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1 JOHDANTO 

 

 

Tänä päivänä suomalaisten lasten terveys ja turvallisuus on suhteellisen hyvä. On kuitenkin 

otettava huomioon, että perheväkivallan mahdollisuus on olemassa. Perheväkivallan 

kohteena oleva lapsi ei yleensä ole aktiivinen avunhakija, sillä hän voi olettaa, että hänen 

perheensä käyttäytyminen on normaalia. Asiaan liittyvä salailu ja häpeä vaikeuttavat avun 

hakemista. Terveydenhuollon ja muiden lasten kanssa työskentelevien työntekijöiden tulee 

ottaa tämä huomioon työssään. (Paavilainen & Flinck 2008.) Keskipohjanmaa-lehdessä 

julkaistun artikkelin ”Lapsuus yhä väkivaltaisempaa” mukaan lapset ja nuoret kokevat 

kodeissaan väkivaltaa enemmän kuin heidän vanhempansa ovat kokeneet. Artikkelin 

mukaan perheväkivaltatilastot ovat hälyttäviä; hyvinvointi on muuttumassa 

pahoinvoinniksi. (Salmi 2008.) 

 

Hoitotyön suositus 2008 painottaa, että perheväkivalta on vaikea alue sekä käytännön 

kentillä että tutkimuksissa. Ongelmaksi muodostuu henkilökunnan vähäinen tieto 

perheväkivaltaan liittyvistä tekijöistä, mutta myös aiheen arkaluontoisuus, työkiire ja 

yhtenäisten ohjeiden puuttuminen vaikeuttavat perheväkivallan tunnistamista. 

Perheväkivalta on perheen sisäinen ja yksityinen asia, mikä herättää pelkoa vääristä 

tulkinnoista ja mahdollisista luottamusristiriidoista. (Paavilainen & Flinck 2008.) WHO:n 

(World Health Organization) raportista käy ilmi, että lapsiin kohdistuva väkivalta on 

muodostunut maailmanlaajuiseksi ongelmaksi, joka ilmenee useissa eri muodoissa. Lapsiin 

kohdistuva väkivalta on juurtunut eri maiden kulttuurisiin ja sosiaalisiin käytäntöihin. 

(Krug, Dahlberg, Mersy, Zwi & Lozano 2005.) Aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu 

myös perheväkivaltakokemuksia perhemuodon mukaan. Poliisiammattikorkeakoulun 

tekemän tutkimuksen tuloksista ilmenee aggressio olevan yhtä yleistä kahden huoltajan ja 

yhden huoltajan perheissä, mutta uusperheissä aggressio on kuitenkin yleisempää kuin 

ydinperheissä. (Ellonen, Kivivuori & Kääriäinen 2007, 37.) 

 

Opinnäytetyömme aihe on lähtöisin Pohjanmaa-hankkeelta, joka tekee laajaa 

kehittämistyötä mielenterveys- ja päihdetyössä. Kiinnostuimme aiheesta, sillä tutkimuksen 

avulla voimme kehittää omaa ammatillista näkemystä lapsista, joilla on kokemuksia 
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perheväkivallasta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Kokkolan seudun 4. -5. 

luokkalaisten lasten perheväkivaltakokemusten määrää ja luonnetta. Tarkoituksena on 

myös selvittää, ketkä ovat väkivallan tekijöitä perheessä, ja millaisia ajatuksia lapsilla on 

perheväkivallasta. Perheväkivaltakokemuksia, joita selvitetään, ovat lapset itse kokeneet tai 

nähneet perheessään. Tutkimuksen avulla lisätään tietoa lasten 

perheväkivaltakokemuksista, ja tavoitteena on tiedon siirtyminen sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisille. Tutkimus edesauttaa uusien projektien syntymistä, toisin sanoen 

tavoitteena on herättää mielenkiintoa uusille perheväkivaltaa käsitteleville tutkimuksille 

lasten näkökulmasta.  

 

Tutkimusongelmiksi muodostuivat, kuinka paljon ja millaista perheväkivaltaa 4. -5. 

luokkalaiset lapset kokevat, ketkä ovat väkivallan tekijöitä perheessä, sekä millaisia 

ajatuksia lapsilla on perheväkivallasta. Tutkimusongelmien selvittämiseksi käytetään 

puolistrukturoitua kyselylomaketta, joihin kolmen ala-asteen 4. -5. luokkalaiset lapset 

vastaavat.  Tutkimukseen osallistuneiden lasten määrä on 147. Ala-asteet on valittu 

sattumanvaraisesti Kokkolan seudulta.  

 

Puhuttaessa perheväkivallan määrittelystä, tulee esille väkivallan määrittelyn vaikeus. 

Määrittelyn käyttötarkoitus vaikuttaa siihen, miten väkivalta kulloinkin halutaan määritellä. 

Erilaisia väkivallan määrittelyjä ja tapoja tarkastella väkivaltaa löytyy muun muassa 

lainsäädännöstä, tutkimuksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon raporteista. Väkivaltaa 

voidaan määritellä myös teoissa ja toiminnassa. (Eskonen 2005, 19 - 20.) Tässä 

tutkimuksessa perheväkivallan kokemisella tarkoitetaan sitä, että lapsi on joutunut itse 

jonkun perheenjäsenen väkivallan kohteeksi, tai hän on nähnyt muiden perheenjäsenten 

välillä tapahtuvaa väkivaltaa.  

 

Tutkimuksessa käytetään tuoretta ja luotettavaa niin kotimaista kuin ulkomaista, sosiaali- ja 

terveysalan kirjallisuutta, artikkeleita ja tutkimusmateriaalia. Aikaisempia tutkimuksia 

perheväkivallasta löytyy runsaasti eri vuosikymmeniltä. Tämän vuosituhannen puolella 

tehtyjä tutkimuksia on kuitenkin niukasti, varsinkin sellaisia, joissa lasten näkökulma on 

nostettu tärkeimmäksi teemaksi. Tutkimuksessa viitataan usein Eija Paavilaisen teoksiin 

(1998, 2003, 2008), sillä hän on tutkinut perheväkivaltaa toimiessaan professorina 

Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Inkeri Eskosen väitöskirja ”Perheväkivalta 
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lasten kertomana” (2005) osoittautuu keskeiseksi teokseksi, koska myös se käsittelee 

perheväkivaltaa lasten näkökulmasta. 
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2 PERHEVÄKIVALTAA KOHDANNEET LAPSET 

 

 

Perheväkivallan piirissä eläviä lapsia on kutsuttu näkymättömiksi todistajiksi; pitkän aikaa 

on haluttu uskoa, että lapset ovat perheessä tapahtuvan väkivallan suhteen sivullisia ja 

suojassa siltä. Todellisuudessa lapset eivät ole olleet näkymättömiä, vaan kyse on ollut 

aikuisten sokeudesta ja heidän kyvyttömyydestään nähdä tilanne lasten silmin. Vasta 1980-

luvun puolivälissä väkivallan todistajiksi joutuneita lapsia alettiin käsitellä kansainvälisessä 

perheväkivalta kirjallisuudessa. (Söderholm, Halila, Kivitie- Kallio, Mertsola & Niemi 

2004, 128 - 129.) Unicefin (maailman lastenjärjestö) raportin (2006) tilastoista ilmenee 275 

miljoonan lapsen kohtaavan väkivaltaa maailmassa, ja vuonna 2002 tapettiin tai murhattiin 

arviolta 53 000 lasta. Raportista selviää myös, että Suomen lapsiin kohdistuvat 

väkivaltaluvut ovat Euroopan maiden korkeimpia: 61 000 lasta kohtaa väkivaltaa Suomessa 

(Unicef 2006).  

 

  

2.1 Perheväkivallan määrittelyä 

 

Väkivallassa on pohjimmiltaan kyse pyrkimyksestä hallita ja kontrolloida toista ihmistä 

tuottamalla hänelle kipua ja tuskaa. Väkivallan käyttäjä ei kuitenkaan itse aina tiedosta 

väkivallan käytön tavoitetta (Amiel & Heath 2002, 16). Väkivaltaa voidaan jäsentää 

kohteen ja ilmenemismuotojen perusteella. Perheen ollessa väkivallan kohteena käytetään 

käsitettä perheväkivalta. Samassa yhteydessä voidaan puhua myös kotiväkivallasta tai 

lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Väkivallan käyttäjinä perheessä voivat olla miehet, 

naiset tai lapset itse. Perheväkivallassa hallinnan välineenä voidaan käyttää lähes mitä 

tahansa keinoja. (Söderholm ym. 2004, 129.)  

 

Perheväkivallan esiintyvyys on nykyään korkea, mutta usein väkivallasta vaietaan ja se jää 

perheen sisäiseksi asiaksi (Sajama 2008, 64). Yhteiskunnassamme on tapahtunut nopeita 

muutoksia viime vuosikymmeninä ja ihmisten on ollut vaikea pysyä mukana sekä sopeutua 

uuteen. Yhteisöllisyys on ajan myötä vähentynyt ja elämä on muodostunut yhä 

yksilökeskeisemmäksi. Kuilu hyvin ja huonosti toimeentulevien perheiden välillä on 
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kasvanut, minkä vuoksi taloudellisten huolien aiheuttama ahdistus vaikuttaa myönteiseen 

vanhemmuuteen negatiivisesti. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei lasten vaikeuksista jakseta 

puhua eikä asioita selvitetä. Perheväkivallan määrän kasvuun ei ole yhtä ainoaa selitystä, 

mutta yksi selitys löytyy yhteiskunnastamme: yhteiskuntapolitiikka, vallitseva mielipide ja 

ympäristö ohjaavat vanhemmuudelle asetettuja normeja ja ihanteita. Terveys- ja 

sosiaalipolitiikka vaikuttavat omalta osaltaan mielipiteeseemme hyvästä vanhemmuudesta, 

sillä sen asettamat suositukset muuttuvat useaan otteeseen, mikä saattaa lisätä vanhempien 

ahdistusta ja epävarmuutta. (Peltonen 2004, 7 - 8.) 

 

 Perheväkivalta voi olla ankaraa, pitkäkestoista ja muodoltaan vaihtelevaa ja sillä voi olla 

hyvin syvällinen ja pitkäaikainen negatiivinen vaikutus kohteen myöhempiin 

elämänvaiheisiin. Mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö ja vanhempien itse lapsena 

kokema väkivalta nousevat riskitekijöistä suurimmiksi. Kärjessä ovat myös perheen huono 

sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Hoitotyön suosituksissa kiinnitetään huomiota 

asenteisiin, kasvatustyyliin ja kurittamiskäytäntöihin. Perheväkivallan esiintyvyyttä on 

tutkittu myös vanhempien koulutustason kannalta. Tulokset osoittavat, että koulutustasolla 

ei ole suurta merkitystä väkivallan esiintyvyyteen. Suhde vanhempien välisen väkivallan ja 

lapsiin kohdistuvan väkivallan välillä on suuri. Eräiden tutkimusten mukaan jopa 77 %:ssa 

perheistä, joissa esiintyy parisuhdeväkivaltaa, on myös lasten kaltoinkohtelua. (Sajama 

2008, 64 - 65; Ellonen, Kääriäinen, Salmi & Sariola 2008, 65.) British Crime Survey on 

osoittanut, että perheväkivaltarikollisuus on kolme tai neljä kertaa yleisempää kuin mitä 

poliisin tietoon tulevat tapaukset kertovat. Perheväkivalta on usein salaista myös sen takia, 

että väkivaltaa kohdannut ei uskalla kertoa siitä ulkopuolisille, koska häpeä, lojaalius, 

syyllisyys ja itsesyytökset ovat esteenä väkivallan julkituomiselle. (Amiel & Heath 2002, 

11 - 12.) 

 

Tehtyjen tutkimusten (NSPCC-tilastot) mukaan perheväkivallan tekijänä on hyvin usein 

mies: aviomies, isä, isäpuoli, poika tai veli. Ei ole olemassa kuitenkaan tiettyä tuntomerkkiä 

perheväkivallan tekijästä. Tutkimukset ovat osittaneet, että uhreiksi joutuvat yleensä lapset 

ja naiset. (Amiel & Heath 2002, 17.) On otettava huomioon, että uhrin lisäksi muutkin 

perheenjäsenet kärsivät. Lapsi ei aina ole väkivallan kohteena, vaan sivustaseuraaja. 

Lapselle on traumaattista nähdä, mikäli jompaakumpaa vanhemmista pahoinpidellään, sillä 

lapsi ei pysty auttamaan kumpaakaan. Perheessä, jossa perheväkivalta on salaisuus, josta 
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vanhemmat kieltävät lasta kertomasta, lapsen syyllisyys kasvaa: lapsi haluaa totella 

vanhempiaan ja suojella heitä, mutta toisaalta hän epäilee, tekevätkö vanhemmat oikein ja 

olisiko hyvä puhua jollekin. Tämän ristiriidan lapsi ratkaisee yleensä syyttämällä itseään. 

(Peltonen 2004, 77 - 78.) 

 

Laapion (2005), koko Suomea kartoittavasta tutkimuksesta nousee esiin, että noin 17 % 

suomalaisista lapsista on nähnyt tai kuullut väkivaltaa omassa perheessään. Tämä voidaan 

luokitella psyykkiseksi perheväkivallaksi. Alle 14-vuotiaista lapsista 72 % on ollut 

vanhempiensa lievän väkivallan kohteena. Lasta on esimerkiksi tukistettu, läimäytetty, 

lyöty esineellä, potkittu tai kuristettu. Lapsista 8 % on joutunut vakavan pahoinpitelyn 

kohteeksi. Erityisen hälyttävää on, että vuosittain 10 - 15 lasta kuolee väkivallan 

seurauksena Suomessa. Luku sisältää myös lasten tekemät itsemurhat. 

Terveydenhuoltohenkilöstön tiedossa on, että mikäli pahoinpitelyyn ei puututa, uusiutuvan 

pahoinpitelyn vammautumisriski on 35 % ja kuoleman riski on 10 %. (Laapio 2005, 31.) 

Maailmanlaajuisten arvioiden mukaan suurimmassa vaarassa ovat vauvat ja pienimmät 

lapset. Alle 5-vuotiaiden suhteellinen kuolleisuus oli yli kaksinkertainen 5 - 14-vuotiaisiin 

verrattuna vuonna 2000. Tilastoja tulee tarkastella kriittisesti, sillä monet lasten kuolemat 

jäävät kuolinsyytutkimusten ja rutiininomaisesti tehtävien selvitysten ulkopuolelle. (Krug 

ym. 2005, 79.) 

 

 

2.2 Perheväkivallan muodot 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa lapsiin kohdistuvasta perheväkivallasta käytetään käsitteitä 

kaltoinkohtelu, pahoinpitely ja laiminlyönti. Lasten kaltoinkohtelu (child maltreatment) 

kattaa sekä fyysisen, psyykkisen että seksuaalisen väkivallan, mutta myös lapsen hoidon 

laiminlyönnin. (Paavilainen & Pösö 2003, 15.) Söderholm ym. (2004) teoksessa puhutaan 

WHO:n julkaisusta (1999), jossa kaltoinkohtelu määritellään kaupallisen tai muun riiston, 

joista seuraa todellista tai mahdollista vaaraa terveydelle, elämälle, kehitykselle tai 

ihmisarvolle, jossa on kyse vastuusta, luottamuksesta tai vallasta. Rinnakkaiskäsitteenä 

usein näkee käytettävän lasten pahoinpitelyä (child abuse). Lapsen psykososiaalisten ja 

emotionaalisten tarpeiden huomiotta jättämistä kuten esimerkiksi ravinnon saannin 

rajoittamista tai estämistä, kutsutaan lapsen laiminlyönniksi tai lapsen hoidon 
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laiminlyönniksi (child neglect). Nykypäivänä kansainvälinen kasvava kaltoinkohtelun 

muoto on lasten kuvien käyttäminen pornografisessa ja pedofiilisessa mielessä internetissä 

(child abuse images). (Söderholm ym. 2004, 11.) Käsitteiden sisällöt eivät ole teoriassa ja 

käytännössä kovin tarkkarajaisia, eivätkä vakiintuneita, eivätkä ne aina esiinny erillisinä, 

vaan nivoutuvat usein tiukasti toisiinsa. Kaltoinkohtelua voidaan kuitenkin pitää 

jonkinlaisena yläkäsitteenä, joka kattaa kaiken lapseen kohdistuvan negatiivisen tekemisen 

tai tekemättä jättämisen eri muodot. (Paavilainen & Pösö 2003, 15.) 

 

Täsmällinen luokittelu antaa kuvan siitä kirjosta, jolla väkivalta voi ilmetä lapsen elämässä. 

Se voi antaa vaikutelman myös siitä, että väkivalta olisi yksinkertaisesti tulkittavissa. 

Paavilainen ja Pösö (2003) huomauttavat, että asia ei ole aina näin: se, mikä suomalaisen 

yhteiskunnan ja normijärjestelmän mukaan on lapsen fyysistä pahoinpitelyä, voi toisen 

kulttuurin arvo- ja normijärjestelmän kannalta olla lapsen sosiaalistamista omaan traditioon. 

Ongelmaksi muodostuu, kummasta näkökulmasta väkivallan määritys tulee asettaa. On 

myös vaikea määritellä, miten tulee suhtautua lyömiseen, jonka äiti tekijänä tulkitsee 

rajojen asettamiseksi lapselle ja jota lapsi pitää äidin tavanomaisena käytöksenä. Kyseessä 

on väkivallan laji, jonka yksi suuri mahdollistaja on epätasa-arvoiset globaalit suhteet. On 

syytä miettiä, miten voidaan määrittää se, mikä on lapsen itsenäistämiskasvatusta ja mikä 

lapsen heitteillejättöä. (Paavilainen & Pösö 2003, 17) 

 

Kun väkivallan jäljet eivät ole näkyviä, rajanveto on helpointa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että vain näkyviä jälkiä jättävä väkivalta olisi inhimillinen tai sosiaalinen ongelma. 

Tämä on otettava huomioon kuunnellessa lasta, sillä hänen on usein vaikea oma-

aloitteisesti kertoa traumaattisista kokemuksistaan. Lapsi kuitenkin itse puhuu tai viestittää 

vaikeista kokemuksistaan, jos kuulija oppii ymmärtämään hänen viestejään. (Söderholm 

ym. 2004, 14.) Kuviossa 1 esitetään kooste väkivallan muodoista. Huomiota on kiinnitetty 

siihen, onko väkivalta aktiivista vai passiivista. Aktiivinen eli suora väkivalta tarkoittaa 

sitä, että väkivalta kohdistuu juuri siihen henkilöön, joka väkivallasta kärsii. Passiivinen eli 

epäsuora väkivalta voi olla esimerkiksi lapsen hoidon laiminlyöntiä. Passiivisessa 

väkivallassa tulee näkyviin se, että tekemättä jättäminenkin voi olla vaikutukseltaan 

väkivaltaista. (Paavilainen & Pösö 2003, 15; Dufva 2001, 17.)  
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KUVIO 1. Väkivallan muodot (mukaillen Paavilainen ja Pösö 2003, 16.) 

 

 

 2.2.1 Fyysinen väkivalta 

 

Fyysinen väkivallan muoto sisältää kaikki ruumiillista koskemattomuutta loukkaavat teot, 

joita ovat töniminen, potkiminen, lyöminen, kuristaminen, ruumiinjäsenten vääntely, 

erilaisilla esineillä lyöminen tai heittely ja usein myös erilaisten aseiden käyttö. Ase voi olla 

esimerkiksi puukko, vyö tai käsiase. (Huhtalo, Kuhanen & Pyykkö 2003, 10 - 11.) Lapsiin 

kohdistuvalla fyysisellä väkivallalla tarkoitetaan toimintaa, jonka seurauksena lapselle 

aiheutuu kipua ja tilapäisiä tai pysyviä fyysisen toiminnan vaikeuksia Esimerkkeinä 

voidaan pitää mustelmia, palovammoja, murtumia tai sisäisiä vammoja. (Paavilainen 1998, 

36.)  

 

Fyysisen väkivallan vaarallinen muoto on kemiallinen väkivalta, jonka välineistä 

tavallisimmat ovat lääkkeet, liuottimet ja liimat. Lapsiin kohdistuvan kemiallisen 
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väkivalta 

 
 

Psyykkinen 
väkivalta 
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- nöyryytys, 
- pelottelu 
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huomiotta 
jättäminen 
 

    Aktiivinen:  
 
- lyöminen 
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  Passiivinen: 
 
hoidon 
laiminlyönti 
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väkivallan tavoitteena on muun muassa rauhoittaminen, tahallinen vahingoittaminen tai 

hoitoa vaativien oireiden tuottaminen – näin vanhemmat saavat huomiota hoitopaikassa. 

(Huhtalo ym. 2003, 10 - 11.) Viimeksi mainitussa tapauksessa on kyse Syndroma 

Munchausen by Proxy -käsitteestä (SMbP). Tyypillistä tällaiselle väkivallalle on, että lasten 

vanhemmat, yleensä äiti, hakee toistuvasti apua ja huomiota lastensa oireiden takia ja 

viettävät pitkiä aikoja sairaalassa lapsensa kanssa. Todisteidenkin edessä vanhempien on 

vaikea myöntää osuutensa lapsen oireiden syntyyn. (Söderholm ym. 2004, 117.) 

Kemiallisen väkivallan käänteisilmiönä voidaan pitää tilannetta, jossa lapselle ei anneta 

hänen tarvitsemiaan lääkkeitä tai ettei lapsen erikoisruokavaliota noudateta. Kemiallista 

väkivaltaa on myös lääkkeiden jättäminen tahallisesti lasten ulottuville. (Taskinen 2004, 18 

- 19.) 

 

Lapsen laiminlyönnillä tarkoitetaan puutteellista hoitoa tai huolenpitoa. Laiminlyönti voi 

olla vaikeudeltaan, tyypiltään ja jatkuvuudeltaan eriasteista. Laiminlyönnillä voidaan 

tarkoittaa myös tilannetta, jossa lapsi ei saa vanhemmiltaan positiivista huomiota. 

Lastensuojelutilastojen mukaan tällainen passiivinen väkivalta on kymmenen kertaa 

yleisempää kuin aktiivinen väkivalta. (Paavilainen 1998, 38.) Yhteiskunta ja etninen tausta 

vaikuttavat siihen, mitä pidetään lapsen hoidon ja valvonnan laiminlyönnin seurauksena 

syntyneenä vammana tai tahallisena lapsen pahoinpitelynä. Esimerkiksi kehitysmaissa ei 

ole tavatonta jättää imeväistä muutamaa vuotta vanhempien sisarusten huostaan, kun taas 

kehittyneissä maissa tällaista menettelyä pidettäisiin törkeänä. (Söderholm ym. 2004, 88.)  

 

Lapsen fyysinen pahoinpitely on rikoslain mukaan lievää, mikäli sen seurauksena ei ole 

syntynyt ulkoisia vammoja, kuten ruhjetta tai mustelmaa. Pahoinpitely luetaan törkeäksi, 

jos sen yhteydessä on käytetty terä- tai ampuma-asetta tai jos pahoinpitely johtaa 

hengenvaaralliseen ruumiinvammaan. (Rikoslaki 2001/654, 1995/578.) Pahoinpitely 

voidaan katsoa kokonaisuutta arvostellen törkeäksi muun muassa silloin, kun pahoinpitelyn 

kohteena on pikkulapsi (Humppi 2008, 16). 

 

2.2.2 Psyykkinen väkivalta 

 

Psyykkinen väkivalta on laaja käsite, sillä se pitää sisällään halventamista ja mitätöintiä, 

joilla pyritään toisen loukkaamiseen ja alistamiseen (Huhtalo ym. 2003, 11). Henkiseksi 
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väkivallaksi luetaan myös fyysisellä väkivallalla uhkailu. Perheväkivallan 

sivustaseuraaminen on psyykkisen väkivallan aktiivinen muoto, jossa uhriin ei kohdistu 

aktiivista fyysistä väkivaltaa. (Jakonen & Mäkelä 2003, 15; Humppi 2008, 19.) Psyykkinen 

väkivalta edeltää usein fyysistä väkivaltaa ja sillä on taipumus muuttua kerta toisensa 

jälkeen vaarallisemmaksi. Tähän väkivallan muotoon kuuluvat myös nimittelyt, syyttelyt, 

uhkailut ja pelottelut. (Huhtalo ym. 2003, 11.) Paavilainen lisää psyykkiseen väkivaltaan 

kuuluvaksi myös lapsen rohkaisun epäsosiaaliseen tai rikolliseen käyttäytymiseen, kuten 

päihteiden käyttöön tai varkauteen (Paavilainen 1998, 37).  

 

Antikaisen mukaan psyykkiseen väkivaltaan kuuluu myös se, että kontrollin muotoja on 

monenlaisia ja uhri voidaan saada näiden avulla käyttäytymään tiettyjen raamien 

mukaisesti. Tällä tavalla saatetaan rajoittaa uhrin elämää jatkuvasti. (Antikainen 2008.) 

Psyykkistä väkivaltaa voi tapahtua joko sanoin, teoin, ilmein tai elein. Nykypäivänä 

tappouhkaukset ovat yleisiä ja ne kohdistuvat joko itseen, uhriin, lapsiin tai sukulaisiin. 

Fyysisen ja psyykkisen väkivallan yhdistelmiä on lukuisia, kuten esimerkiksi eristäminen, 

vahtiminen ja telkeäminen kotiin tai sen ulkopuolelle. (Huhtalo ym. 2003, 11.)  

 

 

2.2.3 Seksuaalinen väkivalta 

 

Lapseen kohdistuvan seksuaalisen väkivallan tarkoituksena on aikuisen omien 

seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen (Lajunen, Andell, Jalava, Kemppainen, Pakkanen & 

Ylenius- Lehtonen 2006, 25). Aktiivisessa seksuaalisessa väkivallassa vahingoitetaan 

lapsen sukupuolielimiä, pakotetaan lapsi sukupuoliyhdyntään tai annetaan lapsen ymmärtää 

hänen olevan seksiobjekti, jolloin lapsi on olemassa hyväksikäyttäjälle vain seksiä varten. 

Seksuaaliseen väkivaltaan kuuluu myös lapsen johdattaminen ikä- ja kehitystasoa 

vastaamattomaan seksuaalikäyttäytymiseen. Joissakin tapauksissa lapsi saatetaan ylipuhua 

prostituutioon. (Taskinen 2004, 18; Paavilainen 1998, 37.) Lapsiprostituutiotilastot ovat 

huolestuttavia, minkä vuoksi asiaan tulee puuttua vakavasti. UNICEFin arvioiden mukaan 

miljoona lasta, pääasiassa tyttöjä, mutta huomattava määrä poikia, joutuu monen miljardin 

”seksibisnekseen” vuosittain. (UNICEF 2008.)  

Taskinen määrittelee passiiviseksi hyväksikäytöksi lapsen asettamisen seksuaaliseen 

ympäristöön, jossa lapsi joutuu esimerkiksi katsomaan vanhempiensa sukupuoliyhdyntää 
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(Taskinen 2004, 18). Huhtalo ym. lisäävät seksuaaliseen hyväksikäyttöön seksillä 

kiristämisen, seksillä syyllistämisen ja pelottelun. Seksuaalinen väkivalta on väkivallan 

muodoista tuhoisin. (Huhtalo ym. 2003, 11.) Yleisenä käsityksenä pidetään sitä, että uhrit 

ovat tyttöjä ja tekijät miehiä, mutta viime aikoina on noussut esiin myös äitien tai 

naispuolisten huoltajien poikia kohtaan harjoittama seksuaalinen väkivalta (Paavilainen 

1998, 38). Aaltosen (2006) väitöskirjasta käy ilmi, että seksuaalinen häirintä on nykyään 

arkipäivää. Tutkimustulosten mukaan esimerkiksi lapset eivät uskalla kertoa aikuisille 

seksuaalisen häirinnän kokemuksista, ja usein aikuiset ovatkin häiritsijöitä tai häirinnän 

ylläpitäjiä. (Aaltonen 2006.)  

 

Sanoja ”insesti” ja/tai ”pedofilia” kuullaan joskus käytettävän seksuaalisen väkivallan 

synonyymeinä. Kyseiset sanat sisältyvät kuitenkin seksuaalisen hyväksikäytön käsitteeseen. 

Insestillä tarkoitetaan sukupuoliyhteyttä lähisukulaisen kanssa, oli kyseessä lapsi tai 

aikuinen. Pedofiliassa seksuaalista hyväksikäyttöä tekee perheen ulkopuolinen henkilö, 

jolla saattaa olla useita lapsiuhreja. (Lajunen ym. 2006, 26.) Tärkeää on korostaa, ettei 

lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tule sekoittaa vanhempien osoittamaa hellyyttä 

lapsiaan kohtaan, kuten suukottelua ja halailua. Näihin ei liity seksuaaliselle 

hyväksikäytölle tunnusomaista salailua, eikä aikuinen tavoittele toiminnallaan seksuaalista 

mielihyvää. (Taskinen 2003, 24.) 

 

 

2.3 Perheväkivallan tekijä 

 

Paavilainen on koonnut eri lähteistä (Emery 1989; Hanrahan, Campbell & Ulrich 1993; 

Campbell, Harris & Lee 1995; Johnson 1996.) väkivaltaa ja aggressiivisuutta kuvaavia 

teorioita ja selitysmalleja, esimerkiksi biologiset, psykologiset ja sosiologiset mallit. 

Biologiset teoriat perustuvat eläinkokeiden tuloksiin, vaistonvaraisuuteen ja aivo- ja 

hormonitoiminnan tutkimiseen. Psykoanalyyttisen teorian mukaan aggressio on jokaisessa 

ihmisessä piilevä perusominaisuus, joka voi tulla esiin esimerkiksi kasvatuksen 

seurauksena. Sosiaalinen oppimisteoria kuvaa aggressiota ja väkivaltaa opittuna 

käyttäytymismuotona. Tällöin esimerkiksi perhe, televisio ja ympäristö antavat lapsille 

käyttäytymismalleja. Teoriat voidaan jaotella myös väkivallan tekijästä johtuviin tekijöihin, 



  12 

muun muassa väkivallan oppimiseen lapsuudessa tai stressistä aiheutuviin. (Paavilainen 

1998, 22.) 

 

Edellä mainitut teoreettiset näkökulmat osoittavat, että väkivalta on vaikea ja hankalasti 

lähestyttävä ilmiö. Eri tieteenalat ovat kehittäneet omia määritelmiä ja teorioita, joista 

mikään ei yksin pysty kokonaan selittämään väkivaltaa. Tarvitaan erilaisia teorioiden 

yhdistelmiä ja taustatietoja monista eri näkökulmista, jotta voidaan ymmärtää väkivaltaa ja 

väkivaltaisuutta perheessä. Väkivaltaa voidaan tarkastella esimerkiksi biologisten, 

elämänkokemuksellisten, kulttuuristen, taloudellisten ja poliittisten tekijöiden 

yhteisvaikutuksen näkökulmasta.  (Paavilainen 1998, 23.) (Kuvio 2.)  

 

 

KUVIO 2. Yksilön väkivaltaiseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä (mukaillen Paavilainen 

1998, 23.) 

 

Kuviossa mainitut tekijät kytkeytyvät toisiinsa ja vaikuttavat myös perheväkivallan 

ilmenemiseen (Paavilainen 1998, 23). Aina ei ole yksinkertaista erottaa jonkin yksittäisen 

tekijän osuutta väkivaltaisessa käyttäytymisessä, vaan siihen saattaa vaikuttaa yhtä aikaa 

useampi tekijä (Viemerö 2006). Perheiden, joissa väkivaltaa esiintyy, auttamisessa on 
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oltava tietoinen niistä tekijöistä, jotka lisäävät väkivalta-alttiutta niin yhteisö-, perhe- kuin 

yksilötasollakin (Taskinen 1982, 10).  

 

Kulttuurisilla tekijöillä on huomattava vaikutus väkivaltaiseen käyttäytymiseen; 

käyttäytyminen, joka toisessa kulttuurissa on hyväksyttävää, saattaa toisessa kulttuurissa 

olla kiellettyä (Viemerö 2006, 22). Perheväkivallan esiintyvyys vaihtelee eri puolilla 

maailmaa. Esimerkiksi naisiin lähisuhteissa kohdistuva väkivalta on Suomessa yleisempää 

kuin Ruotsissa. Kulttuurisilla ja yhteiskunnallisilla tekijöillä on selvä vaikutus väkivallan 

tekojen yleisyyteen. Maissa, joissa naisten koulutustaso on hyvä, on vähemmän naisiin 

kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa. On myös arveltu, että naisten aseman parantuminen saattaa 

saada jotkut miehet käyttämään herkemmin väkivaltaa perheen ristiriitojen selvittelyyn. 

(Säävälä, Pohjoisvirta, Keinänen & Salonen 2006, 32 - 33.) 

 

 Biologiset tekijät pitävät sisällään yksilön tavan reagoida ympäristöönsä. Tätä yksilöllistä 

piirrettä kutsutaan temperamentiksi, jonka tietyt piirteet ovat riskitekijöitä väkivallan 

käytölle. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa vilkkaus, vähäinen empatiakyky, 

elämyshakuisuus ja keskimääräistä vähäisempi älykkyys. Väkivaltaisuus ei ole periytyvää, 

vaan tietyt temperamentin piirteet altistavat huonon kasvuympäristön kautta väkivaltaan. 

Kaikki ovat syntyessään alttiita ja kykeneviä väkivaltaan, mutta useimmat oppivat 

myötäelävän kasvatuksen kautta väkivallattomuuteen. Elämänhistorian vaikutus 

väkivaltaiseen käyttäytymiseen selittyy muun muassa lapsuudessa koetulla väkivallalla. 

(Säävälä ym. 2006, 35 - 36.) Heiskasen ja Piispan tutkimuksen (1998) tulosten perusteella 

40 % lapsena vanhempien parisuhdeväkivaltaa kokeneista olivat myöhemmin väkivaltaisia 

kumppaniaan kohtaan. Viemerön (2006) mukaan henkilö, joka kokee elämänsä aikana 

useita traumoja, turhautuu ja saattaa tämän seurauksena käyttäytyä väkivaltaisesti (Viemerö 

2006, 21).  

 

Väkivaltaista käyttäytymistä voidaan tarkastella myös taloudellisten ja poliittisten 

tekijöiden näkökulmasta. Lapset kaikissa yhteiskunta- ja tuloluokissa ja kaikilla 

koulutustasoilla sekä eri työasemassa olevissa perheissä joutuvat todistamaan 

parisuhdeväkivaltaa. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 56.) Lapsiuhritutkimuksen tilastoista käy 

kuitenkin ilmi, että perheen huono taloudellinen tilanne ennustaa perheväkivallan 

syntymistä: työttömien ja eläkeläisten perheissä väkivalta oli kaksin- tai jopa 
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kolminkertaista muihin perheisiin verrattuna (Ellonen ym. 2007, 38). Poliittisina tekijöinä 

voidaan pitää eriarvoisuutta, köyhyyttä, diktatuuria ja maahanmuuttoa (epäonnistunut 

kotouttaminen) sekä äkillistä taloudellista taantumista (Laitinen 2009). 

 

 

                   2.4 Koti väkivallan ympäristönä 

 

Väkivallan tapahtumaympäristö tai -paikka on väkivallan kannalta erittäin keskeinen. 

Lasten kokemaa väkivaltaa voidaan jäsentää sen ympäristön pohjalta, jossa väkivalta 

tapahtuu. Väkivaltakäsitteissä puhutaan koti-, koulu-, katu- ja mediaväkivallasta sekä 

laitosväkivallasta. Väkivallan ympäristöistä lapselle merkityksellisin on koti muun muassa 

sen vuoksi, että se on lapsille kasvuympäristönä tärkein. (Paavilainen & Pösö 2003, 16 - 

17.) Humpin tutkimus (2008, 40 - 41) tuo esille, että vain joka viides (20 %) kaikista 

väkivallan ja laiminlyönnin teoista tapahtuu lapsen omassa kodissa. Tulosten mukaan 

poliisille tehdään harvemmin ilmoitus uhrin kotona ja koulussa tapahtuvista 

väkivaltatilanteista kuin kaduilla tai puistoissa tapahtuvista. Tutkimustuloksista käy ilmi, 

että tytöt kohtaavat kotona väkivaltaa huomattavasti enemmän kuin pojat. Tilastoissa 

poikauhrien lukumäärä näyttäytyy suurempana, minkä arvioidaan johtuvan siitä, että tytöt 

jättävät useammin ilmoittamatta väkivallasta kuin pojat.  

 

Kotiin rajoittuvaa väkivaltaa on selitetty kahdella tavalla. Sosiologisen selitysmallin 

mukaan kotona on puutteita sosiaalisen kontrollin suhteen. Yhteiskunta rajoittaa 

väkivaltaisuuden ilmauksia. Esimerkkinä voidaan pitää sitä, että työpaikalla ei käydä 

työkaverin kimppuun. Toiseen selitysmalliin liittyvät psyykkiset tekijät. Perhesuhteet ovat 

ihmisen läheisimpiä suhteita, joten kaikista voimakkaimmat tunteet latautuvat juuri niihin. 

Muissa ihmissuhteissa henkilö saattaa toimia erilailla: tasaisesti, empaattisesti ja itseään 

hyvin kontrolloivasti. (Säävälä ym. 2006, 40.) 

 

Kotona tapahtuvaan väkivaltaan liittyy kaksi oleellista piirrettä. Ensinnäkin kotia ja kotiin 

sijoittuvia perhe- ja läheissuhteita pidetään turvan, kiintymyksen ja ehdottoman rakkauden 

tyyssijoina, jotka ovat lapselle merkityksellisiä. Kotona tapahtuva, etenkin jatkuva 

väkivalta, muuttaa kodin ja perhesuhteiden tärkeää tehtävää. Perheväkivallassa tilannetta 

pahentaa se, että kriisin aiheuttaa läheinen ihminen, jonka pitäisi olla huolehtiva ja 
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turvallinen. Toiseksi koti-, perhe- ja läheissuhteet ovat vahvasti yksityisaluetta, johon 

ulkopuolisten ei ole lupa kajota. (Paavilainen & Pösö 2003, 18.) Toisin sanoen perheen 

yksityisyyden kunnioitus on johtanut siihen, että perheen ongelmien esiintuominen on 

noussut suureksi kynnyskysymykseksi. Tämä vaikeuttaa väkivallan tunnistamista ja avun 

tarjoamista. (Huhtalo ym. 2003, 7, 49.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät, jotka asioivat lapsiperheiden kanssa, eivät halua 

puuttua helposti perheen asioihin, eikä heillä ole ”sanoja ja keinoja” ottaa esiin väkivalta-

asiaa. Kodissa tapahtuva väkivalta on rikos, eikä sen vakavuutta vähennä se, että uhri ja 

tekijä tuntevat toisensa, pikemminkin päinvastoin. Tällaisessa tilanteessa ulkopuolisen tulee 

muistaa, että mikään laki ei estä puuttumasta perheen sisäiseen väkivaltaan. (Paavilainen & 

Pösö 2003, 18.) Puuttuminen perheväkivaltaan on lapsen kannalta tärkeää, sillä sen avulla 

ehkäistään aktiivisesti lapsen kaltoinkohtelua. Perheväkivaltaan puuttumisen esteinä 

Söderholm (2006) pitää perheväkivallan vaikutusten aliarviointia, ajan ja resurssien 

puutetta sekä moniammatillisen yhteistyön puuttumista.  

 

 

2.5 Lapsi perheväkivallan todistajana 

 

Perheväkivallan sivustaseuraaminen tai sen kohteeksi joutuminen herättää lapsessa 

tunnekuohun. Lapsi kokee levottomuutta, pelkoa, syyllisyyttä, häpeää, huolta, rakkautta ja 

hämmennystä. Ristiriitaiset tunteet synnyttävät lapsessa häpeää ja arvottomuuden tunnetta. 

Edellä mainitut tunteet purkautuvat eri tavoin eri ikävaiheissa: tietty ikäkausi pitää sisällään 

erilaiset reagointitavat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö eri ikävaiheille 

ominaiset tavat voi esiintyä useammassakin ikävaiheessa. Useat perheväkivallan oireet 

voivat ilmetä kaikissa ikävaiheissa, kuten huono itsetunto ja ahdistuneisuus. (Holmberg 

2000, 14.) Vauriot ovat joillakin pitkäaikaisia tai jopa pysyviä, esimerkiksi masentuneisuus 

ja puutteet sosiaalisissa taidoissa. Dufva nimeää tutkimuksessaan (2001) perheväkivallan 

vakavimmiksi seurauksiksi nuorten ajautumisen rikollisuuteen tai prostituutioon. 

Taulukkoon 1 on jäsennelty perheväkivallan vaikutukset lapsiin eri ikäkausina. 
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TAULUKKO 1. Perheväkivallan vaikutukset lapsiin eri ikäkausina (mukaillen Holmberg  

2000, 14 -16; Dufva 2001, 18 -19.) 

 

Lapsen 
ikäkausi 

       Fyysinen  
       vaikutus     

Emotionaalinen 
vaikutus 

         Sosiaalinen 
           vaikutus 

 
Vastasyntynyt 
 

 
- ahdistuneisuus 
- syömisvaikeudet 
- univaikeudet 
- itku 

 
- turvattomuus 
- levottomuus 

 
 

 
 -viivästynyt 
vuorovaikutus 

 
Leikki-ikä 
 

 
- ahdistuneisuus 
- syömisvaikeudet 
- univaikeudet 

 
- pelko 
- hämmennys 
- sekaannus 
- levottomuus 

 
- mekaaninen, iloton 
leikki 
- ongelmat 
sosiaalisissa suhteissa 

 
Esikouluikä 
 

 
- yliaktiivisuus 
-ahdistuneisuus 
- levottomuus 
- opittujen taitojen 
taantuminen 
-tottelemattomuus 

    
- pelko 
- surumielisyys 
- hämmennys 
- sekaannus 
- syyllisyys 
- rakkaus 

 
- vaikeus 
vuorovaikutuksessa 

 
Kouluikä 
 

 
- aggressiivinen 
käyttäytyminen 
- tottelemattomuus 
- ahdistuneisuus 

 
- pelko 
- levottomuus 
- masennus 
- huono itsetunto 
- syyllisyys 
- häpeä 
- rakkaus 

 
- vuorovaikutuksen 
väheneminen 

 

 
Nuori 
aikuisikä 
 

 
- kaikinpuolinen 
hyväksikäyttö 
- väkivaltainen 
käyttäytyminen 
- ahdistuneisuus 

 
- masennus 
- huono itsetunto 
- itsetuhoisuus 

 
- väkivaltaisuus 
seurustelusuhteissa 

 

                 

Perheväkivallan vaikutukset lapsiin voidaan erotella fyysisiin, emotionaalisiin ja 

sosiaalisiin. Vastasyntyneillä ja leikki-ikäisillä perheväkivallan kokeminen näkyy 

levottomuutena sekä syömis- ja univaikeuksina Myös taukoamaton itku on tyypillinen oire 

vastasyntyneillä. Esikoulu- ja kouluikäisillä ilmenee perheväkivallan seurauksena 

aggressiivisuutta ja tottelemattomuutta. Nuorelle aikuisiälle on tyypillistä väkivaltainen 
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käyttäytyminen ja kaikinpuolinen hyväksikäyttö. (Dufva 2001, 18.) Lapsi voi kokea myös 

avuttomuutta ja passiivisuutta. Joskus väkivaltakokemukset voivat näkyä myös fyysisenä 

sairastavuutena, ahdistuneisuutena, pelkoina ja vakavana kehityksen viivästymisenä. 

(Huhtalo ym. 2003, 14.) Perheväkivalta vaikuttaa myös lapsen kognitiiviseen kehitykseen 

sen vuoksi, että vastasyntyneet ja leikki-ikäiset eivät kykene ymmärtämään näkemäänsä 

väkivaltaa. Esikouluikäiset ymmärtävät rajoittuneesti ja kouluikäiset ymmärtävät hieman 

nuorempia paremmin tapahtuneen, mutta heillä esiintyy itsesyytöksiä, oppimisvaikeuksia ja 

väkivallan hyväksyviä asenteita. (Dufva 2001, 18 - 19.) 

 

Tanja Venezian tutkimuksesta (2005) käy ilmi, että väkivallasta aiheutunut oireilu saattaa 

näkyä myös lapsen kehonhallinnasta, asennoitumisesta elämään sekä tunteiden hallinnasta. 

Venezia lisää, että erilaiset tekijät vaikuttavat lapsen tapaan reagoida. Esimerkkeinä 

voidaan pitää ikää, sukupuolta ja lapsen persoonallisuutta.  Tutkimukset ovat myös 

osoittaneet, että lapsuuden aikaisilla väkivaltakokemuksilla ja tunne-elämän 

laiminlyönneillä on myös rikolliseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen sekä tunne-elämän 

ongelmiin johtavia vaikutuksia. Seurauksiin vaikuttavat väkivallan määrä, laatu ja kesto 

sekä lapsen ikä ja selviytymiskeinot. Väkivallan traumakokemukset vaikuttavat lapseen 

sekä suoraan että välillisesti heikentyneen vanhemmuuden kautta. (Calder 2004, 57; 

Lajunen ym. 2006, 27.) Venezian mukaan väkivaltaa kohdanneet lapset saattavat oppia 

siihen, että alistuminen on ainoa keino tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Toisin 

sanoen suhde toiseen ihmiseen saadaan toimimaan alistumalla. (Venezia 2005, 22.) 

 

Perheväkivallan seurauksena lapsi saattaa traumatisoitua. Lastenpsykiatri Lenore Terr on 

jakanut trauman kahteen tyyppiin. Ensimmäisen tyypin trauma on irrallinen ja odottamaton 

järkyttävä tapahtuma, joka jää voimakkaasti mieleen. Toisen tyypin traumat ovat 

samantapaisina toistuvia kokemuksia, joita kertyy ajan kuluessa. (Söderholm ym. 2004, 

81.) Vuosina 2001 - 2006 toteutettu Aallonmurtaja- projekti on tutkinut väkivaltaa, traumaa 

ja eheytymistä. Projektissa traumatapahtumaa tarkasteltiin uhkana kehon ja identiteetin 

eheydelle. Projektin työryhmän jäsenet, jotka koostuivat kriisi- ja traumatyöntekijöistä, 

toteavat, että lapselle traumaattisia tilanteita ovat ne, jotka merkitsevät kiintymyksen 

menettämisen ja hylkäämisen uhkaa. He lisäävät myös, että traumatapahtuma on uhrille 

hengenvaarallinen kokemus, joka johtaa avuttomuuden ja hallinnan tunteen menettämisen 
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tilaan. Pitkään jatkunut perheväkivalta traumatisoi kaikkia osapuolia. (Saarni, Rusi, Pihlaja, 

Tukia & Wallgren 2001 - 2006, 6.) 

 

Inkeri Eskosen tutkimuksesta (2005) nousee esille, että lasten käsitykset väkivallan 

käytöstä ovat ristiriitaisia vanhempien antamien erilaisten viestien vuoksi. Viesti on voinut 

olla esimerkiksi se, että väkivalta kuuluu ihmissuhteisiin, ja siitä tulee selvitä valittamatta. 

Lapset joiden elämään kuuluu väkivaltaa saattavat tottua väkivallan käyttöön tietyissä 

tilanteissa. Tämän vuoksi on tärkeää, miten yhteiskunta suhtautuu väkivallan käyttöön. 

Erityisen tärkeää on ilmaista, ettei kenenkään tule joutua väkivallan kohteeksi. Eskosen 

tutkimustiedoista ilmenee lasten näkemys perheväkivallasta: tulosten mukaan lapset 

kokevat sen vääräksi. (Eskonen 2005, 8.) 
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3  TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

 

3.1  Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimme 4. -5. luokkalaisten lasten kohtamaa perheväkivaltaa Kokkolan seudulla. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten perheväkivaltakokemusten määrää ja 

luonnetta. Tarkoituksena on myös selvittää, ketkä ovat väkivallan tekijöitä perheessä, ja 

millainen näkemys lapsilla on perheväkivallasta. Perheväkivaltakokemukset, joita 

selvitetään, ovat lapset itse kokeneet tai nähneet perheessään. Tutkimuksen avulla lisätään 

tietoa lasten perheväkivaltakokemuksista, ja tavoitteena on tiedon siirtyminen sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisille. Tutkimuksella edesautetaan uusien projektien syntymistä. 

Toisin sanoen tavoitteena on herättää mielenkiintoa uusille perheväkivaltaa käsitteleville 

tutkimuksille lasten näkökulmasta.  

 

Tutkimusongelmat: 

 

1. Kuinka paljon 4. -5. luokkalaiset lapset kohtaavat perheväkivaltaa? 

2. Millaista perheväkivaltaa 4. -5. luokkalaiset lapset kohtaavat? 

3. Kuka on perheväkivallan tekijä? 

4. Millaisia ajatuksia lapsilla on perheväkivallasta? 

 

 

3.2  Tutkimuksen menetelmävalinta ja aineiston keruu 

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena olevat henkilöt saavat 

tilaa omille tulkinnoilleen, minkä avulla on mahdollisuus kartoittaa erilaisia yhteiskunnan 

ilmiöitä. Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusotteen avulla kuvataan ja tulkitaan eri 

ilmiöitä mahdollisimman tarkkoja mittausmenetelmiä ja tilastotieteen menetelmiä käyttäen. 

(Anttila 2000, 176.) Kvantitatiivisessa menetelmässä voidaan käyttää kyselylomaketta, 

minkä avulla saadaan tuotettua hyödyllistä informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. 

Kyselylomakkeen etuna on, että vastaaja jää anonyymiksi eli tuntemattomaksi. (Vilkka 
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2005, 73 - 74.) Aineistonkeruumenetelmänä käytetään kyselylomaketta, sillä tutkimukseen 

osallistuvat lapset ovat iältään kypsiä vastaamaan siihen. Heillä on myös kyky tuottaa omia 

mielipiteitä, mikä on tärkeää, kun tarkastellaan perheväkivaltaa lapsen näkökulmasta. 

Kyselylomakkeesta tehtiin yksinkertainen ja selkeä, jotta lapset ymmärtäisivät kysymykset. 

Apuna kysymysten muodostamisessa käytettiin esitestausta, johon osallistui kahdeksan 4. -

5. luokkalaista lasta. Esitestaajille annettiin mahdollisuus kertoa mielipiteensä 

kysymyksistä, ja heitä pyydettiin antamaan esimerkkejä, joilla kysymyksistä saataisiin 

ymmärrettävimpiä. Kyselylomakkeen etusivulle liitettiin esittelysivu, jossa vastaajalle 

annettiin ymmärrettävät ohjeet kyselyyn vastaamista varten.  

 

Tässä tutkimuksessa vastaajien joukko on suuri, ja tutkimuksessa käsitellään arkaluontoisia 

kysymyksiä, minkä vuoksi on ehdoton vaatimus, että vastaajat jäävät anonyymeiksi. 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2000, 191) mielestä kyselytutkimuksen eli surveyn 

ongelmaksi saattaa muodostua aineiston ja siitä saatavan tiedon pinnallisuus, koska 

kyselystä puuttuu joustavuus lisäkysymyksiin lisäselvitystä vaativien asioiden kohdalla.  

 

Tutkimus suoritettiin keväällä 2009, ja otos koostui Kokkolan seudun kolmen eri ala-asteen 

4. -5. luokkalaisista tytöistä ja pojista. Ala-asteet valittiin sattumanvaraisesti Kokkolan 

seudulta. Otos oli yhteensä 163, mutta kyselyyn vastasi 147 lasta ja vastausprosentti oli 

90,2 %. Tutkimukseen osallistuneista lapsista 74 (50,3 %) oli tyttöjä ja poikien lukumäärä 

oli 73 (49,7 %). Lasten perheväkivaltakokemuksista kerättiin tietoa puolistrukturoidun 

kyselylomakkeen avulla, joka sisälsi 13 kysymystä. Niistä kaksi oli avointa kysymystä, 

joihin lapset saivat kirjoittaa vastauksensa. Avoimilla kysymyksillä kartoitettiin lasten 

ajatuksia perheväkivallasta ja mielipiteitä kyselyn toteuttamisesta. Kyselylomakkeen 

esittely- eli instruktiosivulla (LIITE 1) perheväkivalta määriteltiin vastaajille kotona 

tapahtuvana toisen ihmisen vahingoittamisena lyömällä, potkimalla, tönimällä tai sanoilla 

satuttamalla. Seksuaalinen väkivalta määriteltiin lapsille kosketteluna epämiellyttävällä 

tavalla muun muassa pepulle tai muille intiimeille alueille.  

 

Lasten vanhempia tiedotettiin kirjeellä tutkimuksesta neljä viikkoa ennen kyselyn 

suorittamista. Tällöin lasten vanhemmilla oli mahdollisuus kieltää lastaan osallistumasta 

tutkimukseen, mikäli aihe oli heidän mielestään liian arkaluontoinen. Kyselylomakkeet 

toimitettiin kouluille, joissa luokanopettajalle annettiin informaatiota tutkimuksesta, sekä 
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vastausohjeet. Lapset vastasivat kyselyyn omissa luokissaan opettajan läsnä ollessa. 

Vastaajat palauttivat täytetyt kyselylomakkeet suljetuissa kirjekuorissa opettajalle. 

Kyselylomakkeet saatiin analysoitaviksi heti vastaustilanteen jälkeen. Vanhemmille 

lähetetty tiedote (LIITE 2) sekä kyselylomake (LIITE 3) ovat liitteenä tutkimuksen lopussa.  

 

 

3.3  Aineiston analysointi 

 

Analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa kyselylomakkeiden osiot käytiin huolellisesti läpi. 

Läpikäynnin yhteydessä lomakkeet numeroitiin sekä selvitettiin, sisälsivätkö vastaukset 

selviä virheellisyyksiä, ja puuttuiko vastauksista tietoja. Näin toimittiin siksi, että saatiin 

selville, täytyikö joitakin lomakkeita hylätä. Analysoitaviksi hyväksyttiin kaikkien 

vastaajien lomakkeet. Kyselylomakkeiden numeroinnin ja läpikäynnin jälkeen siirryttiin 

aineiston tilastolliseen analyysiin, jossa käytettiin apuna SPSS for Windows (Statistical 

Package for Social Sciences) -ohjelmaa. SPSS:n avulla voidaan analysoida tietoa, ja tämän 

avulla nähdään, mikä on merkityksellistä ja mikä satunnaista.  Vastaukset syötettiin SPSS-

ohjelmalle numerojärjestyksessä kysymys kerrallaan. Ohjelma ilmoitti kysymyksiin 

vastanneiden lukumäärät frekvensseinä (f) ja prosentteina (%). Tämän avulla saatiin 

selville, mitä lapset olivat vastanneet kyselylomakkeen eri osioissa.  

 

Vastauksia tarkasteltiin sukupuolijakauman mukaan, sillä haluttiin selvittää, erosivatko 

poikien ja tyttöjen vastaukset toisistaan. Huomattavia eroja ei esiintynyt, minkä vuoksi 

tuloksia ei ole eroteltu sukupuolen mukaan. Kyselylomakkeita ei analysoitu ikäjakauman 

näkökulmasta, sillä otos koostui 10 - 11-vuotiaista lapsista. Näin ollen ikäero ei ollut 

merkittävä. Lasten vastauksia analysoitaessa ensimmäisenä selvitettiin perhetausta. Tämän 

avulla kartoitettiin myöhemmässä vaiheessa väkivallan tekijää perheessä. Seuraavaksi 

siirryttiin analysoimaan lasten kohtaamaa perheväkivaltaa, toisin sanoen selvitettiin, kuinka 

paljon lapset olivat kokeneet ja/tai nähneet väkivaltaa kotonaan. Samalla analysoitiin 

perheväkivallan luonne. Tämän jälkeen tarkasteltiin avointa kysymystä, jossa haluttiin 

saada tietoa lasten perheväkivaltanäkemyksistä. 

 

Kyselylomakkeen osioiden vastauksia vertailtiin keskenään. Tämän avulla saatiin selville, 

korreloivatko ne eli ovatko vastaukset ja kysymykset yhdenmukaisia keskenään. 
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Tietokoneen taulukko-ohjelmalla (Microsoft Office Excel) tehtiin erilaisia graafisia 

esityksiä vastauksista, minkä avulla havainnollistettiin tuloksia.  Kyselylomakkeen avoin 

kysymys, jossa kartoitettiin lasten ajatuksia perheväkivallasta, analysoitiin sisällön 

analyysilla. Kyselylomakkeen toisen avoimen kysymyksen vastauksia luettaessa kävi ilmi, 

että vastaukset eivät olleet informatiivisia, eikä kysymys vastannut tutkimusongelmiin. 

Hoitotieteen tutkimuksissa käytetään usein sisällön analyysia, sillä sen avulla materiaalia 

voidaan analysoida systemaattisesti, objektiivisesti ja huolellisesti (Kyngäs & Vanhanen 

1999, 3 - 4, 11). Sisällön analyysissa etsitään merkityssuhteita ja -kokonaisuuksia, joita 

kuvataan tutkimuksessa sanallisina tulkintoina (Tuomi & Sarajärvi 2002, 107; Vilkka 2005, 

139 - 140). Sisällön analyysissä käytettiin tyypittelyä, jossa tekstistä haettiin 

samankaltaisuuksia muodostettujen tyyppien tai mallien avulla. Avoimen kysymyksen 

vastaukset käytiin yksitellen läpi ja ne luokiteltiin kategorioihin. Samantyyppiset vastaukset 

sijoitettiin samaan ryhmään kuuluvaksi. Ryhmät muodostettiin siten, että lasten 

kirjoittamasta tekstistä poimittiin väkivallan muodot sekä tekijät, jotka lapset olivat nähneet 

tai tulkitsivat kyseisen henkilön toiminnan perheväkivallaksi. Sisällön analyysistä on 

esimerkki liitteenä työn lopussa (LIITE 4). Lasten vastaukset on luokiteltu pääluokkaan, 1. 

alaluokkaan sekä 2. alaluokkaan. Tummennetuilla teksteillä on saatu loogisuus luokkien 

väliseen yhteyteen.  

 

 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi kerättiin suuri vastaajajoukko, minkä avulla 

tutkimusaineistoa saatiin runsaasti. Vastaajien iän tuomat vaikeudet ymmärtää tutkimuksen 

tarkoitus ja tavoitteet otettiin huomioon jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. 

Kyselylomakkeita laadittaessa tehtiin yhteistyötä Pohjanmaa- hankkeen 

ammattihenkilöiden kanssa, minkä avulla kysymyksistä saatiin ymmärrettäviä, eivätkä ne 

muodostuneet suuntaa antaviksi. Tämän jälkeen kyselyrunko esitestattiin kahdeksalla 4. -5. 

luokkalaisella lapsella. Esitestaus oli vapaaehtoista ja luottamuksellista sekä tapahtui 

luokkatilassa, joka jäljitteli oikeaa kyselytilannetta. Esitestaajien antamien ohjeiden avulla 

lomakkeita muokattiin edelleen ymmärrettävimmiksi, selvemmiksi ja tutkimusongelmia 

vastaavammiksi.  
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Tutkimuksen luotettavuudella (reliabiliteetilla) tarkoitetaan tulosten tarkkuutta, eli 

mittauksen kykyä antaa ei sattumanvaraisia tuloksia (Vilkka 2005, 161 - 162). Luotettavuus 

tarkoittaa myös mittaustulosten toistettavuutta (Hirsjärvi ym. 2000, 213 - 214). 

Tutkimuksen tulee aina olla luotettava ajassa ja paikassa, toisin sanoen tutkimustuloksia ei 

pidä yleistää niiden pätevyysalueen ulkopuolelle, kuten toiseen aikaan tai paikkaan. Kun 

tutkittava otos edustaa perusjoukkoa, ja mittaamisessa on mahdollisimman vähän 

satunnaisuutta, tehdyn tutkimuksen kokonaisluotettavuus on hyvä. (Vilkka 2005, 161 - 

162.) 

 

Tutkittaessa lasten kokemuksia ja mielipiteitä, tulee ottaa huomioon heidän kykynsä tuottaa 

tietoa. Lapset toimivat ensisijaisesti oman mielialansa, tunteidensa ja toiveidensa, 

toissijaisesti velvoitteiden mukaisesti. Ennen tutkimukseen osallistumista lapsia tulee 

motivoida. (Ritala-Koskinen 2001, 70 - 71.) Lasten motivoimiseksi ja luottamussuhteen 

luomiseksi lapsille kerrottiin, miksi tutkimus tehdään, ja miksi heidän tietonsa on tärkeää. 

Tämän avulla lapset saatiin kiinnostumaan tutkimukseen osallistumisesta, ja heidän 

vastauksistaan saatiin luotettavimpia. Vastausten luotettavuuden lisäämiseksi lapsiin ei 

luotu liiallista tuttavuutta, sillä tämän kautta lapset olisivat saattaneet vastata tietyllä tavalla 

miellyttääkseen tutkijoita.  

 

Kyselylomakkeita laadittaessa kysymykset muotoiltiin sellaisiksi, että vastaajan 

henkilöllisyys ei tule niistä esiin. Lapset palauttivat täytetyt kyselylomakkeet nimettöminä 

opettajalle suljetuissa kirjekuorissa. Tämän avulla estettiin myös se, ettei opettajan ollut 

mahdollista tunnistaa lapsia esimerkiksi käsialan perusteella. Tutkimukseen osallistuneita 

kouluja ei mainita missään tutkimuksen vaiheessa, minkä vuoksi vastaajia ei voida 

koulunkaan perusteella jäljittää. Vastaajien anonymiteetti säilytettiin koko 

tutkimusprosessin ajan, ja kyselylomakkeet hävitettiin tutkimuksen valmistuttua.  

 

Tutkimuksen eettisenä perustana käytettiin ihmisoikeuksien toteutumista, ja koko 

tutkimusprosessin ajan kiinnitettiin huomiota eettisyyteen.  Tutkimuksen tarkoituksesta, 

tavoitteista ja suoritusmenetelmästä tiedotettiin Kokkolan kaupungin sivistysjohtajaa jo 

tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Hänen kirjallisella luvallaan tutkimus saatiin toteuttaa. 

Tutkimusluvan saamisen jälkeen tutkimukseen osallistuneiden koulujen rehtoreita 

informoitiin tutkimusprosessista, ja myös he myönsivät luvan tutkimuksen suorittamiseen. 
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Tutkimusluvat eivät ole liitteenä, koska siitä käy ilmi tutkimukseen osallistuneet ala-asteet 

ja muita henkilötietoja. Liitteiden liittämisen myötä anonymiteetti ei säily.  Tutkija tarvitsee 

työssään eettisiä periaatteita, sääntöjä, normeja, arvoja ja hyveitä. Eettiseen toimintaan 

kuuluu myös luotettavan informaation tuottaminen. (Pietarinen 2002, 58 - 59.) 
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4 TUTKIMUSTULOKSET  

 

 

              4.1 Vastaajien taustatietoja 

 

Vastaajien perheolosuhteet olivat rakenteeltaan erilaisia. Perherakenteet jakautuivat 

vastaajien kesken siten, että suurin osa eli 106 (72 %) lasta asui ydinperheessä, joka 

koostuu vanhemmista ja heidän yhteisistä lapsistaan. Yksinhuoltajaperheissä asuvien lasten 

määrä muodosti prosentuaalisesti toiseksi suurimman joukon. Vastanneista 19 (13 %) asui 

vain toisen vanhemman kanssa. Yksihuoltajaperheissä asuvista lapsista 18 (99 %) asui 

äidin kanssa, yksi vastanneista isän kanssa. Sisaruksia oli 132 (90 %) vastaajalla ja loput 15 

(10 %) oli perheen ainoita lapsia.  

 

Vastanneiden lasten keskuudessa oli kahdenlaisia uusperheitä: lapsista 16 (11 %) ilmoitti 

asuvansa perheessä, jossa vain toisella biologisella vanhemmalla oli uusi puoliso (uusperhe 

1) sekä viisi (3 %) lasta asui perheessä, jossa molemmilla biologisilla vanhemmilla oli uusi 

puoliso (uusperhe 2). Prosentuaalisesti pienimmän (1 %) perherakenteen muodosti muu 

perhe, johon kuului joku muu sukulainen, yksi vastanneista ilmoitti asuvansa tällaisessa 

perheessä. Kuvioon 3 on koottu eri perherakenteet ympyrädiagrammin muotoon.  

    

    

 

KUVIO 3. Vastaajien perherakenteiden jakauma 
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4.2 Lasten kokema perheväkivalta 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista eli 93 (64,1 %) oli kokenut jonkinlaista fyysistä ja/tai 

psyykkistä väkivaltaa perheessään. Kolmannes eli 52 (35,9 %) vastanneista ilmoitti, ettei 

ole koskaan kokenut minkäänlaista väkivaltaa perheen sisällä. Psyykkisen ja fyysisen 

väkivallan lisäksi kaksi lasta (1,4 %) oli kokenut seksuaalista väkivaltaa. Kuviossa 4 on 

esitetty graafisesti, mitä lasten kokema psyykkinen ja fyysinen väkivalta käytännössä oli. 

 

  

 

KUVIO 4. Lasten kokema väkivalta perheessä 

 

Vastanneiden joukosta 64 oli ollut haukkumisen kohteena. Tästä muodostui 

prosentuaalisesti (44,1 %) suurin lasten kokema väkivallan muoto. Lähestulkoon saman 

verran lukumäärällisesti ja prosentuaalisesti lapset olivat kokeneet tönimistä ja tukistamista 

perheessä. Tönityksi oli tullut 58 vastanneista (40 %) ja 57 lasta (39,3 %) oli tukistettu. 

Lyömisen kohteeksi joutumisen mainitsi 43 lasta (29,7 %). Lyömiseksi määriteltiin 

kaikenlainen lyöminen, myös esineellä tapahtuva. Potkiminen oli fyysisistä väkivallan 

muodoista vähiten koettu vastaajien joukossa. Potkimisen kohteeksi kotonaan oli joutunut 

32 lasta (22,1 %).  
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Psyykkisen väkivallan muodoista kiristäminen ja uhkaileminen olivat vastaajien 

keskuudessa lukumäärällisesti ja prosentuaalisesti lähellä toisiaan. Kiristystä oli kokenut 26 

lasta (17,9 %), ja 27 lasta (18,6 %) mainitsi joutuneensa uhkailun kohteeksi. Kaksi 

vastanneista (1,4 %) ilmoitti kokeneensa intiimin alueen koskettamista. Kummassakin 

tapauksessa kyseessä oli takapuolelle läimäyttäminen, minkä lapset kokivat 

epämiellyttävänä. Toisen vastaajan kohdalla oli myös koskettu genitaalialuetta.  

 

 

4.3 Lasten näkemä perheväkivalta 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin, kuinka moni lapsi oli joutunut perheväkivallan todistajaksi, ja 

minkälainen väkivalta oli kyseessä. Vastanneista yli puolet eli 78 (55,7 %) ilmoitti, ettei ole 

nähnyt kotonaan väkivaltaa. Lapsista 62 (44,3 %) vastasi nähneensä jonkin asteista fyysistä 

ja/tai psyykkistä väkivaltaa. Perheenjäsenen haukkumisen kohteeksi joutumista oli joutunut 

todistamaan 46 lasta (32,9 %). Psyykkisen väkivallan muodoista toiseksi suurimman 

joukon muodosti uhkailu, jota oli nähnyt 13 lasta (9,3 %). Vastaajista 11 (7,9 %) oli nähnyt 

kiristämistä kotonaan. 

 

Fyysisen väkivallan muodoista toiseksi ja kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat 

vastanneiden keskuudessa töniminen ja tukistaminen. Prosentuaalisesti ja lukumäärällisesti 

niiden osuus oli yhtä lähellä toisiaan kuin tilanteissa, joissa vastaaja oli joutunut kokemaan 

niitä itse. Vastanneista 32 (22,8 %) mainitsi nähneensä tukistamista ja 31 (22,1 %) 

tönimistä kotonaan. Fyysisen perheväkivallan muodoista nousi lukumäärällisesti suurena 

joukkona esiin potkiminen. Sitä oli nähnyt 21 vastanneista lapsista (15 %). Lyömistä 

nyrkillä oli joutunut näkemään 19 lasta (13,6 %), ja lyömistä esineellä oli nähnyt 

vastanneiden joukosta 10 % eli 14 lasta. Vain yksi vastanneista (0,7 %) mainitsi nähneensä, 

että toista perheenjäsentä kosketaan intiimille alueelle. Kuviossa 5 havainnollistetaan, mitä 

lasten näkemä psyykkinen ja fyysinen väkivalta oli perheessä.  
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KUVIO 5. Lasten näkemä väkivalta perheessä 

 

Psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa kokeneiden ja/tai nähneiden jakaumaa tarkasteltaessa 

sukupuolijakauman mukaan, ei havaittu huomattavia eroavaisuuksia. Vastaajien joukosta 

(n=147) tyttöjä oli 74 (50,3 %) ja poikia 73 (49,7 %). Tyttöjen joukosta oli kokenut ja/tai 

nähnyt väkivaltaa perheessä 44 (29,9 %). Pojat muodostivat hieman suuremman joukon: 49 

poikaa (33,3 %) oli kokenut ja/tai nähnyt väkivaltaa perheessään. Tytöistä 30 (20,4 %) ei 

ollut kohdannut perheväkivaltaa. Pojista 24 (16,3 %) mainitsi, ettei ole joutunut 

kohtaamaan väkivaltaa perheen sisällä.  

 

 

4.4 Perheväkivallan esiintyvyys määrällisenä 

 

Tutkimukseen osallistuneista lapsista 146 vastasi kysymykseen, jossa kartoitettiin 

perheväkivallan esiintymistä määrällisenä. Lapsista 83 (56,8 %) oli joko kokenut ja/tai 

nähnyt väkivaltaa perheessään, ja heistä 6,2 % kertoi kokeneensa ja/tai nähneensä 

perheväkivaltaa joka päivä. Lapsista 21,9 % oli joutunut todistamaan ja/tai kokemaan joka 

viikko väkivaltaa kotonaan. Harvemmin kuin joka viikko väkivaltatilanteeseen kotonaan oli 

joutunut 28,8 % vastaajista. Kysymykseen vastanneista 43,2 % ei ollut joutunut koskaan 
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perheväkivallan uhriksi tai todistajaksi. Taulukosta 2 on nähtävissä lukumäärällisesti, 

kuinka usein lapset olivat kokeneet ja/tai nähneet perheväkivaltaa. 

 

TAULUKKO 2. Perheväkivallan esiintyvyys määrällisenä 

 

Perheväkivallan esiintyvyys 
määrällisenä 

   
                  Lukumäärä (f) 

 
Joka päivä 
 
Joka viikko 
 
Harvemmin kuin joka viikko 
 
Ei koskaan 

 
                            9 
 
                        32 
 
                        42 
 
                        63 
 

Yhteensä                                             (n=146) 
 

 

 

4.5 Perheväkivallan tekijä perheessä 

 

Lapsista 141 vastasi kysymykseen, jossa selvitettiin perheväkivallan tekijää. Heistä 55 

(39 %) oli lapsia, joiden perheessä ei ollut väkivaltaa. Vastanneista 9 (6,4 %) ei 

ilmoittanut tekijää, vaikka oli aikaisemmin vastannut perheessä tapahtuvan väkivaltaa. 

Tulosten perusteella huomattava osa lasten kohtaamasta perheväkivallasta oli sisarusten 

välillä tapahtuvaa. Lapsista 55 (39 %) ilmoitti väkivallan tekijäksi biologisen veljensä, 

siskojen määrä tekijöinä oli 40 (28,4 %). Uusperheissä sisarpuolten välistä väkivaltaa 

tapahtui seuraavasti: velipuoli oli tekijänä kahdessa (1,4 %) ja siskopuoli yhdessä (0,7 %) 

tapauksista. Biologisen isän lapsiinsa kohdistaman väkivallan osuus oli lukumäärällisesti 

20 (14,2 %), kun taas äidin osuus oli 13 (9,2 %). Isäpuoli oli väkivallan tekijänä 

useammassa tapauksessa kuin äitipuoli. Perheväkivaltaa kohdanneista lapsista kolme (2,1 

%) ilmoitti tekijäksi isäpuolen ja yksi (0,7 %) vastasi tekijän olleen äitipuoli. Kuviossa 6 

esitetään, miten perheväkivallan tekijöiden osuudet käytännössä muodostuivat lasten 

keskuudessa.  
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Kuvio 6. Väkivaltaa tehnyt perheenjäsen 

 

Perheväkivaltaa tarkasteltuna perherakenteiden pohjalta käy ilmi, että ydinperheissä 

tapahtuu perheväkivaltaa suhteellisesti vain 7,9 % enemmän kuin uusperheissä, ja 6,6 % 

enemmän kuin yksinhuoltajaperheissä. Vastaajista, jotka asuvat ydinperheissä, 74 mainitsi 

kotonaan tapahtuvan perheväkivaltaa. Yksinhuoltajaperheissä asuvista lapsista 12 kertoi 

kokevansa perheväkivaltaa, kun taas uusperheissä asuvista kahdeksan ilmoitti kokevansa 

väkivaltaa kotonaan. Kun tarkastellaan yksinhuoltaja- ja uusperheissä tapahtuvaa 

perheväkivaltaa suhteellisesti, saadaan selville, että yksinhuoltajaperheissä tapahtui 

perheväkivaltaa 1,3 % enemmän.  

 

 

4.6 Lasten ajatuksia perheväkivallasta  

 

Tutkimukseen osallistuneilla lapsilla oli erilaisia mielikuvia perheväkivallasta. Kuusi lasta 

ei osannut sanoa mielipidettään ja kymmenen jätti vastaamatta kysyttäessä lapsen omaa 

näkemystä perheväkivallasta.  Vastaukset noudattivat samaa linjaa: ne olivat muutamilla 

sanoilla kirjoitettuja ja sisällöltään samankaltaisia. Tuloksista nousi esiin, että huomattavan 

suuri osa lapsista koki perheväkivallan olevan vanhempien lapsiin tai toisiinsa 
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kohdistamaa. Pieni osa lapsista oli myös käsittänyt sisarusten välisen väkivallan olevan 

perheväkivaltaa.  

 

”Emmä tiiä.” 
 
”Tulee mieleen, että isä, äiti tai joku muu perheenjäsen lyö, potkii tai muuten satuttaa 
lasta.” 
 
”Että vanhemmat riitelee tai tappelee.” 

 
”Vanhemmat tai sisarukset lyövät tai tekee muuta väkivaltaista.” 

 
 

Lapsista 12 ilmoitti perheväkivallan olevan mielestään perheessä tapahtuvaa väkivaltaa. 

Näissä tapauksissa väkivallan tekijää ei ilmaistu, vaan kyseessä saattoi lasten mielestä olla 

kuka tahansa perheenjäsen.  

 

”Että perheessä on väkivaltaa.” 
 
”Väkivaltaista käytöstä perheenjäseniltä.” 
 
”Perheväkivallalla voi tarkoittaa kotona tapahtuvaa perheen kesken olevaa väkivaltaa.” 
 

 

Lapsista vajaa puolet eli 59 mielsi perheväkivallan olevan kotona tapahtuvaa lyömistä. 

Lyömisen yhteyteen oli liitetty muitakin väkivaltaisia tekoja, kuten potkiminen, 

haukkuminen ja uhkaaminen. Tällaisena perheväkivallan näki 48 lasta. Lyöminen oli 

mainittu yksinään kymmenessä vastauksessa, eli toisin sanoen nämä lapset näkivät 

perheväkivallan olevan ainoastaan lyömistä. 

 

”Että toisia lyyään turpaan.” 
 
”Että lyö toista tai potkii.” 
 
”Kaikenlainen lyöminen ja uhkaaminen.” 
 
”Lyöminen.” 
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Tuloksista nousi esiin myös muutama tapaus, joissa lapsi oli mieltänyt perheväkivallan 

olevan seurausta alkoholin nauttimisesta. Näissä tapauksissa joko äiti ja isä tai isä yksinään 

oli väkivallan tekijä. Yhdessä tapauksessa tekijä oli joku muu aikuinen. Alkoholin 

seurauksesta aiheutunut väkivalta oli lasten mielestä joko henkistä ja/tai fyysistä. 

 

”Että isä tai äiti humalapäissään hakkaa lasta.” 
 
”Että joku isä on humalassa ja hän käyttäytyy vaarallisesti.” 
 
”Minulla tulee mieleen se että joku aikuinen juo väkijuomia, ja sen jälkeen menevät kotiin 
ja uhkailee, lyö, potkii ym.” 
 

Yksi tutkimukseen osallistuneista lapsista kirjoitti perheväkivallan olevan kaikkea 

pahuuteen liittyvää. Esiin nousi myös vastaus, jossa lapsi kirjoitti omien kokemustensa 

pohjalta, millaisena näkee perheväkivallan.  

 

”Kaikkea pahaa tulee mieleen.” 
 
”Yleensä isi kiroilee ja lyö kun on vihainen.” 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimus lisäsi tietoa lasten perheväkivaltakokemuksista Kokkolan seudulla. Aineiston 

avulla saatiin ennalta asetettuihin tutkimusongelmiin selvyys. Arkaluontoisesta ja 

vaietusta aiheesta huolimatta valitusta otoksesta kyselyyn vastasivat lähes kaikki, minkä 

vuoksi tulokset saavat painoarvoa. Ensimmäisen tutkimusongelman tarkoituksena oli 

selvittää, kuinka paljon perheväkivaltaa 4. -5. luokkalaiset lapset kohtasivat. Tuloksista 

vedetyn johtopäätöksen perusteella tutkimukseen osallistuneet lapset olivat kohdanneet 

prosentuaalisesti paljon väkivaltaa kotonaan. Sukupuolella ei ollut perheväkivallan 

kannalta huomattavaa merkitystä, sillä tytöt ja pojat kohtasivat lähes yhtä paljon 

perheväkivallan eri muotoja. Lapset olivat kokeneet itse enemmän perheväkivaltaa kuin 

nähneet sen kohdistuvan toiseen perheenjäseneen. Tutkimustulos oli samankaltainen 

aikaisempien tutkimusten kanssa (Laapio 2005). 

 

Tuloksia tarkasteltaessa ilmenee, että vastaajien keskuudessa perheväkivaltaa esiintyy 

määrällisesti (42) eniten harvemmin kuin joka viikko. Tämän perusteella ei kuitenkaan 

voida sanoa, ettei perheväkivalta ole lapsen elämää haittaava tekijä. On mahdollista, että 

vain kerran tapahtunut järkyttävä ja odottamaton tilanne saattaa traumatisoida lapsen 

(Söderholm ym. 2004, 81). Vastaajista 41 oli kohdannut perheväkivaltaa joka päivä tai 

joka viikko. Lapsista 63 ilmoitti, että ei kohtaa perheväkivaltaa koskaan. Tämän 

perusteella voidaan kuitenkin todeta, että lapset olivat kohdanneet määrällisesti paljon 

perheväkivaltaa. 

 

Toisen tutkimusongelman tarkoituksena oli selvittää, millaista perheväkivaltaa lapset 

kohtasivat. Tutkimukseen osallistuneiden kohtaamia väkivallan muotoja voidaan 

tarkastella Paavilaisen ja Pösön (2003) esittämällä tavalla. Vastaajat olivat kohdanneet 

fyysistä, psyykkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Paavilainen ja Pösö (2003) puhuvat 

aktiivisesta ja passiivisesta väkivallasta. Vastaajat olivat kohdanneet fyysisestä ja 

psyykkisestä väkivallasta vain aktiivista muotoa, ja seksuaalisesta väkivallasta sekä 

aktiivista että passiivista muotoa. Fyysisen väkivallan aktiivisista muodoista lapset olivat 

kohdanneet eniten tönimistä ja tukistamista. Psyykkisistä muodoista eniten oli kohdattu 

haukkumista ja uhkailua. Seksuaalisen väkivallan passiivisista muodoista oli kohdattu 
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seksuaalisten ärsykkeiden tarjontaa, jonka myös Paavilainen ja Pösö (2003) luokittelevat 

passiiviseksi väkivallaksi. Kaksi lasta ilmoitti kohdanneensa seksuaalisen väkivallan 

aktiivista muotoa, johon liittyi koskettelua genitaalialueelle. Väkivallan luonteet 

korreloivat Ellosen ym. (2008) lapsiuhritutkimuksen tuloksia.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuka lasten perheissä toimi väkivallan tekijänä. Kotona 

tapahtuva väkivalta oli luonteeltaan suurimmassa osassa tapauksista sisarusten välistä. 

Vanhempien lapsiinsa kohdistaman väkivallan osuus jäi pieneksi sisaruksiin verrattuna. 

Sekä sisarusten että vanhempien aiheuttaman väkivallan tekijänä oli useammin veli tai isä 

kuin äiti tai sisko. Väkivallan tekijän sukupuoli osoittautui yhdenmukaiseksi aikaisempien 

tutkimustulosten kanssa, sillä niiden mukaan tekijänä toimii usein miespuolinen henkilö 

(Amiel & Heath 2002). Tuloksia tulee kuitenkin tulkita kriittisesti, sillä hyvin moni lapsi 

ilmoitti väkivallan tekijäksi siskonsa (28,3 %). Nykypäivänä onkin alettu kiinnittää 

aikaisempaa enemmän huomiota naisten tekemiin väkivaltarikoksiin, ja lapsiin 

kohdistuneen väkivallan tekijänä on useammin nainen kuin mies (Notko 2000).  Tulokset 

eivät kuitenkaan anna tietoa siitä, oliko sisarusten välinen väkivalta luonteeltaan tahallista 

vai vahingossa aiheutettua. Lapsi on saattanut esimerkiksi kokea perheväkivallaksi 

tilanteen, jossa iältään huomattavasti nuorempi sisarus on tarrannut hiuksista kiinni, 

potkinut tai töninyt. Sisarus ei tässä tilanteessa välttämättä ole toiminut aggressiivisesti.  

 

Yksinhuoltajaperheissä tapahtui tulosten mukaan enemmän väkivaltaa kuin uusperheissä, 

joissa taloutta ylläpiti kaksi aikuista. Tämä saattaa johtua siitä, että yksinhuoltajaperheissä 

yhdelle vanhemmalle kasaantuu suurempi vastuu lapsen kasvattamisesta ja 

hyvinvoinnista, ja on myös mahdollista, että yksinhuoltajaperheissä taloudellinen tilanne 

on heikompi kuin uusperheissä. Myös aikaisempien tutkimustulosten perusteella voidaan 

todeta, että perheen taloudellinen tilanne saattaa vaikuttaa perheen sisällä tapahtuvan 

väkivallan syntyyn. (Ellonen ym. 2008.) 

 

Viimeisessä tutkimusongelmassa haluttiin selvittää lasten ajatuksia perheväkivallasta. 

Lasten vastaukset olivat lyhyitä ja ytimekkäitä, mistä voidaan päätellä, että heillä oli 

selkeä näkemys aiheesta. Lapset ajattelivat perheväkivallan olevan negatiivista ja 

kiellettyä. Tutkimuksessa päästiin samaan johtopäätökseen kuin Eskosen tutkimuksessa 

lasten näkemyksistä perheväkivallasta (2005). Lapset, jotka olivat kohdanneet väkivaltaa 
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kotonaan, osasivat ilmaista näkemyksensä tarkemmin ja laajemmin. Toisin sanoen he 

tiesivät, mitä perheväkivalta pitää sisällään, ja että tekijänä voi olla kuka tahansa 

perheenjäsenistä. Tämä kävi ilmi myös Eskosen tutkimuksesta (2005), sillä hän haastatteli 

lapsia, jotka olivat kohdanneet väkivaltaa kotonaan. Myös heidän mielipiteensä oli selkeä. 

 

Erityisen tärkeänä johtopäätöksenä tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että 

Kokkolan seudun 4. -5. luokkalaiset lapset kohtaavat perheväkivaltaa aivan samalla 

tavalla kuin muuallakin Suomessa. Vielä tänäkin päivänä lapsiin kohdistuvasta 

väkivallasta vaietaan, vaikka sitä tapahtuu tutkimustulosten perusteella koko maassa 

(Humppi 2008). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan myös sanoa, että lapsilta 

saadaan tärkeää ja hyödyllistä informaatiota koskien perheväkivaltaa. Lasten avulla 

tuotetaan erilainen näkökulma perheväkivallasta. Useat tutkijat, muun muassa Eskonen, 

Paavilainen ja Pösö, ovat sitä mieltä, että lasten mielipiteitä on kartoitettava entistä 

enemmän, jotta väkivaltaa kohtaavia lapsia voitaisiin auttaa.  
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6 POHDINTA 

 

 

Ajatus opinnäytetyön aihealueesta sai alkunsa jo sairaanhoitajaopintojemme 

alkuvaiheessa. Lopullinen aihe syntyi yhteistyönä Pohjanmaa- hankkeen kanssa, sillä 

hankkeella oli tarve tutkia lasten hyvinvointia. Tiesimme jo ennen tutkimuksen 

suorittamista, että aihe on arkaluontoinen ja vaikeasti lähestyttävä. Otos koostui ala-

asteikäisistä lapsista, mikä lisäsi työn haastavuutta. Erityisen haastavaa oli luoda 

tutkimukselle riittävän tarkat, luotettavat ja eettiset lähtökohdat. Tutkimuksen 

alkuvaiheessa täytyi selvittää, kuinka lasten vanhempia lähestytään, sillä heillä oli oikeus 

saada tietää tutkimuksen suorittamisesta. Pohdimme myös tarkasti, millaisella 

menetelmällä lapsilta kerätään tietoa. Vaihtoehtoina oli haastatella tai videoida 

lapsiryhmiä, mutta yhteispäätöksellä Pohjanmaa-hankkeen kanssa päädyimme 

kyselylomakkeeseen. Aihetta rajattiin ja hiottiin moneen otteeseen tutkimuksen eri 

vaiheissa, minkä seurauksena myös tutkimusongelmat muuttuivat työn edetessä. 

 

Perheväkivallan vaikutuksia lasten hyvinvointiin on tutkittu paljon, ja saatu selville, että 

siitä voi seurata lapsille monia ongelmia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä (Eskonen 

2005, 16). Lasten mielipiteiden tutkiminen on tärkeää, koska perheväkivaltaa on tutkittu 

vähän lasten näkökulmasta. Valtaosa aikaisemmista perheväkivaltatutkimuksista on ollut 

sellaisia, joissa on kuultu ainoastaan aikuisia. Tiedon löytäminen teoreettiseen 

viitekehykseen oli vaikeaa juuri tutkimusten vähäisyyden vuoksi. Tietoa väkivallasta 

löytyi paljon eri materiaaleista eri vuosikymmeniltä, mutta perheväkivaltatiedon 

löytäminen lasten näkökulmasta oli haastavaa. Tämä ei kuitenkaan vähentänyt 

kiinnostustamme aihetta kohtaan. Päinvastoin aikaisemman tutkimustiedon vähäisyys 

kasvatti motivaatiota tutkimuksen tekemistä kohtaan. Meidän tuli opetella tutkimaan 

saatavilla olevaa tietoa huolellisesti ja kriittisesti sekä käyttämään sitä hyödyksi omassa 

tutkimuksessa.  

 

Puolistrukturoitu kyselylomake luotiin käyttämällä apuna Ellosen ym. (2007) tekemää 

lapsiuhritutkimusta. Kyselylomakkeen suunnitteluvaiheessa olimme yhteydessä myös 

Pohjanmaa-hankkeen yhteyshenkilöiden kanssa. Tämä loi meille varmuutta lomakkeen 

luotettavuudesta ja eettisyyden toteutumisesta. Koimme kyselylomakkeen laatimisen 
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työlääksi, sillä kysymykset tuli suunnata lapsille, niiden täytyi olla selkeitä, eivätkä ne 

saaneet olla suuntaa antavia. Lukiessamme lasten vastauksia, jätimme omat 

ennakkoajatuksemme syrjään ja lähdimme avoimin mielin analysoimaan lomakkeita. 

Tämän avulla saavutettiin luova ja värikäs ajattelutapa analyysia varten, annoimme 

ajatuksen lentää. Kyselylomakkeiden läpikäynti ja analysointi oli antoisaa. Vastausten 

määrä yllätti meidät positiivisesti ja loi painoarvoa tuloksille. Kyselylomakkeiden 

läpikäynnin yhteydessä saimme paljon hyödyllistä tietoa ammatillista kasvuamme 

ajatellen. Lasten vastauksia tuli tulkita kriittisesti monesta eri näkökulmasta, ja pohtia syy 

- seuraus -suhteita. Esimerkkinä voidaan pitää lasten vastauksia, joissa väkivaltaa esiintyi 

perheessä, mutta väkivallan tekijä jätettiin mainitsematta.  

 

Koko tutkimusprosessin ajan aihe säilyi mielenkiintoisena ja haasteellisena. Kaikin puolin 

tutkimuksen suorittaminen oli oppimiskokemusten kannalta hyödyllinen. Prosessin myötä 

saimme valmiuksia lähestyä lapsia arkaluontoisen aiheen kautta. Tutkimuksen laatimisen 

avulla saimme selville tutkimusprosessiin liittyvät vaiheet ja huomasimme, kuinka laajasti 

asioita tuli tarkastella. Hämmentävää mielestämme oli tutkimuksen tekoon liittyvä 

ongelmallisuus ja samanaikainen mielenkiinto työtä kohtaan.  

 

Tutkimus saavutti asetetut tavoitteet. Tutkimustulokset synnyttävät ajattelun aiheita ja 

herättävät toivottavasti mielenkiintoa uusien tutkimusten syntymiselle Kokkolan seudulla. 

Tämä on erityisen tärkeää, koska aiheen tutkiminen on jäänyt kovin vähäiseksi ja 

tutkittavaa löytyy aihepiiristä paljon. Mielestämme saadut tulokset ovat huolestuttavia. 

Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti ja vanhempien vastuu lapsista kasvaa sen myötä. 

Tästä saattaa olla seurauksena perheväkivallan lisääntyminen, minkä vuoksi siihen tulee 

puuttua ajoissa. Tutkimustulokset osoittautuivat samankaltaisiksi aikaisempien 

tutkijoiden tulosten kanssa. Näissä tutkimuksissa oli kartoitettu koko Suomen tilannetta, 

minkä vuoksi mielestämme oli hyvä rajata tutkimus tietylle alueelle. Rajauksen avulla 

voitiin selvittää, ovatko Kokkolan seudulta saadut tulokset yhdenmukaisia koko Suomen 

tilastojen kanssa.  

 

Jälkikäteen ajateltuna kysymykset olisivat voineet olla kattavampia ja enemmän 

tutkimusongelmiin viittaavia. Olisimme tarvinneet yksityiskohtaisempaa tietoa väkivallan 

tekijästä ja siitä, kenen välistä väkivaltaa lapsi on joutunut todistamaan perheessään. 
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Kartoittaessamme väkivallan esiintyvyyttä määrällisenä, meidän olisi pitänyt antaa 

tarkentavampia vastausvaihtoehtoja. Huomasimme saman puutteen kyselylomakkeen 

käytössä kuin Hirsjärvi ym. (2000), sillä lomakkeen käytön yhteydessä ei ole mahdollista 

esittää suullisesti tarvittavia lisäkysymyksiä. Voidaan myös pohtia, vaikuttiko 

instruktiosivulla oleva perheväkivallan määrittely lasten vastauksiin, sillä ei voida 

varmuudella sanoa, oliko mielipide perheväkivallasta lapsen oma vai lähes suora lainaus 

esittelysivulta. Hamarus (2006) oli väitöskirjassaan päätynyt olemaan määrittelemättä 

koulukiusaamista juuri sen takia, etteivät vastaajat käyttäisi määritelmää vastauksissaan.  

 

Tuloksia tarkasteltaessa tulee pohtia, vaikuttiko lasten vastauksiin vanhemmille lähetetty 

tiedote tutkimuksen suorittamisesta. Tällöin vanhemmilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa 

lapsen tuottamiin vastauksiin, mikäli siihen on ollut aihetta. Jatkotutkimuksia ajatellen 

olisi mielenkiintoista saada enemmän tietoa väkivallasta, jota lapsi joutuu kotonaan 

todistamaan. Olisi myös tärkeä tutkia, vaikuttaako väkivallan tekijän sukupuoli väkivallan 

laatuun. Toisin sanoen kartoitettaisiin, eroavatko naisten ja miesten tekemän väkivallan 

muodot toisistaan.  

 

Tuloksia tarkasteltaessa selvisi, että osa kysymyksistä ei enää vastannut 

tutkimusongelmiimme, eikä niitä tämän vuoksi käsitelty analyysissä. Kyselylomakkeen 

kaksi viimeistä kysymystä olivat lapsille epäselviä, sillä he eivät olleet osanneet vastata 

niihin. Tämän vuoksi jouduimme hylkäämään kysymykset ja tutkimusongelman, jonka 

tarkoituksena oli selvittää, minkälaisen avun lapset kokivat hyödylliseksi perheväkivaltaa 

kohdatessa. Edellä mainittua olisi hyvä tutkia jatkossa, esimerkiksi opinnäytetyön 

muodossa. Tällöin lasten avun tarve voitaisiin nostaa pääteemaksi.  

 

Opinnäytetyömme sanoma voidaan tiivistää seuraavalla tavalla: koti ja perhe nähdään 

välittämisen ja huolenpidon tyyssijana, mutta koti voi muuttua hetkessä turvapaikasta 

pelon paikaksi. Väkivalta rikkoo monia käsityksiä perheestä. Tärkeää on nähdä todellinen 

perhe, johon vielä nykyaikanakin liittyy väkivaltaa. Hoitotyön ammattilaisten tulee ottaa 

perheväkivalta huomioon työssään ja puuttua siihen erilaisilla auttamismenetelmillä.  
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Siina Penttilä ESITTELYSIVU LIITE 1 

Mari Pihlajamaa 4.2009 

 

 

Heippa! 

 

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Kokkolasta. Teemme opinnäytetyömme liittyen 

perheväkivaltaan ja tarkoituksena olisi, että sinä vastaat kyselylomakkeen kysymyksiin. Toivomme 

sinun vastaavan mahdollisimman rehellisesti. Sinun ei tarvitse laittaa nimeäsi paperiin. Vain me (Siina 

ja Mari) näemme täytetyt kyselylomakkeet, joten kukaan ulkopuolinen ei voi tunnistaa sinua tai saa 

tietää, mitä olet vastannut. Mekään emme voi tunnistaa sinua vastauksistasi. Täytettyäsi 

kyselylomakkeen, sinun tulee laittaa se kirjekuoreen ja sulkea se. Tämän jälkeen voit palauttaa sen 

opettajallesi! 

 

Kyselylomakkeessa käytämme sanoja perheväkivalta ja koskettelu. Jotta tiedätte mitä näillä sanoilla 

tarkoitamme, alla on kerrottu niistä vähän enemmän. 

Perheväkivallalla tarkoitamme kotona tapahtuvaa toisen ihmisen vahingoittamista lyömällä, 

potkimalla, tönimällä tai muuten satuttamalla. Satuttaa voi myös sanoilla haukkumalla tai uhkaamalla. 

Koskettelulla tarkoitamme kotona tapahtuvaa toisen koskettamista epämiellyttävällä tavalla muun 

muassa pepulle tai muihin intiimeihin paikkoihin. Se voi olla myös toisen pakottamista halailemaan tai 

pussailemaan, vaikka toinen ei sitä halua.  

 

Nyt voit siirtyä täyttämään kyselylomaketta!



Siina Penttilä TIEDOTE LIITE 2 

Mari Pihlajamaa 2.3.2009 

 

 

Arvoisat vanhemmat! 

 

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta, sosiaali- ja 

terveysalan yksiköstä. Teemme opinnäytetyömme Pohjanmaa-hankkeelle, jonka tarkoituksena on tehdä 

kehittämistyötä sekä erilaisia tutkimuksia liittyen ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin. 

Yhteistyökumppaninamme toimii ylilääkäri Matti Kaivosoja. Tarkoituksenamme on tutkia 4-5- 

luokkalaisten lasten kokemuksia perheväkivallasta. Syyt tutkimuksen tärkeydelle ovat aiheen 

ajankohtaisuus, yleistyvyys sekä ammattihenkilöstön riittämätön tieto ja taito.   

Tutkimusmenetelmänä käytämme puolistrukturoitua kyselylomaketta, johon sisältyy 10- 15 kysymystä 

sekä kaksi avointa kysymystä. Tarkoitus olisi, että opettaja jakaisi luokissa meidän laatimamme 

kyselylomakkeet, jotka oppilaat saavat täyttää itsenäisesti. Tutkimus on täysin luottamuksellinen, ja 

tuloksia käytetään ainoastaan tutkimustyöhön. Oppilaiden henkilöllisyydet eivät tule ilmi, eikä 

yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa missään tutkimuksen vaiheessa. Edes lasten luokanopettaja ei tule 

näkemään vastauksia. Kysely tullaan toteuttamaan kevään 2009 aikana.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Siina Penttilä ja Mari Pihlajamaa 
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KYSELYLOMAKE  
 
 
Olet  Tyttö ___  Poika ___ 
 
 
1. Kotonasi asuu Äiti ___   Äitipuoli ___ 
  Isä __   Isäpuoli ___  
  Sisko ___ Kuinka monta? _ Siskopuoli___  Kuinka monta?__ 

Veli ___ Kuinka monta?__   Velipuoli ___  Kuinka monta? __ 
 
       

            Joku muu, kuka? _____ 
 
 
2. Kirjoita, mitä sinulle tulee mieleen sanasta perheväkivalta 
 
 
 
 
 
 
 
3. Onko kotonasi hyvä asua?  Kyllä ___ 
    Ei___ 
    En osaa sanoa 
 
 
4. Vanhempasi halaavat lapsia kotonasi  Monta kertaa päivässä ___ 
       
     Kerran päivässä ___ 
       
     Joka toinen päivä ___ 
       
     Harvemmin kuin  
       
     joka toinen päivä ___ 
       
     Ei ikinä ___ 
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5. Alla on piparkakku-ukko sekä edestä - että takaapäin. Rastita piparkakku- 
ukkoon sellaiset kohdat, joihin joku perheenjäsenesi on koskettanut sinua 
epämiellyttävästi. Kirjoita ukon viereen, kuka perheenjäsenesi on koskettanut 
sinua merkitsemääsi kohtaan.  Jos sinua ei ole koskaan kosketeltu inhottavasti, jätä 
piparkakku- ukot ilman merkintöjä 

 

 
6. Oletko nähnyt, että jotain toista kosketellaan inhottavasti kotonasi?    Kyllä__
                  Ei ___ 
 
 
7. Onko sinua joskus kotonasi: 
 
  Tönitty __   Kiristetty__ 
  Tukistettu ___  Haukuttu ___ 
  Lyöty ___   Uhkailtu ___ 
  Potkittu ___  Ei ole koskaan ___ 
  
 
 
8. Oletko nähnyt kotonasi, että joku:  Tönii toista ___ 
    Tukistaa toista ___ 
    Lyö nyrkillä toista ___ 
    Lyö esineellä toista ___ 
    Potkii toista ___ 
    Haukkuu toista ___ 
    Uhkailee toista ___ 
    Kiristää toista ___ 
    En ole nähnyt ___ 
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Merkitse vielä, kuka kotonasi tekee näitä asioita  
 

  
Äiti ___  Äitipuoli ___ 
Isä ___  Isäpuoli ___ 
Sisko ___  Siskopuoli ___ Joku muu, kuka? ____ 
Veli ___  Velipuoli ___ Ei kukaan ___ 

  
 
 
9. Jos tällaisia asioita tapahtuu kotonasi niin, kuinka usein?  
 
 Joka päivä ___ 
 Joka viikko ___ 
 Harvemmin kuin joka viikko ___ 
 Ei koskaan ___ 
 
 
10. Jos sinulla on paha mieli, kenelle kerrot sen?  
 
        
 Äidille ___   Kaverille ___ 
 Isälle ___   Opettajalle ___  
 Isoisälle ___  Jollekin sukulaiselle ___ 
 Isoäidille ___  Terveydenhoitajalle ___ 
 Jollekin muulle, kenelle? ______ 
 
 
11. Millaista apua toivoisit saavasi, jos joku perheenjäsenesi tekee pahasti sinulle 
tai näet, että toiselle tehdään pahasti, esimerkiksi tukistetaan, lyödään, haukutaan 
tai kosketellaan? 
 
 Keskustella jonkun ulkopuolisen kanssa, kenen __________ 
 Asua muualla kuin kotona, missä _____________ 
 Joku perheenjäsenistäsi muuttaisi pois kotoa, kuka __________ 
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12. Jos olet jo keskustellut tästä aiheesta jonkun kanssa, miten hän on suhtautunut 
kertomukseesi? 
 
  Ei ole ollut tarvetta kertoa ___ 
 Hän kuunteli sinua ___ 
 Yritit keskustella, mutta hän ei vastannut sinulle ___ 
 Hän halusi, että keskustelet jonkun muun kanssa, kenen? ______ 
 Et ole tohtinut puhua asiasta kenellekään ___ 
 
 
 
13. Nyt kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, voit vapaasti kirjoittaa, mitä 
mieltä olit kyselystä:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi  
 
Hauskaa kevään jatkoa ☺☺☺☺ 
 
Terkuin Siina ja Mari 
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2. ALALUOKKA 1. ALALUOKKA PÄÄLUOKKA TUTKIMUSONGELMA 
 
”Että toisia lyyään 
turpaan” 
 
”Lyöminen” 
 
”Että lyö 
perheenjäseniä” 
 
”Että lyö toista tai 
potkii” 
 
”Perheessä 
ilmenevää 
hakkaamista ja 
potkimista” 
 

 
• Lyöminen 

 
 

• Satuttaminen 
 

 
 

 
• Potkiminen 

 
 

• Tukistaminen 
 

 
Fyysinen 
väkivalta 

 
”Kaikenlainen 
lyöminen ja 
uhkaaminen” 
 
”uhkailu” 
 

 
• Uhkailu 

 
 
 

• Kiristäminen 
 

 
Psyykkinen 
väkivalta 

 
”Että vanhemmat 
riitelee tai tappelee” 
 
”että isä tai äiti on 
väkivaltaisia 
lapsille” 
 
”yleensä isi kiroilee 
ja lyö kun on 
vihainen” 
 
”siitä tulee mieleen 
vaikka jos veli lyö 
tai kiusaa jollain 
muulla tavalla” 
 
”Se kun isoveli 
kiusaa mua” 
 

 
• Vanhemmat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sisarukset 

 
Väkivallan tekijä  

 
”Emmä tiiä” 
 
”ei mitään” 
 

 
• En tiedä 

 

 
Ei osaa sanoa 
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