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”Lasta pahoinpideltiin toistuvasti sijaishuollossa” 

”jälleen poikkeuksellisen törkeä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö”

”olisiko terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden 
pitänyt huomata pikkutytön kaltoinkohtelu aiemmin” 



Tausta

• Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti: 

Väkivalta lasten kokemana ja poliisien tutkimana (2011-

2015).

• Kyselytutkimus 0-12  -vuotiaisiin lapsiin kohdistuvasta 

väkivallasta.

• Haastattelututkimus viranomaisille väkivaltatapauksiin 

puuttumisesta ja niiden selvittämisestä. 

• Lapsiuhritutkimukset 2008 ja 2013.



Tänään

• Väkivallan yleisyys: parisuhdeväkivalta, lapsiin 

kohdistuva väkivalta.

• Väkivallan selittäminen, väkivaltatilanteet.

• Haasteet viranomaisten työssä.



Väkivallan yleisyys



Aikuisten kokemukset fyysisestä 

väkivallasta parisuhteessa, %
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Lähde: Danielsson & Salmi, 2013



Väkivallan laatu viimeisimmässä 

tapauksessa sukupuolen mukaan, %

Lähde: Danielsson & Salmi, 2013



Kuritusväkivallaksi miellettyjä tekoja 

0-12-vuotiaisiin lapsiin, %
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Kuritusväkivaltaa 0-12 –vuotiaisiin 

lapsiin joskus elämän aikana, %
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Äitien tekemät vakavimmat 

väkivallan teot 0-12 v. lapsiin, %
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9. lk. kuritusväkivalta-tekojen 

kokemusten kehitys 
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Kuritusväkivalta kokemusten kehitys, %



6. lk. kuritusväkivaltakokemusten 

kehitys, %



Kuritusväkivallan useus iän mukaan, %



Kuritusväkivallan yleisyys lapsen iän 

mukaan
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Lyömisen yleisyys lapsen iän mukaan, %



Lasten kotonaan näkemä fyysinen 

väkivalta, %

3

1

2

5

2

0,2

2 2

3

1

6 6

0

1

2

3

4

5

6

7

Äidin mielestä Isän mielestä 6.lk mielestä 9 lk. mielestä

Äitiin Isään Sisarukseen



Miksi?



Viimeksi sattuneeseen parisuhdeväkivalta-

tapaukseen johtaneet syyt uhrin 

sukupuolen mukaan, %



Vanhemman tuntemukset edellisen 

lapsen kanssa tulleessa riidassa, %

62

11

9

14

21

36

7

27

44

8

8

17

15

32

5

41

0 10 20 30 40 50 60 70

Väsynyt

Allapäin

Stressi/lapsi

Stressi/työ

Stressi/elämäntilanne

Stressi jostain

Riita puolison kanssa

Normaali

Äiti Isä



Käyttänyt kuritusväkivaltaa riidassa 

tuntemusten mukaan, %
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Taustatekijät ja parisuhdeväkivalta

• Väkivallasta ja sen uhasta ilmoittivat useammin naiset ja nuoremmat 

vastaajat kuin miehet ja varttuneemmat vastaajat

• Vastaajat, jotka arvioivat kotitalouden menojen kattamisen olevan 

hankalaa ilmoittivat useammin parisuhdeväkivallasta tai sillä 

uhkaamisesta kuin paremmin toimeentulevat. 

• Kumppanin yleinen väkivaltaisuus (perustuu vastaajan arvioon), on 

voimakkaasti yhteydessä parisuhdeväkivallan ja väkivallalla 

uhkailun kokemiseen. Tällöin myös sukupuolen merkitys katoaa: 

Naisten miehiä yleisemmin kokema parisuhdeväkivalta selittyy 

suurelta osin näiden naisten kumppanien yleisillä väkivaltaisilla 

taipumuksilla.

Lähde: Danielsson & Salmi, 2013



Taustatekijät ja lapsiin kohdistuva 

väkivalta

 Fyysisen väkivallan käyttöä ei selitä suoraan mitkään 

sosiodemografiset ominaisuudet. 

 Riskitekijät liittyvät vanhemmuuteen, perheen 

dynamiikkaan:

Sekä äitien että isien vakavan väkivallan käyttöä 

ennustavat omat lapsuuden ajan kurituskokemukset sekä 

kuritusväkivallan käyttö. 

Äitien kohdalla vakavan väkivallan käyttöä ennustaa myös 

stressi sekä epätyydyttävät palvelukokemukset.



Vanhempien koulutus ja 

perherakenne

• Jos vanhemmilla pelkkä peruskoulu ja perheessä on ylipäätään väkivaltaa, 
tapahtuu sitä sekä aikuisten kesken että lapseen kohdistettuna. 

• Korkeasti koulutetut vanhemmat raportoivat enemmän vain lapseen 
kohdistuvaa väkivaltaa kuin sekä lapseen kohdistuvaa että aikuisten välistä.  



Vakavan väkivallan käyttö sen mukaan, 

paljonko perheessä on lapsia, %
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Väkivalta ja päihteet

• Joka kolmannessa naiseen kohdistuneessa 

parisuhdeväkivaltatapauksessa mies oli humalassa. 

• Joka neljännessä mieheen kohdistuneessa 

parisuhdeväkivaltatapauksessa nainen oli humalassa. 

• Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan kohdalla ei yhteyttä 

vanhempien päihteiden käyttöön. 

• MUTTA: niistä isistä, jotka ovat käyttäneet lapseensa 

vakavaa fyysistä väkivaltaa, joka toinen oli edellisen 

riidan yhteydessä humalassa. Äideistä 1%.  



Väkivalta selittää väkivaltaa

• Vanhempien vakavan väkivallan käyttöä selittää 

kuritusväkivallan käyttö. 

• Kuritusväkivallan käyttö puolestaan korreloi 

voimakkaasti henkisen väkivallan/nöyryyttävien 

kasvatuskäytäntöjen kanssa. 

• Väkivallan käyttö lapseen korreloi voimakkaasti 

omien lapsuuden ajan kokemusten kanssa. 



Kuritusväkivaltaa kokeneiden osuus sen mukaan, 

onko nähnyt kotona muuta väkivaltaa, %



Vanhempien käyttämä kuritusväkivalta omien 

kuritusväkivaltakokemusten mukaan, %



Eli?

• Väkivaltaa on: pääsääntöisesti lievää, yleensä kuritukseen liitettäviä tekoja. 

• Määrällinen kehitys positiivista.

• Väkivallan tiedetään olevat kielletty eikä se ole tyypillinen kasvatustapana 

vaan liittyy yksittäisiin tilanteisiin, jossa hermot palaa. 

• Taustalla usein stressiä, väsymystä, isoja perheitä, omia 

väkivaltakokemuksia.

• Epätyydyttävät palvelukokemukset äideillä!

• Porttiteoria

• Kokonaiskuva ei niin huono, mitä media antaa ymmärtää.

• Väkivaltaa pieniin lapsiin käyttävä ryhmä huolestuttaa, vaikkakin se on 

pieni. Moniongelmaisuus…

• Haasteena perheiden varhainen tukeminen. 



Väkivalta piilorikollisuutta



Kertominen viimeisimmästä tapauksesta 

sukupuolen mukaan, %



Kenelle 6. ja 9. lk. ovat kertoneet 

kokemuksistaan, %



Poliisille ilmi tulleiden pahoinpitelyjen 

määrän arviointia….
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Miksi iso osa lapsiin kohdistuvasta 

väkivallasta on piilorikollisuutta?



Ideaalitilanne/lainsäätäjän tavoite?

• Kaikki viranomaiset puuttuvat lapsiin 

kohdistuvaan väkivaltaan, epäilystä ilmoitetaan 

aina lastensuojeluun ja lähes aina poliisille ja 

tapaukset selvitetään yhteystyössä eri 

viranomaisten kesken.  

• Lastensuojeluprosessi, rikosprosessi ja 

mahdollinen hoitoprosessi yhteistyössä 

toteuttaen lapsen etua. 



Käytäntö

• 2-15 % lapsiin kohdistuneista rikosepäilyistä 

poliisin tietoon.

• Lastensuojeluilmoituksista ei valtakunnallista 

tietoa, mutta enemmän kuin poliisille. 

• Ilmoituskäyttäytymiseen ja viranomaisten 

väliseen yhteistyöhön liittyy paljon epäröintiä, 

johon tutkimuksissa on löydetty useita syitä. 



Syitä epäröintiin

Rakenteelliset ongelmat

Sektoroitunut hallintojärjestelmä

Tietojärjestelmät

Lainsäädäntö

Näihin on kiinnitetty paljon huomiota ja erilaisia 

onnistuneita malleja on muodostettu.

Ei rakenteellisia esteitä.

 Osaamisen tai halun puute?

Nykyisellään valtavat alueelliset erot. 



Syitä epäröintiin

Oma osaaminen tunnistamisessa; olenko 

oikeassa?

Asiakassuhteen kärsiminen

Mahdolliset seuraukset viranomaiselle itselleen. 



Syitä epäröintiin

Subjektiiviset tulkinnat:

Eri käsityksiä siitä, mikä on lapsen etu.

Omat käsitykset siitä, mikä on väkivaltaa ja mikä 

ei; oma mielipide kuritusväkivallan 

kriminalisoinnista.

Käsitykset siitä, miten väkivaltaan tulee reagoida. 



Onko tukistaminen väkivaltaa?

• Iso osa sosiaalityöntekijöistä ja poliiseista ei koe 

tukistamista rikosprosessia edellyttävänä väkivaltana. 

• Ratkaisuna nähdään rangaistuksen sijaan vanhempien 

tukeminen vaihtoehtoisiin kasvatusmenetelmiin. 

• Vastaavaa myös muiden lievien väkivallan tekojen 

kohdalla.  

• Vastaavaa myös esim. kouluissa. 

• Joskus myös vakavammissa tapauksissa lastensuojelun 

sosiaalityöntekijät eivät näe rikosprosessia lapsen edun 

mukaisena. 



Mitä tämä tarkoittaa?

• Esim. kouluista ei aina tehdä ilmoituksia edes 

lastensuojeluun, koska tapausta ei nähdä 

vakavana. Lasten keskinäisissä tapauksissa 

halutaan selvittää tapaukset itse koulun sisällä. 

• Lastensuojelusta ei ilmoiteta aina poliisille, 

koska se ei ole heidän tulkintansa mukaan 

lapsen edun mukaista. 

• Poliisi voi priorisoida tutkimiaan tapauksia, jolloin 

lievät jäävät odottamaan ja joskus jopa 

tutkimatta.  



Näkökulmia

• Lainsäätäjä

• Pyrkimykset tiukentaa lakia, mutta toistaiseksi tilaa myös 

subjektiiviselle tulkinnalle. 

• Käytännön työ

• Em. Syistä johtuen rako normituksen ja käytännön välillä 

kasvaa

• Viranomaiset

• Mihin käsitykset perustuu

• Lapset ja perheet

• Kenen käsitys lapsen edusta on ensisijainen

• Onko lapsella tässä kaikessa ääni



Voisiko perimmäisenä syynä olla….

• Tiedonpuute

• ”rakenteellisten” syiden takana

• subjektiivisten tulkintojen takana

• Tavat ja perinteet

• Ammattikulttuurit

• Kehnohko peruskoulutus

• Lakimuutosten jalkauttaminen



Ilmoitusvelvollisuuden tilanne ennen

• Poliisi
Muut viranomaiset

Sosiaalityöntekijä

epäily 
vakavasta 

väkivaltarikok
sesta

epäily 
seksuaalirikok

sesta

epäily lievästä 
väkivaltarikok

sesta

seksuaali-
rikosepäily

vakava 
fyysinen

lievä fyysinen

Lastensuojelulaki 25 § (2008)



Ilmoitusvelvollisuuden tilanne nyt
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Laki sosiaalihuollon asemasta ja 

oikeuksista 812/2000, muutos 270/2015
• Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-aloitteisestikin tiedon, kun 

epäillään edellä 2 momentissa tarkoitettua rikosta (ilmoitusvelvollisuus 

rikoslain 15 luvun 10 pykälässä, taikka jonka enimmäisrangaistus on 

vähintään neljä vuotta vankeutta taikka silloin, kun epäillään jonkun 

syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään rikokseen, jos sosiaalihuollon 

järjestäjä ja toteuttaja arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen edun taikka 

erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. Lisäksi sosiaalihuollon 

järjestäjä ja toteuttaja saa salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa 

poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan 

teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia 

tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella 

hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan 

kohteeksi.



Haasteena

Lakimuutoksen täytäntöönpano 

Peruskoulutuksen päivitys

Lievien pahoinpitelyjen käsittely

Kaltoinkohtelu väkivallan muotona
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Jolleivät kaikki kansalaiset kunnioita 
ihmisoikeuksia kotonaan, tavoittelemme 
turhaan maailmanlaajuista edistystä.” 
(Eleanor Roosevelt ihmisoikeuksista)


