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• Lapsen kuuleminen ja lapsen kuulemiseen
liittyviä haasteita: mitä olemme oppineet?

– Tutkimustietoa lasten kuulemisesta
rikosprosessissa

– Lapsen kehitys ja lapsen kuuleminen

• Voiko lapsen kuuleminen olla lapsen edun
vastaista?

– Miten minimoida riskit tälle?

• Lapsen kuuleminen vs lapsen vastuuttaminen







Lapsen johdateltavuus











Suomalaiset haastattelut
- ennen koulutusta ja ohjeistusta

• Erittäin johdattelevia
• Pääosa informaatiosta haastattelijan tuottamaa
• Kysymykset monimutkaisia
• Tulkintoja lapsen vastauksista ja käyttäytymisestä
• Käytettiin menetelmiä, joita ei kv. Tieteellinen tutkimus

suosittele
• Lapsen edun nimessä, hyvää tarkoittaen, ja parasta

yrittäen

• Osviittaa siitä, että tilanne parantunut: Heikkilä, 2018; 
Kaunisto, 2012; Lahtinen et al 2017 todnäk johtuen
merkittävistä painostuksista koulutukseen ja ohjeistuksiin





Ohjeistukset liittyen
lasten kuulemiseen

rikosprosessissa

Koskevat kaikkia alle 15v mutta
enenevissä määrin muunikäisiä, 
huomiodaan nykyisin iän lisäksi
myös muita olosuhteita



Huoltajuuskiistat
• Yliedustettuja lapsiin liittyvissä rikosprosesseissa?

• Vaikeasti tutkittavissa oleva aihepiiri

• Aikuiset usein aidosti huolissaan lapsista, lapsilla 
usein selkeitä psyykkisiä oireita
– Joihin voi olla useita vaihtoehtoisia syitä

• Lapsen oireilu erotilanteessa saatetaan väärin tulkita 
merkkinä siitä, että lapsella on huonot oltavat toisen 
vanhemman luona
– Vanhemman voi olla vaikea hyväksyä että oma käytös 

saattaa myötävaikuttaa lapsen huonovointisuuteen





MINKÄ IKÄISENÄ 
LAPSI VOI OLLA 
PÄÄTTÄMÄSSÄ 
ASIOISTAAN?



Eri-ikäiset lapset haastateltavina: 
eri ikä: erilaiset haasteet

16

• Nuoremmat lapset (erit. esikouluikäiset):
– Heikommat muisti- ja kielelliset kyvyt

– Johdateltavuus

• Vanhemmat lapset, teini-ikäiset
– Hämmentävää aikaa

– Hormoonit jylläävät ja vaikuttavat käytökseen

– Riskinotto ongelma, päätöksenteko vielä
kehittymätöntä

– Aikuisen oloinen



Äiti: Milloin tämä tapahtui?

Lapsi: Ens tiistaina

...

Äiti: Milloin se tapahtui?

Lapsi: En tiedä

Äiti: Kauan sitten vai?

Lapsi: Kauan kauan sitten

Äiti: Siis kauan sitten

Lapsi: Niin

Äiti: Ei nyt, kun sä olit iskällä?

Lapsi: Oli oli, nyt ku mä olin iskällä

Lasten johdattelualttius: tyttö, 4 v



• Lakien ja viranomaisten antamat ikärajat eivät
ole kehityspsykologisessa valossa aina hyvin
perusteltuja

– 15v rikosoikeudellinen vastuu

– 16v suojaikäraja

– 12v asuminen (vuodelta 1983, ennen sitä 15v)

– 10v “Alaikäinen joka on ikänsä ja kehitystasonsa
perusteella riittävän kypsä ymmärtämään
hoitoratkaisujen merkityksen” (STM: alle 10v ei
ole vielä kypsä ymmärtämään päättämään
terveystiedoistaan…)



• Alle 18-vuotiaan tuomitun kanssa samassa
taloudessa asuvan mielipide
valvontarangaistuksesta on selvitettävä

– Laki valvontarangaistuksesta 330/2011 8§: 
Valvontarangaistuksen täytäntöönpanoon ei saa
ryhtyä, jos alaikäinen perustellusta syystä
vastustaa täytäntöönpanoa ja hän on ikänsä ja
kehitystasonsa puolesta kypsä arvioimaan asiaa.



• Lapsen päätöksentekokyky kehittyy yli 20-
vuotiaaksi
– Erityisesti pitkän tähtäimen vaikutukset voivat olla 

haastavia

• Riippuu kontekstista

• N. 13-15-vuotiailla (adolescence) aikuisen
kaltaiset päätöksentekotaidot neutraaleissa
tilanteissa mutta tunnepitoisissa huomattavasti
vähemmän kehittyneet

Affctive and cognitive decision-making in adolescents. Van Duijvenvoorde, Jansen, 
Visser & Huizenga, 2010.



Kuuleminen vai vastuuttaminen?
• Lapsen mielipide voi vaihdella hetkellisen mielentilan

mukaan ja riippua kuka tuo haastatteluun sekä miten
asiasta kysytään
– Lukuisia esimerkkejä, joissa lapsi kertoo huoltoriitatilanteessa

eri tavalla riippuen kuka tuo hänet haasttteluun
– Lapsi saattaa myös esim. huolehtia huonosti voivasta

vanhemmasta ja halua asua tämän luona vaikka tämä ei
objektiivisesti vaikuttaisi olevan hänelle paras vaihtoehto

• Lapsella on oikeus olla lapsi ja siihen – vastuu päätöksistä
kuuluu aikuisille

• Lapselta kerättävä informaatio tulisi kerätä siten, että
lapselle tämä on selvää



Milloin lapsia ei voida / pidä kuulla?

• Jos hänellä ei ole kehityksellisiä edellytyksiä 
sille

• Jos on selvää, että lapsi on altistunut jo 
suurelle määrälle johdatteleville keskusteluille



• Kaikissa tilanteissa joissa lapsia halutaan kuulla, 
on pohdittava

1. Kuka kuulee

2. Millä perehdytyksellä

3. Miten keskeisiä kysymyksenasetteluja voi
esittää mahd. avoimesti?

• Varmistetaan, että lapsen kuuleminen aiheuttaa
pikemmin hyötyä kuin haittaa!
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