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https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kovemmin-kasin-Suomalaisten-kasvatusasenteet-ja-kuritusvakivallan-kaytto-2021.pdf
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Väkivalta
Vallan, kontrollin tai fyysisen voiman tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista siten, että tämä
kohdistuu toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään ja että tämä johtaa tai voi johtaa fyysisen tai
psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen, perustarpeiden tyydyttymättä
jäämiseen tai kuolemaan.

Kaltoinkohtelu
Kaltoinkohtelua käytetään tilanteissa, joissa väkivalta ilmenee vastuu-, luottamus- tai
valtasuhteessa heikommassa asemassa olevaa henkilöä, esim. lasta tai vanhusta kohtaan.
Toisaalta kaltoinkohtelu on ainoa yleisesti käytetty käännös väkivaltaa laajemmalle
englanninkieliselle termille maltreatment.
Väkivaltakäsitteiden sanasto 2020

Kuritusväkivalta (disciplinary violence)
Kuritusväkivalta on vanhemman lapseen kohdistamaa väkivaltaa, joka on tehty kasvatus- tai
kurittamistarkoituksessa.
LSKL 2021, 2017; Julin 2021; Heinonen 2016
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Ylisukupolvisuus
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Ominaisuus, johon kuuluu näkemys siitä, että tiedot, taidot, kulttuuri ja hyvinvointi siirtyvät
sukupolvien välillä molempiin suuntiin. (Finto, YSA)

Elämänvaiheen epidemiologia tulisi muotoilla uudelleen sisällyttämällä siihen edellisten sukupolvien
altistuminen, tutkien avoimin mielin mekanismeja, jotka välittävät tämän tiedon jälkeläisille.
Biolääketieteellinen tutkimus: Human transgenerational responses to early-life experience: potential
impact on development, health and biomedical research (Pembrey, Saffery & Bygren 2014)

Kolme sukupolvea kattava pitkittäistutkimus tukee sosiaalisen oppimisen teoriaa vihaisen ja vihamielisen
käyttäytymisen ylisukupolvisuudesta: aggressiivisen vanhemmuustyyli jatkuu isoäidiltä hänen lapsilleen,
ja lapsenlapsen aggressiivisella käytöksellä on yhteys hänen vanhempansa käytökseen.
Angry and Aggressive Behavior Across Three Generations: A Prospective, Longitudinal Study of Parents and
Children (Conger, Neppl, Kim & Scaramella 2003)
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Kaltoinkohtelun vaikutus vanhemmuuteen
Lapsiaan kaltoinkohtelevista vanhemmista 80 % on kokenut väkivaltaa omassa lapsuudessaan
(Norman, Byambaa, De, Butchart, Scott & Vos 2012)

Suomalaisista vanhemmista 62 % kertoo kokeneensa fyysistä kuritusta lapsena.
Kovimmin käsin 2021

Jos vanhemmalla on omia lapsuuden aikaisia kokemuksia kaltoinkohtelusta ja laiminlyönnistä, hänen voi olla
vaikea vastaanottaa lapsen kielteisiä tunteita, kuten ahdistusta, ja sen seurauksena vanhemman omat
kielteiset tunteet saattavat päästä hallitsemaan eikä hän pysty olemaan saatavilla lapselleen.
(Jarvis & Polderman 2013)
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Lapsiin kohdistuvan väkivallan takia hoitoon ohjattuja huoltajia yhdistävät tekijät
➢

Kuritusväkivaltaa käyttäneet vanhemmat kertovat muita vanhempia useammin kärsivänsä
ahdistuksesta, masennuksesta, vihan tunteita ja päihderiippuvuudesta (Milner & Chilamkurti 1991)

➢ Näillä vanhemmilla on yleensä vähemmän vuorovaikutusta ja erityisesti myönteistä
vuorovaikutusta lastensa kanssa ja osoittavat enemmän assertiivista käyttäytymistä (Caffin ym
2004, Wilson ym. 2008)
➢ Omasta ahdistuksesta ja empatian puutteesta johtuen he ovat todennäköisesti tylyjä lapsilleen (de
Paul ym. 2008)
➢ Vanhemmilla on todettu olevan keskimääräistä heikommat tiedot lasten kehityksestä ja tavassa
kasvattaa on epäjohdonmukaisuutta, aggressiivisuutta ja negatiivissuutta (Whipple & WebsterStratton 1991)
➢ Vanhemmilla on epärealistisia odotuksia lastensa suhteen ja heillä on taipumus reagoida
herkemmin lastensa ei-toivottuun käytökseen, he tulkitsevat helpommin lastensa käytöksen
tahalliseksi ja heillä on kielteisempi yleiskäsitys lapsistaan
(Azar 1997; Milner 2000, 2003)

Runyon & Deblinger 2014
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HAAVOITTAVAT RISKITEKIJÄT
Lapsi
ikä
sukupuoli
mielenterveyshäiriöt
päihteiden käyttö
kehitysvammat/häiriöt
käyttäytymisen häiriöt

Vanhempi
alhainen sos.eko. asema
siviilisääty (yksinhuolt.)
ikä
mielenterveyden häiriöt
päihteiden käyttö

Geenit

Muut biomarkkerit

distaaliset tekijät

proksimaalinen
haavoittuvuus

Perhe
parisuhdeongelmat/
perheväkivalta
lapsuudessa koettu
kaltoinkohtelu
heikot kiintymyssuhteet
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Ympäristö
asuinalueen,
naapuruston,
yhteisön väkivaltaisuus

Endofenotyypit proksimaalinen haavoittuvuus

Psykopatologiset fenotyypit

Kognitiivisiin kykyihin/ persoonallisuuteen liittyvät
tekijät:
•
huono itsetunto
•
tunnesäätelyn vaikeudet
•
herkkyys neuroottisuuteen (neg. tunteiden
kokeminen)
Ihmissuhteisiin liittyvät tekijät:
•
heikot hoivasuhteet
•
vähän suojaavia aikuissuhteita
•
kuulumattomuuden tunne (osattomuus)
•
puutteet ystävyyssuhteissa

•
•
•
•
•
•
•

•

posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
masennus
ahdistuneisuus
sisäänpäin kääntyvät käyttäytymisen oireet
itsetuhoisuus
päihteiden käyttö
käytöshäiriöt: ODD (oppositional defiant
disorder)
ulospäin näkyvät käyttäytymisen oireet

SUOJAAVAT TEKIJÄT
Korkea MAO-A aktiivisuus
Myönteinen itsetunto
Tunteiden säätelykyky
Ystävyyssuhteiden laatu
Seurustelusuhteiden vakaus
Sosiaalinen tuki/ hyväksynnän saaminen

Etunimi Sukunimi

Lähde: A Developmental Psychopathology Model of
Child Maltreatment (Allen, Desir & Shenk 2021, 375)
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Lapsen kaltoinkohtelun tutkimuksista tehty katsaus (Norman,
Byambaa, De, Butchart, Scott & Vos 2012) kertoo, että lapsuuden
aikainen turvallinen suhde vanhempaan suojaa terveyttä ja
hyvinvointia myöhemmässäkin elämän vaiheessa.
Turvallinen suhde voi syntyä vain vuorovaikutuksessa, joka ei ole
uhkaava. Useat tutkimukset osoittavat, että lapsia
kaltoinkohtelevissa perheissä vanhempien ja lasten välinen
myönteinen vuorovaikutus on vähäisempää verrattuna perheisiin,
joissa lasten kaltoinkohtelua ei esiinny (Miller-Perrin & Perrin 2013).
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Mitä tekemällä ylisukupolviseen kehään voidaan vaikuttaa?
Opimme havainnoimalla, imitoimalla ja mallintamalla

Ajatukset

IKÄ
PUHE
TOIMINTA

Vuorovaikutus

MALLI

Tunteet

Toiminta
Albert Bandura,
sosio-kognitiivinen teoria persoonallisuudesta
mm. Bobo Doll Experiment 1963
https://youtu.be/NjTxQy_U3ac?t=38

Kognitiivinen kolmio
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Milloin kaltoinkohtelua tapahtuu?

Arkitilanteet: pukeminen, syöminen, nukkumaan meno ym.

Laukaisevat tekijät: lapsen toiminta, vanhempaan liittyvät tekijät ja arkirutiinien
sujumattomuus
Vanhemman tunnetila, vireystila ja käyttäytyminen -> miten lapsi reagoi -> miten vanhempi
vastaanottaa lapsen reaktion -> miten lapsi…
Kuvat: Pixapay

Niina Remsu
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Mihin yritämme vaikuttaa?

Kaltoinkohtelun
kehä

Epäonnistuminen

Onnistuminen

Häpeä

Ylpeys

Turvallisen
kasvatuksen kehä

Vuorovaikutuksen kehä

Toiminnan kehä
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Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen
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Lapsen hyvinvointi

Puheeksiotto

Taitojen harjoittelu
Vahvistetaan jo
olemassa olevia
taitoja ja
autetaan uusien
harjoittelussa

Motivaatio muutokseen

Otetaan puheeksi
turvallisuus,
kaltoinkohtelu ja
väkivalta

Lisätään ymmärrystä
omasta, lapsen ja
(iso)vanhemman
käyttäytymisestä ja
tunteista

Tietoisuus

Remsu, Muukkonen & Sellergren 2020
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Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen –malli (LKK)
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LKK-ohjaus sisältää
16 -20 tapaamista, jotka tarjotaan
perhekohtaisesti (90 min/ istunto) tai
ryhmämuotoisesti (120 min)
Jokainen tapaaminen sisältää
vanhempien oman session, lasten
oman session ja perheen yhteisen
session.

Perheen yhteiseen sessioon käytetyn
ajan määrä lisääntyy hoidon edetessä.

LKK perustuu tutkittuun ja näyttöön
perustuvaan CPC-CBT-menetelmään
Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy

Niina Remsu
2.11.2021
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Kenelle LKK-ohjausta?
Lapset (3-17 v) ja heidän vanhempansa:
• joilla on lastensuojeluasiakkuus ja palvelutarpeen
arvioinnin mukaan riski käyttää väkivaltaa lastaan
kohtaan
• jotka ovat jo käyttäneet fyysistä väkivaltaa
lastaan kohtaan
• jotka itse pelkäävät käyttävänsä fyysistä
väkivaltaa lapsen haastavan käyttäytymisen takia

• Auttaa lapsia selviytymään ja toipumaan
väkivallan kokemuksista
• Tukee vanhempia kannustavaan ja turvalliseen
kasvatukseen
• Vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta
ja vuorovaikutusta
• Parantaa perheenjäsenten turvallisuutta
• Lopettaa väkivalta ja kaltoinkohtelu

”Keinot on loppu. Huuto tuntuu ainoalta vaihtoehdolta,
kun normaali puhe ei auta.” Vanhempi

”Toivon, että kotona ei olisi riitoja niin paljon” Lapsi
”Mielestäni on kivaa kun jakaannumme keskustelemaan” Lapsi

”Huomaan, että näitä asioita alkaa hieman prosessoimaan
päässään ja miettimään” Vanhempi

”Kiva kun oltiin yhdessä kaikki” Lapsi

”Herään asioiden ja tekojen merkitykseen” Vanhempi
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Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

Sessiot 1-3

Sessiot 4-7

Sessiot 8-11

Sessiot 12-16

Sitoutuminen

Tehokkaat selviytymistaidot

Perheen turva-suunnitelman ja
-taitojen rakentaminen

Selventäminen (klarifikaatio)

Vanhemman sessiot

Sitoutuminen
Seuraukset
Arviointi
Sitoumukset
Kehuminen
Väkivalta
Psykoedukaatio

Tehokkaat selviytymistaidot
Kognitiivinen selviytyminen
Assertiivisuus
Suuttumisen hallinta
Ongelmanratkaisutaidot

Turvasuunnitelma

Lapsen kaltoinkohtelun
selventäminen ja vastuunottaminen

Vanhemmuuden taidot/
Kannustava kasvatus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Harjoittelua läpi prosessin

Motivoiva haastattelu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Hyödynnetään läpi prosessin

Lapsen osallisuus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Huolehditaan läpi prosessin

Turvallisuus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Huolehditaan läpi prosessin

Psykoedukaatio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Huolehditaan läpi prosessin

LKK-ohjauksen vaiheet

Lapsen sessiot

Lapsen ja vanhemman
yhteiset sessiot

Sitoutuminen
Tunteet
Ilmaiseminen

Tehokkaat selviytymistaidot
Kognitiivinen selviytyminen
Assertiivisuus
Suuttumisen hallinta
Ongelmanratkaisutaidot

Turvasuunnitelma

Traumanarratiivin rakentaminen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Yhteiseen sessioon käytettävä aika lisääntyy prosessin edetessä
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Muokattu lähteestä Runyon 2021
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LKK-ohjauksen periaatteet I: Lapsen osallisuus
LKK-ohjauksessa noudatetaan seuraavia lapsen osallisuuden elementtejä:
1. Osallisuus tapahtuu lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Fattore, Mason & Watson 2016, 46

2. Lasta kuunnellaan.

3. Lapsi saa apua kaltoinkohtelukokemuksista selviämiseen ja tukea vuorovaikutustaitojen harjoittelussa omien tarpeiden
mukaisesti.
4. Lasta ei pakoteta osallistumaan tai puhumaan, vaan hänellä on oikeus osallistua työskentelyyn haluamallaan
intensiteetillä.
5. LKK-ohjaaja kunnioittaa lapsen yksilöllisyyttä luottamuksellisen työskentelysuhteen rakentumisessa.
6. Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa työskentelyprosessin etenemiseen, ja hän saa apua ja tukea itsensä ilmaisemiseen.
7. Tietoa perheen turvallisuutta lisäävän työskentelyn edistymisestä ja lapsen voinnista kotona kysytään lapselta itseltään.
8. Lapsen näkemykset otetaan huomioon ja lapsi osallistuu päätöksentekoon mm. ohjauksen tavoitteiden ja
turvasuunnitelman laatimisessa.
9. Oman tahdon ja mielipiteen esille tuomista harjoitellaan käytännössä esimerkiksi kotisääntöjen luomisen yhteydessä.

10.Vastuun ja vallan jakaminen perheen toimivuuden lisäämiseksi liittyy opeteltaviin taitoihin.

Niina Remsu 2.11.2021
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LKK-ohjauksen periaatteet II:
Kannustava kasvatus
LKK-ohjauksessa turvallisia vanhemmuudentaitoja harjoitellaan:

1. Vanhempaa ohjataan syy-seuraussuhteiden ja oman käyttäytymisen vaikutuksen havaitsemiseen.
2. Vanhempaa tuetaan väkivaltaisista ja vahingollisista kasvatuskeinoista luopumisessa.

3. Vanhempaa tuetaan kannustavan kasvatuksen keinojen harjoittelussa ja omaksumisessa.
4. Vanhempaa ja lasta tuetaan tunnesääntelyn sekä myönteisten vuorovaikutustaitojen harjoittelussa ja
omaksumisessa.
5. Vanhempaa ja lasta tuetaan, kun he harjoittelevat myönteisen palautteen ja kehujen antamista perheenjäsenen
olemassaolosta sellaisena kuin hän on.

6. Vanhempaa ja lasta tuetaan, kun he harjoittelevat myönteisen palautteen ja kehujen antamista perheenjäsenen
tekemisestä.

Kuva: Pixapay
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LKK-ohjauksen periaatteet III: Turvallisuus
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LKK-ohjauksessa perheen turvallisuutta vahvistetaan:

1. Auttamalla vanhempia ja lapsia selviytymään vaikeissa
työskentelytilanteissa.
2. Suojaamalla vanhempia ja lapsia sietämättömään tilanteeseen
joutumiselta ohjaustilanteissa.
3. Ennakoitavuudella: LKK-ohjaajat kertovat tulevasta työskentelystä.
4. Joustavuudella: Tapaamiskerralla työskentelyä voidaan muuttaa
tarvittaessa niin, ettei kukaan perheenjäsen joudu kohtuuttomaan
tilanteeseen.

5. Tapaamiskertojen toistuvalla rakenteella ja pysyvillä tilaratkaisuilla.
6. Turvallisuustaitoja harjoittelemalla ja tekemällä mm. turvasuunnitelmat.
Kuvat: Pixapay

Niina Remsu

LKK-ohjauksen periaatteet IV: Psykoedukaatio
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LKK-ohjauksessa psykoedukaatiolla lisätään:
1. Perheenjäsenten tasavertaista oikeutta arvioida omaa tilannettaan,
prosessin etenemistä ja muutoksen edistymistä.
2. Perheenjäsenten tietoa lapseen kohdistuvan väkivallan vaikutuksista
hyvinvointiin.
3. Perheenjäsenten tietoa turvallisen vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen
kehitykselle.
4. Perheenjäsenten ymmärrystä omista ajattelu- ja käyttäytymismalleista.
5. Perheenjäsenten ymmärrystä uusien ajattelu- ja käyttäytymismallien
vaikutuksista hyvinvointiin.

Kuva: Pixapay
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LKK-ohjauksen periaatteet V: Motivoiva haastattelu (MI)
LKK-ohjauksessa työntekijä hyödyntää motivoivaa keskustelua perheen muutokseen
sitoutumisen tukena:
Myötätunto

1. LKK-ohjaaja osoittaa myötätuntoa ilmein, elein ja äänen sävyllä mm.
hyväksyvillä katseilla ja puhumalla lempeästi keskustellessaan vanhempien ja
lasten kanssa.
2. LKK-ohjaaja pyrkii aktiivisesti yhteistyösuhteen rakentamiseen perheenjäsenten
kanssa.
3. LKK-ohjaaja kysyy ja kuuntelee perheen omat tavoitteet. Hän ei tee oletuksia,
vaan kysyy avoimia kysymyksiä perhejäsenten tunteista, ajatuksista, huolista ja
tavoitteista.
4. LKK-ohjaaja ylläpitää toiveikkuutta kertomalla, että LKK-ohjaus voi auttaa
heitä muutoksessa.
5. LKK-ohjaaja käyttää perheenjäsenten käyttämiä termejä ja sanoja esimerkiksi
kertoessaan yhteenvetoa siitä, mitä on kuullut heidän puhuvan.
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Herättely

Motivoiva
haastattelu

Yhteistyö

Hyväksyntä
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LKK-ohjaajaksi?
Seuraava prosessikoulutus alkaa 2022!

• Koulutuksen sisältö:
• LKK-ohjauksen periaatteet: Lapsen osallisuus, kannustava kasvatus, turvallisuus, psykoedukaatio ja motivoiva haastattelu
• LKK-ohjauksen vaiheet ja tapaamiskertojen sisällöt: Arviointi ja prosessiin sitoutuminen, tehokkaat selviytymiskeinot,
perheen turvasuunnitelma ja -taidot sekä kaltoinkohtelun selkeyttäminen
• Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ylisukupolvisena ilmiönä ja sen vaikutukset lapseen
• Lapsen turvallisuuden ja resilienssin vahvistaminen
• Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet ja keinot
• Traumanarratiivin rakentamisen perusteet ja käytäntö
• Koulutuksen lähiopetuspäivät toteutetaan koronatilanne huomioiden Helsingissä ja etäpäivät Teams-yhteydellä. Koulutuspäivät
ovat: 18.1. (etä), 15.-16.2. (lähi), 23.-24.3. (lähi), 26.-27.4. (etä), 23.-24.5. (lähi) ja 23.8. (etä)

• Edellytykset: Perheprosessi alkaa koulutuksen aikana, työpari/tiimi perheprosessin ohjaamiseen

Ilmoittautuminen
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsen-kaltoinkohtelun-katkaiseminen-prosessikoulutus-lkk-19-1-24-5-2022/
Lisätiedot: Niina Remsu niina.remsu@etkl.fi 050 441 8825

Kuva: Pixapay
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