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RISTIRIITA 

 Monet vanhemmat laiminlyövät, pahoinpitelevät tai 

hylkäävät lapsiaan kaikissa tunnetuissa kulttuureissa 

 äidit ovat usein vastuussa varsinkin pienten lasten 

kaltoinkohtelusta 

 Lähisukulaisemme eläinkunnassa eivät 

 omaa pentuaan suojellaan ilman ehtoja 

 Ihmislapsi tarvitsee ylivoimaisen satsauksen 

 ihmisellä on pisin riippuvuuden ja kehityksen aika 

 yksikään vanhempi ei voi selvitä omillaan 

 menestyvässä yhteiskunnassa ei ole mitään syytä 

kenenkään vanhemman jäädä yksin 

 vanhemmat eivät enää suvun avun varassa 

 kaltoinkohtelu on yksilökeskeisyyden vitsaus 
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VANHEMMUUS TUO AINA MYÖS STRESSIÄ 

 Lapsen tarpeet ovat välittömiä, usein ehdottomia 

 eivät useinkaan vanhemman tarpeiden mukaisia 

 vanhemman ja lapsen eturistiriita on osa luontoa 

 Stressin säätelykyky on yksilöllinen 

 myös kyky käyttää toisia apuna ja tukena vaihtelee 

 Lievä stressi parantaa toimintaa 

 Liika stressi jäykistää omaa toimintaa 

 toiminnan vaihtoehdot rajautuvat 

 Sosiaalinen tuki auttaa kestämään stressiä 

 aikuisinakin tarvitsemme kiintymysjärjestelmää 

 vähentää lasten kaltoinkohtelua 

 

 



Yhteisöllinen vanhemmuus on ihmiselle 

ominaista 

 Kiintymyssuhteet on perinteisesti ymmärretty 

hyvin rajallisesti 

 lapsi hyötyy monesta häneen sitoutuneesta aikuisesta 

 useammat aikuiset ja lapsiryhmä edistävät lapsen 

kehitystä  

 Sitoutuminen lapseen liittyy aikuisen käytettävissä 

oleviin voimavaroihin 

 kun on vaikeata, odottaa saavansa tukea 

 tuen saaminen lisää toimintamahdollisuuksia 

 ilman tukea jääminen lisää epätoivoa 

 Epätoivo kääntää vanhemman helpommin lasta tai 

tuetta jättänyttä aikuista vastaan 

 myötätunto lasta kohtaan kapeutuu: henkinen 

kaltoinkohtelu 
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Kaltoinkohtelu ja väkivalta 

 Kaltoin tulee sanoista kaltto / kalteva 

 kuvaa Kullervon ja raiskatun neidon kohtelua 

 ei suoraa eikä selkeätä vaan kaltevan tason kysymyksiä 

 Ruumiillinen väkivalta on sumeaa 

 kevyt läimäys, luunappi sormille, isomman lapsen ravistelu  

 Lapsen käyttäminen omien tarpeiden täyttäjänä 

 seksuaalisissa tarpeissa raja on selkeä 

 sumea raja esim. hyväksynnän, hellyyden ja sisarusten 

hoitamisen tarpeissa 

 voivat olla tai olla olematta henkistä kaltoinkohtelua 

 Hyljeksiminen – nöyryyttäminen – tuetta jättäminen 

 henkistä kaltoinkohtelua hyvin harvoin tutkitaan 

rikoksena 

 erittäin vakavia pitkäaikaisvaikutuksia  
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Kullervo henkisen väkivallan kohteena 

 Veljesviha – sota – orjuus – orpous  

 Varhainen raivo ja tuhoavuus  

 rakkauden riistäminen jo kehdossa 

 Tehtävät ilman niihin annettua tukea 

 voima suuntautui hallitsemattomasti 

 tulkittiin lapsen pahuudeksi ”käytöshäiriöksi” 

 Lupauksen pettäminen: leipään leivottu kivi 

 huolenpito oli petollista 

 hävitti ainoan siteen omiin juuriin 

 Kohtalokas kohtaaminen sisaren kanssa: häpeä 

 lopullinen tuho voi alkaa sattumanvaraisesta 

tapahtumasta 
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Mikä on henkistä pahoinpitelyä 

 Pelolla hallitseminen 

 Henkinen väkivalta 

 haukkuminen ja nöyryyttäminen 

 myös jos kohdistuu lapselle läheiseen toiseen   

 kiroilu (Suomelle tyypillistä) 

 syytökset, vihamielisyys, uhkailu  

 huomiotta jättäminen, mitätöiminen  

 liian kahlitsevat rajat, eristäminen 

 tavaroiden rikkominen 

 Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa 

 saman muotoista henkistä väkivaltaa 

 yhteisöllinen vastuu 

 muilla lapsilla mutta ennen kaikkea aikuisilla 
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Henkinen pahoinpitely rikosoikeudellisesti (RL 

21 §3) 

 Joka… väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen 

terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua… on tuomittava 

pahoinpitelystä 

 …tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka väkivaltaa 

tekemättä 

 Henkisen pahoinpitelyn seurauksena oltava 

nimettävissä oleva terveyden haitta 

 tuore tuomio sopeutumishäiriön aiheuttamisesta 

 erityistä on, että seksuaalisen hyväksikäytön haittaa 

arvioidaan sen mukaan, mitä yleisesti ottaen tiedetään 

seurauksista 

 Terveyden haitta nähtävä tulevaisuuteen ulottuvana 

 tulevaisuudessa voi ehkä käyttää fyysisiä pitkittyneen 

stressin mittareita  
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Henkinen laiminlyönti: perustarpeisiin 

vastaamatta jättäminen 

 Kaikille lapsille yhteisetperustarpeet: LOS 

 ravinto, liikunta, lepo 

 nähdyksi tuleminen – omana itsenään, iloa 

tuottavana 

 kuulluksi tuleminen – ja siten arvostetuksi 

omine aloitteineen ja ajatuksineen 

 vapaus tutkia ja onnistua 

 opetuksen saaminen oman kulttuurin arvoista 

ja odotuksista 

 hyväksytyksi tuleminen omaan ryhmäänsä 

 stressitason pitäminen hallittavana: yhteinen 

säätely 
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HENKISEN KALTOINKOHTELUN 

SEURAUKSIA 

 Kaltoinkohtelu vaurioittaa kehittyvää elimistöä 

 aivot: muistikeskus, hälytysjärjestelmät 

 stressin säätelyn järjestelmät 

 telomeerit: perimän ohjaus 

 Henkisen kaltoinkohtelun seuraukset voivat olla 

pitkäkestoisempia ja vakavampia kuin fyysisen  

 korjautuminen voi tapahtua vain henkisesti hyvää 

tekevissä suhteissa 

 Välittömiä ja pitkittyviä stressihäiriöitä 

 masennus ja ahdistus 

 vihamielisyys ja käytösvaikeudet 

 päihteiden käyttö ja muu riskikäyttäytyminen läpi 

elämän: korkeampi kuolleisuus 

 

 

10 



Henkinen väkivalta osana aivojen 

hälytysreaktioita 

 Kipu ja pelko 

 elimistölle on tapahtumassa tai uhkaamassa tapahtua 

jotakin pahaa 

 synnynnäisiä ja opittuja reaktioita 

 herkistyminen erityisesti ääniin ja pimeyteen 

 Yksinäisyys 

 yksin jääminen merkitsee luonnossa varmaan kuolemaa 

 turvallisesta ihmisestä erossa oleminen on ydinpelko 

 vanhempien väliset ristiriidat – väkivalta kotona 

merkitsevät lapselle pelkoa erosta 

 huoltoriidat ja vieraannuttaminen ovat henkistä väkivaltaa 

 aikuisen vastaamattomuus nostaa lapsen stressitasoa 

 vanhempien masennus, päihteiden käyttö,  

parisuhdevaikeudet  
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KALTOINKOHTELU JA AIVOJEN 

TOIMINNANMUUTOS 

 Väkivalta henkisenä kaltoinkohteluna 

 lapsen itkun ja tarveilmaisujen vaientaminen  

 lapsen käytöksen kahlehtiminen 

 altistaminen aikuisten väliselle väkivallalle 

 ennustaa vahvimmin tulevaa väkivaltaisuutta 

 Laiminlyönti tuhoaa sosiaalisia aivoalueita 

 empatiapuutteet vaikeuttavat korjaavia kokemuksia 

 aikuissuhteiden epäjatkuvuus, arvaamattomuus ja  

kaoottisuus 

 altistuminen seksuaalisuudelle vääristää 

luonnollista kehitystä 
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Syrjään jättäminen henkisenä 

kaltoinkohteluna 

 Syrjään jätetyksi tuleminen sattuu 

 samat aivoalueet hälyttävät kuin fyysisessä kivussa 

 lapsen kasautuva kokemus siitä, ettei saa merkitä 

hyvää 

 lisää pahantahoisia ajatuksia  

 toinen arvioidaan pahantahtoiseksi 

 toiselle on valmis tekemään ja haluamaan pahaa 

 Ihminen huomaa äärimmäisen herkästi sen, ettei 

saa vastausta 

 vastausta vaille jääminen on häpeän perusta 

 olen vääränlainen; en ole sen arvoinen, että minulle 

vastataan 

 häpeä lisää vihamielisyyttä ja masennusta  
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Pitkittyneestä kaltoinkohtelusta 

kärsivät 

 Lapsen älykkyys 

 älykkyyden lasku on suhteessa kaltoinkohtelun 
vakavuuteen 

 Lapsen ruumiillinen terveys 

 päihteet, riskikäyttäytyminen 

 sydän ja verisuonitaudit 

 liikuntaelinsairaudet 

 ennenaikainen vanheneminen 

 telomeerit lyhenevät jo lapsuuden aikana 

 Vanhemmuus 

 vaikeus ymmärtää lasta ja omia reaktioitaan 

 Ympäristö 

 vaikea eläytyä lapseen – rankaisevuus lisääntyy 

 ”täytyykö lapselta hyväksyä mitä vain?” 
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Suojaavat ja korjautumista tukevat 

tekijät 

 Lapset voivat olla hyvin kestäviä vaikeissa 

tilanteissa mutta voivat myös vaurioitua 

 suojaavat tekijät tuovat kestävyyttä 

1. Lapsen rakenteelliset ominaisuudet 

• jokainen lapsi täysin yksilöllinen 

• yksilöllinen haavoittuvuus ja resilienssi 

2. Lapsen kokemuksesta kiinnostunut aikuinen 

• ei todellakaan tarvitse olla äiti tai isä tai edes mummi 

• opettaja, kuraattori, lastensuojelu, järjestötyöntekijä… 

3. Ulkoisen maailman vakaus ja ennustettavuus 

• kodin ja muiden arjen ympäristöjen toimintakyky  

• arki on lapselle täysin keskeinen  
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Tue lapsen toipumista väkivallasta 

 Näe lapsi itsenään, todellisuuspohjaisesti 

 ennakkoasenteet ovat usein haitallisia 

 Tue onnistumista arjessa 

 yhdessä tehty muuttuu omiksi mahdollisuuksiksi 

 aivot kehittyvät toiminnassa ja kokemuksissa 

 radat, joita käytetään, vahvistuvat 

 harvoin käytetyt radat surkastuvat 

 Merkitse onnistuminen selkeästi 

 lapsi ei voi tietää, mikä todella merkitsee 

 odotukset itse pärjäämiselle ovat usein liian korkeita 

 pienestä onnistumisesta kiittäminen ratkaisee 
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Vähennä väkivaltaa yhteisössäsi 

 Pidä huoli toisesta 

 kuuleminen 

 kunnioitus 

 myötätunto 

 Vaali tasapuolisuutta 

 epätasa-arvo lisää väkivaltaa 

 kaikkien pitäminen mukana suojelee 

 jokaisen panoksen arvostaminen 

 Ole antelias oman osaamisesi jakamisessa 

 avuliaisuus lisää avuliaisuutta 

 kokemus maailmasta muuttuu anteliaammaksi 
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