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Lähisuhdeväkivalta lapsen näkökulmasta
- miten ehkäistä ja hoitaa? 



Esityksen kulku

• Lapseen kohdistuva lähisuhdeväkivalta Suomessa 
• Väkivalta ja sen seuraukset lapsen näkökulmasta
• Väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelma - esimerkit 

tutkitusti toimivasta väkivaltaa ehkäisevästä ja sen 
seurauksia hoitavasta työstä



”– Kun elämä menee arvaamattomaksi ja väkivallan uhka on läsnä, sitä tulee 
varovaiseksi ja pyrkii aistimaan tilanteita etukäteen. Ehkä siitä onkin jäänyt mulle
tuntosarvet koholleen koko loppuelämäksi. Olen avoin tapaamaan uusia ihmisiä 
ja, kunnes toisin todistetaan, ajattelen heistä periaatteessa hyvää, mutta 
varuillaan oleminen on varmaan lapsuuden kokemusten heijastumia ja traumoja, 
Peter Franzén kertoo.

Franzénin mukaan on tavallista, että lapsena ei kodin ongelmista puhuta. Hänkin 
muistaa tajunneensa vasta nuorena aikuisena, että kaikki ei ehkä ollutkaan aivan 
niin kuin olisi pitänyt, vaikka sama tilanne olikin joissain hänen tuntemissaan 
perheissä.

– Tilanne näyttäytyi minulle niin, että se on tavallista. Että väkivalta kuuluu 
rakkauteen tai perhe-elämään.”
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Väkivallaton lapsuus Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan
ehkäisystä 2020−2025 2019:27 Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 
2020−2025 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:27

Hiljaisuuden verho väistymässä – ilmoitusalttius lisääntyy
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Suomalaisista lähes kolmannes (28 %) oli vuonna 2017 
melko tai täysin samaa mieltä väitteen ”Lapsen 
tukistaminen tai luunapin antaminen on ainakin 
poikkeustapauksissa hyväksyttävää”1 kanssa. 

Hyvärinen S. 2017. Piiskasta jäähypenkkiin – Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2017. 
Lastensuojelun keskusliitto, Verkkojulkaisu 2/2017.

Asenteet lapseen kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan 
muuttuneet nopeasti



Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä 
useammin väkivallan tekijä on oma vanhempi
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4-v lasten vanhemmista (n=348) 12% 
kertoi fyysisen väkivallan (mm. 
tukistaminen ja luunapit) 
kohdistumisesta lapseen

• Vakavaksi fyysiseksi väkivallaksi
luokiteltavasta väkivallasta (ravistelu, 
läimäytys tai lyöminen) kertoi 4% 
(Hietamäki 2018, NEVA-
pilottitutkimus). 

6% vanhemmista kertonut läimäisseensä, 
lyöneensä, potkaisseensa, pureneensa tai 
yrittäneensä lyödä lasta esineellä
viimeisen 12 kk aikana

• Vanhemman itse kokema
kuristusväkivalta, väkivalta
kasvatuskeinona, työ- tai perheeseen
liittyvä stressi tai yksin jääminen
vanhemmuudessa lisäsivät riskiä
(Peltonen ym. 2016)
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Kaikenlainen väkivalta lapselle 
haitallista

sosiaaliset ongelmat

väkivalta aikuisiässä

itsetunto

mielenterveyden häiriöt

päihdeongelmat
itsetuhoisuus oppimisvaikeudet

tunteiden säätely
koulusuoriutuminen

heikentynyt fyysinen terveys aikuisiässä

Vaikutukset näkyvät läpi 
elämänkaaren
ACEs- tutkimukset (mm. Felitti
ym. 2019.)

- myös lähisuhdeväkivallan 
todistaminen, henkinen väkivalta
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Käytettävissä olevien 
selviytymiskeinojen 

luonne, esim. 
välttämiskäyttäytyminen 

Aiemmat 
väkivaltakokemukset

Biologinen 
haavoittuvuus

Heikko vanhemmuus

Sosiaalisten 
tukiverkkojen puute Väkivalta ja sen 

seuraukset lapsen 
näkökulmasta

Väkivaltakokemusten 
luonne: toistuvuus, 

julmuus, läheinen suhde 
tekijään
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Väkivallan keskushermostovaikutuksia

Etuotsalohko

”Ajattelun komentokeskus”
Hypoaktiivinen (alentunut toiminta)
Vaikeudet keskittyä ja oppia.

Pihtipoimun etuosa

Mantelitumake

”Tunteiden sääntelykeskus”
Hypoaktiivinen (alentunut toiminta)
Tunteiden säätelyn vaikeudet.

”Pelkokeskus”
Yliaktiivinen
Nukkumisen, rauhoittumisen ja 
turvallisuuden tunteen 
vaikeudet.

(mm. Teicher & Samson 2016, Teicher ym. 2016)



Toistuvaa fyysistä väkivaltaa kokeneilla tai vanhempien välistä 
väkivaltaa todistaneilla lapsilla on aivokuvantamistutkimuksissa 
havaittu samankaltaisia aivojen toiminnallisia muutoksia kuin 
taisteluihin osallistuneilla aikuisilla sotilailla.  

Mitä ajatuksia herättää?

Eamon J. McCrory, Stéphane A. De Brito, Catherine L. Sebastian, Andrea Mechelli, Geoffrey Bird, Phillip A. Kelly, Essi 
Viding. Heightened neural reactivity to threat in child victims of family violence. Current Biology, 2011; 21 (23): R947-R948



Lapsena väkivaltaa kokeneet lapset käyttäytyvät 
aikuisena muita useammin väkivaltaisesti sekä 
aikuiskontakteissa että omia lapsiaan kohtaan. 

Traumadiagnoosi moninkertaistaa nuoren 
väkivaltarikosten riskin, riski suurentunut 
silloinkin kun mielenterveys- ja päihdediagnoosit 
sekä geneettiset tekijät kontrolloidaan.

Väkivalta ruokkii väkivaltaa



Äidin aiempi väkivaltakokemus vaikuttaa 
myöhempään raskauteen ja sikiöajan 
kehitykseen?



Kaksi nostoa Väkivallaton lapsuus 
–toimenpidesuunnitelman 
ehkäisevistä toimenpiteistä



Myönteisen vanhemmuuden käytäntöjen edistäminen





Ihmeelliset vuodet -ohjelma (The Incredible Years) 

Yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster-Strattonin kehittämä
ryhmäpohjainen menetelmä

- Kehitetty alunperin 5-12 –vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten vanhemmille ja lasten
kanssa työskenteleville ammattilaisille

• Positiivinen huomio ja palaute toimii lasta suojaavana tekijänä, epäjohdonmukainen 
ja rankaiseva kasvatus puolestaan lisää häiriöiden kehittymisen riskiä.

• Vanhempaa autetaan ohjaamaan lasta ilman uhkaamista ja alistamista (myönteinen 
ohjaaminen)



Copyright The Incredible Years



Laajamittaiset vaikutukset

Vanhemmuutta tukevilla ohjelmilla voidaan paitsi 
ennaltaehkäistä käytösongelmia, myös 

• Ennaltaehkäistä lapsen kaltoinkohtelua ja pahoinpitelyä 
(Printz ym. 2009)

• Lisätä vanhempien (Axberg ym. 2007) ja perheiden sisarusten 
hyvinvointia (Hutchings, 2007)



Vaikuttava traumojen hoito
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Varsinainen post-traumaattinen stressihäiriö kehittyy vain 
vähemmistölle väkivaltaa kokeneista lapsista – kaikki eivät 
tarvitse traumahoitoa.



• Psykoedukaatio, vanhempien ja vanhemmuuden tukeminen, 
tunnesäätelytaitojen vahvistaminen, kognitiivisten 
vääristymien korjaaminen, vähittäinen altistaminen, 
traumakertomuksen rakentaminen.

• Altistus eli traumaan liittyvien muistojen ja kokemusten 
vähittäinen kohtaaminen: altistamisen seurauksena 
tapahtuu tottumista ahdistusta aiheuttaviin 
traumamuistoihin. 
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Tutkituille traumahoidon menetelmille yhteisiä elementtejä
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Yksi vaikuttavien traumahoitojen ydinkomponentti on vääristyneiden ajatuksien ja 
traumaan liittyvien tulkintojen tunnistaminen, tarkastelu ja kognitiivinen 
uudelleenmuotoilu. 
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Ongelmallisten traumaperäisten 
kognitioiden muuttuminen hoidollisten 
interventioiden myötä on keskeinen 
muutosmekanismi oireiden lievittymisen 
kannalta 
(Kangaslampi & Peltonen, 2019)

Lähde: Tf-KKT harjoituskirja. Linköpingin yliopisto/Barnafrid
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Työskentely ei-kaltoinkohtelevan (ja soveltuvissa tapauksissa myös kaltoinkohtelevan) 
vanhemman tai muun huoltapitävän aikuisen kanssa edistää väkivaltaa kokeneen lapsen 
toipumista.
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Lisätietoja:
www.thl.fi/barnahus
etunimi.sukunimi@thl.fi

http://www.thl.fi/barnahus
mailto:Etunimi.sukunimi@thl.fi

