siitä, miten tulee toimia
kuritusväkivaltaa kokevan lapsen kanssa ja antaa ammattihenkilökunnalle
työkaluja ja toimintatapoja lapsen kanssa työskentelyyn. Tämä opinnäytetyöraportti
koostuu oppaan suunnittelun ja toteutuksen kuvauksesta, työn teoreettisen
viitekehyksen kuvaamisesta, sekä pohdinnasta ja jatkotutkimusaiheista.
Lähtökohtana opinnäytetyölle oli Vaasan ensi- ja turvakoti ry. keskustelun myötä
nousseelle tarpeelle. Työntekijät tekevät työtä lapsien kanssa, jotka kokevat
väkivaltaa perheissä sen eri muodoissa. Syyskuussa 2019 Vaasan ensi- ja
turvakodin kautta tekemän kyselyn perusteella valitsin opinnäyteyön aiheeksi
kuritusväkivallan ja sen vaikutukset lapseen ja miten työskennellä kuritusväkivaltaa
kokeneen lapsen kanssa ja sen kautta laatia opas ammattihenkilökunnalle.
Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia ajankohtaista tietoa kuritusväkivallasta ja
miten ammattihenkilökunnan tulee työskennellä lapsen kanssa, joka on kokenut
kuritusväkivaltaa. Tarkoituksenani oli haastatella ammattihenkilökuntaa ja heidän
työskentelytapojaan lapsen kanssa, joka on kokenut kuritusväkivaltaa. Aiheen
sensitiivisyyden ja Covid-19 vuoksi päädyin, että työ keskitetään ajankohtaisen
tiedon etsimiseen ja tiedon käyttämiseen aineistolähtöisesti. Tarkoituksena on
tehdä opas, jossa on esitetty ajankohtainen tieto kuritusväkivallasta ja tämän
ongelmallisuudesta nykypäivänä. Oppaassa tulee olemaan eri toiminta- ja
työskentelytapoja kuritusväkivaltaa kokevan lapsen kanssa, miten lapsi oirehtii,
miten kehitystaso vaikuttaa lapsen kanssa työskentelyyn, miten ottaa puheeksi
lapsen kanssa väkivaltatilanteet, miten luoda luotettava ja turvallinen asiakassuhde.
Tarkoituksena on luoda opas, joka rakentuu työntekijälle toimivaksi työvälineeksi
asiakastyössä. Suurimpana tavoitteenani on, että valmis opas olisi toimiva työkalu
työntekijälle, joka tulee työskentelemään lapsen kanssa ja kokee, että opas antaa
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hänelle hyvät valmiudet työskentelyn aloittamiseen ja lapsen tilanteen
arvioimiseen.
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1

TEORIATIEDOSTA OPPAAKSI – OPINNÄYTETYÖN
TOTEUTUS

Osana opinnäytetyön prosessia on etsiä ajankohtaista tietoa kuritusväkivallasta.
Kuritusväkivalta on ajankohtainen ongelma. Monissa perheissä käytetään
kuritusväkivaltaa,

tietämättä,

että

se

on

kriminalisoitu

nykypäivänä.

Kuritusväkivaltaa käytetään osana kasvatusta. Valitsin aiheen, koska koen, että
kuritusväkivalta tulisi saada vieläkin enemmän ihmisten tietoisuuteen. Lähdin
pohtimaan sitä, että millä tavalla aiheen saisi ihmisten tietoisuuteen parhaiten.
Kuritusväkivalta on sensitiivinen aihe ja aiheuttaa keskustelua. Koin, että parhaiten
saisin kuritusväkivallan seuraukset ja ongelmallisuuden esiin tekemällä aiheesta
oppaan. Opas olisi lukijalle tiivistetty ja tunteita herättävä tietolähde, jolla voisin
saada lukijan ymmärtämään, että kuritusväkivallalla on seurauksia. Valitsin
kohderyhmäksi työntekijät, koska olen opintojeni aikana ymmärtänyt, että monet
työntekijät eivät tiedä, miten toimia lapsen kanssa, joka on kokenut perheessään
kuritusväkivaltaa. Nykypäivän sosiaalialan työntekijöillä on vastuu auttaa ja tukea
lasta ja perheitä. Opas olisi hyvä työkalu työntekijälle, joka työssään pääsee
auttamaan lasta, joka on kokenut kuritusväkivaltaa. Tiesin, että tässä olisi
kehittämistyön paikka.
Kehittämistyöstä syntyy tuotos eli jokin tuote, kuten tässä opinnäytetyössä opas
ammattilaiselle. Kehittämistyössä käytetään aina tutkimuksia, joihin kyseinen tieto
perustuu. Toteutustapa tarkoittaa keinoja, joilla materiaali oppaan sisällöksi
hankitaan ja keinoja, joilla oppaan valmistus ja visuaalinen ilme toteutetaan.
(Vilkka & Airaksinen 2003, 56 - 58.) Kehittämistyössä ovat keskiössä
tutkimuksellinen ote ja kehittämisen näkökulma. Opinnäytetyön tulisi olla
käytännönläheinen,

työelämälähtöinen

ja

ajankohtaisuutta

osoittava.

Kehittämispainotteinen työ on toiminnallinen opinnäytetyö, joka tavoittelee
käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista ja opastusta, toiminnan
järjestämistä ja kehittämistä. Opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen
raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10.) Opasta rakentaessa pidin mielessä
koko ajan, että miten työntekijä kokee oppaan, kun hän etsii siitä tarvittavaa tietoa.
Oppaan tarkoitus on olla tiivis ja helppolukuinen niin, että ammattilainen saa
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nopeasti vastauksen etsimäänsä kysymykseen. Työelämälähtöisyys on keskiössä,
sillä oppaan ajankohtainen tieto on oltava rinnastettavissa ammattilaisen omaan
työhön. Vilkka ja Airaksinen (2003, 35) keskittyvät siihen, että on aina kiinnitettävä
huomiota lähdekritiikkiin ja pohdittava sitä, että mistä tieto oppaaseen on löydetty
ja luotettavuus on aina tarkistettava. Opinnäytetyössä käytin tämän vuoksi montaa
eri lähdettä, jotta tieto on mahdollisimman luotettavaa. Kuritusväkivallasta löytyi
paljon lähdemateriaalia, mutta itse opasta ei tullut vastaan. Tiesin heti, että opas
olisi paras ratkaisu siihen, että saisin kuritusväkivallan seuraukset ihmisten
tietoisuuteen parhaiten.
Toteutin opinnäytetyöni käyttämällä ammatillista kirjallisuutta, verkkomateriaalia
ja erilaisia tutkimuksia yhteisen keskustelun tuloksena Vaasan ensi-ja turvakodin
toiminnanjohtajan

kanssa.

Keskustelimme

vaihtoehdosta

haastatella

kuritusväkivaltaa kokevia lapsia, mutta aiheen sensitiivisyyden ja pandemia Covid19 vuoksi, päädyimme ajankohtaisen lähdemateriaalian käyttöön. Hakusanoina
työssäni käytin mm. kuritusväkivalta, perheväkivalta, lastensuojelu ja lasten
hyvinvointi.

Rajasin

opinnäytetyöhön

käytetyn

materiaalin

2000-luvulle

tuotettuihin lähteisiin ja julkaisuihin ja teoksiin. Teoriatiedon hakeminen ja
käytettävän

tiedon

valitseminen

oli

työssä

kaikkein

haasteellisinta.

Kuritusväkivallan rajaaminen oli haastavaa ja perheväkivallan erottelu tuotti
vaikeuksia. Jouduin opinnäytetyöni rajaamaan yleiseen tietoon kuritusväkivallasta
ja siihen, että kuritusväkivaltaa tapahtuu vanhemman ja lapsen välillä. Rajasin
opinnäytetyön ulkopuolelle esimerkiksi päiväkodeissa ja lastensuojelulaitoksissa
tapahtuvan kuritusväkivallan. Kuritusväkivaltaa esiintyy monikulttuurisissa
perheissä ja toin tämän puolen esiin oppaassa lyhyesti, koska enemmän ja enemmän
työntekijät työskentelevät monikulttuuristen perheiden kanssa. Aiheesta löytyi
paljon materiaalia, mikä lisäsi tiedon rajaamisen haastavuutta. Kuritusväkivallasta
löytyi paljon teoriaa eri lähteistä ja luotettavien lähteiden löytäminen ajoittain tuotti
hankaluuksia.

Halusin

löytää

monipuolista

ja

ajankohtaista

tietoa

kuritusväkivallasta ja sen vaikutuksista lapseen. Haastavaksi teki myös sen, että
lapsien kokemukset ovat aina yksilöllisiä ja erilaisia. Väkivaltatyötä on tutkittu
laajasti, että miten asiakkaiden kanssa tulee työskennellä oikein. Oikeiden
toimintatapojen löytäminen vei aikaa, koska ammattihenkilöillä voi olla erilaisia
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lähtökohtia ja erilaiset ajatusmaailmat tehdessä työtä kuritusväkivaltaa kokevan
lapsen

kanssa.

Ongelmaksi

nousee

myös,

että

missä

työympäristössä

ammattihenkilökunta tulee käyttämään opasta ja miten ammattihenkilö voi saada
oppaasta mahdollisimman paljon irti.
1.1 Opas
Toiminallisesta opinnäytetyöstä tulee produkti eli tuotos. Tuotos on opinnäytetyön
lopussa kehittynyt tuote eli opas ammattilaiselle ja ohjeistus tehdään aina jonkun
käytettäväksi. Oppaan tavoitteena on toiminnan selkeyttäminen oppaan avulla.
(Vilkka & Airaksinen 2003, 53.) Kattavan teoriatiedon pohjalta laadin oppaan, joka
antaa ammattilaiselle hyvät ja selkeät ohjeet siitä, miten työskennellä
kuritusväkivaltaa kokeneen lapsen kanssa. Tiesin työtä tehdessäni, että oppaasta
tulisi saada visuaalisesti kiinnostava ja tunteita herättävä, koska aihe on
mielenkiintoinen. Oppaan toteutan käyttäen Microsoftin Power Point-ohjelmaa
tämän helppokäyttöisyyden vuoksi. Opinnäytetyö koostuu kahdesta osuudesta:
oppaasta ja teoria osuudesta. Tulen tallentamaan valmiin oppaan pdf-muodossa ja
tekemään erillisen liitteen opinnäytetyön lisäksi. Ajattelin ensin, että tallennan pdfmuodossa oppaan opinnäytetyön loppuun, mutta tiedostosta tuli liian suuri.
Kun opasta lähdetään tutkitun tiedon löytämisen jälkeen rakentamaan, syntyy
seuraava kysymys: miten työstä saadaan lukijalle kiinnostava? Torkkola,
Heikkonen ja Tiainen (2002, 34-38) kertovat, että hyvä opas sisältää tutkitusta
tiedosta ohjeita ja neuvoja. Tämän vuoksi oppaani rakentuu kattavien ohjeiden ja
neuvojen varaan, jotka ovat selkeitä ja käytännöllisiä. Tulen oppaan alkuun
tekemään sisällysluettelon, josta lukija näkee selvästi mitä opas sisältää. Oppaassa
on sivunumerot, jotta lukija voi siirtyä oppaassa sellaiseen kohtaan, mistä kokee
tarvitsevansa lisätietoja. Hyvän oppaan tulee antaa lukijalleen tietoa kyseisestä
aiheesta kattavasti. Opas tulee kohdentaa kohderyhmälle alkusanoilla, jotka
selventävät, kenelle opas on tarkoitettu. Aloitan oppaan tunteita herättävillä
alkusanoilla, jotka on löydetty lähdemateriaalista. Alkusanoilla tulisi saada lukijan
mielenkiinto heräämään. Selkeä ulkoasu on hyvän oppaan ominaisuus ja siihen
sisällytetty tieto on kerrottu selkeällä kielellä. Oppaassa käsitteistö tulee olla
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ymmärrettävää. Monimutkaisia lauserakenteita ja vaikeita käsitteitä oppaassa tulisi
välttää, koska näin voidaan lukijan kiinnostus saada loppumaan. Oppaan
selkokielisyys, selkeät lauserakenteet ja konkreettinen sisältö ja luotettavuus pitävät
lukijan mielenkiinnon aktiivisena. (Torkkola & Heikkonen & Tiainen 2002, 34.)
Oppaassa on käytetty mahdollisimman vähän vaikeita käsitteitä, jotta lukija
taustastaan huolimatta saa vastauksen etsimälleen kysymykselle. Lauserakenteet on
pidetty mahdollisimman lyhyinä, että oppaan tekstistä saisi mahdollisimman
intensiivisen ja etsityn tiedon löytäisi helposti.
Parkkunen (2001, 15-17) kertoo, että olennaisia asioita tulee oppaassa korostaa.
Näin saadaan sisältö helposti muusta tekstistä erottumaan. Oppaan selkeyteen
vaikuttavat minkälaisen tekstityypin, tekstin koon ja asettelun, kontrastin ja värit ja
kuvat valitsee. Värimaailmaksi oppaaseen valitsen tumman ja dramaattisen. Koen,
että värimaailmalla voidaan viestiä oppaan aiheen vakavuudesta. Otsikot tulen
huomion herättävyyden vuoksi lihavoimaan ja fontin koon valitsemaan
suuremmaksi. Näin oppaaseen saadaan enemmän rakennetta ja selkeyttä.
Lähdemateriaalista löytyy paljon sanontoja ja tunteita herättäviä ilmauksia. Tulen
oppaaseen kursivoimaan ilmaukset, jotta lukija ymmärtää, että ilmaukset ovat
poimittuja lähdemateriaaleista. Luotettavuuden vuoksi oppaasta löytyy materiaalin
lähteet, jotta lukija ymmärtää, että opas on tutkittua tietoa. Lähdemerkinnät
sisällytin tekstiin pienemmällä fontilla, jottei lukijan huomio ensimmäiseksi
kohdistu niihin. Oppaan loppuun rakensin lähdeluettelon. Lukija voi tarkistaa,
mistä lähteistä oppaaseen on tutkittua tietoa etsitty.
Parkkunen (2001, 17 & 13-15) kertoo, että kuvilla oppaassa on suuri merkitys.
Tekstin ymmärtäminen ja asian muistissa säilymisen kannalta kuvien valitsemista
kannattaa miettiä tarkkaan. Kuvilla voidaan kiinnittää lukijan huomio ja kuvat
tukevat tekstiä. Kuritusväkivalta on sensitiivinen ja tunteita herättävä aihe.
Piirroskuvilla pyrin elävöittämään opasta, helpottamaan annettujen ohjeiden
ymmärtämistä ja herättämään mielenkiintoa. Kuvien valitseminen oppaaseen on
tärkeä osa opinnäytetyön prosessia. Kuvilla toivon saavani lukijan ymmärtämään
aihetta vieläkin syvemmin. Kuvien avulla lukija voi saada uutta näkökulmaa
aiheeseen. Kuvien valitsemissa tulee olla tarkka ja muistaa, että lupa kuvien
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käyttöön tulee pyytää tekijänoikeuden omistajalta. Tämän vuoksi oppaassa tulen
käyttämään ystäväni Reetta Pohjolan kuvittamia piirrostöitä, jotka liittyvät
kuritusväkivaltaan. Näin pystyin varmistamaan tekijänoikeudet opinnäytetyössäni.
Oppaassa piirrostyöt ovat tarkasti merkitty tekijä Reetta Pohjolan mukaan.
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2

KURITUSVÄKIVALTA

Lapselle tärkeimpiä tarpeita ovat rakkaus, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä
hyväksynnän ja arvostuksen saaminen vanhemmilta. Tarpeisiin kuuluu myös
riittävä

ravinto,

vaatetus,

hygienia

ja

puhtaus,

valvonta,

turvallisuus,

terveydenhuolto, koulutus ja virikkeiden saanti. Nämä perustarpeet on myös
taattava myös päiväkodeissa, kouluissa, sijaiskodeissa ja lastensuojelulaitoksissa.
(Söderholm 2004, 60.) Vanhemmat haluavat lastensa parasta. Kiire, arjessa koettu
yksinäisyys ja uupumus kuormittavat ja lapsen tarpeet voivat tuntua vaatimuksilta.
Arjen hankalat tilanteet houkuttelevat vanhempia turvautumaan kasvatuskeinoihin.
Kasvatuskeinot

perustuvat

erilaisiin

fyysisiin,

ruumiillisiin

ja

henkisiin

rangaistuksiin eli kuritusväkivaltaan. (Ensi- ja turvakotien liitto 2018.)
Kuritusväkivalta

ja

kaltoinkohtelu

ovat

tyypillisiä

lapseen

kohdistuvia

perheväkivallan muotoja. Nämä ilmenevät sekä tekemisenä, että tekemättä
jättämisenä ja laiminlyöntinä. Kaltoinkohtelua ovat fyysinen ja henkinen
kurittaminen,

sekä

lapsen

tarpeiden

sivuuttaminen

ja

hoivan

puute.

Kuritusväkivalta voi esiintyä läpsimisenä, tönimisenä, repimisenä, tukistamisena,
luunappien antamisena, nipistämisenä, läimäyttämisenä tai lapsen perustarpeiden
laiminlyöntinä. Kuritusväkivallalla on tarkoitus rankaista lasta ja näin pyrkiä
säätelemään lapsen käyttäytymistä. Kuritusväkivalta voi olla harkittu kasvatustapa.
Kasvatuksessa käytetty väkivalta saa lapsen tottelemaan lyhyellä aikavälillä, mutta
vaikuttaa pitkällä aikatähtäimellä lapsen kehitykseen haitallisesti. Kuritusväkivalta
vaurioittaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Lapsen jatkuva laiminlyönti ja
kuritusväkivalta aiheuttaa merkittäviä ongelmia kasvulle ja kehitykselle. Eivät niin
konkreettisesti, että lapsien oire löydökset olisivat aina yhteydessä toisiinsa. (THL
2019; Lastensuojelun keskusliitto 2019; THL 2020; Söderholm 2004, 60; Ensi- ja
turvakotien liitto 2018.)
2.1 Kuritusväkivalta Suomessa
Suomessa lainsäädäntö tunnistaa lapselle kuuluvan ihmisarvon ja oikeuden. Silti
lapset

joutuvat

yllättävän

useassa

suomalaisessa

perheessä

vanhempien

pahoinpitelyn kohteeksi, vaikka kuritusväkivalta on ollut lailla kiellettyä jo
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vuodesta 1984. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 29.) Vuonna 2017 Terveydenja

hyvinvoinninlaitoksen

(2018)

mukaan

joka

neljäs

THL:n

2017

kouluterveyskyselyyn osallistuneista 8.-9.luokkalaisista kertoivat kokeneensa
vanhempiensa taholta väkivaltaa. Väkivalta oli henkistä kuten haukkumista ja
puhumattomuutta, esineiden heittämistä tai fyysistä, eli piiskaamista ja lyömistä tai
sillä uhkailulla. Peruskoulun 4.-5.-luokan oppilaista taas viisi prosenttia vastasivat
vanhemman

lyöneen,

ravistelleen,

tönineen

tai

potkaisseen.

(Lastensuojelunkeskusliitto 2019; Lastensuojelukeskusliitto 2017.)
Suomessa kuritusväkivallan kielteisyydestä ja kriminalisoinnista ollaan tietoisia.
Kuritusväkivaltaa esiintyy Suomessa edelleen ja aiheen ajankohtaisuus nousee
esiin. Tietoisuus kurituksen kieltävästä lainsäädännöstä ei vielä takaa sitä, että
kaikki suomalaiset pitäisivät kuritusväkivaltaa vääränä. Keskeisenä kuritukseen
liittyviä asenteita kartoittavana kysymyksenä on jo vuodesta 1981 käytetty
seuraavaa väittämää: ”Lapsen ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa
hyväksyttävä

kasvatuskeino”.

(Lastensuojelunkeskusliitto

2019;

Lastensuojelukeskusliitto 2017.) Kuritusväkivaltaa voidaan ehkäistä ja vähentää,
mutta tällöin tunnistettava väkivallan taustalla olevia syitä ja tekijöitä.
Kasvatustarkoituksessa lapseen kohdistuvan kuritusväkivallan taustalla on monia
tekijöitä. Syynä voi olla uupumuksen ja väsymyksen aiheuttama itsehillinnän
menettäminen,

vanhemman

ja

lapsen

yhteiselämän

ristiriitaisuudet,

perheenjäsenten persoonalliset ominaisuudet, vanhemman mielenterveysongelman
tai päihteiden väärinkäytön aiheuttama väkivaltainen lapsen käsittely. Vanhempi
voi ajattella väkivallan olevan oikeutettua ja käyttää sitä apuna kasvatuksessa.
(THL 2019; Söderholm 2004, 60-61; Lastensuojelun keskusliitto 2017.)
2.2 Kuritusväkivalta eri kulttuureissa
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.) Eri yhteiskunnissa ja
kulttuureissa on lapsen perustarpeiden määritelmien eroja. Vaaratekijöistä ole
yhtenäistä tulkintaa. Kulttuureissa ymmärretään, että lapset tarvitsevat jonkinlaista
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suojaa ja turvaa. Vanhempien sosiaaliset, kulttuurilliset, historialliset ja
uskomukset on otettava huomioon turvaten lapsen hoito, terveys, turvallinen kasvu
ja kehitys. (Söderholm 2004, 59-60.)
Sosiaali-

ja

terveysministeriö

kuritusväkivallasta.

(2010,

Väestöliiton

maahanmuuttajataustaisten

perheissä

91)

toivat

esiin

kulttuurieroja

mukaan

kuritusväkivaltaa

selittävät

kulttuurisidonnaiset

käyttäytymismallit. Mallit pohjautuvat erilaisiin käsityksiin. Käsitykset voivat
näyttäytyä perheissä kuristusväkivaltaa ylläpitävinä vaikutusmalleina. Erilaiset
olosuhteet elämässä, kuten maahanmuuttajien alhainen sosioekonominen asema eli
työttömyys, alhainen tulotaso, kielitaidottomuus ja tiedonpuute yhteiskunnan
järjestelmästä. Nämä voivat aiheuttaa stressiä perheissä ja saada perheissä
aikaiseksi kokemuksia elämänhallinnan puutteista. Nämä ovat niitä tekijöitä, jotka
voivat lisätä väkivallan riskiä. Suurin osa väkivallasta tapahtuu kotona eli paikassa,
missä se on epätodennäköisimmin lailla kiellettyä. Esimerkiksi Ranskassa
kuritusväkivalta on kotona sallittua, mutta koulussa kiellettyä (Unicef 2014.)
Avun hakeminen eri kulttuureissa on erilaista ja epäluulot viranomaisia ja
lastensuojelua kohtaan voivat olla hajanaisia. Maahanmuuttajataustaiset eivät hae
apua väkivaltatilanteisiin. Osa maista sallii lasten kuritusväkivallan ja tämä voi olla
osana

kasvatuksellista

kulttuuriperintöä.

Taustalla

voi

olla

vanhempien

tietämättömyys. Esimerkiksi lukutaidottomuus, mikä lisää vielä entisestään
vaikeutta ymmärtää Suomen kulttuuria. Maahanmuuttajaperheiden kotouttaminen
vaatii moniammatillista osaamista. Onnistunut kotouttaminen lisää hyvinvointia ja
vähentää väkivallan riskiä. Maahanmuuttajavanhemmat tarvitsevat apua ja tukea,
miten toimia uusissa kasvatustilanteissa ja Suomen elinympäristössä. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2010, 91.)
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3

LAINSÄÄDÄNTÖ

Lasten kuritusväkivalta on kriminalisoitu Suomessa ja se on ollut kiellettyä
vuodesta 1984 voimaan tulleen lain (361/1983) mukaan. Åbergin (2017, 127-130)
mukaan keskeisiä lapsen asemaa turvaavia lakeja ovat lastensuojelulaki ja laki
lapsen huollosta ja tapaamishuollosta. 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. Lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa, että
ilmoitusvelvollisuuden piirin kuuluva työntekijä on velvollinen tekemään
ilmoituksen lastensuojeluviranomaisille saadessaan tiedon lapseen liittyvästä
väkivallasta. 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. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoituksena on edistää ja
ylläpitää hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää
osallisuutta.

Sosiaalihuoltolaissa

tulee

turvata

yhdenvertaisin

perustein

tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia
edistävät toimenpiteet. Lain mukaan tulee myös edistää asiakaskeskeisyyttä sekä
asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuoltolaissa ja parantaa
yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden
välillä.
3.1 Lapsen oikeudellinen asema
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.) Sopimuksen tärkein tavoite on terveyden, koulutuksen,
tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille. YK:n yleissopimuksen lapsen
oikeuksista mukaan lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä
kohtelulta ja hyväksikäytöltä. (THL 2019.) Lapsen oikeudellinen asema turvataan
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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. Saastamoinen (2016, 1-4) kertoo, että lapsen oikeudellinen
asema on viime vuosikymmeninä vahvistunut ja lapsilla on nyt kaikille kuuluvien
oikeuksien lisäksi myös oikeus erityiseen suojeluun ja osallisuuteen.
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4

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKO

Lastensuojelulaissa

(12.2.2010/88)

kerrotaan

ilmoitusvelvollisuudesta.

Jos

ammattilaiset ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja
huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen
edellyttää mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Ammattihenkilöt ovat
velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle .Ammattihenkilöitä ovat sosiaali- ja
terveydenhuolto, lasten päivähoito, opetustoimi, nuorisotoimi, poliisitoimi,
Rikosseuraamuslaitos, palo- ja pelastustoimi ja opetuksen järjestäjä. Lapsen
lieväkin pahoinpitely on syytteen alainen rikos. Siitä tulee aina tehdä
lastensuojeluilmoitus. Kaikista lapseen kohdistuvista rikosepäilyistä täytyy tehdä
ilmoitus poliisille ja tehdä lastensuojeluilmoitus. (THL 2020.)
Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai
muuten kirjallisesti. Ilmoituksen teko onnistuu myös verkossa ja ilmoituksen voi
jättää

nimettömänä.

Ilmoitus

tehdään

virka-aikana

lapsen

asuinalueen

sosiaaliaseman sosiaalityöntekijälle. Virka-ajan ulkopuolella ilmoitus tehdään
sosiaalipäivystykselle. Velvollisuuden rikkominen eli ilmoittamatta jättäminen voi
johtaa virkamiesrikossyytteeseen. (Åberg 2017, 55-56, 128.)
Åberg (2017, 129) huomioi myös, että lastesuojeluilmoituksen tekemiseen voi olla
korkea kynnys. Ilmoituksesta pelätään aiheutuvan itselle harmia tai työntekijä voi
ajatella, että hän menettää luottamuksellisen suhteen lapseen tai vanhempaan.
Vanhemmalle on hyvä perustella huoli, miksi lastensuojeluilmoitus tehdään ja mitä
vaikutuksia ilmoituksella voi olla. Työntekijällä voi olla 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.)
Uhrin kohtaamisessa on tärkeää pysyä rauhallisena ja antaa lapselle riittävästi aikaa.
Jos lapsen kertoma tulee ilmi ensimmäistä kertaa, on tärkeintä olla lapsen tukena ja
ohjata hänet avun piiriin. Tarkkoja yksityiskohtia ei ammattilaisen tule tehdä.
Tarkkojen yksityiskohtien kysyminen tulee jättää poliisille. Liian tarkat

19
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.)
Laiminlyödyllä lapsella ei aina esiinny hälyttäviä oireita, minkä vuoksi
lastensuojelun puuttuminen tapahtuu vasta, kun lapsella esiintyy psykosomaattisia
oireita. Tämä voi olla jo liian 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. Tällainen prosessi saattaa kestää liian kauan, mikä on lapsen
hyvinvoinnille ongelmallista ja lapselle liian suuri vastuu. (Söderholm 2004, 5758.)
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5

VÄKIVALTATYÖ LAPSEN KANSSA

Väkivallan ja laiminlyönnin keinot kasvatuksessa eivät vähene ainoastaan
kieltämällä ja karsimalla haitallista tekoa. 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. Väkivaltatyössä lapsen rooli on tärkeä.
(Ensi- ja turvakotien liitto, 2016.)
5.1 Kuritusväkivaltaa kokevan lapsen oirekuva
Väkivallalle altistumisen seuraukset ovat aina yksilöllisiä. Seurauksiin vaikuttavat
väkivallan laatu ja määrä, väkivallan kesto, lapsen ikä ja sukupuoli, temperamentti
sekä muut riski- ja suojatekijät lapsen kasvuympäristössä. Kuritusväkivallan
uhriksi joutuminen on traumaattinen tilanne. Tämä voi aiheuttaa sekä psyykkisiä,
että fyysisiä reaktioita. Lapsen kohtaamat kokemukset voivat olla haavoittavia ja
vaikuttaa pitkälle elämässä. Oireilu voi olla monimuotoista ja hankalasti
tunnistettavaa. 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.)
Lapsi voi pyrkiä välttämään kaikkea ja suojelemaan itseään aktiivisesti, mikä
muistuttaa häntä väkivaltatilanteista. Lapset eivät useinkaan ymmärrä omia
tunnereaktioitaan ja tunnereaktio voi olla niin voimakas, että lapsi mieluummin
kieltää kokemukset (Åberg 2017, 140). Lapsi ei halua puhua niistä, eikä käsitellä
väkivaltaa muutenkaan. Välttämiseen liittyy myös tunteiden turtuminen ja
väkivaltatilanteet eivät näytä vaikuttaneen lapseen tunnetasolla mitenkään. Lapsi
voi kuvata niitä aivan neutraalisti. Ylivireys ja yliaktiivisuus ovat myös lapsilla
yleisiä traumaoireita. Lapsi voi olla jatkuvasti jännittynyt ja reagoida pieniinkin
ärsykkeisiin. Lapsen voi olla vaikea rauhoittua ja keskittyä käsillä oleviin tehtäviin.
Lapsella nukahtamis- ja muut univaikeudet ovat tavallisia. (Oranen & Keränen
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2006, 64.) Lapsi voi tuntea pelkoa, epävarmuutta ja häpeää, mikä voi saada hänet
peittelemään olotilaansa. Lapset ilmaisevat aina itseään omalla tavalla, eikä se aina
ole sanallista. Lasten voimavarojen riittämättömyys voi esiintyä ahdistuneisuutena,
unettomuutena ja levottomuutena. Pahimmillaan voi ilmetä masentuneisuutta ja
itsetuhoista käyttäytymistä. Uhrin minäkuva voi muuttua kielteiseksi, mikä voi
aiheuttaa lapsen itsesyytöksiä. Lapsi voi kokea eri tilanteissa palaumia
väkivaltatilanteista. Tämä voi aiheuttaa somaattisia oireita, kuten päänsärkyä tai
vatsakipua. Lapsi voi uudelleen kokea muistikuvia, aistimuksia ja tuntemuksia
väkivaltatilanteista. Lapsi voi kokea, ettei hallitse omaa muistiaan ja tietyt tekijät,
kuten tietty aikuisen äänenpaino laukaisee muiston ja tuntemukset. Lapsille
erityisesti pahat unet ovat yleinen uudelleen kokemisen muoto. (Oranen & Keränen
2006, 64; Åberg 2017, 139.) Lapset usein kuvaavat hankalia oloja eri kuvaelmin.
Kuvaelmia voi olla, että ”päässä tuntuu painetta”, ”mahassa on kivi” tai ”kädet ovat
levottomat”. Keho kertoo paljon lapsen kokemuksista. Työntekijä on vain osattava
siihen kiinnittää huomiota. (Oranen & Keränen 2006, 53)
5.2 Lapsen iän merkitys
Turunen (2004, 192-193) kertoo vielä tarkemmin eroavaisuuksia siitä, miten ikä
vaikuttaa lapsen oirekuvaan. Vauva voi olla iloton, ilmeetön tai surullinen ja välttää
aktiivisesti katsekontaktia. Vauvalla ei juuri esiinny vuorovaikutuksellista
jokeltelua. Vauvan iänmukainen hymy voi olla vähäistä tai puuttua kokonaan.
Vauvan reagointi ärsykkeisiin voi olla vaisua ja itkuun tulee valittava sävy. Vauva
voi pelätä tai vastustaa kosketusta. Vauvan perustoiminnoissa, kuten syömisessä ja
nukkumisessa voi olla vaikeuksia. Vauvan kielellisessä ja motoristisessa
kehityksessä voi esiintyä viivästymiä. Leikki-ikäisillä lapsilla voi vuorostaan
esiintyä aggressiivisuutta runsaammin. Heiltä puuttuvat sanalliset keinot kuvata ja
työstää väkivaltakokemuksiaan. Kuritusväkivaltaa kokevalla leikki-ikäisellä
lapsella voi esiintyä taantumista eli lapsi voi alkaa uudelleen kärsimään
yökastelusta, imeä peukaloaan tai unohtelee jo aikaisemmin opittuja taitojaan.
Lapsen puhe voi muuttua uudestaan vauvamaiseksi. (Turunen 2004, 192-193.)
Kouluikäisillä lapsilla oireet näkyvät tyypillisesti tunne-elämän alueella. Oireet
voivat esiintyä masentuneisuutena, minäkuvan ja itsetunnon ongelmina,
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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. Lapsella kaiken
tämän lisäksi pahan olon vähentäminen voi olla lisääntynyt päihteiden käyttö.
(Turunen 2004, 192-193.)
Väkivallalle altistuminen vaikuttaa eri tavoin tyttöihin ja poikiin. Vaikuttaa siltä,
että leikki-ikäiset pojat ovat voineet omaksua tyttöjä halveksuvia asenteita ja
käyttäytymismalleja.
Murrosiässä

nämä

Mallit
voivat

korostuvat
esiintyä

enemmän

vanhemmilla

väkivaltaisuutena

lapsilla.

esimerkiksi

seurustelukumppaniaan kohtaan. Tytöillä taas on nähtävissä samansuuntaisia
polkuja ja heillä voi esiintyä jo nuoressa iässä alistuvaa käytöstä. Tytöt voivat
kokea, ettei heillä ole oikeutta omiin mielipiteisiin ja tarpeisiin. Pojat oirehtivat
enemmän ulospäin, kun taas tytöt oirehtivat enemmän sisäänpäin eli ovat
ahdistuneita ja vähemmän empaattisia ihmissuhteissa. (Oranen 2001, 56-58.)
5.3 Kehitystason vaikutus lapsen kanssa työskentelyyn
Suoraviivaisia yhteyksiä iän ja reagointitapojen välille on vaikea vetää. Ikä
vaikuttaa lasten kykyyn kuvata ja ilmaista ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. Lapsi ei
pysty itse määrittelemään kuritusväkivaltaa eikä tämän vakavuutta. Lapsi ei osaa
vaatia siihen puuttumista. Pieni lapsi ei voi puhua kokemuksistaan, eikä hänen
sanattomia viestejään aina ymmärretä tai osata tulkita oikein. Isommankin lapsen
on vaikea kertoa ja kuvailla kuritusväkivallan kokemuksiaan. (Oranen 2001, 57;
Söderholm 2004, 58.) Lapsen ikä ja kielellisen kehityksen taso on otettava
huomioon lasta kuullessa. Lapselle saa puhua liian aikuismaisesti, eikä lasta ei saa
aliarvioida. Työntekijän on hyvä kuunnella millaisia sanontoja ja termejä lapset itse
käyttävät kertoessaan kokemuksistaan. (Oranen & Keränen 2006, 70-71.)
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Työntekijän tulee ymmärtää, että lapset eivät ole passiivisia sivustakatsojia vaan
aktiivisia toimijoita. Kaikilla lapsilla on omat tapansa selviytyä vaikeista tilanteista
ja kokemuksista. Vaikka lapsen keinot näyttäisivät ulkopuoliselle äärimmäisen
huonosti toimivilta tai jopa vahingollisilta, niillä on oma mielekkyytensä lapsen
näkökulmasta. Tärkeää on huomioida, että keinoista voi seurata ongelmia, jos niistä
muodostuu pysyviä reagointi- ja toimintamalleja. Mitä nuoremmasta lapsesta on
kyse, sitä vähemmän hänellä on käytössä selviytymiskeinoja. Vauvalla lähes ainoa
mahdollinen tapa yrittää selviytyä vaarasta on nukahtaa väkivaltatilanteissa ja
vetäytyä

kontaktista.

Lapsilla

erilaisia

selviytymiskeinoja

on

monia.

Selviytymiskeinoja voi olla tilanteiden, ajatusten ja tunteiden poiskytkeminen,
idealisoidut päiväunet ja kostofantasiat, tilanteiden välttely ja yritys vaikuttaa
toimimalla aktiivisesti väkivaltatilanteissa. (Oranen & Keränen 2006, 70-71.)
Oranen ja Keränen (2006, 53) kertovat, että traumatutkimus on nostanut esille
kokonaisvaltaisen työn tärkeyden ja merkityksen. Posttraumaattinen leikki toistaa
jotain tuttua tapahtumaa, mutta ei poista lapsen tuskaa tai tuo lapselle helpotusta tai
lievennystä. Leikki on pienten lasten keskeinen tapa työskennellä kokemuksiaan.
Posttraumaattisen leikin erottelu ei ole työntekijälle helppoa. Normaalille leikille
on tyypillistä elävyys ja variaatiot ja, että leikki kulkee eteenpäin. Jos
posttraumaattinen leikki on juuttunut paikalleen ja leikistä tuntuu puuttuvan leikille
tyypillinen ilo ja toiminnan tuoma tunnejännityksen lieventyminen, on työntekijän
tärkeää puuttua tähän.
5.4 Puheeksi ottaminen
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. (Eriksson & Arnkil 2012, 21.)
Åberg (2017, 142) kertoo, että uhrin kohtaaminen voi herättää ammattilaisessa
erilaisia tunteita, kuten hämmennystä ja epätietoisuutta ja pelkoa puuttua
tilanteeseen.
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Uhriksi joutuneiden lapsien tunnistaminen on erityisen tärkeää. Oireilevilta lapsilta
tulisi aina kysyä rohkeasti kokemuksista kehitystaso huomioiden. Tärkeää olisi, että
lapsi saisi kerrottua kokemuksiaan jollekin turvalliselle aikuiselle. (Åberg 2017,
140.) Huoli voi työntekijälle syntyä intuitiivisestä kuvasta liittyen lapsen
tilanteeseen. 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.)
Väkivalta on asia, josta puhuminen on vaikeaa, häpeällistä ja jopa pelottavaa. Näin
ollen se on jäänyt perheen sisäiseksi ongelmaksi ja salaisuudeksi. Läheisissä
ihmissuhteissa elävät ihmiset eivät aina välttämättä tiedä, missä raja eihyväksyttävän ja hyväksyttävän käyttäytymisen kohdalla kulkee. Tästä syystä on
tarpeen keskustella väkivallan tekijän ja kokijan kanssa siitä, mitä väkivalta on.
(Ahola & Ahola 2016, 54.) Väkivallan kohteeksi joutunut saattaa alkuun hävetä
tapahtunutta tai pelätä tekijää niin paljon, ettei uskalla tehdä asialle mitään.
Turvallisuudesta keskusteleminen auttaa löytämään vaihtoehtoisia suhtaumis- ja
toimintatapoja vaikeaan elämäntilanteeseen. (Ahola & Ahola 2016, 63.) Lapsi voi
myös oppia, että väkivalta on hyväksyttyä. On todennäköistä, että lapsen omissa
ihmissuhteissa voi esiintyä väkivaltaisuutta myöhemmässä iässä (Ensi- ja
turvakotien liitto 2018) ja tämän vuoksi aikainen puheenottaminen ja puuttuminen
on tärkeää.
5.5 Turvallisen ja luottamuksellisen asiakassuhteen luominen
Lapsen tilanteen arvioinnissa on asetuttava asiakassuhteeseen juuri tämän lapsen
kanssa tässä ja nyt. Työntekijän on hyvä rauhoittaa aikaa lapsen kanssa
työskentelyyn ja luoda mahdollisimman turvalliset puitteet. Lapsen täytyy tietää,
miksi häntä tavataan. Hänellä tulee olla mahdollisuus myös kieltäytyä missä
tilanteessa vain keskustelusta. 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.
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(Oranen & Keränen 2006, 72.) Työn suunnittelussa, 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.)
Lapsen kohtaamisessa tärkeintä on inhimillinen vuorovaikutus ja aito välittäminen,
sekä lapsen kohtaaminen ja kuunteleminen. Nämä auttavat lasta käsittelemään
kokemuksiaan ja antavat uskoa kokemuksista selviytymiseen. Lapset tarvitsevat
aikuista, joka osaa tarttua tilanteeseen. Lapsella itsellä voi olla vaikeuksia
ymmärtää tapahtunutta. Osallistava ja kunnioittava keskustelu antaa lapselle
mahdollisuuden käsitellä asiaa ja kertoa kokemuksistaan turvallisesti. (Åberg 2017,
142.) Oranen ja Keränen (2006, 70-71) kertovat, että lapset puhuvat asioistaan, kun
siihen annetaan mahdollisuus. Lapset kokevat itsensä ja omat mielipiteensä
arvokkaiksi, kun heille on varattu oma aika ja heillä on oma työntekijä. Monet
lapset jännittävät usein ensimmäistä tapaamista. Seuraavaa tapaamista lapset usein
jo odottavat ja yhdistävät siihen positiivisia tuntemuksia. Työntekijän on luotava
rauhallinen, turvallinen ja kiireetön tilanne, jossa ongelmista saa puhua ja asioista
kysytään suoraan, niiden oikeilla nimillä ilman kiertelyä. Jos lapsi aistii, että
aikuisen on vaikea puhua väkivallasta, ei lapsikaan välttämättä puhu. Vanhemmat
ja sisarukset saattavat kontrolloida lapsen kertomaa ja lapsi ei saa suunvuoroa.
Tämän vuoksi on tärkeää työskennellä lapsen kanssa myös yksin. Myöhemmässä
vaiheessa on hyödyllistä työskennellä yhdessä sisarusten kanssa, jotta lapset
oppisivat kuuntelemaan ja tukemaan toisiaan. Työntekijällä on tärkeää olla ainakin
toisen vanhemman lupa siitä, että lapsi saa kertoa perheen asioista.
Kun lasta ei painosta eri kysymyksillä, lapsi voi mielellään kertoa mielessään
olevista asioista. Lapsen on tärkeää saada tuntea kontrollin tunne tilanteessa ja
tietää työskentelyn ehdot ja rajat. Tämä kaikki takaa turvallisuuden tunnetta. Jotkut
lapset haluavat kertoa työntekijälle salaisuuksia, joita he vannottavat olemaan
kertomatta. Työntekijä ei kuitenkaan saa luvata salaisuuksien pitämistä. Lapselle
tulee sanoa, että joitain asioita on pakko kertoa eteenpäin, jotta voidaan taata paras
mahdollinen apu lapselle, sekä perheelle. (Oranen & Keränen 2006, 72.)
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Oranen ja Keränen (2006, 71) kertovat, että traumatisoituneen lapsen voi olla
vaikea keskittyä haastattelutilanteissa. Lapsi voi suuttua pienestäkin asiasta tai
hänen voi olla vaikea keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Jos lapsi on kovin levoton,
on työntekijän hyvä edetä hitaasti ja tavata lasta mieluummin useita kertoja.
Useimmat lapset pystyvät kertomaan väkivallan kokemuksistaan, mutta jos lapsi on
traumatisoitunut se voi olla erityisen vaikeaa. Trauma vaikuttaa niin lasten kuin
aikuisten tapaan kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa. Lapsi voi vastata
kaikkiin kysymyksiin ”en muista” tai ”en tiedä”. Lapsi voi vältellä puhumista
kokemuksistaan, mutta myös lapset eivät muista tapahtuneita asioita. Kokemukset
ovat voineet olla niin pelottavia, että ne on ollut lapsesta 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. Tällöin työntekijän on hyvä
yhdistää työskentely leikin ja piirustuksien kautta toteutettavaksi. (Oranen &
Keränen 2006, 71.)
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6

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA

Vanhemman ja lapsen välinen suhde on lapselle kaikkein tärkein ihmissuhde. Tämä
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.) Kun
lapsi kokee kuritusväkivaltaa, on työskentelyssä vanhempien rooli tärkeä.
Varhaisimmat vuorovaikutussuhteet ovat lapsen ja häntä hoitavien vanhempien
väillä. Lapsen ensimmäisten elinvuosien vuorovaikutuksella on suuri merkitys
lapsen psyykkisen terveyden ja aivojen kehityksen kannalta. Riittävän laadukkaalla
vuorovaikutuksella tuetaan lapsen terveyttä ja elämän tasapainoa. Vanhemman
sensitiivisyys eli kyky vastata lapsen tarpeisiin on yhteydessä lapsen
kiintymyssuhteen

turvalliseen

muodostumiseen.

Vuorovaikutus

lapsen

ja

vanhemman välillä määrittelee sen, syntyykö kiintymyssuhteesta turvaton vai
turvallinen. Kun lapsen perustarpeista pidetään huolta, vanhempi on lapselle
emotionaalisesti läsnä ja hyvänä esimerkkinä, niin mahdollistetaan lapselle
turvallinen kasvuympäristö. (Oranen & Keränen 2006, 81; Järvenpää & Tuomainen
2019; Hermason 2012; Valta 2016, 11.) Tämän vuoksi äiti ja isä ovat avainihmiset
myös lasten kanssa työskentelyssä. 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. (Oranen & Keränen
2006, 81.)
Oranen ja Keränen (2006, 82) tuovat ilmi, että 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. Lasten kanssa työskennellessä keskeinen yhteistyökumppani on
lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Tieto lapsesta välittyy eteenpäin mahdollisimman
nopeasti, ja kriisitilanteissa on tärkeää tehdä yhteistyötä päiväkodin ja koulun
kanssa. Koulun ja päiväkodin on hyvä tietää, mistä lapsen levottomuus ja
keskittymisvaikeudet johtuvat ja miten he voivat osaltaan auttaa lasta.
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6.1 ”Ei ne ymmärrä”
Kieltäminen ja torjunta on yksi tapa väistää väkivaltailmiön olemassaoloa. Kun
väkivalta koskettaa lasten elämää, meille tulee tarve sulkea silmämme.
Alkuvaiheessa kuulee usein syitä, joiden vuoksi lapsia ei tarvitse ottaa huomioon
työskentelyssä. Näitä perusteita esittivät sekä äidit, että isät ja työntekijät. Mitä
pienempi lapsi on, sitä vähemmän hänellä on käytössään keinoja ymmärtää
tapahtumia. Vauvaikäiset aistivat ympäristön ja reagoivat voimakkaaseen meluun,
vihaisiin äänenpainoihin, aikuisten kiihtymykseen ja ahdistukseen. (Oranen 2001,
46-47.)
Joskus ajatellaan, että on parempi sivuuttaa lapsen tuntemukset ja ajatuksen, koska
lapset eivät ymmärrä. Kun kyseessä on vauvaikäinen lapsi, on hänen kokemuksiaan
mietittävä työskentelyssä, sekä ei oleteta iän suojaavan häntä. Tavallisinta on, että
lapset kokevat tapahtuneet omiksi syikseen ja ottavat vastuuta itselleen. Lapsille
voi myös syntyä vääriä käsityksiä siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan ja
kokevat epäonnistumista. Ajatusten ja niiden merkityksien selvittäminen on
vaikeaa, jos lasta ei kuulla tai oteta mukaan työskentelyyn. (Oranen 2001, 46-47.)
6.2 ”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
traumaattisista tilanteista. Toisaalta tiedetään, että traumaattiset ja vaikeat
tapahtumat saattavat unohtua tietoisesti muistista. Tapahtumat voivat tallentua
hajanaisina tunteita, mielikuvina tai fyysisinä tuntemuksina. Lapsen keho muistaa
tilanteisiin liittyneen pelon ja hädän. Epämääräisten muistikuvien, tuntemusten ja
tunteiden pirstaleiden kokoaminen aikuisuudessa voi vaatia paljon työtä. Tästä
syystä lasten kanssa tulisi työskennellä, silloin kun tapahtumat ovat tuoreita.
(Oranen 2001, 47-48.) Lasten suhde kotona tapahtuvaan väkivaltaan on aina
aktiivinen. Lapset oppivat ennakoimaan riitatilanteita ja huomaavat ilmapiirin
muutokset ja jännityksen ja osaavat usein lukea tarkkaan vaaran merkkejä.
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Merkkien seuraaminen voi viedä lapselta paljon energiaa ja hänen on vaikea
keskittyä omiin leikkeihinsä. Väkivallan ennakointi voi olla myös syynä siihen, että
lapset eivät halua kutsua ystäviään kotiin. Pelkästään väkivallan uhka vaikuttaa jo
lapsen elämään voimakkaasti, vaikka ulkoapäin katsottuna, mitään ei ole vielä
tapahtunut. (Oranen 2001, 48.)
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Perheväkivalta ja kuritusväkivalta on Suomessa edelleen ongelma ja sen
rikkominen on haasteellista. Tärkeintä on aloittaa edes jostain tämän rikkomiseksi.
Minua yllätti opinnäytetyönprosessin aikana lähteiden laajuus ja miten paljon
väkivaltaa on tutkittu. Suomessa on viimeisten vuosien aikana turvakoteja lisätty
valtavasti. Silti Suomi on edelleen yksi Euroopan maita, joissa käytetään
perheväkivaltaa eniten. Väkivallan ongelman puhumattomuus antaa ihmisille
”hiljaisen luvan” käyttää kuritusväkivaltaa neljän seinän sisällä. Kukaan ei uskalla
asiasta kysyä ja tähän on tultava muutos.
Opinnäytetyöstä tuli tavoitteeni kaltainen ja sain itse paljon uutta tietoa aiheeseen
liittyen. Tulen varmasti tulevaisuudessa työkentälläni käyttämään opittua tietoa.
Opas vastaa tutkimuskysymykseen ja kertoo kattavan tiedon työskentelystä
kuritusväkivaltaa kokeneen lapsen kanssa. Valmis opas tulee varmasti
tulevaisuudessa auttamaan edes yhtä ammattilaista tekemään parempia ratkaisuja
väkivaltatyön parissa. Oppaan rakentaminen teoriatiedon pohjalta oli helppoa.
Värimaailman ja kuvien valitseminen tuotti ajoittain vaikeuksia. Koska jouduin
työtä katsomaan koko ajan sillä silmällä, että se on lukijaystävällinen. Tämän
vuoksi opasta rakentaessa pyysin ajoittain apua ystävältäni. Palautteen perusteella
tein muutoksia lauserakenteisiin ja käsitteisiin, että opas olisi vieläkin
lukijaystävällisempi. Palautteen myötä sain myös vahvistusta siihen, että valitsin
oikean aiheen opinnäytetyöhön. Olisin toivonut, että valmista opastani olisin saanut
vielä luettaa tarkemmin ammattihenkilökunnalla, jotka työskentelevät lapsien
kanssa. Näin olisin voinut saada arvioita opasta, joka olisi tuonut lisää painoarvoa
työhön. Ammattihenkilökunnan palautteella olisin voinut tehdä oppaaseen vielä
muutoksia, että se olisi ollut vieläkin lukijaystävällisempi. Ammattihenkilökunta
on oppaan virallisia käyttäjiä ja tämän vuoksi heidän mielipiteensä olisi ollut
merkittävä, koska opas on tarkoitettu ja tuotettu heille. Valmiin oppaan perusteella
olisi voinut tehdä kyselylomakkeita ja saada sen kautta arvioita. Ajan vähäisyyden
vuoksi tämä tuli rajata työn ulkopuolelle.
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Oppaastani olisi voinut tulla vieläkin parempi, jos olisin saanut laajempaa ja
yksilöllisempää näkökulmaa työhöni esimerkiksi tekemällä haastatteluja. Aiheen
sensitiivisyys ja tämän hetkinen Covid-19 pandemia vaikeutti toiveen toteuttamista.
Haastattelut olisi voinut tehdä etähaastatteluna, mutta koen, että tämä olisi ollut
liian suuri pala. Jos olisin tehnyt tämän työn yhdessä toisen opiskelijan kanssa,
etähaastattelut olisivat varmasti olleet ajankohtaisemmat. Minun tuli tehdä päätös
ja rajata opinnäytetyö tutkittuun tietoon.
7.1 Eettisyys ja luotettavuus
Vastuulla oli noudattaa opinnäytetyönprosessin ajan hyvää tieteellistä käytäntöä,
minkä tuli toteutua onnistuneesti. Tähän kuului se, että toimin jatkuvasti
rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti. Hankin myös opinnäytetyölle tutkimusluvan,
mikä kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön. Opasta rakentaessani minun tuli
tiedostaa se, että lukijoiden arvomaailmat voivat olla erilaisia. Tärkeää oli
ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Yritin opinnäytetyön prosessin
ajan pitää tekstin kirjoittamista neutraalina, koska en halua oppaassa esiintyvän
omia tunteitani, arvojani ja ajatuksiani kuritusväkivallasta. Neutraalin sisällön
tuottaminen oli keskeisessä asemassa. Opas on tarkoitettu ammattihenkilökunnalle.
Minun tuli ymmärtää se mahdollisuus, että oppaan voi lukea myös ulkopuolinen
henkilö. Tämän vuoksi opas tuli saada mahdollisimman käytännönläheiseksi ja
neutraaliksi. Aiheen sensitiivisyys ja sen kunnioittaminen nousi tärkeään asemaan
opasta rakentaessani. Kuritusväkivalta on eettisesti väärin joka tilanteessa. Minun
tuli muistaa työssäni se, että lukija voi olla kasvanut sillä vuosikymmenellä, jossa
kuritusväkivaltaa sai vielä käyttää osana kasvatusta. Tämän vuoksi lähteiden oikea
valinta oli tärkeää.
Luotettavuuden vuoksi arvioin jatkuvasti kriittisesti lähdeaineistoa mitä käytin.
Pohdin, miten kyseisiä lähteitä voi toteuttaa soveltavasti työhön. Käytin pelkästään
opinnäytetyössä

2000-luvun

lähteitä,

koska

jatkuva

maailmantilanteen

muuttuminen vaikuttaa lähteiden ajankohtaisuuteen. Rakentaessani työtäni
teoriatiedon pohjalta, valitsin työhöni parhaiten soveltuvia lähteitä. Lähdeviitteet
työhöni merkitsin huolellisesti. Tein lähdeluettelon annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Arvioin

jatkuvasti

kriittisesti

lähdemateriaalia

ja

sen

soveltuvuutta

opinnäytetyöhöni. Oppaan rakentamisessa on tärkeää, että teksti on luotettavaa,
koska ammattihenkilökunta voi käyttää opasta työelämässä apuvälineenä.
7.2 Sosiaalialan kompetenssit
Sosiaalialalla tarvittavaa osaamista kuvaa kompetenssit: Sosiaalialan kompetenssit
ovat asiakastyön osaaminen, sosiaalialan eettinen osaaminen, sosiaalialan
palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskunta osaaminen,
tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamisja yrittäjyysosaaminen. (Arene 2017, 10.) Opinnäytetyössäni asiakastyön
osaaminen

kompetenssi

toteutuu

ja

oppaalla

on

tarkoitus

luoda

vuorovaikutuksellinen suhde asiakkaan kanssa ja luoda palvelutarpeen arviointia.
Oppaassa esiintyy moniammatillisuutta ja jatkuvaa asiakastyön arviointia. Myös
tilanteisiin

soveltuvien

työmenetelmien

valitseminen

on

osana

oppaan

rakentamista. Sosiaalialan eettisen osaamisen kompetenssi syventyi opasta
rakentaessa. Opasta tuli jatkuvasti työstää ihmisarvon ja oikeudenmukaisuutta
ajatellen. Oppaan pystyy lukemaan kuka tahansa ja tämä oli haasteena. Tärkeää on,
että en riko kenenkään ihmisarvoa tai aiheuta epäoikeudenmukaisuutta. Kriittinen
ja osallistavan yhteiskuntaosaamisen kompetenssi myös täyttyi. Opas on
vaikuttamistyötä. Oppaan tarkoitus on osallistaa ammattilaista ja madaltaa
kynnystä kysyä väkivallasta. Sosiaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
on tärkeää. Kuritusväkivallan ehkäisy lisää hyvinvointia. Tutkimuksellinen
kehittämis- ja innovaatio-osaamisen kompetenssissa tutkitun tiedon tuottaminen,
tulkinta, käyttö ja jakaminen on keskeistä. Opas on tutkittua tiedon tuottamista ja
sen tulkintaa ja käyttöä. Lopuksi valmis tuotos eli opas jaetaan. Koen, että opas on
innovatiivinen ja ainutlaatuinen lopputulos. Sosiaalialan kompetenssit toteutuivat
monessa osassa opinnäytetyössäni. Kehitin omia sosiaalialan kompetenssejani
monipuolisesti.
7.3 Jatkotutkimusideat
Opasta voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Opasta voi käyttää niin sosiaali- ja
terveysalan henkilökunta, kuin moni muukin. Opasta voi helposti käyttää omassa
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työssä työkaluna. Opasta voi käyttää myös osana työhön perehtymiseen ja se
tiivistää tarvittavan tiedon työhön. Oppaan vaikutuksia ja käyttö helppoutta ei
opinnäytetyössäni tuoda ilmi. Tämä voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.
Olisi mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia vaikutuksia oppaan käytöllä on.
Kohderyhmäksi tutkimukseen voisi valita työntekijät ja kyselylomakkeella saada
tietoa siitä, että onko opas alentanut työntekijän kynnystä kysyä väkivallasta ja
huomata oireita lapsella.
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8

POHDINTA

Opinnäytetyön aiheen valinta oli itselleni helppo. Olen kiinnostunut väkivaltatyöstä
ja sen seurauksista. Opinnäytetyönprosessi oli alusta asti haasteellinen ja
teoriatiedon löytäminen ja rajaaminen kuluttavaa. Oikean teoriatiedon löytäessä
prosessi muuttui opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Opinnäytetyönprosessin
aikana oma teoriatietoni syventyi ja monipuolistui. Löysin paljon uutta ja
mielenkiintoista tietoa. Opinnäytetyöprosessi muodostui itselleni myös hyväksi
”kouluksi”, koska jo valmis mielenkiintoni aiheeseen sai uuden merkityksen.
Prosessin myötä ymmärsin sen, että haluan tulevaisuudessakin työskennellä
väkivallan parissa. Opinnäytetyön prosessin myötä ymmärsin, miten vähäistä
monien ammattitaito väkivaltaan. Uskallus kysyä suoraan väkivallasta on vähäistä.
Opinnäytetyöprosessia helpotti oma kokemukseni väkivaltatyön parissa. Olen jo
muutaman vuoden työskennellyt Vaasan ensi- ja turvakodin tapaamispaikalla.
Opinnäytetyön prosessin rakentuminen oli haastavaa ja ajoittain oma motivaatio oli
hukassa. Työskentelin opinnäytetyötä tehdessä kokopäiväisesti, mikä ajoittain
tuotti hankaluuksia aikatauluttamisen kanssa. Opinnäytetyöprosessin aloittaminen
aiemmassa vaiheessa olisi

ollut

kannattavampaa. Lähteiden

löytäminen

rauhallisemmalla aikataululla olisi ollut parempi. Uskon, että nyt monia hyviä ja
ajankohtaisia lähteitä jäi uupumaan.
Kasvoin

ammatillisesti

opinnäytetyönprosessin

aikana

huomattavasti.

Soveltuvuustaitoni kehittyivät ja uskallan sanoa, että tulevaisuudessa rohkeuteni
kysyä väkivallasta on vahvistunut. Edelleen haasteeksi jää, että kuritusväkivalta on
Suomessa ongelma ja tutkittua tietoa voisi olla vieläkin enemmän. Tämän vuoksi
olisi hienoa, että tulevaisuudessa voisin työskennellä aiheen pari. Ei olisi täysin
mahdotonta esimerkiksi kulkea ympäri Suomea luennoimassa tästä aiheesta. Opas
olisi hyvä pohja lähteä rakentamaan luentomateriaalia. Väkivallan parissa on
työskennelty jo paljon, mutta itse kuritusväkivaltaan vähän. Olisi hienoa kutsua
itseäni jonakin päivänä kuritusväkivallan asiantuntijaksi. Koen, että tämä opas oli
ensimmäinen askel siihen suuntaan.
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Suurin toiveeni on, että edes yksi ammattilainen saisi oppaan myötä rohkeutta
kysyä suoraan väkivallasta. Toivon, että valmis opas saa edes yhden työntekijän
kysymään väkivallasta suoraan ja huomaamaan oireita lapsella. Pienikin apu, on
suuri apu.

36

LÄHTEET
Ahola. T. & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Lyhytterapiainstituutti
Oy. Helsinki.
Arene.

2017.

Sosionomi

Ammattikorkeakoulukoulutus

tuottaa

hyvinvointia

sosiaalialan

läpi

muutoksen

19.10.2020.

elämänkaaren.

edistäjänä.

Viitattu

http://www.arene.fi/wp-

content/uploads/Raportit/2018/arene_sosionomiselvitys_pitka_raportti_fin.pdf?_t
=1526901428
Ensi- ja turvakotien liitto. 2018. Kohti turvallista lapsuutta. Kannusta minut
vahvaksi! Viitattu 13.9.2020. https://www.ejulkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/kannusta_minut_vahvaksi/#pid=1

Ensi- ja turvakotien liitto. 2016. Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa.
Tunnista, puutu & auta. Satu Keisala. Virtuaalikirja.
https://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/kirjat/vakivalta-ja-laiminlyontitunnista-ja-puutu/sisalto/#last

Eriksson, E. % Arnkil, T. 2012. Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista.
Viitattu 14.9.2020.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90845/URN_ISBN_978-951-331792-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hermanson,

E.

Terveyskirjasto.

2012.

Varhainen

vuorovaikutus

ja

itsetunnon

Duodecim.Viitattu

kehitys.
20.8.2020

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kot00302.

L 13.4.2007/417. Lastensuojelulaki. Säädös säädöstietopankki Finlexin sivuilla.
Viitattu 4.4.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

37
L

8.4.1983/361.

Laki

säädöstietopankki

lapsen

huollosta

Finlexin

ja

tapaamisoikeudesta.

sivuilla.

Viitattu

Säädös
4.4.2020.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361

Lastensuojelun keskusliitto. 2019. Älä vähättele omaa merkitystäsi lapsen elämässä
– ota turvallisuus puheeksi ja anna lapsen kertoa. Viitattu 21.8.2020.
https://www.lskl.fi/blogi/ala-vahattele-omaa-merkitystasi-lapsen-elamassa-otaturvallisuus-puheeksi-ja-anna-lapsen-kertoa/
Lastensuojelun keskusliitto.
kasvatusasenteet

ja

2017. Piiskasta

kuritusväkivallan

jäähypenkkiin. Suomalaisten

käyttö

2017.

Viitattu

14.9.2020.

https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Piiskasta-jaahypenkkiin1.pdf
Oranen, M. 2001 Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn
kehittämisestä. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 30. Nykypaino Oy. Helsinki.
Oranen. M. & Keränen. E. 2006. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta. Auttamisen
käytäntöjä. Lasten auttaminen. Ensi- ja turvakotien liitto ry. Helsinki.
Parkkunen, N. & Vertio, H. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2001. Terveysaineiston
suunnittelun ja arvioinnin opas. Terveyden edistäminen keskuksen julkaisuja.
7/2001.
Saastamoinen, K. 2016. Lapsen suojelu. Viranomaisten ja muiden toimijoiden
välisenä yhteistyönä. 1-5. Otava.
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2010. Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan
kuritusväkivallan

vähentämisen

toimintaohjelma

2010-2015.

Sosiaali-

ja

terveysministeriön julkaisuja 2010: 7. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
Söderholm, A. & Halila, R. & Kivitie-Kallio, S. & Mertsola, J. & Niemi, S. 2004.
Lapsen kaltoinkohtelu. toim. Kustannus Oy Duodecim. Keuruu.

38
THL. 2018. Lasten kurittaminen ei ole hävinnyt Suomesta. Viitattu 14.9.2020.
https://thl.fi/fi/-/lasten-kurittaminen-ei-ole-havinnyt-suomesta
THL. 2019. Kuritusväkivalta. Viitattu 3.4.2020. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinninja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/vakivallanehkaisy/kuritusvakivalta
THL. 2020. Lapsiin kohdistuva väkivalta. Kuritusväkivalta. Viitattu 20.8.2020.
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/vakivallanehkaisy/lapsiin-kohdistuva-vakivalta
Turunen, M. 2004. Lapsen kaltoinkohtelu. 192-193. Kustannus Oy Duodecim.
Keuruu.
Torkkola, S. & Heikkinen, H. & Tiainen, S. 2002. Potilasohjeet ymmärrettäviksi.
Opas potilasohjeiden tekijöille. Helsinki. Tammi.

Unifec. 2014. Hidden in plain sight. A statistical analysis of violenve againts
childer. Viitattu 14.9.2020.
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/VR+full+report_Final+LR+9_3.pd
f

Vaasan ammattikorkeakoulu. 2020. Opinnäytetyöohje.
http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

Åberg, L. 2017. Rikoksen uhrin käsikirja. PS-kustannus. (toim.)

39

LIITTEET
Liite 1. ”Älä lyö, minuun sattuu” -opas

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

YHTEISTYÖ
VANHEMPIEN KANSSA
”Ei ne ymmärrä”
u

Kieltäminen ja torjunta on yksi tapa
väistää väkivaltailmiön olemassaoloa

u

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

u

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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