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– Referat – Abstract  

Tutkielma on diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määritelmistä 

koskien lapsen henkistä kaltoinkohtelua. Tarkastelun kohteena on lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden ryhmäkeskustelussa tuottama puhe lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta. 

Tarkemmin ilmaistuna tutkielmassa tarkastellaan niitä merkityksiä ja ilmaisuja, joita 

sosiaalityöntekijät käyttävät puheessaan määritellessään lapsen henkistä kaltoinkohtelua ja miten 

lastensuojelussa voidaan siihen puuttua. Tämän lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat eri roolit ja 

puhuja-asemat, joita sosiaalityöntekijät ottavat määrittäessään lapsen henkistä kaltoinkohtelua. 

Samalla sosiaalityöntekijällä voi olla useita rooleja ja asemia eri diskursseissa. 

Viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi. Tässä tutkielmassa se tarkoittaa sitä, että 

sosiaalityöntekijöiden määritykset henkisestä kaltoinkohtelusta ymmärretään muodostuneen 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

 

Tutkielman aineistonkeruun välineenä toimii ryhmäkeskustelu. Aineisto on kerätty Korso-

Koivukylän lastensuojelun avopalveluiden vastaanottoryhmässä. Työyksikön ja ryhmän nimi ovat 

sittemmin muuttuneet Vantaan lastensuojelun avopalveluissa tapahtuneen organisaatiomuutoksen 

myötä.  Ryhmäkeskusteluun osallistuivat vastaanottoryhmän johtava sosiaalityöntekijä ja kolme 

sosiaalityöntekijää. Osallistuin itse ryhmäkeskusteluun sekä sosiaalityöntekijänä että tutkimuksen 

toteuttajana. Ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen vaikutti myönteisesti se, että ryhmäläiset olivat 

toisilleen ennestään tuttuja. Ryhmäläiset olivat työskennelleet lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä 

3-8 vuotta. 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät määrittivät lapsen henkistä kaltoinkohtelua usein ongelman 

näkymättömyyden ja sanottamisen vaikeuden kautta. Aineiston analyysin yhdeksi tulokseksi 

määrittyi se, että lapsen henkinen kaltoinkohtelu on ymmärrettävissä vanhempien käytöksen ja 

lapsen aseman kautta. Lapsen henkinen kaltoinkohtelu oli sosiaalityöntekijöiden näkemyksen 

mukaan haastava ongelma käytännön työssä. Ongelman konkretisoitumista ja todentumista 

käytännön työssä käsitellään tarkemmin sosiaalityöntekijöiden puheessaan tuottamien merkitysten 

kautta. 
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1. JOHDANTO 

 ”Lapsen kaltoinkohtelu käsittää kaikki sellaiset fyysisen ja psyykkisen 

pahoinpitelyn muodot, seksuaalisen hyväksikäytön, laiminlyönnin taikka kaupallisen tai 

muun riiston, jossa on kyse vastuusta, luottamuksesta tai vallasta ja josta seuraa 

todellista tai mahdollista vaaraa lapsen terveydelle, kehitykselle tai ihmisarvolle” 

(www.wikipedia.org/wiki/Lapsen_kaltoinkohtelu).  

Edellä lainattu on Maailman terveysjärjestö WHO:n mukainen määritelmä lapsen 

kaltoinkohtelusta. Mielenkiintoni Lapsen henkisen kaltoinkohtelun tutkimiseen on 

herännyt työni kautta.  Työskentelen lastensuojelun sosiaalityöntekijänä Vantaalla 

Koivukylän lastensuojelun avopalveluissa. Olen työssäni kohdannut Pro gradu -

tutkielmani aihetta koskevaa problematiikkaa. Esimerkiksi olen huomannut lapsen 

henkisen kaltoinkohtelun jäävän lastensuojelussa epämääräiseksi ja mielestäni muiden 

ongelmien taakse piiloutuvaksi vakavaksi ongelmaksi, joka voi tietojeni mukaan 

vaikuttaa lapsen minäkäsitykseen, itsetunnon heikkenemiseen ja itsearvostuksen 

muodostumiseen.  Minulle on herännyt kysymyksiä lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta 

ja siitä kuinka se on todennettavissa lastensuojelutyössä. Lapsen henkisen 

kaltoinkohtelun näkymättömyys ja epämääräisyys kiinnostavat. Koen, että lapsen 

henkinen kaltoinkohtelu jää näkymättömyytensä takia usein muiden ongelmien varjoon. 

Tämä käy ilmi lastensuojeluilmoitusta vastaanotettaessa ja kirjattaessa. 

Lastensuojeluilmoitusta kirjattaessa asiakastietojärjestelmään huolenaiheina ovat lapsen 

hoidon ja huolenpidon puute, kehitystä vaarantavat olosuhteet sekä lapsen oma käytös. 

Näiden huolenaiheiden sisältä ei löydy suoranaista tarkennusta, joka kuvaisi lapsen 

henkistä kaltoinkohtelua. Se saattaa tulla esiin asiakastapaamisessa asiaa tarkemmin 

selvitettäessä. Näkemykseni mukaan henkisen kaltoinkohtelun huomaaminen tai sen 

todentaminen jää pitkältikin työntekijän vastuulle. Toisaalta pohdin sitä, onko edes 

käytännössä mahdollista, että lapsen henkinen kaltoinkohtelu olisi lastensuojelussa 

konkretisoitavissa ilman edellä mainitsemiani huolen aiheita ja ongelmia? 

 

Tarkastelen Pro gradu –tutkielmassani sitä, kuinka lastensuojelun sosiaalityöntekijät 

määrittävät lapsen henkistä kaltoinkohtelua ja miten lastensuojelussa voidaan siihen 

puuttua. Tarkoituksena on tuottaa tietoa käytännön työn tarpeisiin ja kaltoinkohtelun 

ongelman tunnistamiseen käytännön työssä.  
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Ymmärrykseni siitä, mikä on tutkimusaineistoni suhde todellisuuteen, perustuu 

sosiaaliseen konstruktionismiin. Sosiaalisen konstruktionismin perusolettamuksena on 

tiedon sosiaalinen rakentuminen (esim. Suoninen 1999, Burr 1995, Gergen 1999). 

Sosiaalisen konstruktionismin viitekehys ohjaa mielenkiintoani kohdistumaan siihen, 

miten sosiaalityöntekijät tekevät henkistä kaltoinkohtelua koskevan käsityksen 

ymmärrettäväksi puheessaan. Toisin sanoen, kuinka tutkielmani aineiston keruuseen 

osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden määritelmät henkisestä kaltoinkohtelusta ovat 

muotoutuneet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa eli järjestetyssä ryhmäkeskustelu 

tilanteessa.  

 

Ryhmäkeskustelu toimii tutkielmani tiedonkeruun menetelmänä (Bloor ym. 2001; Fern 

2001; Morgan 1988; 1993; Stewart & Shamdasani 1990 ref. Valtonen 2005, 223). 

Ryhmäkeskustelu järjestettiin Korso-Koivukylän lastensuojelun avopalveluiden 

vastaanottoryhmässä 5.10.2009. Vastaanottoryhmään kuului kolme sosiaalityöntekijää 

ja yksi johtava sosiaalityöntekijä. Ryhmäkeskustelu sovittiin etukäteen ryhmäläisten 

kanssa ja he olivat saaneet luettavakseen tutkimussuunnitelmani.  Laadin 

keskustelurungon keskustelun tueksi sekä asetin tutkimuksen tavoitteet ryhmäläisten 

nähtäville. Osallistuin itse ryhmäkeskusteluun sekä sosiaalityöntekijänä että 

tutkimuksen toteuttajana. Koin varsinkin ryhmäkeskustelun alussa rooliristiriitaa omasta 

asemastani. Epävarmuus näkyi mielestäni arkuutena osallistua ryhmän keskusteluun 

tasavertaisena ryhmän jäsenenä. Ryhmäkeskustelun ohjaaminen ja keskustelun 

eteenpäin viemien oli luonnollisempi ja itselleni mielekkäämpi rooli. Alun jännityksen 

jälkeen keskustelu vapautui ryhmässä. Mielestäni ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen 

vaikutti myönteisesti se, että ryhmän jäsenet olivat ennestään tuttuja ja tottuneita 

tekemään toistensa kanssa töitä. Ryhmänjäsenten toistensa tunteminen näkyi 

luottamuksena. Ryhmäläiset uskalsivat tuoda omia näkemyksiään ja henkilökohtaisia 

ajatuksiaankin ryhmäkeskusteluun. 
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Aineiston analyysimenetelmänä käytän diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysi lähtee 

liikkeelle ihmisten välisen kielenkäytön tarkastelusta. Tärkeää on ottaa huomioon ajatus 

siitä, että kielenkäyttö on toimintaa, jota tarkastellaan aina sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. (esim. Suoninen 1999, 17, Potter & Wetherell 1987, 6-8.) Käytän 

diskurssianalyysiä välineenä tutkimaan sitä, millaisia vallitsevia määritelmiä 

aineistostani löytyy kuvaamaan lapsen henkistä kaltoinkohtelua. Kiinnitän huomioni 

diskurssianalyysin mukaisesti sosiaalityöntekijöiden rooleihin ja puhuja-asemiin. 

Puhuja-asemat ja roolit saattavat muuttua eri tilanteiden mukaisesti. Samalla puhujalla 

voi olla useita erilaisia asemia ja toimintatapoja eri diskursseissa. ( Potter & Wetherell 

1987, 110-115.) Tarkastelun kohteena ovat myös sosiaalityöntekijöiden antamat 

määritelmät lastensuojelun roolille.  

  

Lapsen henkisen kaltoinkohtelun yhteiskunnallinen asema määrittyy tutkimuksessani 

lastensuojelun näkökulmasta. Lastensuojelun näkökulmalla tarkoitan lain tuomaa 

säädöstä ja asettamaa minimitasoa sille, minkä katsotaan olevan hyväksyttävää käytöstä 

lapsen kasvatuksessa ja millaiset kasvuolosuhteet ovat riittävän turvalliset lapsen 

kasvun ja kehityksen kannalta.  
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 2. TEOREETTINEN KESKUSTELU LAPSEN HENKISESTÄ 

KALTOINKOHTELUSTA 

Olemassa oleva teoreettinen keskustelu määrittelee näkökulmaa henkisestä 

kaltoinkohtelusta. Tutkielman sisällöllinen viitekehys muodostuu lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua koskevasta keskustelusta. Tutkielman pääkäsitteenä on lapsen henkinen 

kaltoinkohtelu. Lapsen henkistä kaltoinkohtelua voidaan tarkastella ainakin kolmesta 

näkökulmasta, joita hyödynnän tässä tutkielmassa ja jotka kuvaavat käsitystäni lapsen 

henkisestä kaltoinkohtelusta. Nämä kolme näkökulmaa esittelen tässä kappaleessa 

tarkemmin.   

 

Lapsen henkistä kaltoinkohtelua määriteltäessä tutkielman taustana toimii 

lastensuojelulain näkemys siitä, millaiset kasvuolosuhteet ovat riittävät lapsen kasvun ja 

kehityksen tukemiseksi (417/2007). Kasvun ja kehityksen turvaamiseksi lapsi tarvitsee 

perushoitoa: säännöllisen vuorokausirytmin, lepoa, riittävää ravintoa, puhtaudesta 

huolehtimista ja ulkoilua. Tämän lisäksi lapsi tarvitsee vanhemmiltaan tai huoltajalta 

ymmärrystä ja tukea. Vastavuoroinen vuorovaikutussuhde on olennainen osa 

kasvatusta. Lastensuojelulain mukaisesti lapsen seksuaalisen ja ruumiillisen 

pahoinpitelyn lisäksi lapsen psyykkinen pahoinpitely voi vaarantaa lapsen kehitystä 

vakavasti. (Taskinen 2007, 50-51.) Uuden lastensuojelulain mukaisesti lapsen 

puutteelliset kasvuolosuhteet saattavat vaarantaa lapsen kasvua ja kehitystä. Tällöin 

kyseessä voi olla vanhemman kyvyttömyys vastata lapsen tarpeisiin. Lapsen tarpeita 

vastaamaton vanhemmuus on lastensuojelulaissa määritelty välinpitämättömäksi 

kasvatustyyliksi.  

 

Lastensuojelulaissa määritelty vanhemman välinpitämätön kasvatustyyli on 

ensimmäinen näkökulma lapsen henkiselle kaltoinkohtelulle. Tällaisesta tilanteesta on 

kyse, jos lapsi joutuu ottamaan ikätasonsa vastaisesti enemmän vastuuta itsestään tai 

myös sisaruksistaan, ja tällä tavalla lapsen kehitys ja turvallisuus vaarantuvat.  ( Räty 

2008, 229.) Toinen näkökulma lapsen henkiselle kaltoinkohtelulle on emotionaalinen 

laiminlyönti. Emotionaalinen laiminlyönti on todennettavissa vanhempien hoivan ja 
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huolenpidon tapana. Tällaisessa tilanteessa lapsen tunnetarpeet jäävät huomioimatta. 

(Sinkkonen 2005, 75-86.) Danya Glaser (2005, ref. Söderholm 2004, 57-61) on jaotellut 

lapsen emotionaalisen laiminlyönnin viiteen eri kategoriaan: Vanhemmat eivät reagoi 

lapsen emotionaalisiin tarpeisiin, suhtautuminen lapseen on negatiivista ja jopa 

vihamielistä, vuorovaikutus lapseen on epäjohdonmukaista ja epäasiallista, 

vanhemmilla on kyvyttömyyttä tunnistaa lapsen yksilöllisyys sekä heillä on 

havaittavissa kyvyttömyyttä turvata lapsensa sosiaalisia tarpeita. Glaserin kategoriat 

kuvaavat lapsen ja vanhemman välistä poikkeavaa vuorovaikutussuhdetta. Tutkielman 

kolmas näkökulma, joka avaa myös käsitettä lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta, on 

lapsen emotionaalinen kaltoinkohtelu. Emotionaalista kaltoinkohtelua voidaan kuvailla 

vanhempien käyttäytymismallina, jossa lapselle välittyy kuva siitä, että hän on kelvoton 

ja häntä on vaikea rakastaa. Emotionaalisessa kaltoinkohtelussa hoivasuhdetta ei voida 

kuvailla lapsen tarpeista käsin muodostuvaksi vastavuoroiseksi suhteeksi. Lapsella on 

arvokas tunne omasta olemassaolostaan ainoastaan silloin, kun hän tyydyttää 

vanhempien haluja ja tarpeita. (Sinkkonen 2005, 75-86). Nämä edellä mainitut kolme 

eri näkökulmaa eivät tässä tutkielmassa sulje toisiaan pois vaan ovat lähinnä 

synonyymejä määrittämään lapsen henkistä kaltoinkohtelua.  

 

 

2.1 Lastensuojelun näkökulma 

Lapsikeskeinen sosiaalityö on kehittynyt vuosien mittaan ja kiinnostus 

lapsinäkökulmaan on lisääntynyt. Lasten yksilöllistyminen on lähtenyt liikkeelle jo 

keskiajalta, jolloin lapsuus nähtiin erityisenä kasvun ja oppimisen elämänvaiheena. 

1800-luvulle tultaessa lapsitieteiden olemassaolo ja lapsiammattilaisten määrät 

kasvoivat. 1900-luvun merkittävimpiä asioita lapsen yksilöitymisessä ja lasten 

oikeuksien institutionalisoitumisessa oli YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (1989) 

virallistaminen. YK:n lastenoikeuksien sopimus tukee lapsen subjektiivisuutta ja 

oikeuksia. Lasten asemaa Suomessa paransi 1980-luvulta alkaen uusittu 

lapsilainsäädäntö. Yhteiskuntatieteellinen lapsuustutkimus on edistänyt lasten äänen, 

kokemusten, tiedon ja arjen esiin tuomista. (Forsberg ym. 2006, 6.)  
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Lapsikeskeinen sosiaalityö eli lastensuojelu kohtaa eriäviä mielipiteitä toiminnan 

toteuttamisesta sekä työntekijöiden ammatillisuudesta. Tutkittaessa lapsikeskeisyyttä ja 

lapsuuden tunnistamista on hyvä tarkastella sen historiallista kehittymistä. Hurtig on 

väitöskirjassaan esitellyt lastensuojelua koskevan keskustelun kohtaavan kahta 

vastakkaista linjaa. Toisaalta lastensuojelun viranomaisia syytetään liian äärimmäisen 

toiminnan toteuttamisesta ilman vankkoja perusteita siihen kuten huostaanottojen 

tekemisestä. Kun taas osa kritisoi lastensuojelun hyväuskoisuutta perheen omiin 

voimavaroihin sillä seurauksella, että perhe jää ilman tarvitsemaansa apua. (Hurtig 

2003, 182.) 

 

Lastensuojelun tehtävänä on pyrkiä vastaamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

tarpeisiin silloin kun muut yhteiskunnan järjestelmät eivät siihen kykene (Häkkinen 

1999, 94). Lastensuojelu on ymmärrettävissä Mikkolan näkemystä lainaten ”osaksi 

perhe- ja yksilökeskeistä sosiaalityötä, jonka tarkoituksena on vaikeaan 

elämäntilanteeseen joutuneiden lasten ja heidän perheidensä tukeminen selviytymään 

ongelmistaan sekä kehittymään ja kasvamaan tasapainoiseen elämään”. Näin ollen 

lastensuojelussa pyritään lisäksi auttamaan eroperheeseen joutuneen lapsen vanhempia 

tapaamis- ja huoltosopimuksissa, elatukseen, adoptioon ja isyyteen liittyvissä 

oikeudellisissa kysymyksissä. (Mikkola 2004, 61.) Häkkisen (1999, 94) mukaan 

lastensuojelun tarvetta on silloin, kun vanhemmilla on päihteiden käyttöä, psyykkisiä 

ongelmia, kasvatusvaikeuksia ja lapsen hoidon laiminlyöntiä. Lastensuojeluun kuuluvat 

laajemmin myös lasten ja perheiden taloudellinen tukeminen ja asumisen tukeminen. 

Lastensuojelulla voidaan ajatella olevan myös ohjaava rooli. Julkisten palvelujen eli 

niin sanottujen peruspalveluiden kuten neuvolan, päiväkodin ja koulun roolit ovat 

tärkeitä ajatellen lapsen kasvua ja kehitystä. Lastensuojelusta voidaan tukea lasta ja 

perhettä saamaan tarpeen mukaista ja tilanteeseen sopivaa palvelua. (Mikkola 2004, 61.) 

 

Lastensuojelulla on nähtävissä erilaisia rooleja riippuen lapsen ja perheen tuen tarpeesta 

ja akuutin puuttumisen välttämättömyydestä. Lastensuojelu jaetaan avohuoltoon ja 

sijaishuoltoon. Itse työskentelen lastensuojelun avopalveluissa, jossa lasta ja perhettä 

pyritään tukemaan olemassa olevilla avohuollon tukitoimilla, jotta lapsi voisi asua 
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turvallisesti kotonaan tai jotta lapsi ei omalla käytöksellään vaarantaisi kasvuaan ja 

kehitystään. Lastensuojelun sijaishuolto vastaa huostassa olevien lasten ja vanhempien 

sosiaalityöstä. Lastensuojelun yksi haastavimmista tehtävistä on ehkäisevä työ. Tämä on 

eettisesti haastavaa toimintaa, koska tavoitteena on koko lapsiväestön hyvinvointi. 

Yhteiskunnan tarjoamilla palveluilla pyritään ehkäisemään tietyssä elämäntilanteessa 

lasten ja nuorten huono-osaisuus ja syrjäytyminen. (Törrönen & Vornanen 2004, 154.) 

Mielestäni tällä hetkellä lastensuojelussa on edetty siihen tilanteeseen, että 

peruspalveluihin kuuluvat toimijat kuten koulu, päiväkoti, terveydenhuolto ja neuvola 

pystyvät toimimaan ennaltaehkäisevästi. Lastensuojelun avopalveluiden rooli on 

mennyt enenemässä määrin kohti korjaavaa roolia.  Olen pohtinut mistä tämä johtuu ja 

tullut siihen tulokseen, että palvelun tarve ja olemassa olevat resurssit eivät kohtaa. Joka 

tapauksessa lastensuojelulla nähdään olevan kokonaisuudessaan ennaltaehkäisevä rooli. 

Kuten Törrönen ja Vornanen ovat artikkelissaan tuoneet esiin, lastensuojelun 

ehkäisevän työn –käsite on sidoksissa aikaan ja paikkaan ja se määrittyy eri tavoin eri 

aikoina kussakin yhteiskunnassa. Lapsen hyvinvointia lähestytään eri aikoina kuitenkin 

samalla tavalla YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen kautta. Sen keskiössä on 

kolme näkyvää perusperiaatetta: osallisuus, suojelu ja osuus yhteiskunnallisiin 

voimavaroihin (Araneva 2001, 100-107 ref. Törrönen & Vornanen 2004, 155.) Tätä 

sopimusta tulkittaessa voidaan todeta, että lastensuojelun yhtenä tärkeänä tehtävänä on 

varmistaa, ettei lapsia kohdella kaltoin tai käytetä hyväksi. Lastensuojelu pyrkii 

tukemaan lapsia ja nuoria heidän omassa elämässään, suojelemaan heitä sekä takaamaan 

heille tasa-arvoiset mahdollisuudet yhteiskunnassa toimimiseen ja voimavarojen 

saamiseen. (Törrönen & Vornanen 2004, 155.) 

 

Yleisesti ajatellen sosiaalityöllä pyritään vahvistamaan yksilöiden hyvinvointia silloin, 

kun se on uhattuna tai puutteellista. Aikuisten käsitys lapsen arjesta määrittää lapsen 

asemaa sosiaalityössä ja hyvinvointi käsitteen muodostumista. Lapsen kohtaaminen 

sosiaalityössä poikkeaa aikuisen kohtaamisesta. Lapsella on erilainen tapa tuottaa tietoa 

kuin aikuisella. Lapsi sanottaa ja käsittää asioita eritavalla kuin aikuinen. Lapsen puhe 

ja ajattelu saattavat ohjautua sen hetkisen ajan ja paikan mukaan.  Lapsen ruumiinkieli 

on yhtä tärkeä informaation lähde kuin kielellisesti tuotettu puhe. (Helavirta 2004, 195-

197.) Lastensuojelun keskeinen tehtävä on keskittyä lasten hyvinvoinnin turvaamiseen. 
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Perheen ja vanhempien tukemisella parannetaan myös lapsen asemaa perheessä ja 

edistetään lapsen hyvinvointia. Lapsen hyvinvointia vaarantavia riskejä on monenlaisia. 

Käsitykset lapsen kehitystä vaarantavista uhista ja riskeistä muuttuvat ajassa. Törrönen 

ja Vornanen ovat nostaneet esiin esimerkin 2000-luvun alun keskustelusta, joissa lapsen 

kehitystä vaarantavina uhkina ovat vanhemmuuteen, päihteisiin ja syrjäytymiseen 

liittyvät tekijät. (Törrönen & Vornanen 2004, 165-166.) 

 

Sosiaalityössä kohdataan lapsia, jotka ovat lähtöisin erilaisista elämäntilanteista. 

Keskeisiä ongelmia ja huolenaiheita voivat olla vanhempien päihteidenkäyttö, huolto- ja 

tapaamisriidat, vanhemmuuteen liittyvät asiat kuten hoidon ja huolenpidon puutteet, 

vanhempien jaksamattomuus tai kyvyttömyys tunnistaa lapsen ikätasoisia tarpeita. 

Myös lastensuojelun sosiaalityössä ohjataan lapsi ja äiti turvakotiin 

perheväkivaltatilanteissa ja osallistutaan lapsen asioita käsitteleviin 

verkostoneuvotteluihin. Vanhemmuuden tukemista, perheiden arjessa pärjäämisen 

auttamista ja päihdehoitoon ohjaamista voidaan kutsua lastensuojelun avohuollon 

tukitoimiksi. Viimesijainen tukitoimi lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi on 

huostaanotto. Suomessa kerätään säännöllisesti tilastoja lastensuojeluasiakkaista, 

käytetyistä avohuollon tukitoimista ja tehdyistä huostaanotoista. Lastensuojelun 

toimintaa perustellaan lapsuuden erityisellä asemalla. Voidaan ajatella, että 

lastensuojelun ensisijainen tehtävä on lapsen fyysisten ja emotionaalisten tarpeiden 

turvaaminen. (Forsberg ym. 2006, 5-8.) Lapsikäsitystä on tarkemmin määritellyt Bren 

Neale, jonka näkemys lapsuudesta on seuraava: "lapset ovat riippuvaisia, 

haavoittuvaisia ja osaamattomia sekä tarvitsevat hoitoa, suojelua ja ohjaamista" (Neale 

2004, 7 ref. Forsberg ym. 2006, 8). 

 

 

2.2 Lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 

Lapsen kasvuun ja kehitykseen etenkin psyykkiseen kehittymiseen vaikuttavat hänen 

itsensä lisäksi vanhemmat ja ne henkilöt, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. 

Näiden tekijöiden lisäksi kulttuurilla on myös vaikutusta lapseen. Kulttuuri määrittää 



15 

 

arvot ja asenteet, jotka ohjaavat toimintaamme yhteisössä. (Arajärvi & Varilo 1991, 15.) 

Kulttuuri muuttuu ajan myötä, joten perheen ja valtion väliset suhteet muuttuvat siinä 

mukana. Kulttuurin muuttumisen myötä myös lasten kasvatuksen ja tarpeiden 

huomioimisen painopisteet muuttuvat ajan, paikan, arvojen, asenteiden ja hyvinvoinnin 

käsittämisen mukaisesti. (Hurtig 2003, 13.) Lapsen kehitykseen vaikuttavat geneettisten 

ominaisuuksien lisäksi ympäristö, mikä luo ärsykkeitä lapselle. Ihmissuhteet tarjoavat 

lapselle mahdollisuuden perusluottamuksen kehittymiselle. Perusluottamus tarjoaa 

lapselle uskallusta toimia ja kasvaa ympäristössään. (Mt., 39.) Lapsen kehittyminen 

tapahtuu vaiheittaisesti tai kehityskaarimaisesti (Almqvist 2000, 16).  

 

2.2.1 Vanhemmuus, kiintymyssuhde ja vuorovaikutus 

Vanhemmuuden yksi tärkeimmistä tehtävistä on lapsen tasapainoinen psyykkinen 

kehitys, jonka vanhemmat mahdollistavat johdonmukaisella, pysyvällä ja pitkäaikaisella 

vuorovaikutussuhteella lapseensa (Almqvist 2000, 17). Tämä on tärkeä tekijä, sillä 

vauvaiässä koetut vuorovaikutussuhteiden häiriintymiset voivat näkyä lapsen kasvussa 

ja kehityksessä myöhemmin (Turunen 2005, 187-201).  Se kuinka vanhemmat 

huolehtivat lapsen vuorovaikutuksellisista tarpeista perheessä voidaan kutsua myös 

kiintymyssuhteeksi. Kiintymyssuhde muodostuu vauvan varhaisen hoivakokemuksen 

kautta, joita vauvan näkökulmasta ovat esimerkiksi: tunteeko vauva itsensä 

tervetulleeksi perheeseen, kuinka vanhemmat vastaavat vauvan perustarpeisiin kuten 

tunteisiin ja myös se kokeeko vauva olevansa kyvykäs ja kehittyvä. (Kalland 2004, 119-

121.)  

 

Usein kuitenkin lapsen syntymä asettaa vanhemmat uuteen tilanteeseen. Lapsen 

syntymä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että vanhemmat olisivat kypsiä 

äideiksi ja isiksi.  Tätä ajatusta tukee Almqvistin (2000, 24-25) näkemys siitä, ettei 

oman lapsen hankkiminen ole aina osoitus kypsästä aikuisuudesta. Tämä on yksi 

selittävä tekijä poikkeavan vanhemmuuden olemassaololle ja sille miksi toiset 

vanhemmat onnistuvat kasvatuksellisissa tehtävissä paremmin kuin toiset. Poikkeavaa 

vanhemmuutta kuvastaa lapsen emotionaalinen kaltoinkohtelu sekä tunnetarpeiden että 
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hoivan ja huolenpidon laiminlyönti. Lapsen hoivaaminen ja läheisen suhteen 

muotoutuminen lapsen ja vanhemman välille edesauttavat yleensä vanhemmuuteen 

kypsymistä. (Mt., 24-25.) Poikkeavalle vanhemmuudelle voi olla selityksenä myös 

vanhemman masennus, päihdeongelma tai ylikuormittuneisuus. Tällaisia oireita 

kärsivän vanhemman on vaikea reagoida vauvan viesteihin. Vanhemman ilmeettömyys 

ja reagoimattomuus vaikuttavat vahvasti vauvaan ja vauvan on vaikea kestää näitä 

piirteitä vanhemmassaan. Usein tuloksena on vastavuoroisen vuorovaikutussuhteen 

häiriintyminen eli vauva kääntää katseensa pois äidistään eikö hae katsekontaktia. 

(Kalland 2004, 125-126.) 

 

Kalland on kuvannut lapsen vuorovaikutuksellisia tarpeita Robert Emden (1989) 

käyttämän kiintymyssuojamallin avulla. Kiintymyssuoja muodostuu lapselle suojelevan 

vuorovaikutuksen, fysiologisia tarpeita tyydyttävän ja säätelevän vuorovaikutuksen, 

tunteita jakavan ja säätelevän vuorovaikutuksen ja lapsen kehitystä tukevan 

vuorovaikutuksen kautta. Näiden toteutuessa vuorovaikutus tapahtuu lapsen kannalta 

turvallisesti ja lapsen kasvua ja kehitystä tukien. Ensinnäkin suojelevalla 

vuorovaikutuksella tarkoitetaan vanhemman taitoa turvata lapsen fyysiset ja psyykkiset 

tarpeet. Yksi esimerkki siitä kuinka vanhempi suojaa lastaan raskausaikana on se, että 

äiti muuttaa omia elintapojaan. Kun taas teini-ikäistä suojellaan asettamalla hänelle 

riittävät säännöt ja rajat. Toisekseen vauva tarvitsee fysiologisia tarpeita tyydyttävän 

vuorovaikutuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhempi huolehtii lapsensa riittävästä 

ravinnonsaannista, hygieniasta, levosta ja vaatetuksesta. Vanhemman tulee kuitenkin 

säädellä näitä fysiologisia tarpeita rytmittämällä vauvalle päivärytmi hänen ikänsä ja 

kehitystasonsa mukaisesti. Kolmanneksi vauva tarvitsee tunteita jakavaa ja säätelevää 

vuorovaikutusta. Vauva tarvitsee vanhemmaltaan tai hoitajaltaan samankaltaista hoivaa 

päivittäin, mutta hoivaaminen ei saa olla liian mekaanista vaan hoitajan tulee olla 

valmis jakamaan vauvan kokemuksia. Tämän lisäksi vauvan tekemien aloitteiden 

kannustaminen ja rikastuttaminen sekä myönteisten tunteiden jakaminen ovat 

oleellisesti osa varhaista vuorovaikutusta. Neljänneksi lapsi tarvitsee kehittyäkseen 

kehitystään tukevaa vuorovaikutusta. Vanhemman tulee olla askeleen edellä 

toimiessaan lapsen kanssa, jotta lapsi saa mahdollisuuden ja tilan kehittyä. (Kalland 

2004, 120-123.) 
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Lapselle muodostuu varhaisten hoivakokemusten perusteella vuorovaikutusmalli, jossa 

lapsi on sisäistänyt oman itsensä, vuorovaikutuksen sekä häntä hoivaavat aikuiset. 

Turvallisesti kiintynyt lapsi kokee olevansa sekä huolenpidon arvoinen että hän on 

sisäistänyt sen, että tunteita ja tarpeita voi turvallisesti osoittaa. Tällöin voidaan puhua 

siitä, että lapsi on sisäistänyt edellä kuvatun vuorovaikutusmallin. Tämä malli toimii 

lapselle niin sanottuna toimintamallina jatkossakin, kun hän kohtaa uusia ihmisiä ja luo 

uusia kiintymyssuhteita. Vuorovaikutusmallin sisäistäminen edes auttaa turvallisen 

kiintymyssuhteen muodostumista. Turvattomalla lapsella on taas erilaisia kokemuksia 

varhaisesta hoivasuhteestaan kuin turvallisesti kiintyneellä lapsella. Lapsi on sisäistänyt 

kielteisen käsityksen itsestään ja myös häntä hoivaavista aikuisista. Lapsella voi olla 

arvottomuuden tunteita, hän on saattanut oppia, ettei tunteita ja tarpeita kannata osoittaa, 

hoivaaviin aikuisiin ei voi luottaa tai he eivät ole lapsen mielestä saatavilla. Välttelevä 

lapsi osaa kontrolloida näitä kielteisiä tunteita, koska hän on oppinut, että niiden 

ilmaiseminen johtaa vanhemman vetäytymiseen. Lastensuojelun auttamisen ja 

puuttumisen kannalta lapsen välttelevä toiminta on hyvä oppia huomioimaan, jotta 

tilanteeseen pystytään saamaan aikaan muutosta. (Kalland 2004, 131.) 

 

2.2.2 Lasta ympäröivät ihmissuhteet ja ympäristön vaikutus 

Vanhemmuus on lapsen tasapainoisessa psyykkisessä kasvussa ja kehityksessä 

äärimmäisen tärkeä. Tarkasteltaessa lapsen henkistä kaltoinkohtelua ja keinoja puuttua 

siihen, on tärkeää ymmärtää mitkä kaikki tekijä vanhemmuuden lisäksi vaikuttavat ja 

tukevat lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Ajatellen laajemmin lapsen kasvua ja 

kehitystä suojaavia tekijöitä, otan esille Bronfenbrennerin teorian lapsen 

sosiaalistamisesta ympäröivän yhteiskuntaan. Hän on ensimmäinen, joka on kehittänyt 

teorian ihmisen kehityksestä ja sosiaalistumisesta.  Bronfenbrennerin näkemystä 

kutsutaan ekososiaaliseksi lähestymistavaksi, joka kuvaa ihmisen kehittymistä sekä 

sosiaalistumista ympäröivään yhteiskuntaan. (Gordon 2001, 54.)  Bronfenbrennerin 

teorian lähtökohtana on tuoda esiin lasta ympäröivien ihmissuhteiden, instituutioiden ja 

yhteiskunnan rakenteiden suojaavat merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. 

Bronfenbrennerin teoria etenee vaiheittaisesti perheen sisäisistä tekijöistä yhteiskunnan 
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sosiaalisten- ja terveyspoliittisten päätösten kautta uloimpaan lasta ympäröivään 

yhteisöä tai yhteiskuntaa kuvaavaan tasoon. (Kalland 2004, 119-120.) 

 

 Teoria lähtee liikkeelle lapsen mikrotasosta, jonka muodostaa lapsi ja hänen perheensä.  

Lapsi on suoraa tekemisissä perheensä kanssa. Perheessä tapahtuvat asiat, olivat ne 

sitten negatiivisia tai positiivisia, vaikuttavat välittömästi lapsen kasvuun ja kehitykseen 

(Kalland 2004, 120). Vauvan syntymän jälkeen tulee ottaa huomioon, että vauva syntyy 

sekä perheeseen, että ympäröivään yhteiskuntaan. Perheen sisäiset tekijät ovat lapsen 

tasapainoisen kehityksen kannalta tärkeimpiä. Nämä voivat olla lasta suojaavia tai 

kehitystä vaarantavia riskitekijöitä. Lapsen henkisen kaltoinkohtelun ongelman 

näkökulmasta lasta suojaava tekijä perheessä on vastavuoroisen kiintymyssuhteen 

muodostuminen lapsen ja vanhemman välille. Lapseen kohdistuneita riskitekijöitä ovat 

ainakin lapsen pahoinpitely ja lapsen tarpeiden laiminlyöminen, jotka omalta osaltaan 

vaarantavat lapsen kasvua ja kehitystä. Vanhemman omalla historialla ja olosuhteilla on 

myös vaikutusta siihen millainen kiintymys- ja vuorovaikutussuhde lapsen ja 

vanhemman välille kehittyy. Riskitekijöitä voivat olla vanhemman psyykkiset 

ongelmat, parisuhde erimielisyydet, matala sosio-ekonominen asema, jotka 

lastensuojelun näkökulmasta ajatellen vaikuttavat omalta osaltaan lastensuojelutarpeen 

arvioon (Kalland 2004, 119-120.) 

  

Seuraavaa systeemitasoa kutsutaan Bronfenbrennerin teoriassa eksotasoksi. Eksotason 

muodostavat lapsen ympärillä olevat epäviralliset toimijat kuten perheen sukulais- ja 

läheisverkostot sekä perhetuttavat. Virallisia toimijoita ovat neuvola, päiväkoti ja koulu. 

(Gordon 2001, 54-55.) Näiden tehtävänä voi olla perheen ja etenkin vanhempien ja 

lapsen kehityksen tukeminen. Vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa perheille on 

läheisverkoston lisäksi rakennettu turvaverkosto virallisista toimijoista, voidaan 

kuitenkin todeta, ettei perheen arkea, vanhemmuutta ja lapsen kasvua ja kehitystä 

tukevia työmuotoja ole riittävästi. (Kalland 2004, 120.) Tämän takia lastensuojelun 

näkökulmasta perheen läheisverkoston kartoittaminen on äärimmäisen tärkeää (Gordon 

2001, 56-59). Ajateltaessa henkistä kaltoinkohtelua kokenutta lasta Bronfenbrennerin 

teoriaan peilaten voidaan todeta, että lapsen kehityksen yhtenä suojaavana tekijänä ovat 
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kodin ulkopuoliset läheiset ihmissuhteet.  Perheen sukulaiset tai läheiset pystyvät 

tukemaan vanhempia kasvatustehtävässä ja auttamaan lasten hoidossa (Kalland 2004, 

120). 

 

Bronfenbennerin teoriassa viimeinen ja samalla uloin taso on makrotaso, mikä kuvaa 

yhteisöä tai yhteiskuntaa, minkä jäsen lapsi on. Lapsen kehityksessä ja 

sosiaalistumisessa tämä on tulkittavissa niin, että lapseen ja hänen vanhempiinsa 

vaikuttavat lähiseutu, missä he asuvat ja yhteisö mihin he kuuluvat. Teorian mukaan 

lapset, jotka kokevat köyhyyttä tai eriarvoisuutta ovat oikeutettuja yhteiskunnan 

tarjoamaan apuun. (Gordon 2001, 62-68.) Huonossa Sosio-ekonomisessa asemassa 

olevia perheitä tuetaan parhaiten tarjoamalla heille apua ja tukea joko lastensuojelusta 

tai aikuissosiaalityöstä.  

 

Bronfenbrennerin näkökulmaa tiivistäen lapsen kasvua ja kehitystä tukevia ja suojaavia 

tekijöitä ovat läheiset ihmissuhteet. Yhteiskunnan tasolla perheitä autetaan tarjoamalla 

peruspalveluiden tai erityispalveluiden tarjoamaa tukea ja apua. (Gordon 2001 59-69.) 

Henkistä kaltoinkohtelua kokenut lapsi saattaa suojautua sen haittavaikutuksilta perheen 

ulkopuolisten tärkeiden ihmissuhteiden avulla. Myös lapsen arjessa säännöllisesti 

mukana olevat instituutiot kuten päiväkoti ja koulu toimivat kontrollina ja tuen tarpeen 

arviona.  

 

 

2.3 Lapsen henkisen kaltoinkohtelun määrittelyä 

Tutkijat S. Kempe ja H. Kempe ovat tutkineet lapsen henkisen kaltoinkohtelun käsitettä 

jo 1980-luvun alussa. He ovat 1981 julkaistussa teoksessaan erotelleet lapseen 

kohdistuvan pahoinpitelyn käsitettä. Teoksessa lapsen pahoinpitely on jaoteltu fyysiseen 

väkivaltaan, fyysiseen ja henkiseen laiminlyöntiin, henkiseen pahoinpitelyyn ja 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kempe ja Kempe ovat jaotelleet lapsen pahoinpitelyn 

muodot ruumiillisesti ja henkisesti vahingoittaviin muotoihin. Lapsen laiminlyönti on 
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1980-luvun teoksessa merkinnyt sitä, ettei vanhempi tai huoltaja huolehdi lapsensa 

terveydestä, turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja ravinnosta. Tällainen fyysisten tarpeiden 

laiminlyönti on katsottu olevan yhteydessä henkiseen laiminlyöntiin. (Kempe & Kempe 

1981, 16-17.) 

 

 Lapsen henkisen kaltoinkohtelun ongelmana on sen näkymättömyys ja oikeiden 

termien löytyminen. Mayhall ja Eastlack Norgard ovat teoksessaan tuoneet esille, että 

vaikka lapsen laiminlyöntiä on vaikea käsitteellistää ja todeta määrittää laki sille 

kuitenkin vähimmäisrajat. Laissa lähdetään liikkeelle siitä, millainen käytös on arvioitu 

lapselle haitalliseksi, mikä käytös rikkoo viranomaiselle raportointivelvollisuuden, 

milloin puuttuminen on vaadittavaa, kuka sen tekee ja kuinka? Lain mukaan on 

arvioitava myös sitä milloin lapsi on välittömässä vaarassa. (Mayhall & Eastlak 

Norgard 1983, 71.) Lastensuojelun näkökulmasta lapsen henkinen kaltoinkohtelu 

asettaa sosiaalityöntekijöille haasteita näkymättömyytensä ja tunnistamattomuutensa 

suhteen. Mielestäni on työntekijän ammatillisuutta hahmottaa ja löytää ne piirteet, jotka 

viittaavat lapsen henkiseen kaltoinkohteluun. Lastensuojelussa kaltoinkohtelua 

kokeneesta lapsesta voi tulla lastensuojeluilmoitus, mutta lähtökohtaisesti 

huolenaiheena ei ole lapsen henkinen kaltoinkohtelu. Huolenaiheina 

asiakastietojärjestelmässä, johon lastensuojeluilmoitus kirjataan, ovat lapsen hoidon ja 

huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet ja lapsen oma käytös. Saapunut 

lastensuojeluilmoitus selvitetään yhdessä vanhempien ja lasten kanssa ja tässä vaiheessa 

henkinen kaltoinkohtelu voi käsitteellistyä ja tulla näkyväksi.  

 

Lapsen henkistä kaltoinkohtelua määrittää vanhemman välinpitämätön kasvatusasenne 

lasta kohtaan. Vanhempien välinpitämättömyys lapsen tarpeille ja vanhempien omien 

tunteiden tyydytyksen ensisijaisuus suhteessa lapsen tarpeisiin ovat esimerkkejä 

poikkeavasta vanhemmuudesta. Vanhempien poikkeava käytös lastaan kohtaan voi 

johtua siitä, että vanhempien kiintymys lapseen on vain omien tunteiden tyydyttämisen 

edellytys. Tällöin kiintymys määrittyy vanhempien tunnetiloista käsin eikä se ole 

riittävää lapsen johdonmukaiselle kehitykselle. Vanhemmuuden motiivit ovat erilaiset. 

Esimerkiksi lapsen saama rakkaus on riippuvainen hänen kyvystään tyydyttää 
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vanhempien mielihyvää. Tämä ei tarjoa riittävää pohjaa lapsen tunteiden turvalliselle 

kehittymiselle. (Puolimatka 2004, 50.) Vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus 

edesauttaa lapsen hyvän itsetunnon ja arvostuksen kehittymistä. Lapsen arvottomuuden 

tunteet eivät ole synnynnäisiä vaan syntyvät vuorovaikutuksessa vanhempien ja muiden 

läheisten kanssa. 

 

Emotionaalisesti kaltoinkohdellulla lapsella on niukasti kokemuksia rakastetuksi 

tulemisesta, arvostuksesta tai hyväksynnästä (Söderholm 2004, 61). Lapsen 

emotionaalinen laiminlyönti vaikuttaa lapseen tunnetasolla. Lapsen tunteisiin 

vaikuttavat esimerkiksi vanhempien jatkuvat erimielisyydet kotona, heidän välisensä 

riidat, vanhempien päihteidenkäyttö, epäkypsä vanhemmuus, väkivalta sekä 

seksuaalinen hyväksikäyttö. Vanhempien emotionaalisella laiminlyömisellä on 

vaikutusta lapsen minäkäsitykseen, itseluottamukseen, emotionaaliseen kypsyyteen ja se 

voi myös vahingoittaa lasta tunnetasolla joko joksikin aikaa tai pahimmassa tapauksessa 

pysyvästi. Vanhemmat vaikuttavat omalla toiminnallaan siihen millainen minäkäsitys ja 

itseluottamus lapselle kehittyy. Lapselle muodostuu myönteinen minäkäsitys, mikäli 

lapsi tietää kuuluvansa johonkin, tietää paikkansa perheessä ja kokee itsensä 

rakastetuksi. Emotionaalinen laiminlyönti voi olla tunnistettavissa lapsen 

käytöshäiriöiden kautta. Tästä esimerkkejä ovat lapsen masentuneisuus ja vaikeus 

noudattaa sääntöjä koulussa. (Mayhall&Eastlak Norgard 1983, 155-159.) Vanhemman 

laiminlyövään käytökseen on usein löydettävissä syy vanhemman menneisyydestä. 

Hänellä voi olla kielteisiä kokemuksia omassa lapsuudessaan, jotka heijastuvat hänen ja 

lapsen väliseen suhteeseen. Vanhemman laiminlyövään käyttäytymiseen voi 

myötävaikuttaa myös elinympäristö. (Glaser 2005, 67-69.)  

 

Fyysisen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset otetaan usein 

huomioon tutkittaessa hoivan laiminlyönnin vaikutusta lapselle. Emotionaalista 

laiminlyöntiä on vaikeampi havaita kuin fyysistä laiminlyöntiä. Emotionaaliseen 

laiminlyöntiin on vaikeampi puuttua ja se saattaa jäädä näkyvämpien ja akuutimpien 

tapauksien jalkoihin. (Parton ym. 1997, ref. Hurtig 2003, 107.) Emotionaalisen 

laiminlyönnin seurauksia on tutkittu vähemmän, mutta siitä on kuitenkin löydettävissä 
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tuloksia. Erikson ja Egeland ovat teettäneet pitkittäistutkimuksen, johon kuului lapsia 

joiden äidit laiminlöivät heitä tai olivat emotionaalisesti poissaolevia. Tämän 

tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että laiminlyötyjen lapsien käytös ensimmäisen 

kouluvuoden aikana oli poikkeavaa. Nämä lapset olivat sosiaalisesti syrjäänvetäytyviä. 

Heillä ilmeni tarkkaavaisuushäiriöitä ja he olivat tiedollisesti omaa tasoaan alempana. 

(Erickson & Egeland 1996.) Laiminlyötyjä lapsia käsiteltäessä on hyvä ottaa 

vanhemman mahdollinen masennus huomioon. Vanhempi on voinut kohdata omassa 

lapsuudessaan väkivaltaista tai emotionaalista laiminlyöntiä. Tämä voi altistaa 

vanhemman laiminlyövään käyttäytymiseen. (Glaser 2005, 67-72.) 

 

Olen edellä kuvaillut tilanteita, joissa vanhempien käytös lastaan kohtaan on 

välinpitämätöntä, tunnekylmää ja etäistä. Tunnekylmyyttä ja lapsen torjuvaa 

käyttäytymistä voidaan kuvailla passiiviseksi pahaksi, koska se ei ole ulospäin näkyvää 

eikä näin ollen välittömästi vaaranna aktiivisesti lapsen hyvinvointia. Vanhempien 

käyttäytymisen ja puheista tunnistettavan välinpitämättömyyden vaikutuksia lapseen on 

erittäin vaikea tunnistaa. Emotionaalinen laiminlyönti on ongelmallinen ajatellen 

ammattilaisten kykyä puuttua tai tunnistaa tällaisia tilanteita. (Hurtig 2003, 106-107.)  

 

Emotionaalisesti kaltoinkohtelevat vanhemmat välittävät käytöksellään lapselleen 

käsityksen hänen kelvottomuudesta. Emotionaalisesti kaltoinkohtelevat vanhemmat 

suhtautuvat lapsen tunnetarpeisiin välinpitämättömästi eivätkä he huolehdi lapsen 

turvallisuudesta. (Sinkkonen 2005, 75-86.) Sinkkosen näkemys lapsen emotionaalisesta 

kaltoinkohtelusta menee mielestäni asia sisällöltään limittäin Puolimatkan määritelmän 

kanssa, jonka mukaan vanhemman välinpitämätön kasvatusasenne on lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua. Puolimatka tarkoittaa välinpitämättömällä kasvatustyylillä vanhemman 

tarvetta tyydyttää omia tarpeitaan lapsen kautta. Toisin sanoen lapsi oppii tavan toimia, 

joka tyydyttää mahdollisimman hyvin vanhemman tarpeita. (Puolimatka 2004, 50.) 
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3.  TUTKIMUSAINEISTO  

Tutkimukseni keskittyi tarkastelemaan sosiaalityöntekijöiden kielellistä tuotosta 

määrittämään lapsen henkistä kaltoinkohtelua, ryhmäkeskustelun vuorovaikutusta sekä 

sitä miten sosiaalityöntekijät kokivat lastensuojelun voivan auttaa henkistä 

kaltoinkohtelua kokenutta lasta. Tiedonkeruun motiivina oli pohtia sitä, miten 

sosiaalityöntekijät sanoittavat henkistä kaltoinkohtelua ja miten lastensuojelussa 

voidaan siihen puuttua. Nämä tutkimuskysymykset johdattelivat minua pohtimaan sitä, 

konkretisoituuko lapsen henkinen kaltoinkohtelu käytännön työssä ja kuinka 

lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokevat pystyvänsä auttamaan kaltoinkohdeltua lasta.  

 

 

3.1 Ryhmäkeskustelu aineiston keruun välineenä 

Tutkielman aineistonkeruu tapahtui etukäteen sovitussa ja järjestetyssä tilanteessa. 

Tiedonkeruumetodina toimi ryhmäkeskustelu. Ryhmäkeskustelua on kutsuttu myös 

nimillä focus group, group interview, group discussion (Valtonen 2005, 223). Tässä 

tutkielmassa ryhmäkeskustelulla tarkoitetaan järjestettyä keskustelutilaisuutta, jossa 

joukko siihen osallistuvia ihmisiä keskustelee ennalta määritellystä aiheesta 

vapaamuotoisesti (Bloor ym.2001; Fern 2001; Morgan 1988; 1993; Stewart & 

Shamdasani 1990 ref. Valtonen 2005, 223). Ryhmäkeskustelun osallistujamäärään 

vaikuttivat tutkittava aihe ja tutkimuspaikka. Oma roolini ryhmäkeskustelussa oli 

osallistua keskusteluun, mutta toimia myös keskustelua ohjaavana ryhmän jäsenenä.  

Rooliani ryhmäkeskustelussa on kutsuttu ryhmän vetäjäksi tai moderaattoriksi 

(Valtonen 2005, 223).  

 

Ryhmäkeskustelu eroaa ryhmähaastattelusta lähinnä ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen 

kautta. Ryhmäkeskustelussa ryhmän vetäjä pyrkii omalla panoksellaan tukemaan 

ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. Ryhmäkeskustelussa ryhmän vetäjä voi 

aktivoida ryhmää esittämällä eri kysymyksiä tutkittavasta aiheesta tai elävöittää ryhmän 

keskustelua esittämällä aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä. Ryhmäkeskustelussa 
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ryhmän jäsenien välille muodostuva vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeää. 

Ryhmäkeskustelun tavoitteena on tuottaa vuorovaikutuksen kautta tutkimustietoa. 

Ryhmähaastattelussa taas ryhmän vetäjän rooli on kysyä kysymyksiä yksitellen 

ryhmänsä jäseniltä. Ajatuksena ryhmähaastattelussa on yksilöhaastattelun tekeminen 

ryhmässä. (Valtonen 2005, 223-224.) 

 

Miksi olen valinnut ryhmäkeskustelun tämän tutkielman tiedonkeruumetodiksi? 

Tiedonkeruu tapahtui tiimissä, missä ryhmässä tekeminen ja tiimityö ovat ensisijaisen 

tärkeitä asioita.  Tiimin sosiaalityöntekijöiden yhtenä työtapana on mielipiteiden vaihto, 

kommentointi ja palautteen antaminen työkaverille. Jokaisen tiimin jäsenen panos 

arviointityössä on ensisijaisen tärkeää. Ryhmän johtavan sosiaalityöntekijän rooli on 

verrattavissa ryhmäkeskustelun moderaattorin rooliin. Tosin johtava sosiaalityöntekijä 

tekee lastensuojelulliset päätökset viime kädessä, mutta pyrkii kysymyksillään 

ohjaamaan tiimin sosiaalityöntekijöiden ajattelua ja tukemaan esittämillään 

kysymyksillä arviointityön tekemistä. Sosiaalityöntekijät, jotka osallistuvat aineistoni 

keruuseen ovat työskennelleet lastensuojelussa 3-8 vuotta. Tämä oli yksi syy, miksi 

valitsin ryhmän tutkielmani aineistonkeruuseen. Heille on kertynyt ammatillista tietoa ja 

kokemusta lastensuojelusta sekä näkemystä koskien lapsen henkistä kaltoinkohtelua.   

 

Ryhmäkeskustelun lähtötilanteeseen vaikuttaa, ovatko ryhmän jäsenet toisilleen jo 

entuudestaan tuttuja vai onko ryhmä muodostettu tuntemattomista jäsenistä (Valtonen 

2005, 229). Minun motiivini ryhmäkeskustelun toteuttamiselle Korso-Koivukylän 

lastensuojelun vastaanottoryhmässä liittyi ajatukseen tiimin jäsenten yhteisestä 

intressistä koskien tiedon saantia tutkittavasta kohteesta eli lapsen henkisestä 

kaltoinkohtelusta. Ajatustani tukee Valtosen näkemys ryhmän koostamisesta 

samanlaisuus-erilaisuus ajatukseen nojaten. Ryhmän jäsenten samanlaisuus ja toisaalta 

yhteinen kiinnostuksen kohde motivoi ryhmää keskustelemaan yhteisestä aiheesta. 

(Valtonen 2005, 229.) 
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 3.2 Ryhmäkeskustelun kulku ja tutkimusympäristö 

Tutkimusympäristönä toimi Korso-Koivukylän lastensuojelun avopalveluiden 

toimintayksikkö. Tässä kappaleessa esittelemäni kuvaus toimintayksiköstä, sen 

rakenteista ja Vantaan kaupungin lastensuojelun avopalveluiden toimintayksiköiden 

lukumäärästä ovat aineistonkeruun ajalta. Sittemmin nämä ovat muuttuneet 

lastensuojelun avopalveluissa tapahtuneen organisaatiomuutoksen myötä.  

 

Korso-Koivukylän lastensuojelun avopalvelut kuuluvat Vantaan kaupungin 

perhepalveluihin. Vantaan Kaupungissa on neljä lastensuojelun avopalvelujen 

toimintayksikköä, joista Korso-Koivukylän toimintayksikkö muodostaa yhden. Korso-

Koivukylän lastensuojelun avopalveluiden toimintayksikössä työskentelee yksi esimies, 

kolme johtavaa sosiaalityöntekijää, 14 sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaaja ja 

kolme perhetyöntekijää. Olen valinnut tutkimusympäristökseni Korso-Koivukylän 

lastensuojelun, koska työskentelen siellä vastaanottoryhmän sosiaalityöntekijänä ja 

minulle on työni kautta herännyt kiinnostus lapsen henkistä kaltoinkohtelua kohtaan. 

Aineistonkeruu tapahtui työyksikössämme toimivassa vastaanottoryhmässä. 

Vastaanottoryhmä on akuutti- ja päivystysluontoinen ryhmä, missä työskentelee kolme 

sosiaalityöntekijää ja yksi johtava sosiaalityöntekijä.  Vastaanottoryhmän tehtävänä on 

vastaanottaa lastensuojeluilmoituksia, arvioida lastensuojeluilmoitusten akuuttius sekä 

arvioida johtaako saapunut lastensuojeluilmoitus laajempaan lastensuojelutarpeen 

selvitykseen. Vastaanottoryhmän työn ensisijaisena tehtävänä on puuttua akuutteihin 

välittömästi puuttumista vaativiin asiakastapauksiin. Vastaanottoryhmä käy läpi 

päivittäin suurimman osan Korso-Koivukylän lastensuojelun avopalveluihin saapuneista 

lastensuojeluilmoituksista ja arvioi niiden kiireellisyyttä. Osa saapuneista 

lastensuojeluilmoituksista on jo työskentelyssä alueen suunnitelmallisessa 

sosiaalityössä, joten alueen vastuusosiaalityöntekijä poimii saapuneiden 

lastensuojeluilmoitusten listalta aktiiviasiakkuudessa olevat. Saapuneet 

lastensuojeluilmoitukset on luokiteltu huolenaiheiden mukaisesti kolmeen eri luokkaan: 

1) Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve 2) kehitystä vaarantavat olosuhteet 3) 

Lapsen/nuoren oma käytös.  
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Ryhmäkeskustelu toteutettiin toimistomme neuvotteluhuoneessa. Olimme kokoontuneet 

istumaan huoneessa sijaitseville sohville. Tarjosin ryhmäkeskustelussa ryhmälle kahvia 

ja keksejä. Ryhmäkeskustelu eteni laatimani keskustelurungon avulla. Keskustelurunko 

toimi ryhmäkeskustelun tukena. Olin asettanut ryhmäkeskusteluhuoneen seinälle niin 

sanotun muistilistan, johon oli koottuna tutkimukseni tavoitteet 1) kerätä tietoa lapsen 

henkisestä kaltoinkohtelusta 2) tuottaa tietoa lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta 

käytännön työn tarpeisiin ja myös kaltoinkohtelun ongelman tunnistamiseen käytännön 

työssä, 3) pohtia mitkä mahdollisuudet lastensuojelulla on auttaa henkistä 

kaltoinkohtelua kokenutta lasta, 4) tuoda esille kuinka kaltoinkohtelun ongelma voidaan 

konkretisoida käytännön työssä, sekä arvioida kuinka lastensuojelun sosiaalityöntekijät 

kokevat pystyvänsä auttamaan kaltoinkohdeltua lasta. 

 

Olin toimittanut ryhmäläisilleni tutkimussuunnitelmani luettavaksi neljä päivää ennen 

ryhmäkeskustelua. Johdattelin ryhmäkeskustelun alussa tutkimusryhmäni aiheeseen 

kertomalla tutkielmastani ja työn tavoitteesta sekä esitin ryhmälle tutkielmani 

tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen laitoin nauhurin päälle. Keskustelu lähti liikkeelle 

ensimmäisestä aiheesta, joka liittyi sosiaalityöntekijöiden omiin käsityksiin henkisestä 

kaltoinkohtelusta. Tässä kohtaa huomio kiinnittyi lähinnä siihen kuinka 

sosiaalityöntekijät määrittävät lapsen henkistä kaltoinkohtelua. Pyysin ryhmää 

kertomaan, mitä lapsen henkinen kaltoinkohtelu heidän mielestään on. Tämä keskustelu 

eteni ehkä hieman odottavaisesti. Huomasin, että nauhurin läsnäolo vaikutti vielä 

ryhmän vuorovaikutukseen. Minua jännitti aluksi tutkielman aiheen esittely ryhmälle, 

oma rooli ryhmään osallistuvana ja keskustelua ohjaavana jäsenenä. Kokemukseni oli, 

että ryhmän jäsenet olivat tässä vaiheessa arkoja ottamaan puheenvuoroa itselleen ja 

puheenvuoron vaihtumisen välissä oli pitkiä noin 10-20 sekuntia kestäviä taukoja. 

Alussa huomasin ryhmäläisten olevan puhuessaan hyvin tietoisia itsestään ja 

ryhmäläiset olivat hyvin tarkkoja omista vastauksistaan. Sosiaalityöntekijät toivat omia 

kokemuksia esille, mutta eivät tarttuneet niin aktiivisesti toistensa esittämiin 

näkökulmiin. Tässä vaiheessa ryhmäkeskustelun kriteerit eivät täyttyneet. 

Vuorovaikutus ryhmässä ei ollut vielä kovin keskustelevaa.  
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Ensimmäisen aiheen jälkeen siirryimme seuraavaan aiheeseen, joka liittyi 

lastensuojelun näkökulmaan. Pyysin ryhmääni keskustelemaan siitä, miten lapsen 

henkinen kaltoinkohtelu työntekijöiden näkökulmasta näyttäytyy lastensuojelussa, 

miten se on tunnistettavissa ja mitä vaikutuksia he ovat huomanneet sillä olevan lapsiin. 

Tässä vaiheessa keskustelu vapautui ja muuttui luontevammaksi. Ryhmäläiset 

elävöittivät näkemyksiään todellisten asiakastapausten avulla. Keskustelu oli jatkuvaa ja 

ryhmäläisten keskinäinen vuorovaikutus parani. He olivat aktiivisesti 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tässä vaiheessa ilmassa ei ollut enää jännitystä, mikä 

vaikutti myös minuun vapauttavasti.  

 

Tämän jälkeen esittelin ajatuksen siitä, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokevat 

voineensa vaikuttaa tai auttaa kaltoinkohtelua kokenutta lasta. Tässä keskustelussa 

ryhmäläiset toivat myös yleisesti esille näkemystään siitä, miten kokevat lastensuojelun 

ylipäätänsä pystyvän auttamaan. Viimeisen aiheen kohdalla ryhmäläisten keskustelu oli 

runsasta ja välillä keskustelu palasi jo aikaisemmin keskusteltujen aiheiden ympärille.  

En kokenut tässä vaiheessa tarvetta rajata sosiaalityöntekijöiden keskustelua tai ohjata 

takaisin viimeisen aiheen pariin, koska koin käydyn keskustelun hyvin hedelmällisenä 

ja aihetta täydentävänä keskusteluna. Loppua kohden keskustelu pääsi mielestäni vaihe 

vaiheelta yhä syvemmälle ja ryhmäläisten vuorovaikutus oli keskustelevaa ja toisten 

mielipiteisiin tartuttiin aktiivisesti. 

 

Koin haasteelliseksi oman asemani tiedonkeruussa, koska aineistonkeruu tapahtui 

työpaikassani. Koin jonkinlaista rooliristiriitaa asemani suhteen, koska toimin 

ryhmäkeskustelussa sekä sosiaalityöntekijänä että tiedon kerääjänä ja keskustelun 

kulusta vastaavana jäsenenä. Analysoin omaa rooliani ryhmäkeskustelun jälkeen ja 

kokemukseni oli, että roolini oli vahvemmin ryhmäkeskustelua motivoivana ja 

keskustelua eteenpäin vievänä kuin aktiivisesti keskusteluun osallistuvana jäsenenä. 

Koen rooliristiriidan vaikuttaneen omaan asemaani tiedon tuottajana ja osallistuin 

mielestäni keskusteluun turhan arasti. Olin sisäistänyt tiedon kerääjän roolin 

vahvemmin ja toimin siinä näkemykseni mukaan aktiivisemmin. Ryhmäkeskustelun 

aikana mieleeni tuli ajatuksia ryhmän johdattelusta.  Mietin johdattelenko ryhmääni 
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liikaa tutkielmani tavoitteiden suuntaisesti vai onko ryhmäläisillä oikeasti tilaa tuottaa 

omia ajatuksiaan. Pohdin myös sitä, oliko ryhmäkeskustelun alussa pitämäni johdatus 

aiheeseen riittävä motivoidakseen ryhmää keskusteluun? Myös roolini aineiston 

kerääjänä poikkesi roolistani lastensuojelun sosiaalityöntekijänä.  

 

Oma kokemukseni ryhmäkeskustelusta on positiivinen. Keskustelutilanne oli erilainen 

ryhmän vuorovaikutuksen osalta, koska tiimin johtava sosiaalityöntekijä osallistui 

ryhmäkeskusteluun yhtenä ryhmän jäsenenä ja minun roolini taas oli keskustelun 

ohjaaminen, aktivointi sekä myös keskusteluun osallistuminen. Koin oman roolini 

ryhmän vetäjänä haastavaksi, koska olemassa oleva tieto tutkittavasta kohteesta saattoi 

huomaamattani johdatella keskustelua haluamaani suuntaan. Minun tulikin aktiivisesti 

kiinnittää huomiotani siihen, etten esittänyt johdattelevia kysymyksiä ryhmälleni. Pyrin 

omalla toiminnallani aktiivisesti kannustamaan ryhmääni keskusteluun.  

 

Ryhmäkeskustelussa oli havaittavissa, että ryhmän jäsenten samanlaisuus ja toisaalta 

yhteinen kiinnostuksen kohde motivoi heitä keskustelemaan yhteisestä aiheesta.  

Sosiaalityöntekijät keskustelivat hyvässä hengessä aiheesta ja toivat useaan otteeseen 

esille sen, kuinka ovat miettineet työnsä kautta lapsen henkistä kaltoinkohtelua ja sen 

näkymättömyyttä käytännön työssä. Yhteinen mielenkiinnon kohde vaikutti ryhmän 

vuorovaikutukseen. Mielestäni ryhmän keskinäinen vuorovaikutus toimi hyvin eikä 

ryhmäläisiä hävettänyt tuoda esille omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. 
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4. TUTKIELMAN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

 

4.1. Sosiaalinen konstruktionismi 

Tukeudun tutkielmassani sosiaaliseen konstruktionismiin tieteen filosofiana. Tämä 

tarkoittaa tässä sitä, miten tutkielmani aineiston keruuseen osallistuneiden 

sosiaalityöntekijöiden määritykset henkisestä kaltoinkohtelusta ovat muotoutuneet 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa eli järjestetyssä ryhmäkeskustelu tilanteessa. Ian 

Hacking (2009, 175-179) on pohtinut lapsen kaltoinkohtelua sosiaalisen 

konstruktionismin näkökulmasta. Hackingin mukaan lapsen kaltoinkohtelu käsitteenä 

on todellista. Kun taas idea lapsen kaltoinkohtelusta on sosiaalisesti tuotettu tai 

muokattu, koska sitä arvioidaan sosiaalisessa ympäristössä.  Hacking painottaa, että 

käytössämme olevia käsitteitä, käytäntöjä ja instituutioita muokataan niissä tilanteissa, 

joissa ne aktiivisesti vaikuttavat meidän elämäämme. (Mt., 175-179.) Hackingin 

ajatukseen peilaten koen, että aineiston keruuseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden 

määritelmät henkisen kaltoinkohtelun käsitteelle ovat muokkautuneet sosiaalisessa 

vuorovaikutustilanteessa eli ryhmäkeskustelussa ja niitä on arvioitava ajassa ja paikassa. 

 

Merja Anis (2008, 68-71) on väitöskirjassaan käyttänyt sosiaalista konstruktionismiä 

tutkiessaan lastensuojelun sosiaalityössä toteutuvaa kielellistä toimintaa, kasvokkain 

tapahtuvia vuorovaikutusprosesseja sekä työstä ja asiakkuudesta rakentuvia tulkintoja. 

Anis viitaa Vivian Burrin jaotteluun sosiaalisen konstruktionismin neljästä 

perusolettamuksesta. Burrin mukaan sosiaalisen konstruktionismin perusolettamuksia 

ovat: sosiaalisessa konstruktionismissä objektiivinen tieto ei ole mahdollista, tieto 

rakentuu historiallisesti ja kulttuurisesti, tietoa tuotetaan ja ylläpidetään sosiaalisessa 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä tieto ja sosiaalinen toiminta ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. (Burr 1995 ref. Anis 2008, 68-71).  Näkökulmaa siitä, 

että sosiaalisessa konstruktionismissä objektiivinen tieto ei ole mahdollista, tukee Ian 

Hackingin (2009, 175-179) käsitys lapsen henkisen kaltoinkohtelun käsitteen 

todellisuudesta. Henkistä kaltoinkohtelua koskevat tulkinnat ovat ihmisten välisten 

vuorovaikutusten ja niistä seuranneiden tulkintojen tuotosta. Henkisen kaltoinkohtelun 
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käsite on tutkielmassani objektiivinen tietoon perustuva käsite, joka muokkautuu 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sosiaalityöntekijän subjektiiviseksi näkemykseksi.  

 

Tiedon historiallinen ja kulttuurinen rakentuminen näkyvät aineistossani 

sosiaalityöntekijöiden tavassa tulkita henkistä kaltoinkohtelua. Sosiaalityöntekijöiden 

tietoisuus henkisestä kaltoinkohtelusta lisääntyy, mitä kauemmin he toimivat 

lastensuojelussa sosiaalityöntekijöinä. He ovat ammatillisuuden myötä oppineet 

jäsentämään lapsen henkistä kaltoinkohtelua lastensuojelun ympäristöön 

kokemuksellisen tiedon kautta. Myös sosiaalityöntekijöiden oma historia ja elämän 

kokemus näkyivät heidän tavassaan jäsentää lapsen henkistä kaltoinkohtelua. He 

pystyivät tarkastelemaan henkistä kaltoinkohtelua useasta eri näkökulmasta esimerkiksi 

ottaen huomioon ajan muutoksen vaikutus asian käsitteellistämisessä. Lapsen 

kurittaminen ja vanhemman tahdon tyydyttäminen ovat heidän näkökulmastaan ennen 

olleet hyväksyttäviä asioita. 

  

Tiedon tuottaminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, on tutkielmassani tulkittavissa 

samalla tavalla kuin Aniksen (2008, 68-71) tutkimuksessa. Sosiaalityöntekijöiden 

tietoisuutta lapsen kaltoinkohtelusta ylläpitää asiakkaiden kohtaaminen ja erilaisten 

ongelmien selvittäminen. Työntekijän näkökulma laajenee kokemuksen myötä ja 

kaltoinkohtelun merkkien tunnistaminen helpottuu. 

 

Viimeinen sosiaalista konstruktionismiä selvittävä olettamus tiedon ja sosiaalisen 

toiminnan keskinäisestä vuorovaikutuksesta on lastensuojelun näkökulmasta nähtävissä 

myös tiedon konkretisoitumisena ongelmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli 

sosiaalityöntekijä arvioi saamansa tiedon perusteella lapsen kasvun ja kehityksen olevan 

vaarassa, voi tämä tieto johtaa lastensuojelullisiin toimenpiteisiin.  

 

 Sosiaalisen konstruktionismin neljä perusolettamusta asettuvat hyvin oman tutkielmani 

viitekehykseen ja koen ne käyttökelpoiseksi tutkielmani metodologiassa. 
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4.2 Aineiston analyysimenetelmänä diskurssianalyysi 

Tutkielmani aineiston analyysimenetelmänä käytän diskurssianalyysiä, koska 

mielenkiintoni kohdistui analysoimaan sosiaalityöntekijöiden kielellistä vuorovaikutusta 

ja siinä tuotettuja henkisen kaltoinkohtelun määritelmiä. Diskurssianalyysi on 

konstruktionistiseen viitekehykseen nojautuva, koska kielenkäyttö nähdään sosiaalisena 

toimintana ja näin ollen ympäröivän sosiaalisen todellisuutemme muokkaajana.  

(Jokinen ym. 1999.) Aineiston keruu tapahtui sosiaalisessa ryhmäkeskusteltutilanteessa 

ja ryhmäkeskusteluun osallistuneet sosiaalityöntekijät olivat puheen välityksellä 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. Sovellan tutkimuksessani Jokisen ja Juhilan ja Suonisen 

(1999) näkemystä diskurssianalyysistä.  Jokinen ym. ovat käsitelleet diskurssianalyysiä 

tutkimusmenetelmänä sekä analyysitapana. He ovat käsitelleet diskurssianalyysiä 

yhteiskuntatieteiden omaksumana diskurssianalyysin suuntauksena, jonka 

muotoutumiseen on vaikuttanut brittiläinen suuntaus. Ymmärrän diskurssianalyysin 

Jokisen ja Juhilan ja Suonisen tavoin analyysimenetelmänä, jossa kielenkäytön avulla 

rakennetaan sosiaalista todellisuutta. Tutkielmassani analysoin diskurssianalyysin avulla 

ryhmäkeskusteluun osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden käyttämää kieltä eli 

määritelmiä lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta. 

 

Diskurssianalyysin päähuomio keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sen 

erittelemiseen.  Jokinen, Juhila ja Suoninen ymmärtävät vuorovaikutuksen kasvokkain 

tapahtuvana keskusteluna, kommunikaationa tekstien välityksellä sekä historiallisena 

vuorovaikutuksena. Vuorovaikutuksessa ihmiset vaihtavat ajatuksiaan ja käsityksiään 

ympäröivästä sosiaalisesta todellisuudesta ja tätä kautta luovat sosiaalista maailmaansa. 

( Jokinen ym. 1999, 11.) Ymmärrykseni vuorovaikutuksesta käsittää ihmisten välisen 

kielellisen ja tai kirjallisen kommunikaation, jonka välityksellä luodaan sosiaalista 

todellisuutta. Etenkin tässä tutkielmassa vuorovaikutus ymmärretään kielellisenä 

kommunikaationa ja päähuomio keskittyy ryhmän jäsenten väliseen kielelliseen 

vuorovaikutukseen. 
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Diskurssianalyysi lähtee liikkeelle ihmisten välisen kielenkäytön tarkastelusta. Tärkeää 

on ottaa huomioon, että kielenkäyttö on toimintaa, jota tarkastellaan aina sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. (Potter & Wetherell 1987, 6-8.) Sosiaalityöntekijät määrittivät 

puheessaan näkemyksiään lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta. Tätä näkemystä apuna 

käyttäen peilasin heidän määritelmiään henkisestä kaltoinkohtelusta lastensuojelun 

näkökulmaan. Aineistonanalyysi vaiheessa tutkin sitä, millaisia vallitsevia määritelmiä 

aineistoista löytyi.  

 

Diskurssianalyysiä tehdessä lähdetään yleensä liikkeelle arvioimalla millaista sanastoa 

tutkittavasta kohteesta käytetään puheessa. Sosiaalityöntekijöiden antamat käsitteet ja 

ilmaisut kaltoinkohtelulle, voivat tuoda esille heidän arvomaailmaansa sekä asioita, joita 

he kokivat itsestään selvyyksinä. Tämän lisäksi kielenkäyttö paljastaa kielenkäyttäjän 

moraalin sekä arvostuksen kohteet. Vaikkakin diskurssianalyysi nähdään kielenkäytön 

analyysin tapana, se ei pois sulje tekoja vaan päinvastoin. Puhe ja teot nähdään 

toimintana joka vaikuttaa sosiaalisen todellisuuden muotoutumiseen. (Suoninen 1999 

17-20.) 

 

Anis on esitellyt tutkimuksessaan diskurssianalyysin eri käsitteet ja mukauttanut ne 

omaan analyysiinsä. Anis on käyttänyt tulkintaresurssin käsitettä analysoidessaan 

kulttuuriartikkelin ”kulttuuripuhetta”. Tulkintaresurssin käsite on käyttökelpoinen myös 

tässä tutkielmassa. Tulkintaresurssin käsite kuvaa niitä tilanteita ja merkityksiä, joissa 

ihminen puheensa kautta tekee asiat ymmärrettäviksi sekä itselleen että toisille. (Jokinen 

& Juhila 1999, 65 ref. Anis 2008, 71-72.) Olen analysoinut sosiaalityöntekijöiden 

käyttämiä merkityksiä selittämään henkistä kaltoinkohtelua.  Anis on käyttänyt 

kehyksen käsittettä, joka on verrattavissa diskurssin käsitteeseen. Kehysanalyysiä hän 

käytti analysoidessaan pienempiä ja yksityiskohtaisempia puhetilanteita. (Mt., 71-72.) 

Itse kiinnitin huomioni diskursseihin, joita sosiaalityöntekijät käyttivät tietyissä 

keskustelutilanteissa. Lisäksi diskursseja on tulkittu tilannesidonnaisesti. Kiinnitin 

analyysin teon edetessä huomioni myös siihen millaisia valta-asemia sosiaalityöntekijät 

ottivat puhuessaan ja määritellessään lapsen henkistä kaltoinkohtelua.  Anis on 
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käyttänyt puhuja-aseman käsitettä selittämään keskustelutilanteissa muodostuvia valta-

asemia (Raitakari 2004; 2006 ref. Anis 2008, 73-74).  

Olen huomioinut tämän tutkielman aineistonanalyysissä edellä mainitsemani tutkijoiden 

kuvaukset diskurssianalyysistä ja sen luonteesta. Olen käyttänyt diskurssianalyysiä tässä 

tutkielmassa aineistosta nousseiden kielellisten merkitysten ja ilmaisujen 

käsitteellistämiseen. Toisin sanoen huomioni on kiinnittynyt sosiaalityöntekijöiden 

kielelliseen vuorovaikutukseen.   

 

 

 

5. ANALYYSI LAPSEN HENKISESTÄ KALTOINKOHTELUSTA 

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA 

 

5.1 Analyysin kulku 

Aloitin aineiston käsittelyn lukemalla litteroidun aineiston läpi muutaman kerran ennen 

varsinaista analyysiä. Litteroitua aineistoa oli yhteensä 21 sivua. Aineisto oli 

suhteellisen nopeasti hahmotettavissa, koska sivumäärällisesti litteroitu aineisto on 

pieni. Tutkielmani on mikrotutkimusta ja koin aineiston riittäväksi koska keskityin 

analyysissä yksityiskohtaisesti huomioni sosiaalityöntekijöiden määritelmiin ja 

ilmaisuihin. Kiinnitin aluksi huomiota aineistosta nouseviin vallitseviin määreisiin eli 

käsitteisiin, joita sosiaalityöntekijät käyttivät useasti kuvaamaan lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua. Kopioin ja siirsin vallitsevat määreet tyhjälle word-kirjoitusalustalle. 

Seuraavaksi keskityin siihen, millaisia määritelmiä sosiaalityöntekijät yleensä antoivat 

lapsen henkiselle kaltoinkohtelulle. Huomioni kiinnittyi lähinnä siihen, millaisia 

kielellisiä keinoja sosiaalityöntekijät ovat käyttäneet määritellessään lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua (Jokinen & Juhila 1999, 66). Käytin tulkintaresurssin käsitettä 

kuvaamaan niitä tilanteita ja käsitteitä, joilla sosiaalityöntekijät tekivät henkistä 

kaltoinkohtelua määrittävän puheensa sekä itselleen että muille ryhmäläisille 

ymmärrettäväksi. Tarkastelin myös sitä, miten sosiaalityöntekijät ilmaisivat kokevansa 
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lastensuojelun roolin. Analyysin kiinnostavin vaihe oli tarkastella millaisia puhuja-

asemia sosiaalityöntekijät ottivat määrittäessään lapsen henkistä kaltoinkohtelua.  

 

Aineistosta nousivat vallitseviksi lapsen henkistä kaltoinkohtelua kuvaaviksi 

määritelmiksi välinpitämättömyys, joka voi olla passiivista tai aktiivista, aikuisen 

itsekäs käytös, lapsi vastuunottajana, lapsen syyllistäminen sekä omana luokkanaan 

lapsen henkisen kaltoinkohtelun sanoittamisen vaikeus. Muodostin kolme kategoriaa 

näiden vallitsevien määritelmien pohjalta kuvaamaan lapsen henkisestä kaltoinkohtelua: 

1. Vanhemman käyttäytyminen, 2. Lapsen asema perheessä, 3. Tunnistamisen vaikeus. 

Käsittelen tässä luvussa vallitsevia kategorioita tarkemmin aineisto-otteiden avulla. 

Analysoin kategoriat yksi kerrallaan ja kiinnitin huomioni myös siihen, millaisia 

määritelmiä sosiaalityöntekijät käyttivät lastensuojelun roolista sekä millaisista puhuja-

asemista käsin he tekivät määritelmiä. Kunkin kategorian analysoinnin jälkeen esittelen 

näiden pohjalta saadut tutkimustulokset. 

 

 Ryhmäkeskusteluun osallistui vastaanottoryhmän johtava sosiaalityöntekijä, joka on 

työskennellyt lastensuojelussa 3,5. vuotta. Hänen koodi otteissa on JV.  Koodi STT 1 

kuvaa sosiaalityöntekijää, joka on ollut lastensuojelussa 8.vuotta. Toinen 

vastaanottoryhmän sosiaalityöntekijöistä esiintyy otteissa koodilla STT 2.  Hän on 

toiminut lastensuojelun sosiaalityöntekijänä 8,5.vuotta. Itseäni kuvaava koodi on MN. 

Olen työskennellyt lastensuojelussa 3.vuotta. Koen, että edellä esittelemäni taustatiedot 

sosiaalityöntekijöistä ovat riittävät käyttämäni analyysimenetelmän kannalta, koska en 

kiinnitä analyysissä huomiota sosiaalityöntekijöiden työkokemukseen tai muihin 

taustatietoihin kuten sukupuoleen tai ikään. Ryhmäkeskusteluun osallistuneet 

sosiaalityöntekijät olivat kokeneempia kuin työyksikön muut työntekijät keskimäärin. 

Koen tämän luotettavuutta lisäävänä seikkana, koska sosiaalityöntekijöiden työkokemus 

näkyy heidän kyvyssään hahmottaa lapsen kasvua ja kehitystä vaarantavia tekijöitä 

lastensuojelulain mukaan sekä tunnistaa lastensuojeluasiakkuuden perusongelmat. 

Työntekijän itsensä reflektointi ja oman työn arviointi on sitä kriittisempää, mitä 

pidempään työntekijä on alalla ollut ja epäkohtien huomioiminen on myös mahdollista. 
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5.2 Vallitsevat määritelmät 

 

5.2.1 Vanhemman käyttäytyminen 

Vanhemman käyttäytyminen osoittautui tässä tutkielmassa merkittäväksi kategoriaksi 

selitettäessä lapsen henkistä kaltoinkohtelua. Ensinnäkin vanhemman kaltoinkohteleva 

käytös määrittyy sosiaalityöntekijöiden puheessa vanhemman välinpitämättömyytenä 

lastaan kohtaan: 

 

Ote 1. 

(STT 2) Niin miten mä miellän henkisen kaltoinkohtelun. Se on kahdella tasolla 

tavallaan. Sitä on niin kun suoranaista, jolloin lasta haukutaan, mollataan, moititaan ja 

latistetaan sillä tavalla ja toisaalta sit semmosta et mitätöidään jätetään huomioimatta 

kokonaan mitätöidään pois olemassa olosta eli sitä voi tehä kahdella tavalla joko 

suoraan haukkumalla ja pistämällä ihan näin tai sit just mitätöimällä ja jättämällä pois. 

(STT 1) Mutta se on varmaan sellaista passiivista välinpitämättömyyttä ja sit sitä 

aktiivista. Eli se sellainen mitätöiminen ja syrjäyttäminen ja mollaaminen on aktiivista 

oikeistaan. 

(JV) Minulle tulee sillä lailla mieleen, että jos on vaikka yksinhuoltaja äiti ja on 

masentunut joka ei välttämättä huomaa sitä et kyllä minusta sillä lailla voi olla et se ei 

oo niin tiedostetusti tehtyä. 

(STT 2) Sit ne on varmaan monen sukupolven takaa tulevia asioita. Se sama malli on 

ollut siinä perheessä jo ja tulee niin kaukaa monesti, että missä vaiheessa se pystytään 

pysäyttämään ja millon se pystytään käymään niin läpi. Ehkä se vanhempi joka näin 

tekee on niin syytetty siinä edellisessä polvessa ja sit seuraava etät nämä ei ole niin 

tässä hetkessä tapahtuvia juttuja. 

 

Sosiaalityöntekijät jaottelevat lapseen kohdistuvaa välinpitämättömyyttä otteessa 1. 

joko passiiviseksi tai aktiiviseksi. STT 2:n käyttämä tulkintaresurssi jakaa 
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kaltoinkohtelun kahdella eri tasolla tapahtuvaksi toiminnaksi. Hän käyttää sanaa 

suoranaista, jota hän on kuvannut käsitteiden lapsen mitätöiminen, syrjäyttäminen, 

mollaaminen, haukkuminen ja moittiminen avulla. Toiset vuorovaikutuksessa olleet 

sosiaalityöntekijät määrittelevät passiivisena välinpitämättömyytenä lapsen 

mitätöimisen, koska lapsen mitätöiminen nähdään joissakin tilanteissa olevan 

tiedostamatonta. Sosiaalityöntekijöiden toisistaan poikkeavat näkemykset, eivät 

vaikuttaneet heidän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Omaa toisten ajatuksesta 

poikkeavaa näkemystä ei pidetty absoluuttisena totuutena vaan näkemysero tuotiin 

esille käsitteellisenä erona. STT 2 ottaa asiantuntevan puhuja-aseman määritellessään 

välinpitämättömyyden eri muotoja. Hän erottelee välinpitämättömyyden eri muodot ja 

tämän jälkeen toistaa vielä näkemyksensä käyttämällä sanaa eli, joka tekee hänen 

puheenvuorostaan vakuuttavan. Hän tuo jälkimmäisessä puheenvuorossaan esille ajan 

merkityksen määriteltäessä vanhemman välinpitämättömyyttä. Sosiaalityöntekijä 

tukeutuu sukupolven käsitteeseen selittäessään vanhemman käytöksen syitä. Hänen 

näkemyksensä mukaan vanhempi, joka käyttäytyy välinpitämättömästi lastaan kohtaan, 

on voinut joutua edellisessä sukupolvessa syytetyksi. Sosiaalityöntekijä tekee 

kielellisesti ymmärrettäväksi asian monimutkaisuuden selittäessään, että asiat eivät 

tapahdu tässä hetkessä. Syyt vanhemman käytökselle eivät näyttäydy yksinkertaisena, 

mikä tekee myös lastensuojelun puuttumisen haasteelliseksi. 

 

Seuraava lapsen henkistä kaltoinkohtelua määrittävä kuvaus vanhemman lastaan 

laiminlyövästä käytöksestä on aikuisen itsekkyys.: 

 

Ote 2. 

(STT 1) koska on kyl niin paljon vanhempia, jotka lykkää lapsensa vaan jollekin että 

pääsee ulos tai omiin harrastuksiinsa niin niin ne jättää kelle vaan lapset. Tai vaikka lapsi 

ois allerginen ja vanhempi haluaa et perheessä on koira tai hevonen niin sehän siin  sit 

on vaikka lasten lääkäri olisi sanonut että eläimestä pitää luopua. Kyllähän se on sit 

sitä vanhemman itsekkyyttä vaikka on sanottu että mikä on lapselle paha ja sit ne 

valitsee sen mikä on lapselle se paha jos sanotaan näin kärjistäen. Ne on niin väsyneitä. 

Me käytiin torstaina ei, kun perjantaina tekemässä kiireellinen sijoitus. Siinä  äiti kysy 8-v 
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pojalta et haluutko sä lähtee laitokseen. Eihän 8-v tietenkään halua et sit työntekijät ottivat sen 

aikuisen tai vanhemman roolin ja sanoivat et aikuiset päättävät että vastuu ei ole sinulle. 

 

Tulkitsen STT 1:n määritelmän vanhemman itsekkäästä käytöksestä siten, että 

vanhempi laittaa omat tarpeet lapsen tarpeiden edelle. Sosiaalityöntekijä käyttää 

sanavalinnoissaan ilmaisuja, ”vanhempi keskittyy itseensä” ”ja jättää lapsen tarpeet 

taka-alalle”. Hän tekee puheensa ymmärrettäväksi myös lastensuojelun roolin kautta. 

Sosiaalityöntekijän puheesta on tulkittavissa, että lastensuojelun rooli on ollut pysäyttää 

tilanne sijoittamalla lapsi kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Sosiaalityöntekijä ottaa tässä 

asiantuntevan puhuja-aseman. Sosiaalityöntekijä käyttää ilmaisussaan käsitteitä, jotka 

kuvaavat jonkin asian olevan itsestään selviä. Toteamukset ”kyllähän” ja ”ei tietenkään” 

vahvistavat hänen näkemyksensä paikkaansa pitävyyttä luoden kuvan 

sosiaalityöntekijän ammatillisuudesta. Sosiaalityöntekijä puhuu vastuunottajan roolista 

käsin, koska hän on selittänyt ottaneensa kolleegansa kanssa aikuisen roolin 

selvittäessään tilannetta lapselle.  

 

Vanhemman käytöksen kautta määrittyvä lapsen henkinen kaltoinkohtelu selittyy 

sosiaalityöntekijöiden puheessa myös vanhemman tahdon tyydyttämisen ja lapsen 

tarpeiden laiminlyönnin kautta. Tätä tukee otteessa 3. sosiaalityöntekijän käyttämä 

ilmaisu kuten ” lapsi ei kelpaa sellaisenaan vaan hänen tulee olla semmoinen kuin 

vanhempi tahtoo” ja otteessa 4. ”äidillä on niin kova tarve”:  

 

Ote 3. 

(STT 2)  tavallaan semmoinen kaltoinkohtelu et lapsi ei kelpaa sellaisena kun on vaan 

sen pitää olla semmoinen kun vanhempi itse tahtoo . Se on varmaan entisaikaa ollut 

kauhean hyväksytty asia. Lapset on niin kun pitänyt olla ja pitänyt toimia niin kun 

vanhemmat on tahtoneet ja täyttää niitä vanhempien unelmia enemmän.  Musta tuntuu, 

että tähän on herätty nykyään enemmän.   
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Ote 4. 

(STT 2)  jossain näissä caseissä jossa lapset on jätetty kotiin kun äidillä on niin kova 

tarve päästä lomalle, vaikka kiertelemään naapurustoon vaikka kahdeksi viikoksi niin 

näissä tulee kyllä, kun tapaa sen lapsen siellä pihalla, joka kertoo että lapun mukaan 

menee milloin minnekin. Siinä se pieni ihminen kertoo missä milloinkin on niin, siinä 

tulee se että ei tarvii pärjätä ton ikäsen lapsen  niin siinä tulee suoraan päin ettei tarvii 

ees miettii et onko kaltoinkohtelua. 

 

Otteessa 3. sosiaalityöntekijä oikeuttaa puhettaan vertaamalla vanhemman käytöstä 

entisaikaan ja millainen käytös silloin oli hyväksyttävää. Käsitteet kuten ”vanhempi itse 

tahtoo” ja ”vanhemmat tahtoneet” kuvaavat millainen lapsen käytös tyydyttää 

vanhemman tahtoa.  Hän selittää vanhemman kasvatuskäytäntöjen hyväksyttävyyttä 

ajan käsitteen avulla. Sosiaalityöntekijän määritelmän mukaan aikaisemmin oli 

hyväksyttävämpää, että lapsi toimi vanhemman tahdon mukaisesti. Hän toi puheessaan 

myöhemmin esille sen, kuinka nykyaikana lasta kohdellaan yksilöllisemmin kuin ennen. 

Tulkitsen, että lapsen kasvatus ja se mikä on hyväksyttävää, on sidoksissa hyvin 

vahvasti aikaan. Yksilöllisyyden käsite ja sen korostaminen on mielestäni nykyajan 

aikaansaannos.  

 

Sosiaalityöntekijä käyttää otteessa 4. määritelmää ”vanhempien omat tarpeet on niin 

tärkeitä et lapsen tarpeet jää taka-alalle”. Tässä sosiaalityöntekijä korostaa 

vanhempien laiminlyövän lapsensa tarpeita käyttämällä vastakkainasettelua lapsen 

tarpeiden jäävän taka-alalle. Kielellisenä keinona sosiaalityöntekijä käyttää käsitettä 

”taka-alalle” kuvaamaan lapsen tarpeiden toissijaisuutta suhteessa vanhempien 

tarpeisiin. Sosiaalityöntekijä tulkitsee lapsen tarpeita laiminlyövän käytöksen 

vanhemman itsekkäänä toimintana. Sosiaalityöntekijän puhuja-asema otteessa 4. on 

asiantunteva.  Puhuttaessa asiasta sosiaalityöntekijä kuvaa omia tunteitaan käsitteillä 

”suoraan päin” ja ”ei tarvitse edes miettiä”. Käsite suoraan päin kuvaa mielestäni asian 

herättävän puhujalleen epämiellyttävyyden tunteita ja toisaalta tukee sosiaalityöntekijän 
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asiantuntijuutta, koska hän on käyttänyt määritelmää ”ei tarvitse edes miettiä onko kyse 

kaltoinkohtelusta”. Sosiaalityöntekijä sulkee sanavalinnallaan muut vaihtoehdot pois. 

 

Seuraavassa aineisto-otteessa sosiaalityöntekijät kuvaavat lapsen henkisestä 

kaltoinkohtelua vanhemman hylkäävänä käytöksenä. 

 

ote 5. 

(JV) mutta on mulla esimerkki uusperheestä, jossa on miehen yksi oma lapsi ja kaksi 

yhteistä lasta uuden puolison kanssa. Tää oli teini-iässä tää miehen oma lapsi niin tää 

äitipuoli lopetti laittamasta ruokaa tai laitto perheen muille lapsille ruokaa ja tää 

miehen oma lapsi sai eineksiä kaupasta tää äitipuoli lopetti puhumasta pojalle, että se 

poika oli sille niin kun ilmaa 

(MN)  Mitä vaikutuksia siitä oli sille lapselle 

(JV) alkoi tulemaan lintsausta ja päihdekokeilua ja lastensuojeluilmoituksia koulusta ja 

sit kun alettiin selvittämään ilmoja niin näitä asioita selvisi 

(MN) miten sen isä siihen sit suhtautui 

(JV) isä oli tavallaan puun ja kuoren välissä koska hän ymmärsi olevansa tilanteessa, 

että hänen tulee valita omista lapsista jommatkummat et hänen tulee lähteä  tämän 

lapsen kanssa ja jättää nää kaks pienempää kuitenkin omia lapsia myös 

( MN) tekikö mitään ratkasua 

 (JV) ei  

(MN) tekikö lastensuojelu jotain miten niin kun lastensuojelu toimi 

(JV) se meni sit niin pitkälle et se lapsi karkasi kotoa eikä suostunut palamaan ja siinä 

sit jouduttiin tekemään avohuollon sijoitus 

(STT 1) siinä lapsi joutu tekemään sit ratkasun 
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(MN) ja onkohan se ollut rankasu lapselle et hänet sijoitetaan pois vai onko voinut 

kokea sen hyvänä asiana 

 (JV) ei varmaan hyvänä, mutta kahdesta pahasta pienempi paha, koska siellä oli niin 

hirveä olla siellä kotona et ei suostunut enää menemään sinne (.), mutta mitä lapsi toivo 

siinä tilanteessa oli että olisi saanut olla isänsä kanssa, mutta isä ei tehnyt tätä 

ratkaisua 

(STT 1) et lapsen näkökulmasta isä niin kun hylkäsi lapsen 

 

Johtava sosiaalityöntekijä kuvaa isän hylkäävää toimintaa lapsen näkökulmasta 

käyttämällä käsitettä valinta. Hän kertoo puheessaan isän olleen tilanteessa, jossa tämän 

tuli valita lapsen tai puolisonsa väliltä. Tätä tuki määritelmä, jossa johtava 

sosiaalityöntekijä kertoo lapsen alkaneen oireilla kotitilannetta. STT 1 määrittelee isän 

käytöksen merkitsevän lapsen näkökulmasta hylkäämiseksi tulemista, koska isä ei 

omalla käytöksellään estänyt lapsensa karkaamista kotoa.  Lastensuojelun roolia johtava 

sosiaalityöntekijä selittää lastensuojeluilmoituksen ja avohuollon sijoituksen käsitteiden 

avulla. Tulkitsen, että lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat selvittäneet lapsen 

mielipiteen ja kuulleet tämän toiveen päätyessään lapsen sijoittamiseen kodin 

ulkopuolelle. Lapsen vanhempi, tässä tilanteessa isä on suostunut sijoitukseen, koska 

lapsi on sijoitettu avohuollon tukitoimena, mikä perustuu sekä lapsen että vanhemman 

suostumukseen.  

 

Edellä analysoimani käsitteet muodostivat tutkielmani ensimmäisen tutkimustuloksen 

kuvaamaan lapsen henkisestä kaltoinkohtelua. Tutkielmassani lapsen henkinen 

kaltoinkohtelu määrittyi ensinnäkin vanhemman tietynlaisena käytöksenä lastaan 

kohtaan. Tällöin vanhemman käytös on välinpitämätöntä, itsekästä, lapsen tunteita 

laiminlyövää ja omaa etua tavoittelevaa käytöstä. Vanhemman välinpitämätön käytös 

esiintyy joko passiivisena tai aktiivista. Vanhemman passiivinen välinpitämättömyys 

lastaan kohtaan on mitätöimistä tai lapsen tarpeet syrjään työntävää käytöstä, kun taas 

aktiivista välinpitämättömyyttä on lapsen suusanallinen haukkuminen ja mollaaminen. 

Sosiaalityöntekijöille vanhemman itsekäs toiminta merkitsi vanhemman asettavan omat 
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tarpeet lapsen tarpeiden edelle. Toisin sanoen vanhempi laiminlyö omalla käytöksellään 

lapsen tarpeita. Sosiaalityöntekijät ilmaisivat puheessaan lapsen tunnetarpeiden 

huomioimatta jättämisen aiheuttavan lapselle itsetunto ongelmia: 

ote 6 

(STT 1) kun sanotaan et häpeä syntyy hyväksyvän vastavuoroisuuden puutteesta niin 

kyllä sille lapselle tulee häpeää siitä ja häpeää siitä omasta itsestään ja niin kun 

itsetunto ongelmia ja ei varmaan ole edes helppo kertoo niistä asioista jos ajattelee niin 

että vika on itsessä että osaako lapsi edes hakea apua siihen, ja jos ajattelee eteenpäin 

vois kuvitella et masentuu tai vetäytyy 

 

Sosiaalityöntekijöiden kuvauksissa oli tulkittavissa yhtäläisyyksiä Puolimatkan (2004) 

kuvaaman poikkeavan vanhemmuuden käsitteen kanssa. Puolimatkan mukaan 

poikkeavaa vanhemmuutta selittää vanhemman välinpitämättömyys lapsen tarpeille ja 

vanhempien omien tunteiden ja tarpeiden tyydytyksen ensisijaisuus suhteessa lapsen 

tarpeisiin. Vanhempien poikkeava käytös lastaan kohtaan voi johtua siitä, että 

vanhempien kiintymys lapseen on vain omien tunteiden tyydyttämisen edellytys. 

(Puolimatka 2004, 50). Puolimatkan määritelmän mukaiset vanhemman lastaan 

kaltoinkohtelevan käytöksen piirteet, itsekäs ja omia tarpeitaan tyydyttävä toiminta, 

kävi ilmi sosiaalityöntekijöiden keskustelussa, jossa äiti oli lähtenyt etelänmatkalle ja 

jättänyt lapsensa naapurien vastuulle 

 

Lapsen henkinen kaltoinkohtelu määrittyi vanhemman käytöksen kautta.  Tämän 

kuvauksen lisäksi sosiaalityöntekijät ilmaisivat puheessaan lapsen ympäristön ja 

yhteisön merkitystä kaltoinkohtelun ongelman tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. 

Lapsen henkistä kaltoinkohtelua voi ylläpitää myös ympäristö tai yhteisö, jossa lapsi 

asuu. Annlis Söderholmin (2004, 58-59) näkemyksen mukaan lapsen kaltoinkohtelua 

tulee tarkastella sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen että perheen ulkopuolisen 

ympäristön välisen vuorovaikutuksen kautta. Tätä sosiaalityöntekijät määrittivät 

otteessa 7, jossa vanhemman lastaan kaltoinkohtelevaa käytöstä selitettiin myös 

yhteisön hyväksynnän kautta: 
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ote 7. 

 (STT 1) Niin ja nekin voi tulla vähän niin kun rivien välistä, koska kun ne lapset kasvaa 

niihin tilanteisiin niin ei ne lapset osaa valittaa noista kuvioista. Just nää lapset jotka 

löydettiin pihalta, niin eihän ne  lapset osannut valittaa tai ihmetellä et siinä oli mitään 

kummallista ja sit toisaalta se yhteisö missä ne on asunut niin jotenkin naapuritkin on 

hyväksynyt koska ne on tiennyt et se äiti on reissussa ja ei ole ees tavoitettavissa. Et kyl 

aika paljon, kun sille ei oo sanoja niin pitää osaa lukee aika paljon rivien välistä  

 

Lisäksi koen tärkeänä ottaa esille tässä kohdin Bronfenbrennerin teorian lapsen 

sosiaalistumisesta ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä teoria selittää myös edellä 

mainitsemaani ympäristön ja yhteisön vaikutusta kaltoinkohtelun ongelman olemassa 

oloon ja siihen puuttumiseen. Lapseen ja hänen vanhempiinsa vaikuttavat lähiseutu, 

missä he asuvat ja yhteisö mihin he kuuluvat (Gordon 2001, 54-69). 

Sosiaalityöntekijöiden määritelmien mukaan yhteisö voi omalla puuttumisellaan 

vaikuttaa myös lapsen kodin olosuhteisiin ja muutostarpeisiin. Sosiaalityöntekijöiden 

näkemyksen mukaan lapsen henkiseen kaltoinkohteluun puuttuminen on haastavaa, jos 

yhteisö jossa perhe asuu, hyväksyy ja oikeuttaa omalla käytöksellään vanhemman 

kaltoinkohtelevan käytöksen lastaan kohtaan.  

 

Vanhemman ja lapsen välinen tasa-arvoinen vuorovaikutussuhde edesauttaa lapselle 

hyvän ja tasapainoisen itsetunnon ja arvostuksen muodostumista (Puolimatka 2004, 50). 

Vanhempien lastaan kaltoinkohteleva käytös saattaa näkyä lastensuojelun näkökulmasta 

lapsen oireiluna. Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan lapsi voi alkaa 

oireilemaan pahaa oloaan esimerkiksi koulussa lyömällä toista oppilasta tai 

näpistelemällä kaupasta. Toisaalta sosiaalityöntekijöiden puheesta välittyi käsitys, että 

he toivovat yhteistyökumppaneiltaan herkkyyttä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, 

jotta lastensuojelun työntekijät pääsisivät puuttumaan asiaan eivätkä ongelmat etenisi 

liian pitkälle. Söderholmin (2004) näkemys on yhtäläinen sosiaalityöntekijöiden 

näkemyksen kanssa. Söderholmin mukaan viranomaiset usein toivovat lapsen 

kaltoinkohtelu tapauksissa, että jotakin näkyvää tapahtuisi, esimerkiksi lapsella on 
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psykososiaalisia oireita, jotta lastensuojelun viranomaiset pääsevät puuttumaan siihen.  

(Söderholm 2004, 57.) Seuraavassa aineisto-oteessa on kuvaus lapsen 

psykososiaalisesta oirehdinnasta: 

 

Ote 8. 

(STT 1) niin ja onko se jollakin yhteistyökumppaneillakin,  että  se  on joku sellainen 

asia et siitä ei tehdä lastensuojeluilmoitusta koulussa tai neuvolassa, koska se on aika 

vaikee asia sanottaa ja konkretisoida niin kuinka paljon meille jää tulematta niitä 

ilmoja missä oikeesti olisi kyse kaltoinkohtelust mutta sit sitä tilannetta seurataan ja 

tulee se joku sellanen huolenilmaus  et lapsi rupee lyömään koulukavereita koulussa, 

niin se on sit se tilanne jossa selviää et eihän sillä lapsella itse asiassa ollut koko 

kouluaikana asianmukaisia vaatteita  tai et se joutuu viettämään koulun jälkeen paljon 

aikaa yksin koska kyl varmaan se ilmotus kynnyskin tehdä ilmo henkisestä 

kaltoinkohtelusta. En tiedä. 

 

Lapsen henkistä kaltoinkohtelua kuvaa analyysini mukaan vanhemman tietynlainen 

käytös. Lisäksi vanhemman lastaan kaltoinkohtelevaa käytöstä voi ylläpitää ympäristö 

ja yhteisö, jossa perhe asuu. Vanhemman laiminlyövä käytös voi näkyä lapsen 

oireilevana käytöksenä sekä emotionaalisella tasolla kuten heikkona itsetuntona.   

 

 

5.2.2 Lapsen asema perheessä 

Sosiaalityöntekijöiden puheessa toinen keskeinen tapa kuvata lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua oli se, millainen asema lapsella on perheessä. Tähän kategoriaan 

liittämäni määritelmät lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta kuvaavat jokainen omalla 

tavallaan lapsen asemaa perheessä. 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan lapsen asema perheessä on uhattuna, jos 

lapsi joutuu ottamaan liian suuren vastuun ikätasoon ja kehitykseen nähden. Otteessa 9. 
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lapsen liian suuri vastuunotto määrittyy siten, että lapsi joutuu huolehtimaan 

kohtuuttoman paljon sekä itsestään että sisaruksistaan. Otteessa 10. lapsen liian suurella 

vastuuontolla tarkoitetaan, että lapsi huolehtii aikuisten asioista: 

 

ote 9. 

(STT 1) Paljonhan on sellaista, missä lapsi pistetään tilanteeseen, jossa se joutuu 

ikätasoaan enemmän ottamaan vastuuta itsestään ja sisaruksistaan. Joutuu vaik 

olemaan paljon yksin kotona tai vanhemmat jättävät yksin kotiin tai päästää niitä 

kuljeskelemaan ulos tai  saa yöpyä poikaystävän luona tai. 

(JV) et semmonen omatoimisuus saa tässä työssä erilaisen kaiun kun mitä tuolla 

muussa elämässä jos joku on omatoiminen niin se on positiivinen asia, mutta meidän 

asiakasperheissä jos lapsi on niin omatoiminen niin huoli nousee et miten ne on niin 

omatoimisia. 

 

ote 10. 

(STT 1) me tehtiin viime viikon alussa se kiireellinen sijoitus missä oli äiti , 8-vuotias 

poika ja 3-vuotias tyttö niin me työntekijät kerroimme, että nyt tilanne on niin että me 

joudumme tekemän kiireellisen sijoituksen ja äiti istui tuossa hiljaa ja sulatteli 

kuulemaansa niin sitten  se 8-v poika alkoi puhumaan että miten minä nyt selitän tämän 

asian tuolle pikkusiskolle.  Se oli jotenkin 

(MN) oliko äiti läsnä 

 (STT 1) juu äiti istui ringissä läsnä eikä siinä vaiheessakaan sanonut mitään vaikka 

tämä 8-v poika mietti ääneen että kuinka minä nyt selitän tämän kiireellisen sijoituksen 

tuolle niin kolleega sitten sanoi pojalle että kuule ei sinun tarvitse sitä selittää 

pikkusiskolle vaan aikuiset selvittävät, mutta ei se äiti siihen vieläkään niin kun 

reagoinut yhtään mitenkään että  jotenkin ne lapset pitävät sitä tilannetta niin itsestään 

selvänä ja huolehtivat aikuisten asioista kiireellisissä sijoituksissakin. 
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Otteessa 9 STT 1 käyttää useasti ilmaisua ”lapsi joutuu ottamaan liikaa vastuuta”. 

Lapsen vastuunotto perheen asioista ei määrity vapaaehtoisena vaan vanhemman 

sanelemana. Sosiaalityöntekijä käyttää verbiä ”joutua”, joka viittaa tahdonvastaiseen 

toisen toiveen mukaisen toiminnan toteuttamiseen. Johtavan sosiaalityöntekijän 

puheessa lapsen liian suuri vastuunotto itsestä ja omista asioistaan määrittyy käsitteen 

”omatoiminen” kautta. Johtava sosiaalityöntekijä tekee asian muille ymmärrettäväksi 

vertaamalla asiakasperheitä ja muuta elämää toisiinsa. Vertaus erottelee asiakasperheet 

muusta niin sanotusta normaalista. Vastakkainasettelu tekee lapsen omatoimisuuden 

negatiiviseksi asiaksi asiakasperheissä. Asiakasperheissä lapsen omatoimisuus viittaa 

lapsen liian suureen vastuunottoon omista asioistaan, koska vanhemmat eivät huolehdi 

riittävästi lapsensa asioista. STT 1:n puhuja-asema on asiantunteva. Asiantuntijuutta 

kuvaa hänen käyttämä adjektiivi ”paljonhan”, joka viittaa siihen, että sosiaalityöntekijä 

on nähnyt työssään paljon vastaavaa ja tietää tästä syystä mistä puhuu. 

Sosiaalityöntekijä on kielellisesti vakuuttanut asemansa asiantuntijana. 

  

Lapsen liian suuresta vastuunotosta on keskustelu myös otteessa 4. Olen aiemmin 

analysoinut otteessa 4 STT 2:n määritelmää vanhemman omien tarpeiden 

ensisijaisuuden tärkeydestä. Samassa otteessa sosiaalityöntekijä määrittelee vanhemman 

toiminnan ajavan lapset tilanteeseen, jossa he ovat joutuneet ottamaan ikäistään 

enemmän vastuuta.  Lapsen henkinen kaltoinkohtelu määrittyy sekä vanhemman 

toiminnan että lapsen aseman kautta. Tapaus liittyi tilanteeseen, jossa äiti lähti 

etelänmatkalle ja jätti lapsensa kiertämään naapurustoa lapun varassa, johon oli päivä 

kerrallaan selvitetty kenen tädin tai sedän luona heidän tulee yönsä viettää. 

Sosiaalityöntekijä käyttää käsitteitä vanhemman tarve, lapsen pärjääminen ja tuo lapsen 

iän esiin adjektiivillä pieni. Sosiaalityöntekijä on ottanut huolehtivan roolin puhuessaan 

lasten tilanteesta. Hän on puheessaan viitannut tunteita herättäviin asioihin kuten lasten 

ikään ja kohtuuttomaan tilanteeseen. 

 

Lapsen liian suurta vastuunottoa tehdään ymmärrettäväksi otteessa 10. käyttämällä 

ilmaisua ”lapsi huolehtii aikuisten asioista”. STT 1 käyttää määritelmää ”lapsi 

huolehtii”, ”vanhempi ei reagoi” sekä ”kuinka minä selitän tämän siskolleni”. Lisäksi 
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johtava sosiaalityöntekijä kuvaa otteessa 9 määritelmää ”lapsi huolehtii aikuisen 

asioista” vastuun käsitteen kautta. Tulkitsin sosiaalityöntekijän ilmaisun, että jos 

aikuinen sallii lapsen huolehtivan aikuisten asioista, ottaa lapsi tässä tilanteessa tahtonsa 

vastaisestikin vastuuta aikuisten asioista. Tätä määritelmää täydentää STT 1:n kuvaus: 

”henkistä kaltoinkohtelua on, että ne lapset joutuvat kuuntelemaan ne äidin 

masennuslääkkeet ja parisuhdeongelmat ja kaikki siinä puhelimen vieressä kun se äiti 

tykittää ne meille”. Sosiaalityöntekijä määrittää puheessaan kaltoinkohtelua 

erottelemalle aikuisten asiat kuten ”masennuslääkitys” ja ”parisuhdeongelmat” lapsen 

maailmaan kuulumattomiksi asioiksi. Tulkitsen, että edellä määritellyt aikuisten asiat ja 

niistä puhuminen lapselle voi aiheuttaa huolta lapselle, koska tämä on tietoinen 

vanhempansa huolista ja mielenterveyteen liittyvistä asioista. 

  

Sosiaalityöntekijät käsitteellistivät lapsen ikätason mukaista kohtelua myös 

lastensuojelunlain avulla: 

 

ote 11. 

(STT 1) lastensuojelulaissa jo sanotaan, että lasta tulee kohdella ikätasoon nähden ja 

lapsella on oikeus saada hyväksyvää vuorovaikutusta. 

 

Edellä sosiaalityöntekijä perustelee omaa näkemystään vetoamalla lastensuojelulaissa 

määriteltyihin säädöksiin siitä, mikä katsotaan olevan hyväksyttävää lapsen kohtelua. 

Näin ollen kaltoinkohtelua määriteltiin psyykkisen ikätason mukaisen kehityksen ja 

hyvinvoinnin avulla. STT 2 määritti psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin voivan olla 

yhtä lailla uhattuna kuin fyysinen kehityskin. Psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin 

käsitettiin muodostuvan hyväksytystä vastavuoroisuudesta ja vuorovaikutuksesta. 

Näiden tekijöiden ollessa uhattuna sosiaalityöntekijä mielsi lapsen kohtaavan henkistä 

kaltoinkohtelua. 
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Sosiaalityöntekijöiden näkemys lapsen epätasa-arvoisesta asemasta perheessä perustui 

näkemykseen, että lapsesta tehdään syntipukki ja vanhemmat syyllistävät lastaan omista 

ongelmistaan tai jaksamattomuudestaan: 

 

ote 12. 

(STT 2) Tosta tulikin mieleen et mikä tekee perheessä sen eron et miksi juuri se yksi 

lapsi joutuu kohteeksi 

(MN) niin et kaikki ei välttämättä automaattisesti ole kaltoinkohdeltuja perheen sisällä 

vaan” 

(STT 2) mikä sen tekee mikä se juttu on  

(MN) onko tullut vastaan lastensuojelussa et yksi on se syntipukki 

(STT 2) on varmasti en nyt just muista. On niitä joissa on hyviä lapsia ja huonoja  

(STT 1) sit tuli vaan mieleen en tiedä mikä fiilis teillä on, mutta että ensiksi on se yksi 

lapsi josta tulee niitä ilmoja ja sit kun se yksi lapsi sijoitetaan pois kotoa niin siihen asti 

niistä muista ei ole tullut ls-ilmoja, niin menee jonkun aikaa 

(MN) Sosiaalityöntekijän käyttämä sana ls-ilmo on sosiaalityöntekijöiden keskinäistä 

alan slangia ja tarkoittaa lastensuojeluilmoitusta. 

(STT 2 joo 

( STT 1) voi mennä vaikka vuosikin niin sit tulee siitä toisesta  

(STT 2) yleensä sille toiselle tulee sit tila oireilla sen jälkeen kun se lähtee pois joka on 

kokoajan viennyt sen tilan tai sit että se käyttäytyminen siirtyy sille toiselle tai 

kohdentuu siihen toiseen (…) 

(JV) kyllä mulle sellaisia ilmotuksia tulee mieleen, jossa kaltoinkohtelu sanaa ei 

käytetä, mutta jossa minusta suoranaisesti tarkoitetaan sitä, kun jossa joku sukulainen 

tai naapuri tekee ilmoituksen et on uus perhe kyseessä jossa toinen vanhempi kohtelee 

toisen vanhemman lapsia eritavalla kuin omiaan. et se ilmotus on niin kun siitä 

kohtelusta enemmänkin eli että se kohtelu esim. saa viikkoraha eritavalla tai ruuan 
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erilailla. eli siinä ei käytetä sitä kaltoinkohtelu sanaa, mutta siinä se erilainen kohtelu 

tarkoittaa sitä, että ne lapset on eri asemassa kuin esim. ne yhteiset lapset. eli sillälailla 

painetaan niitä toisia lapsia alas 

(MN) eli niin kun sen kohtelun kautta 

 

Otteessa 12 sosiaalityöntekijät määrittävät lasten epätasa-arvoista kohtelua perheen 

sisällä käsitteen ”syntipukki” avulla. Johtavan sosiaalityöntekijän määritelmä 

”vanhempi kohtelee lapsia eritavalla” selittyy myös ilmaisun ”lapsi on eri asemassa” 

avulla. Hänen määritelmänsä on tulkittavissa, että yksi perheen lapsista on eri asemassa 

kuin muut kohdatessaan erilaista kohtelua perheen sisällä. Erilainen kohtelu on tulkittu 

epätasa-arvoiseksi kohteluksi. Johtava sosiaalityöntekijä erottelee vanhemman käytöstä 

selittävät tekijät sillä, onko kyse omista vai toisen lapsista. Erottelussa hän käyttää 

käsitteitä ”omat” ja ”toisen”. Edellä on kuvattu tilannetta uusioperheessä, mutta lapsen 

eriarvoinen kohtelu on mahdollista myös ydinperheen sisällä, jota sosiaalityöntekijät 

kuvasivat tämän otteen alussa. STT 2 kuvaa syntipukiksi joutunutta lasta erilaisen 

kohtelun avulla. Lisäksi hän käyttää käsitteitä ”hyvä lapsi” ja ”huono lapsi” 

määrittämään sitä, kuka perheessä on joutunut syntipukin asemaan. Toisaalta STT 1 

käsittää syntipukin olevan perheessä se ”yksi lapsi”, mutta kun tämä ”yksi” muuttaa 

pois kotoa syntipukiksi siirtyykin seuraava perheen lapsista. Sosiaalityöntekijä tekee 

määritelmänsä ymmärrettäväksi yhdistämällä sen lastensuojelun näkökulmaan.  

Syntipukkina olevasta lapsesta saattaa tulla lastensuojeluun lastensuojeluilmoituksia. 

Perheen muista lapsista ei välttämättä tule yhtään ilmoitusta, ennen kuin syntipukkina 

kohdeltu lapsi muuttaa kotoa pois. Muille lapsille jää tämän jälkeen tilaa oireilla. 

Sosiaalityöntekijöiden puhuja-asemat eivät ole keskustelun alussa kovinkaan 

itsevarmoja. STT 1 kyseenalaistaa omaa näkemystään kysyessään muilta 

sosiaalityöntekijöiltä heidän tuntemuksistaan ja ajatuksistaan asiasta. Hän hakee 

liittolaisia muista keskusteluun osallistujista. Liitto vahvistuu keskustelun edetessä 

sosiaalityöntekijöiden itsevarmuuden ja asiantuntijuuden lisääntyessä, koska omat 

käsitykset ovat kohdanneet toisten käsitysten ja näkemysten kanssa.  

Havaintoni mukaan huomasin, että sosiaalityöntekijät määrittivät syntipukki 

keskustelussaan lapsen kohtaamia tunteita syyllisyyden kautta. He käyttivät 
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voimakkaita ilmaisuja sanottaessaan lapsen syyllisyyttä. Sosiaalityöntekijät käyttivät 

tunteisiin vetoavia käsitteitä, kuten ”pieni poika” ja ”valtava syyllisyys”. Koen, että 

tässä työntekijät ovat asettuneet lapsen puolelle ja tulkitsevat tilannetta lapsen asemasta 

käsin. Sosiaalityöntekijöiden asema on mielestäni huolehtivainen. He määrittivät 

kaltoinkohtelua yleisesti lapsen tunteiden kautta. Lapsen tunteet tuotiin keskustelussa 

keskiöön ja kielellisesti sanotettiin lapsella olevan oikeus omiin tunteisiinsa. 

Sosiaalityöntekijöillä oli huolta siitä, onko heidän kohtaamallaan lapsella jäänyt 

lastensuojeluasiakkuudesta sellainen kokemus, että edes viranomaiset ovat välittäneet 

hänestä. Tätä selitettiin vanhemman kaltoinkohtelevan käytöksen kautta. Mielestäni 

STT 1:n käyttämä sana ”edes” viittaa siihen, että lapselle on jäänyt vanhempien etenkin 

äidin, jonka käytöstä sosiaalityöntekijä puheessaan selittää, toiminnasta kuva että 

hänestä ei välitetä. Sosiaalityöntekijät asemoivat itsensä lapsista välittävinä 

viranomaisina. Sosiaalityöntekijät ovat asemoineet itsensä tunne-keskustelussa 

epävarmoiksi. Heillä ei ole varmuutta siitä, miten asiakaslapsi on kokenut 

lastensuojeluasiakkuuden ja onko lapsi kokenut tulleensa autetuksi. 

 

Eroriitatilanteissa vanhempien riitojen väliin altistettujen lasten koettiin kohtaavan 

henkistä kaltoinkohtelua vanhempiensa taholta.   

 

ote 13. 

(STT 1) isä haukkuu  äitiä tai tai äiti isää ja lapsen pitäisi valita puoli (.) jotenkin tärkee 

muistaa siinä kaltoinkohtelussa et jos perheellä on hieno talo niin ku kulissit kunnossa, 

et se ei tarkota sitä et lapsilla on kaikki hyvin tai hyvin koulutetut vanhemmat aina osais 

sit kohdella lapsia niin kun niitä pitää kohdella. 

(STT 2 ) joo toi jus mitä sanoit on iso ryhmä eli vanhempien eroriitojen välissä olevat 

lapset (.) et ne joutuu kuuntelemaan vanhempien riitelyä eikä vaan se kuuntelu vaan et 

joutuu asettumaan toisen puolelle joutuu vielä siihen ristiriitaan et vanhemmat alkavat 

tekemään ls-ilmoja toinen toisistaan tai siis lapsesta kun se on toisen vanhemman luona 

niin siihen ristituleen joutuminen on yks 
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(JV) ja ne on lastensuojelun näkökulmasta tosi haastavia koska niihin puuttuminen on 

vaikeeta 

(MN) niin et mitkä mahdollisuudet lastensuojelulla on puuttua noihin caseihin et mitkä 

ne vaihtoehdot on 

 

STT 2 käyttää ilmaisua ”lapsen täytyy valita puoli”. Tämä määrittyy siten, että 

vanhemmat asettavat lapsensa epämukavaan tilanteeseen vaatimalla lasta valitsemaan 

kumman vanhemman puolelle lapsi asettuu. Sosiaalityöntekijä määrittää lapsen asemaa 

vanhempien käytöksen kautta. Hän käyttää käsitettä ”kohtelu” kuvaamaan vanhemman 

toimintaa lastaan kohtaan. Työntekijät asemoivat itsensä neuvottomiksi. He käyttävät 

ilmaisuja ”vaikeaa puuttua” sekä kysyviä ilmaisuja lastensuojelun keinoista auttaa. 

Etenkin MN:n puheesta välittyy epätoivo ja tietämättömyys lastensuojelun keinoista 

auttaa eroriidan väliin joutuneita lapsia.  Lapsen henkistä kaltoinkohtelua kuvaavat 

kategoriat ”vanhemman käytös” ja ”lapsen asema” eivät sulje toisiaan pois vaan 

määrittävät kumpikin lapsen henkistä kaltoinkohtelua.  

 

Muodostaessani lapsen henkistä kaltoinkohtelua selittävää kategoriaa lapsen asemasta 

perheessä huomioni kiinnittyi sosiaalityöntekijöiden käyttämiin käsitteisiin ja niiden 

yhdenmukaisuuteen Mayhallin & Eastlak Norgardin (1983) lapsen emotionaalista 

laiminlyöntiä kuvaavien määritelmien kanssa. Mayhallin & Eastlak Norgardin 

tutkimuksen mukaan lapsen tunteisiin vaikuttavat esimerkiksi vanhempien jatkuvat 

erimielisyydet kotona, heidän välisensä riidat, vanhempien päihteidenkäyttö, epäkypsä 

vanhemmuus, väkivalta sekä seksuaalinen hyväksikäyttö. Tutkielmaani osallistuneet 

sosiaalityöntekijät ja edellä mainitsemani tutkijat määrittelevät lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua lapsen tunteisiin vaikuttavana vanhemman toimintana. Vanhempien 

emotionaalisella laiminlyömisellä on vaikutusta lapsen minäkäsitykseen, 

itseluottamukseen, emotionaaliseen kypsyyteen ja voi myös vahingoittaa lasta 

tunnetasolla joko joksikin aikaa tai pahimmassa tapauksessa pysyvästi 

(Mayhall&Eastlak Norgard 1983, 155-159). 
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Lapsen henkinen kaltoinkohtelu selittyi tässä työssä myös lapsen aseman kautta. Tämä 

muodostui tutkielmani toiseksi tulokseksi. Lapsen aseman kautta ymmärrettävää 

kaltoinkohtelua sosiaalityöntekijät määrittivät puheessaan käsitteillä: vanhempien riidat, 

syntipukiksi leimaantuminen, lapsen epätasa-arvoinen kohtelu sekä lapsi 

vastuunottajana. Nämä käsitteet vaikuttavat jokainen omalta osaltaan lapsen asemaan 

perheessä. Etenkin näillä kaltoinkohtelun muodoilla on vaikutusta lapseen tunnetasolla. 

Lapsen asema perheessä on uhattu vanhempien riitatilanteiden kuten perheväkivallan tai 

eroriitojen takia. Perheväkivallan katsomisen on lapsen tunteita vaurioittavaa toimintaa. 

Etenkin vanhempien eroriitojen väliin joutuvat lapset ovat kohtuuttomassa tilanteessa. 

Sosiaalityöntekijöiden näkemystä on kuvattu  otteessa 14:  

 

ote 14. 

 (STT 2)” joo toi just mitä sanoit on iso ryhmä eli vanhempien eroriitojen välissä olevat 

lapset. Et ne joutuu kuuntelemaan vanhempien riitelyä eikä vaan se kuuntelu vaan et 

joutuu asettumaan toisen puolelle joutuu vielä siihen ristiriitaan et vanhemmat alkavat 

tekemään ls-ilmoja toinen toisistaan tai siis lapsesta kun se on toisen vanhemman luona 

niin siihen ristituleen joutuminen on yks” 

(STT 1)” Tai just se on jokin defenssi vanhemmalle joka jollain tasolla tajuu et pitäisi 

heittää se väkivaltainen isukki sieltä kämpästä mut sit ei pysty, jotenkin ei niin kun sitä 

omaa osuutta kestä nähdä  niin  ikään kuin syyttää et se lapsi on se hankala siellä 

kotona ettei tarvii katsoa itseään peilistä ja eikä niitä ikäviä ratkasuja mietiä” 

 

Perheväkivalta asettaa lapsen epämukavaan ja kehitystä vaarantavaan asemaan, koska 

väkivaltaa kohtaava vanhempi ei pysty suojaamaan lastaan väkivallalta ja lasta saatetaan 

syyttää perheen ongelmista.  Toisin sanoen vanhemmat tekevät lapsestaan syntipukin ja 

syyttävät perheen vaikeuksista tätä, koska he eivät siinä tilanteessa kykene ottamaan 

vastuuta tilanteesta. Lapsi joka kohtaa perheessään epätasa-arvoista kohtelua on tässä 

tutkielmassa määrittynyt syntipukiksi. Lapsen epätasa-arvoinen kohtelu perheen sisällä 

saattaa syyllistää lasta ja lapsi voi kokea arvottomuuden tunteita. Tällaista kohtelua 

kohtaava lapsi on Söderholmin (2004) näkemyksen mukaan emotionaalisesti 



52 

 

laiminlyöty, koska lapsella on niukasti kokemuksia rakastetuksi tulemisesta, 

arvostuksesta tai hyväksynnästä. (Söderholm 2004, 61).  Syntipukiksi leimaantumista 

tapahtuu sekä ydin- että uusioperheissä.  Analyysini tuloksena saatu näkemys lapsen 

epätasa-arvoisesta asemasta perheen sisällä on verrattavissa Daniel Glaserin teoriaan 

lapsen emotionaalisesta laiminlyömisestä. Glaser on luokittelut emotionaalisen 

laiminlyönnin vanhemman negatiivisena ja vihamielisenä suhtautumisena lapseen, 

vuorovaikutuksen epäjohdonmukaisuutena ja epäasiallisuutena.  Sosiaalityöntekijät 

määrittivät turvallisen vuorovaikutussuhteen olevan merkittävä tekijä lapsen 

tasapainoiselle tunnekehitykselle. Lapsi joka on elänyt turvattomassa ja syrjivässä 

vuorovaikutussuhteessa vanhempiinsa, voi kokea aikuisena hyvin haastavaksi elää 

tasavertaisessa parisuhteessa ja luoda turvallinen vuorovaikutussuhde tuleviin lapsiinsa, 

koska hän on saanut vääristyneen kuvan ihmisten välisen vuorovaikutussuhteen 

luonteesta. (Glaser 2005, ref Söderholm 2004 57-61.)  

 

Lapsen eriarvoista asemaa perheessä kuvaa myös lapsen yksilöllisyyden tunnistaminen. 

Vanhemman tulee tunnistaa lapsen yksilöllisyys, jotta lapsen tunnetarpeet tulevat 

tyydytetyksi. Yksilöllisyyden tunnistaminen ja sen korostaminen ovat nykyajan 

tuotosta:  

 

ote 15.  

(STT 2) Jos ajattelee just semmosessa muodossa, et lapsi hyväksytään silloin, kun lapsi 

on semmoinen kun vanhempi itse tahtoo. Tavallaan semmonen kaltoinkohtelu et lapsi ei 

kelpaa sellaisena kun on vaan sen pitää olla semmoinen kun vanhempi itse tahtoo. Se 

on varmaan entisaikaa ollut kauheen hyväksytty asia. Lapset on niin kun pitänyt olla ja 

pitänyt toimia niin kun vanhemmat on tahtonut ja täyttää niitä vanhempien unelmia 

enemmän.  Musta tuntuu, että tähän on herätty nykyään enemmän. 

(MN) Voiks se olla jotenkin että tässä ajassa korostetaan yksilöä huomattavasti 

enemmän kun sillon 

(STT 2 )joo yksilöllisyys on tullut paljon enemmän (.)et se on varmaan sen henkisen 

kaltoinkohtelun muotona esille tulleempi nykypäivänä yksilöllisyyden huomioiminen. 
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Sitten ne on varmaan monen sukupolven takaa tulevia asioita. Se sama malli on ollut 

siinä perheessä jo ja tulee niin kaukaa monesti, että missä vaiheessa se pystytään 

pysäyttämään ja millon se pystytään käymään niin läpi. Ehkä se vanhempi joka näin 

tekee on niin syytetty siinä edellisessä (STT 1=mmm )polvessa ja sit seuraava et nää ei 

oo niin tässä hetkessä tapahtuvia juttuja. 

 

Ajan kuluessa yksilöllisyyttä on alettu pitää tärkeänä lapsen identiteetin kannalta ja 

tietoisuus on lisääntynyt kaltoinkohtelun ongelman tunnistamisen kautta. 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan vanhemman kyvyttömyys tunnistaa 

lapsensa yksilöllisyys selittyy sukupolven yli siirtyvänä kasvatusmallina. Vanhemman 

käytöksen selittymisestä omassa lapsuudessaan kohtaamien kasvatuskäytäntöjen ja 

kokemusten kautta kohtaa Glaserin näkemyksen kanssa. Glaser on todennut, että 

vanhemman laiminlyövään käytökseen on usein löydettävissä syy vanhemman 

menneisyydestä (Glaser 2005, 67-69.) 

 

Sosiaalityöntekijöiden määritelmän mukaan lapsi kohtaa henkistä kaltoinkohtelua 

perheessään silloin kun hänen asemansa on uhattuna. Kyseessä on myös lapsen tunteita 

laiminlyövä ja niistä piittaamaton kasvatustyyli, joka voi vaikuttaa lapsen 

itseluottamuksen ja minäkäsityksen muodostumiseen. Mayhall & Eastlak Norgard 

(1983, 155-159) ovat todenneet lapsen emotionaalisen laiminlyömisen vaikuttavan 

lapsen minäkäsitykseen, itseluottamukseen, emotionaaliseen kypsyyteen, mikä voi 

myös vahingoittaa lasta tunnetasolla. Vanhemmat vaikuttavat omalla toiminnallaan 

siihen millainen minäkäsitys ja itseluottamus lapselle muodostuu. Mayhallin & Eastlak 

Norgardin näkemystä lainatakseni lapselle muodostuu myönteinen minäkäsitys, mikäli 

lapsi tietää kuuluvansa johonkin, tietää paikkansa perheessä ja kokee itsensä 

rakastetuksi. Lapsen kohtaama kaltoinkohtelu perheessä voi olla tunnistettavissa lapsen 

käytöshäiriöiden kautta. Tästä esimerkkejä ovat lapsen masentuneisuus ja vaikeus 

noudattaa sääntöjä koulussa. (Mayhall&Eastlak Norgard 1983, 155-159.)  
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5.2.3 Tunnistamisen vaikeus  

Kategoriat edellä kuvasivat sitä, miten sosiaalityöntekijät määrittävät lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua. Sosiaalityöntekijöiden puheesta välittyi usein myös näkemys 

kaltoinkohtelun sanottamisen ja tunnistaminen vaikeudesta. Tunnistamisen vaikeus 

muodostaa oman kategoriansa, ei niinkään selittämään lapsen henkistä kaltoinkohtelua, 

vaan selittämään ongelman haasteellisuutta. Koin sen analyysiä tehdessäni 

merkittäväksi löydökseksi, koska sosiaalityöntekijät käsitteellistivät sitä usein. 

Kaltoinkohtelun ongelman sanottamisen vaikeus näkyi myös sosiaalityöntekijöiden 

määritellessä lastensuojelun roolia. Vaikeus tunnistaa kaltoinkohtelua kävi selvimmin 

ilmi sosiaalityöntekijöiden keskustellessa lastensuojelun keinoista puuttua ja auttaa 

henkistä kaltoinkohtelua kokenutta lasta: 

 

ote 16. 

(JV) ja mulla tulee tässä tunnistamisen vaikeudessa mieleen kun kuulee tuolla, että 

päiväkodin työntekijä toteaa että kyllähän ne merkit oli jo sillon nähtävissä just niin, 

kun tämmöistä henkistä kaltoinkohtelua mutta et siihen ei löydy niitä sanoja puuttua, 

kun että lapsi tulee hoitoon likaisissa vaatteissa ja tukka takussa, että miten sen voisi 

tehdä näkyvämmäksi”. Ei varmankaan puhuta kaltoinkohtelusta, että se tulee sit sieltä 

kun sitä lasta tapaa ja sitä perhettä ja se tulee siinä hetkessä kun lapsi kertoo niitä 

asioita että missä on ollut ja miten huolehtii et siinä se sit tulee 

 

Johtava sosiaalityöntekijä kuvaa kaltoinkohtelun sanottamisen vaikeutta siten, että 

”sanat puuttuvat selittämään sitä”. Hänen näkemyksensä mukaan kaltoinkohtelun 

ongelmaan puuttuminen on haasteellista, koska yhteystyökumppaneilla ei ole sanoja 

selittää lapsen kohtaamaa kaltoinkohtelua perheessään. Hän määrittelee kaltoinkohtelun 

ongelman tulevan näkyväksi lastensuojelulle lapsen oireilun kautta. Lapsi saattaa 

omalla käytöksellään oireilla pahaa oloaan koulussa tai päiväkodissa. Lastensuojelun 

puuttumista tilanteeseen helpottaa kuitenkin yhteistyökumppaneiden 

lastensuojeluilmoitus velvollisuus. Johtavan sosiaalityöntekijän mukaan lapsen 

henkinen kaltoinkohtelu ei välity työntekijöille suoraan lastensuojeluilmoituksesta vaan 
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asian sanottaminen vaatii yleensä lapsen tapaamista.  Hänen toteamuksensa, että 

”kaltoinkohtelu selviää kun lasta tapaa ja lapsi itse sanottaa asioitaan” tekee lapsen 

tapaamisesta ensisijaisen tärkeää lapsen kuulemisen ja hänen tilanteensa selvittämiseksi.  

 

Lisäksi kaltoinkohtelun epämääräisyys nousi esiin sosiaalityöntekijöiden käyttämissä 

sanavalinnoissa kuten ”piiloutunut”, ”vaikeus arvioida milloin kyseessä kaltoinkohtelu” 

ja ”kuinka sen saisi näkyviin”. Sosiaalityöntekijöiden rooli puhuttaessa kaltoinkohtelun 

tunnistamisen vaikeudesta ja epämääräisyydestä asemoi heidät tietämättömiksi ja 

epävarmoiksi. He eivät löytäneet sanoja selittämään kaltoinkohtelua ja tästä johtuen 

heidän puhuja-asemansa eivät olleet itsevarmoja ja asiantuntevia. Toisaalta 

sosiaalityöntekijöiden ammatillisuus välittyi, koska he tunnistivat ongelmaksi 

kaltoinkohtelun sanottamisen vaikeuden sekä määrittivät siihen puuttumisen olevan 

työntekijälle haasteellista.  

 

Sosiaalityöntekijät kuvasivat kaltoinkohtelun ongelmaa usein tunnistamisen vaikeuden 

kautta. Kielellisinä keinoina käytettiin sanoja tai ilmaisuja kuten ”sanottamisen vaikeus” 

ja ”vaikea konkretisoida”: 

 

ote 17. 

(STT 1) Niin ja nekin voi tulla vähän niin kun rivien välistä, koska kun ne lapset kasvaa 

niihin tilanteisiin niin ei ne lapset osaa valittaa noista kuvioista. Just nää lapset jotka 

löydettiin pihalta, niin eihän ne lapset osannut valittaa tai ihmetellä et siinä oli mitään 

kummallista ja sit toisaalta se yhteisö missä ne on asunut niin jotenkin naapuritkin on 

hyväksynyt koska ne on tiennyt et se äiti on reissussa ja ei ole ees tavoitettavissa. Et kyl 

aika paljon, kun sille ei oo sanoja niin pitää osaa lukee aika paljon rivien välistä  

 

Sosiaalityöntekijä kuvailee kaltoinkohtelua vaikeasti hahmotettavana ja näkymättömänä 

asiana. Hän käyttää ilmaisua ”tulee lukea rivien välistä”, joka voidaan tulkita 

selittämään kaltoinkohtelun tunnistamisen vaikeutta.  
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Lapsen henkisen kaltoinkohtelun tunnistamisen vaikeus kävi ilmi sosiaalityöntekijöiden 

pohtiessa lastensuojelun roolia lapsen auttamisessa.  Lastensuojelun näkökulmasta 

lapsen henkinen kaltoinkohtelu on näkymättömyytensä takia haastava ongelma, joka voi 

selvitä työntekijöille, kun lastensuojelun asiakkuus on aktivoitunut jostakin toisesta 

syystä.  

 

ote 18. 

(STT 1) työntekijöiden tulee pysähtyä miettimään, että mikä kaikki on sitä lapsen 

henkistä kaltoinkohtelua, ja että kun lapsia tavataan että mitkä on niitä kysymyksiä 

millä sen saisi näkyviin. 

(STT 2) toi oli hyvä kysymys mitä äskön sanoit, että onko oikeita kysymyksiä, mutta 

kuullaanko me niitä vastauksia. Musta se on hyvä pointti että mitä me kuullaan. Ei 

niinkään se onko meillä hienoja kysymyksiä tai kuinka paljon niitä on. Usein voisi 

riittää vaan se yksi kysymys kun vaan malttaa kuunnella että mitä se vastaa eli ei oo 

kiire siihen seuraavaan kysymykseen kunhan malttaa kuunnella mitä se vastaa 

 

Otteessa 18 pohditaan kaltoinkohtelun tunnistamattomuuden ongelmaa lastensuojelun 

työntekijän näkökulmasta: kuinka se on hahmotettavissa ja millä keinoilla se saadaan 

näkyväksi. STT 1 kuvaa ongelmaa käsitteellä ”pysähtyä miettimään”. Kaltoinkohtelun 

voi saada näkyväksi lapsen tapaamisessa kohdentamalla kysymykset oikein. STT 2 

kuvaa sitä, voidaanko kaltoinkohtelu saada sanotettua oikeiden kysymysten avulla vai 

onko kyseessä se, ettei työntekijä kuule vastausta. Toisaalta STT 2 kyseenalaistaa STT 

1 näkemystä lapsen tapaamisessa esitettävien kysymysten kohdentamista 

määrittelemällä ongelman ratkaisuksi työntekijän kuuntelemisen taidon. 

Sosiaalityöntekijä vakuuttaa näkemystään kuvaamalla, että asiakkaan ongelman tai 

huolen voi saada ratkaistua esittämällä vain yhden kysymyksen, jos vaan malttaa 

kuunnella mitä asiakas vastaa.  Hän puhuu kokeneen työntekijän asemassa. 
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ote 19. 

(STT 1)  ja ne on aika massiivisia ne ongelmat niissä perheissä että ei mulla tuu yhtään 

perhettä mieleen jossa kiireellinen sijoitus olisi tehty perusteena henkinen 

kaltoinkohtelu en tiedä tuleeko teille, koska siihen liittyy usein ruumiillinen kuritus tai 

väkivalta tai muut vaurioittavat olosuhteet, että se on yleensä sellainen paketti ja sit 

lapsen kannalta se on vielä hirveämpää ja jos ajattelee et vanhempi raivopäissään 

räppäsee lasta ja sitä kompensoi se muu hyvä mikä siinä arjessa on, mutta jos siitä 

muuta ei ole sen kurituksen lisäksi muita korvaavia hyviä elementtejä niin se lapsi on 

todella heikoilla elää ja kasvaa 

 

Sosiaalityöntekijän puheesta on havaittavissa jälleen kaltoinkohtelun ongelman 

näkymättömyys, koska hän määrittelee kiireellisen sijoituksen perusteita ruumiillisen 

kurittamisen kautta. Mahdollisuus sille, että kiireellisen sijoituksen aikana selviää 

lapsen kohdanneen henkistä kaltoinkohtelua, käy ilmi sosiaalityöntekijöiden puheessa. 

Etenkin johtavan sosiaalityöntekijän ilmaisu ”asiaa tulee selvittää”, tukee ajatusta, jonka 

mukaan kaltoinkohtelu voi olla tunnistettavissa. Analysoin sosiaalityöntekijöiden 

näkemystä syy-seuraus suhteen kautta. Peruste kiireelliselle sijoitukselle voi olla 

esimerkiksi lapsen kehitystä vaarantava syy kuten fyysinen kurittaminen. Seurauksena 

lapsen kiireellisestä sijoituksesta kodin ulkopuolelle voi olla se, että selvittelytyön 

aikana lapsen kotonaan kohtaama henkinen kaltoinkohtelu käy ilmi ja se muuttuu 

tunnistettavaksi. 

 

Sosiaalityöntekijöiden keskustelu lastensuojelun keinoista auttaa kaltoinkohdeltua lasta 

määrittyi lastensuojelun avohuollon työprosessin kautta: selvittäminen, 

lastensuojelutarpeen arvio pitäen sisällään sekä lapsen että vanhemman tapaamiseen, 

lastensuojelun avohuollon tukitoimet sekä kiireellisen sijoituksen. Tätä ei voida nimittää 

tutkimustulokseksi, koska käsittelen lapsen kaltoinkohtelun ongelmaa lastensuojelun 

ympäristössä. On oletettavaa, että lastensuojelun sosiaalityöntekijät käsittelevät 

asiakkaan auttamista lastensuojelun asiakasprosessin kautta. Koen kuitenkin tärkeänä 

tuoda esiin tämän asian, koska lastensuojelun avohuollon työprosessi pitää sisällään 
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monia eri työvaihetta jonka aikana sosiaalityöntekijät selvittävät 

lastensuojeluilmoituksessa ilmaistuja huolenaiheita. Tämän prosessin aikana 

kaltoinkohtelun ongelma voi määrittyä ja se voidaan saada näkyväksi. Tästä johtuen 

haluan sitoa sosiaalityöntekijöiden näkemykset lastensuojelun käsikirjassa mainittuun 

lain määritelmään lastensuojelun asiakasprosessista. Lastensuojeluasiakkuus aktivoituu, 

sen jälkeen, kun sosiaalityöntekijä on arvioinut saapuneen lastensuojeluilmoituksen 

vaativan lastensuojelutarpeen selvitystä. 

(www.sosiaaliportti.fi/fiFI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluntarve/asiak

kuudenalkaminen).   Lastensuojelun käsikirjan kuvaus lastensuojelun asiakkuuden 

alkamisesta ja asiakkuuden aktivoitumisesta nousi esiin sosiaalityöntekijöiden 

ryhmäkeskustelussa. Heidän puheestaan oli tulkittavissa määritelmä lastensuojelun 

asiakkuuden alkuvaiheen prosessista: lastensuojeluilmoituksen selvittäminen, asiakkaan 

tapaaminen ja lastensuojelutarpeen selvitykseen ryhtyminen nähtiin olevan menetelmiä 

puuttua lapsen henkiseen kaltoinkohteluun.  

 

Lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen lastensuojeluasiakkuus joko jatkuu tai päättyy. 

Lastensuojeluasiakkuuden jatkuessa sosiaalityöntekijä lähtee tukemaan perhettä 

lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla. (http://www.sosiaaliportti.fi/fi-

FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/avohuolto/). Johtava sosiaalityöntekijä näki 

lastensuojelun avohuollon tukitoimet yhtenä keinona perheen tai lapsen auttamisessa.  

Sosiaalityöntekijät määrittivät myös kiireellisen sijoituksen toimivan auttamisen 

välineenä. Tätä näkemystä ja määritelmää tukee lastensuojelun käsikirjassa viitattu 

lastensuojelulain mukainen säädös: ” Kiireellisen sijoituksen tarve voi syntyä 

esimerkiksi silloin, kun kodin olosuhteet tai puutteet lapsen huolenpidossa välittömästi 

vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä tai silloin, kun lapsen huoltajat ovat 

väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan” (http://www.sosiaaliportti.fi/fi-

FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/kiireellinensijoitus/). 

 

Kuten edellä olen todennut, lapsen henkisen laiminlyönnin ja kaltoinkohtelun 

määritteleminen on vaikeaa. Haasteellisemmaksi sen tekee alan koulutuksen 

puutteellisuus ja viranomaisyhteistyön olemattomuus. Näin on myös todennut Annlis 
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Söderholm lapsen laiminlyöntiä käsittelemässään tutkimuksessa. (Söderholm 2004, 57.) 

Tämän tutkielman yhdeksi merkittäväksi tulokseksi muodostui sosiaalityöntekijöiden 

näkemys henkisen kaltoinkohtelun hahmottamisen ja sanottamisen vaikeudesta, joka 

kohtaa Söderholmin näkemyksen kanssa. Toisaalta lastensuojelussa ongelmien 

tunnistamattomuus ja avun oikeanlainen ja niihin oikea-aikainen puuttuminen eivät ole 

tutkimuksen saralla uusia asioita. Johanna Hurtig on väitöskirjassaan esitellyt 

lastensuojelukäytäntöjen ongelmallisuutta ja tuonut esille, että välittömän avun 

tarpeessa oleva lapsi voi jäädä vuosiksi ilman apua, koska työntekijät luottavat 

vanhempien lupauksiin. Sosiaalityöntekijät eivät välttämättä näe perheen tai lapsen 

todellista avun tarvetta.  Tukitoimet tai menetelmät, joilla perhettä autetaan, eivät aina 

kohtaa avun tarpeen kanssa. (Hurtig 2003, 182.) Hurtigin näkemyksessä on 

yhtäläisyyksiä sosiaalityöntekijöiden ajatuksen kanssa kaltoinkohtelun ongelman 

tunnistamisen vaikeudesta ja siihen puuttumisen haasteellisuudesta.  

 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan lapsen henkinen kaltoinkohtelu on 

näkymätöntä sekä sen hahmottaminen ja konkretisoiminen on vaikeaa. Tästä johtuen se 

saattaa piiloutua muiden ongelmien taakse ja jäädä työntekijöiltä sekä 

yhteistyökumppaneilta huomaamatta. Siihen puuttuminen on haasteellisempaa 

verrattuna näkyvämpiin väkivallan muotoihin kuten fyysiseen kurittamiseen. Tässä 

kuvauksessa on yhtäläisyyksiä Söderholmin näkemyksen kanssa, jossa 

sosiaaliviranomaiset ja/tai lasten- tai nuorisopsykiatrian ammattilaiset pääsevät 

puuttumaan lapsen tilanteeseen näkyvämmän vamman tai oirehdinnan kautta 

(Söderholm 2004, 57).  Söderholmin ajatus viranomaisten päättämättömyydestä 

puututaanko laiminlyöntiin ja jos niin kuinka kohtaa sosiaalityöntekijöiden ajatuksen 

kanssa, jossa he miettivät juuri sitä kuinka siihen voidaan puuttua. 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan laiminlyöty lapsi on autettavissa 

kaltoinkohtelun tunnistamattomuudesta ja hahmottamisen vaikeudesta huolimatta. 

Usein se vaatii kuitenkin hyvää yhteistyötä sekä lapsen läheisten että muiden 

viranomaistahojen kuten terveydenhuollon etenkin erityissairaanhoidon kanssa. 

Tiiviimmän yhteistyön kehittäminen terveydenhuollon ja erityissairaanhoidon 

työntekijöiden kanssa nähtiin tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Sosiaalityöntekijät 

ehdottivat työparikäytännön kehittämistä, jossa lastensuojelun työntekijä voisi 
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tarvittaessa pyytää terveydenhuollon ammattilaista työpariksi tai päinvastoin 

terveydenhuollosta voitaisiin useammin pyytää lastensuojelun konsultaatiota:  

 

 

ote 20. 

(STT 2) enemmän konsultaatiota psykiatrian puolen kanssa  

(M) niin että yhteistyö  

(STT 2) niin yhteistyötä jos kerran on sellaista uhkaa ja tilanteita käyttää konsultaatiota 

esim. käy psykologin vastaanotolla tai pyytää tapaamiseen työpariksi mukaan.  

(MN) koetaanko, että lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on iso rooli myös siinä. 

(STT 2) itse asiassa on ja meillä ei ole terveydenhuollon tai psykologin koulutusta. 

Miksi ei voitaisi kehittää että saataisi sieltä työpari tai me olisimme työpari. Et kyllä 

tässä olisi kehitettävää ja voitaisiin tätä kautta saada lisää näkökulmaa. 

(MN) toi on kyllä hyvä pointti, koska heillä on monesti siellä terveydenhuollon puolella 

paljon tietoa 

 (STT 2) ja ne vois joskus tarvita meiltä tietoa. 

(MN) onko se mahdollista käytännön työssä 

(STT 2  )itse asiassa kaikki on mahdollista, miksi ei.  

(MN) kuka sen sitten päättää että otetaan tällainen työkäytäntö.  

(STT 2) en tiedä, lähdetään kehittämään. 

 

Toisaalta sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että henkisen kaltoinkohtelun ongelma 

voi olla tunnistettavissa, kun perhettä tai lapsia tavataan. Sosiaalityöntekijät tosin olivat 

yhtä mieltä siitä, että lastensuojeluilmoitusta vastaanotettaessa huolenaiheena ei 

suoranaisesti ole lapsen henkinen kaltoinkohtelu tai lastensuojeluilmoitusta tehtäessä 

kukaan ei sanoita huolenaiheeksi, että ”lasta on henkisesti kaltoinkohdeltu”. 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan huolenaiheena voi olla esimerkiksi lapsen 

liian suuri vastuunkantaminen, jonka sosiaalityöntekijät ovat määritelleet yhdeksi 

henkisen kaltoinkohtelun muodoksi. Sosiaalityöntekijöiden mukaan työntekijän 

vastuulle jää kaltoinkohtelun piirteiden ja ongelman tunnistaminen. Lastensuojelun 

käytäntöjen kehittämisestä ja psykiatrisesta auttamisesta tehdyn tutkimuksen mukaan 

kaltoinkohtelun eri muodot tulisi määritellä nykyistä tiukemmin. Kaltoinkohtelun 
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luonne, tekijä sekä lastensuojeluilmoitusten lukumäärän tilastoimista pidettiin 

tutkimuksessa tärkeänä asiana. Ajatuksena oli, että tilastoiminen olisi 

sosiaalityöntekijän vastuulla. Esimerkiksi työntekijä täyttäisi lomakkeen. Tätä kautta 

kaltoinkohtelun muotojen ja esiintymisen tunnistaminen parantuisivat. ( Sinkkonen 

2004, 77.) Sosiaalityöntekijöiden kuvaus lastensuojeluilmoituksen tilastoinnin ja 

dokumentoinnin puutteellisuudesta vastaa Sinkkosen esittämän tutkimuksen kanssa. 

Tosin tutkimusta on käsitelty vuonna 2004 julkaistussa kirjassa, joten lastensuojelun 

tilastointi ja dokumentointi ovat tästä muuttuneet ja kehittyneet. Lastensuojeluilmoitusta 

vastaanotettaessa huolenaiheiden kirjaamiseen on tullut eri koodeja täsmentämään 

ongelmaa, mutta paljon jää myös lastensuojeluilmoituksen vastaanottajan vastuulle.  

1980-luvulla lapsen henkinen kaltoinkohtelu on tunnistettu lapsen fyysisten tarpeiden 

laiminlyönnin kautta. Mikäli vanhempi ei ole huolehtinut lapsensa terveydestä, 

turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja ravinnosta koettiin tämä lapsen tarpeiden fyysiseksi 

laiminlyömiseksi, mutta yhteys henkiseen laiminlyöntiin oli tunnistettu. (Kempe & 

Kempe 1981, 16-17.) Lapsen henkinen kaltoinkohtelu on edelleenkin usein 

tunnistettavissa lapsen hoidossa tai huolenpidossa olevan näkyvämmän puutteen kautta 

kuten esimerkiksi lapsi on ravinnotta ja tai hänen vaatetuksessa ja päivärytmissä on 

puutteita.  

 

Sosiaalityöntekijöiden näkemys kaltoinkohtelun ongelman sanottamisen ja 

tunnistamisen vaikeudesta välittää käsityksen, että kaltoinkohtelun ongelmaan 

puuttuminen olisi lähinnä satunnaista. Tosin sosiaalityöntekijät toivat puheessaan esiin 

työntekijän vastuuta tunnistaa lapsen henkisen kaltoinkohtelun piirteitä. Työntekijän 

ammatillisuutta on oppia tunnistamaan huolenaiheista lapsen henkistä kaltoinkohtelua 

kuvaavat piirteet. Tätä ajatusta tukee Mayhall ja Eastlack Norgardin näkemys lain 

asettamista vähimmäisrajoista. Laissa lähdetään liikkeelle siitä millainen käytös on 

arvioitu lapselle haitalliseksi, mikä käytös rikkoo viranomaiselle 

raportointivelvollisuuden, milloin puuttuminen on vaadittavaa ja kuka sen tekee ja 

kuinka? Lain mukaan on arvioitava myös sitä milloin lapsi on välittömässä vaarassa. 

(Mayhall & Eastlak Norgard 1983, 71.) Toisaalta ajatellen Mayhall & Eastlack 

Norgardin ajatusta ei tilanne ole niin toivoton. Henkisen kaltoinkohtelun tunnistaminen 

vaatii lastensuojelun viranomaisilta ammattitaitoa ja ammatillisuutta ongelman 
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tunnistamisessa, mutta myös luottamusta yhteistyötahoihin, lastensuojeluilmoitus 

velvollisiin sekä lapsen ympärillä oleviin muihin yksityisiin henkilöihin, että he 

ilmaisevat huolensa joko lain määrittämän puuttumisen tarpeen rajoissa tai arjessa 

välittyvän tiedon kautta mikä on lapsen kasvulle ja kehitykselle välttämätöntä. 

Sosiaalityöntekijän ammatillisuus määrittyy Hurtigin väitöskirjassa esitetyn 

määrittelemän mukaisesti: ”ammatillisuus nähdään usein sosiaalityössä monialaisen 

tietoperustan ja ammattieettisten toimintaperiaatteiden sekä yhteiskunnallisen 

auttamisvelvoitteen sopusointuisena suhteena, jonka ammattilaiset koulutuksen kautta 

omaksuvat osaksi toimintaansa”. (Hurtig 2003, 172.) 

 

 
Sosiaalityöntekijöiden keskustelussa oli tulkittavissa kuitenkin lastensuojelullisia 

keinoja puuttua kaltoinkohtelun ongelmaan. Tulkitsin sosiaalityöntekijöiden 

keskustelusta, että lapsen henkiseen kaltoinkohteluun voidaan puuttua lastensuojelun 

avohuollon tuella. Lastensuojeluilmoitusvelvollisilta eli viranomaisilta, päiväkodilta ja 

koululta, terveydenhuollosta ja erityissairaanhoidon työntekijöiltä odotetaan herkkyyttä 

lastensuojeluilmoituksen teossa, jotta lastensuojelun sosiaalityöntekijät pääsevät 

puuttumaan perheen tilanteeseen. Etenkin lapsen tapaamista pidettiin tärkeänä 

kaltoinkohtelun ongelman tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Toisaalta 

sosiaalityöntekijät eivät nähneet henkisen kaltoinkohtelun erottelua huolenaiheena 

ensisijaisen tärkeänä vaan lähinnä sen tunnistamista muiden ongelmien joukosta. 

Sosiaalityöntekijät kokivat koulutuksen tarvetta lastensuojelutarpeen selvitysten tekoon 

ja etenkin lapsen tapaamisiin, jotta osattaisiin kysyä oikeita ja oleellisia kysymyksiä. 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien nähtiin voivan auttaa perheitä, mutta avohuollon 

tukitoimien kohdentuminen ja avun vastaanotto jää perheen vastuulle, koska 

lastensuojelun avohuolto perustuu vapaaehtoisuuteen.  

 

Tutkimukseni merkittävimmistä tuloksista liittyi sosiaalityöntekijöiden näkemykseen 

työntekijän kuuntelemisen taidosta. Sosiaalityöntekijät arvioivat puheessaan kriittisesti 

myös omaa rooliaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä ja kokivat asiakkaan 

kuuntelemisen yhtenä tärkeimpänä asiana asiakkaan kohtaamisessa. Lapsen kasvua ja 

kehitystä vaarantava tekijä ja lapsen avun tarve voivat selvitä ilman hienoja 

kysymyksiä. Tämä vaatii työntekijältä malttia kuunnella lapsen vastausta. 
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Kuuntelemisen taito ei ole tärkeä vain lapsen kohtaamisessa vaan kaikissa 

asiakastilanteissa. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijät määrittivät puheessaan koulutuksen 

lisäämisen tärkeyttä. Lapsen kaltoinkohtelua koskevan koulutuksen lisääminen edes 

auttaa ongelman tunnistamista ja työkäytäntöjen yhtenäistämistä. 

 

Sosiaalityöntekijöiden puheesta välittyi näkemys, että lastensuojelulla on keinoja auttaa 

henkistä kaltoinkohtelua kokenutta lasta, mutta tämä vaatii sekä lastensuojelun 

työntekijältä ammatillisuutta ja kuuntelun taitoa että verkostoitumista ja hyvää 

yhteistyötä perheen ja/tai lapsen muiden tukiverkostojen kanssa.  

 

 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lapsen henkinen kaltoinkohtelu on haasteellinen ongelma sekä käytännön työssä että 

tutkimuskohteena. Henkisen kaltoinkohtelun näkymättömyys ja määrittelemisen 

vaikeus ovat yleisiä mielipiteitä ja näkemyksiä siitä. Henkistä kaltoinkohtelua 

käsittelevä tutkimuskirjallisuus on suurelta osin englanninkielistä ja tämä tuo omat 

haasteensa merkitysten ja käsitteiden kääntämiseen. Suomenkielisissä määritelmissä 

saattaa olla eroavaisuuksia verrattuna englanninkielisiin. (Sinkkonen 2004, 76.) 

Tutkijoiden käyttämissä määritelmissä kuvaamaan lapsen henkistä kaltoinkohtelua 

saattaa myös olla eroavaisuuksia.  Yleisimmin lapsen henkistä kaltoinkohtelua on 

selitetty käsitteiden laiminlyönti ja emotionaalinen kaltoinkohtelu avulla. Usein 

laiminlyönnillä ja emotionaalisella kaltoinkohtelulla on tarkoitettu samaa asiaa. 

Sosiaalityöntekijöiden puheessa lapsen henkinen kaltoinkohtelu määrittyi sekä 

emotionaalisella että toiminnan tasolla tapahtuvaksi laiminlyönniksi. He puhuivat usein 

myös kaltoinkohtelun tunnistamisen vaikeudesta näkymättömyytensä johdosta. 

Henkinen kaltoinkohtelu voi piiloutua näkymättömyytensä vuoksi näkyvämmän 

väkivallan taakse. Lapsi voi kohdata samanaikaisesti fyysistä ja henkistä väkivalta 

vanhempiensa taholta. 
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Aineistonkeruun metodina käyttämäni ryhmäkeskustelu tuotti hyvän, ajoittain hyvinkin 

pikkutarkan ja pohdiskelevan aineiston. Ryhmäkeskustelun lähtötilanteeseen vaikutti se, 

että ryhmäläiset olivat toisilleen ennestään tuttuja ja yhteinen kiinnostuksen kohde 

motivoi ryhmäläisiä osallistumaan keskusteluun.  Sosiaalityöntekijät olivat 

kiinnostuneita saamaan lapsen kaltoinkohtelun ongelman näkyvämmäksi ja heillä oli 

pyrkimys löytää lastensuojelullisia keinoja siihen puuttumiseen. Yhteinen kiinnostuksen 

kohde motivoi heitä keskusteluun. Sosiaalityöntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus oli 

luontevaa ja toistensa mielipiteitä kunnioittavaa. Ryhmäkeskustelussa jokainen uskalsi 

tuoda oman mielipiteensä esille. Sosiaalityöntekijät eivät kyseenalaistaneet toistensa 

ammatillisuutta.  

 

Määrällisesti keräämäni aineisto oli todella pieni. Olisin voinut toteuttaa toisen 

ryhmäkeskustelun kasvattamaan aineistoani, mutta aineiston litteroinnin ja analyysin 

jälkeen koin aineiston vastaavan asetettuihin tutkimustavoitteisiin. Diskurssianalyysi 

mahdollisti hyvinkin pikkutarkan tiedon tuottamisen. Henkistä kaltoinkohtelua kuvaavat 

määritelmät ovat sosiaalityöntekijöiden keskinäisen kommunikaation ja 

vuorovaikutuksen tuotetta. Määritelmät ovat syntyneet tietyssä ajassa ja paikassa ja 

niihin ovat myös vaikuttaneet ryhmäläisten sen hetkinen vuorovaikutus. Toisin sanoen 

lapsen kaltoinkohtelu on käsitteenä todellinen, mutta käsitteelle on annettu 

vuorovaikutuksessa uusia tulkintoja riippuen siitä millä tavalla ne juuri siinä hetkessä 

ovat vaikuttaneet ryhmäläisten elämään (Hacking 2009, 178.) Määritelmissä saattaisi 

olla eroavaisuuksia, mikäli ryhmäkeskustelu järjestettäisiin uudelleen. 

 

Diskurssianalyysi mahdollisti ryhmäläisten eri puhuja-asemien analysoinnin. 

Näkemykseni mukaan puhuja-asemien analysoiminen on mielenkiintoinen tarkastelun 

kohde diskurssianalyysissä. Analysoidessani ryhmäläisten puhuja-asemia eri tilanteissa, 

en ottanut usein tarkasteluun omia puhuja-asemiani. Roolini ryhmäkeskustelussa oli 

useimmiten tukea ryhmäläisten keskustelun etenemistä esittämällä täydentäviä 

kysymyksiä ja kommentteja. Tätä kutsutaan tieteellisesti asianajajan positioksi. 

Analyysissä tutkija ei vain tutki, miten kielelliset toimijat rakentavat sosiaalista 

todellisuuttaan, vaan pohtii myös sitä miten nuo merkitykset voisivat todellisuudessa 
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olla toisin (Juhila 1999, 207-208). Otin tarkasteluun sosiaalityöntekijöiden määritelmät 

henkisestä kaltoinkohtelusta, mutta kiinnitin myös huomiota siihen, kuinka nämä ovat 

lastensuojelun käytännön työssä jäsentyneet ja ovatko heidän määritelmät 

suhteutettavissa käytännön työhön. Toisaalta olin ryhmäkeskustelussa keskustelijankin 

roolissa. Keskustelija on mukana keskustelussa tasavertaisena ryhmänjäsenenä. Tällöin 

tutkija pyrkii tutkimaan sitä, miten toimijat tuottavat ymmärrystä ympäröivästä 

todellisuudesta ilman, että hän toimii niin sanottuna opettajana tai tuomarina. (Juhila 

1999, 219). 

 

Kriittisesti arvioitaessa aineistonkeruun metodia ja aineiston analyysimenetelmällä 

tuotettuja tuloksia voin sanoa olevani kokonaisuuteen tyytyväinen. Olen kriittisesti 

pohtinut aineiston pienuutta, mutta koen analyysin tulosten vahvistavan tunnettani 

tutkimuksen onnistumisesta. Haastavuuden tunnetta lisäsi tutkimuskohteen 

määrittelemisen vaikeus ja käytännön työssä kohdattu näkymättömyys. Lapsen 

henkinen kaltoinkohtelu määrittyi sosiaalityöntekijöiden puheessa kolmella eritavalla. 

Kaksi näistä kuvasi suoranaisesti lapsen henkistä kaltoinkohtelua ja kolmas käsitteli 

yleisesti kaltoinkohtelun ongelman tunnistamattomuutta. 

 

Lapsen henkinen kaltoinkohtelu määrittyi ensinnäkin vanhemman käytöksen kautta. 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan vanhemman käytös on lastaan henkisesti 

kaltoinkohtelevaa silloin, kun vanhempi on välinpitämätön, itsekäs, lapsen tarpeita 

laiminlyövä tai vanhempi hylkää valinnoillaan ja käytöksellään lapsensa. Tämä tulos on 

aiemmassa tutkimuksessa myös merkinnyt lapsen henkistä kaltoinkohtelua, mutta 

määritelmissä on ollut eroa. Aiemmassa tutkimuksessa kaltoinkohtelua on selitetty 

esimerkiksi vanhemman ja lapsen puutteellisen vuorovaikutuksen kautta (Söderholm 

2004) tai samaa tarkoittavaa asiaa on selitetty puutteellisen vanhemmuuden avulla 

(Puolimatka 2004). On kyse tulkintaeroista. Sosiaalityöntekijöiden määritelmä 

vanhemman kaltoinkohtelevasta käytöksestä piti sisällään vanhemman ja lapsen 

vuorovaikutuksen puutteellisuuden sekä poikkeavan vanhemmuuden piirteitä. Edellä 

esittelemäni henkisen kaltoinkohtelun muodot kuvaavat sitä, millaista vanhemman 

käytös on puhuttaessa lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta. 
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Toinen lapsen henkistä kaltoinkohtelua määrittävä tutkimustulos muodostui 

sosiaalityöntekijöiden puheessa lapsen aseman kautta. Lapsi on henkisesti 

kaltoinkohdeltu perheessään silloin, kun hänet altistetaan vanhempien riitatilanteisiin, 

häntä leimataan syntipukiksi, vanhemmilla on kyvyttömyyttä tunnistaa lapsensa 

yksilöllisyys sekä lapsi pakotetaan ottamaan liian suuren vastuun ikään ja kehitystasoon 

nähden. Lapsi ei saa olla lapsi vaan joutuu tahtomattaan ottamaan osaa aikuisten 

maailmaan ja altistumaan asioille, joita lapsi ei ole vielä valmis kohtaamaan. Lapsen 

asema ohjautuu vanhemman toiminnasta ja tarpeista käsin. Lapsi syyllistyy asioista, 

joihin itse ei ole ollut syyllinen. Aikuiset leimaavat lapsen syntipukiksi, koska eivät 

pysty itse ottamaan vastuuta perheen ongelmista.  Tällainen henkisen kaltoinkohtelun 

muoto saattaa vaurioittaa lasta emotionaalisella tasolla. Emotionaalinen laiminlyönti voi 

vaikuttaa lapsen minäkäsitykseen, itseluottamukseen, emotionaaliseen kypsyyteen, joka 

voi myös vahingoittaa lasta tunnetasolla joko joksikin aikaa tai pahimmassa tapauksessa 

pysyvästi (Mayhall&Eastlak Norgard 1983, 155-159).  

Sosiaalityöntekijät tekivät keskustelussaan ymmärrettäväksi lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua myös vanhempien omassa lapsuudessaan kohtaamien traumaattisten 

kokemusten sekä ympäristön vaikutuksen kautta.   

 

Sosiaalityöntekijät eivät usein pystyneet selittämään lapsen henkistä kaltoinkohtelua ja 

totesivat, ”että sanat eivät riitä kuvaamaan ja konkretisoimaan sitä”. Tästä muodostui 

kolmas tutkimustulos, joka on lapsen henkisen kaltoinkohtelun tunnistamattomuus. 

Henkisen kaltoinkohtelun tunnistamattomuus ja hahmottamisen vaikeus vaikuttivat 

siihen, miten sosiaalityöntekijät kuvasivat lastensuojelun keinoja siihen puuttumisessa. 

Lastensuojelussa ei ole yhtä ja oikeaa lähestymistapaa tai työkäytäntöä lapsen henkisen 

kaltoinkohtelun tunnistamisessa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemykset 

lapsen tapaamisen tärkeydestä, sen kehittämisestä sekä työntekijän kuuntelemisen 

taidosta ovat tärkeitä havaintoja siitä, kuinka lastensuojelussa voidaan puuttua lapsen 

henkisen kaltoinkohtelun ongelmaan. Lastensuojelussa asiakasta pyritään auttamaan 

lastensuojelun avohuollon tuella, jota sosiaalityöntekijät olivat edellä määritelleet. 

Lapsen tapaamista pidettiin yhtenä tärkeimpänä interventiona. Toisaalta lapsen 
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tapaamiseen toivottiin koulutusta, jotta sosiaalityöntekijät saisivat uusia menetelmiä ja 

keinoja esittää oikeanlaisia kysymyksiä lapselle. Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen 

mukaan lapsen henkinen kaltoinkohtelu saadaan näkyvämmäksi ja sen sanottaminen 

helpottuu, kun työntekijä malttaa kuunnella. Tällöin ei tarvita useita ja hienoja 

kysymyksiä ongelman kartoittamiseksi. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijät kokivat 

paremman yhteistyön kehittämisen eri yhteistyötahojen, etenkin terveydenhuollon 

ammattilaisten kanssa, ongelman tunnistavuutta lisäävänä asiana. Sosiaalityöntekijät 

kokivat etenkin erityissairaanhoidon ammattitaidon lapsen psyykkisestä osaamisesta 

tärkeänä osana selvitettäessä lapsen oireilun syitä, henkisen kaltoinkohtelun vaikutuksia 

ja oikean avun kohdentumista.  

 

Lapsen henkiselle kaltoinkohtelulle oli löydettävissä aiemmista tutkimuksista 

määritelmiä, joissa tämä ymmärrettiin sekä sosiaalisena, lääketieteellisenä, 

psykologisena että juridisena ongelmana (Söderholm & yms 2004, 5). 

Sosiaalityöntekijöiden keskustelussa määrittynyt kehittämisehdotus kohtaa olemassa 

olevan teoreettisen tiedon kanssa. Lapsen henkinen kaltoinkohtelu ei ole vain 

sosiaalinen vaan moniammatillinen ongelma. Moniammatillinen yhteistyö edesauttaa 

lapsen henkisen kaltoinkohtelun tunnistettavuutta, koska eri aloja edustavat työntekijät 

ovat oman alansa ammattilaisia ja pystyvät yhteistyöllä siirtämään osaamistaan ja 

tietotaitoaan toisille. 

 

Aineiston avulla minulle syntyi kehittämisidea käytännön työhön. Lapsen henkistä 

kaltoinkohtelua voitaisiin selvittää lastensuojelussa menetelmällisesti. Etenkin pienten 

lasten tapaamisissa käytetään usein erilaisia menetelmiä kartoittamaan lapsen arkea, 

ihmissuhteita ja mielialaa.  Tätä hyödyntäen voitaisiin kehittää esimerkiksi erivärisiä 

kortteja kuvaamaan lapsen asemaa perheessä ja vanhempien taholta kohtaamaa 

kohtelua. Työntekijällä olisi valmiita kysymyksiä korttien tueksi. Esimerkiksi työntekijä 

voisi kartoittaa lapsen tyytyväisyyttä omaan asemaansa perheessä pyytämällä tätä 

valitsemaan sen värisen kortin, joka kuvaa lapsen mielestä parhaiten hänen rooliaan 

perheessä. Korttien väreille olisi kehitetty valmis luokitus, joka helpottaisi lapsen 

valitsemien korttien tulkitsemista. Olen huomannut käytännön työssä, että on lapsia 
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jotka kokevat perheen ongelmista puhumisen vaikeaksi ja epämukavaksi. 

Työmenetelmien käyttö helpottaa lapsen oloa ja tilannetta tapaamisessa, minkä lisäksi 

se lisää työntekijän keinoja puuttua lapsen elämässä oleviin epäkohtiin. 

   

Olen tuonut tutkielmassani esiin lapsen henkisen kaltoinkohtelun merkitykset ja 

haasteet, joita sosiaalityöntekijät kohtaavat työssään. Lisäksi tavoitteenani on ollut 

välittää tietämystä lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta tuoden esiin sen ongelmallisen 

luonteen. Koen tärkeänä asiana lapsen kaltoinkohtelun ongelman tunnistamisessa ja 

tietämyksen kasvussa, että alan ammattilaiset pysähtyvät miettimään omaa 

toimintatapaansa ja pohtivat eri ammattialoilla keskinäisen yhteistyön parantamista. 

 

 

 

7. POHDINTA 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkielmani aiheen käsittelyä määritti pitkälti olemassa oleva lastensuojelulaki. 

Tutkimusta tehtäessä tutkijalle jätetään paljon valtaa tutkimuksen arkaluontoisuuden ja 

salassa pidettävyyden määrittelyssä. Aiheen arkaluontoisuus ei ole suoranaisesti este 

tutkimuksen tekemiselle, mutta arkaluontoisuutta pohdittaessa laki ja tutkimuksen 

toteuttaminen eettisesti suotuisalla tavalla antavat omat määrityksensä asialle. 

Arkaluontoisia tutkittavia asioita lain mukaan ovat sosiaalietuuksia, rikoksia, 

terveydentilaa, uskonnollisuutta, poliittisia asenteita ja seksuaalista suuntautuneisuutta 

koskevat asiat. (Kuula 2006, 135-136.) Tutkielmani aineisto on kerätty arkaluontoiseksi 

kuvatussa ympäristössä, jota määrittää tiukasti lastensuojelulaki. Aineisto on osaltaan 

muodostunut lastensuojelun asiakasperheitä koskevista tiedoista, jotka ovat salassa 

pidettäviä asioita. Olen huomioinut aineistonkeruussa olemassa olevat eettiset normistot 

ja tutkittavien yksityisyyden kunnioittamisen sekä oikeudet. En haastatellut asiakkaita 
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vaan aineistonkeruu tapahtui lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä muodostetun 

ryhmäkeskustelun pohjalta. Pyysin tutkimusluvan Vantaan Kaupungin perhepalveluiden 

esimieheltä enkä itse tutkittavilta. Tutkimuslupaa anottaessa minun tuli valmistautua 

perustelemaan tutkimussuunnitelman tärkeys ja mielekkyys sekä johdolle että myös 

työntekijöille. (Kuula 2006, 145.)  

 

Tehtäessä tutkimusta eettisesti sensitiivisellä tavalla tutkijan tulee valmistautua siihen, 

että tutkimustilanne saattaa olla haasteellinen. Huomioin keskustelutilanteessa oman 

roolini ja olin pohtinut etukäteen omia näkemyksiäni tutkimuksen kohteesta. Omien 

mielipiteiden ilmaisua on hyvä ennakoida, jottei ryhmän vetäjänä suututa tai vihastuta 

tutkimusryhmää. Kuula on painottanut, että tutkijan tulee pyrkiä objektiivisuuteen. 

Tutkijan ei ole hyvä esittää voimakkaita mielipiteitä tutkimustilanteessa, koska kentällä 

tapahtuva aineistonkeruu voi olla ennakoimatonta ja odottamatonta. (Kuula 2004, 155.) 

Arvioni mukaan ryhmäkeskustelussa sosiaalityöntekijät ilmaisivat ennakkoluulottomasti 

mielipiteitään ja keskustelu pysyi asiallisena. 

 

Tutkimusten luotettavuutta heikentävänä seikkana on pidetty sitä, että ryhmäläiset 

pyrkivät ennestään tuntemattomalle tutkijalle tuomaan tilanteesta paremman kuvan kuin 

mitä se todellisuudessa on. Tässä tutkimuksessa tilanne oli päinvastainen. Ryhmäläiset 

tunsivat minut ennestään hyvin ja tulkitsin sosiaalityöntekijöiden omaa työtä sekä alaa 

koskevan puheen realistiseksi. Ryhmäkeskustelussa ei ollut havaittavissa yli yrittämistä 

tai pyrkimyksiä viedä keskustelua tutkimuksen tavoitteiden suuntaan. Työntekijät olivat 

toisilleen ennestään tuttuja ja pidin tätä aineiston luotettavuutta parantavana asiana.  

 

Tunnistettavuuden poistaminen on tunnetuimpia ihmistieteiden tutkimuseettisiä 

normeja. Salassa pidettävän aineiston raportoinnissa on tärkeää tunnisteiden 

poistaminen. Tämä tunnisteiden poistaminen on tapauskohtaista ja siihen vaikuttavat 

niin aihepiiri, tutkittavista esiin nousevat taustatiedot ja tutkittaville annettu informaatio. 

Aineiston raportointi vaiheessa mietin huolellisesti sitä, kuinka kirjoitan 

asiakastapauksista. Tämä siksi, jotta asiakkaiden yksilöllisyyttä ei tunnisteta. 
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Tunnistamattomuudessa on tärkeintä suojella tutkittavia mahdollisilta negatiivisilta 

seurauksilta, mitä tutkimuksen julkaiseminen saattaisi aiheuttaa. (Kuula 2004, 200-204.) 

Eettisyyttä pohdittaessa aineistosta ei ole otettu asiakastapauksia yksityiskohtaiseen 

tarkasteluun. Asiakastapaukset ovat olleet sosiaalityöntekijöiden esimerkkejä ja niitä on 

käsitelty yleisellä tasolla. En katsonut tarpeelliseksi kertoa asiakkaiden 

lastensuojeluhistoriaa tai muita yksityiskohtaisia tietoja. Tutkittavien oikeuksia pitää 

kunnioittaa ja olenkin miettinyt tarkoin, mitkä asiat ovat hyödyllisiä raportoida 

analyysissä (Mäkelä 2006, 360).  

 

 

7.2 Jatkotutkimuksen haasteet 

Lapsen henkinen kaltoinkohtelu luo näkymättömyytensä ja hahmottamisen vaikeuden 

kautta mahdollisuuksia jatkotutkimuksen toteuttamiselle.  Sosiaalityöntekijät määrittivät 

puheessaan vanhemman oman taustan vaikuttavan lasta kaltoinkohtelevaan käytökseen 

ja toivat esiin sukupolven käsitteen. Olisi mielenkiintoista toteuttaa samanlainen 

diskurssianalyyttinen tutkimus siitä, kuinka vanhemmat määrittävät omassa 

lapsuudessaan kohtaamaa kohtelua ja kuinka he kuvaavat omaa käytöstään lastaan 

kohtaan. Tutkimuskohteena olisi se millaista kohtelua vanhemmat ovat omassa 

lapsuudessaan kohdanneet ja kuinka he kohtelevat omia lapsiaan. Määrittyykö 

vanhemman kaltoinkohteleva käytös sukupolven yli siirtyvänä käyttäytymismallina? 

Tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijät kuvasivat ympäristön vaikutusta lapsen 

henkiseen kaltoinkohteluun. Sukupolven yli siirtyvää käyttäytymismallia ja ympäristön 

vaikutusta voisi tutkia yhdessä määriteltäessä lapsen kaltoinkohtelun syitä. 

 

Jatkotutkimuksen toteuttamisessa on haasteita. Aineistonkeruun metodi tulisi miettiä 

tarkoin, koska tutkittavien löytäminen voi olla vaikeaa. Tuskin kukaan vastaa 

esimerkiksi lehti-ilmoitukseen, jossa etsitään lapsiaan henkisesti kaltoinkohtelevia 

vanhempia.  Harva vanhempi tunnistaa kaltoinkohtelun piirteet tai pystyy edes 

myöntämään oman käytöksen lastaan kohtaan täyttävän kaltoinkohtelun määritelmät. 

Tutkittavien etsimistä helpottaisi, jos tutkimusympäristöksi rajattaisiin lastensuojelu. 
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Lastensuojelun työntekijän vastuulla olisi sopivien tutkittavien etsiminen ja 

tutkimusluvan saaminen heiltä.  

 

Lapsen henkinen kaltoinkohtelu on vakava asia ja saattaa vahingoittaa lapsen kasvua ja 

kehitystä. Tutkimuksen lisääminen ja siitä puhuminen voivat tukea kaltoinkohtelun 

ongelman tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa.  
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