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Tässä maisterintutkielmassa on tarkoitus selvittää, miten nuorten väkivallasta puhutaan ja millaisia 

merkityksiä ilmaukset saavat nuorten väkivaltaa koskevien artikkeleiden kommenttiketjuissa. Keskeinen 

tavoite oli selvittää, millaisia epäonnistumista merkityksellistäviä diskursseja on löydettävissä 

kommenttiketjujen viesteistä.   

 

Maisterintutkielman tutkimusaineistona käytin julkisia internetin kommenttiketjuja, jotka liittyivät kahteen 

Helsingin Sanomien artikkeliin, jotka koskivat Koskelan surmaa ja Vallilan puukotusta. Tutkimusaineisto 

koostui kahdesta kommenttiketjusta. Yksittäisiä kommentteja oli 158, joista valtaosa oli melko pitkiä. 

Kommentit on kirjoitettu marras- ja joulukuussa 2020. Tutkimusmenetelmänä käytin aineistolähtöistä 

diskurssianalyysiä. Tutkimuksen viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi. 

Tutkin minkälaisia epäonnistumista merkityksellistäviä diskursseja kommenttiketjuista on löydettävissä ja 

miten niitä representoidaan keskusteluissa. Analyysin tuloksen hahmottui viisi erilaista diskurssia, jotka 

nimesin ammattitaidottomuuden, kyvyttömyyden, välinpitämättömyyden, vastuuttomuuden ja kurittomuuden 

diskursseiksi. Diskurssit heijastelevat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, ideologioita ja hierarkkisia valta-

asetelmia. Niiden kautta voidaan tarkastella, kuinka nuorten väkivallasta ja epäonnistumisesta lasten 

suojelemisessa keskustellaan ajankohtaisessa verkkokeskustelussa. 

Diskurssit muodostavat keskenään erilaisia käsityksiä ja kuvauksia maailmasta, eli representaatioita. 

Keskeisimmät diskurssien konstruoimat representaatiot ovat ammatillinen kompetenssi, kurin puute, 

yhteisöllisyyden puute, rakkauden puute ja pahuus. Representaatioissa käytetään valtaa positioimalla 

epäonnistunut yhteiskunnallisesti alempiarvoiseen asemaan. Diskursseissa keskustelevat keskenään 

yhteiskunnan ja yksilön vastuu ja epäonnistuminen.  
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1 JOHDANTO 

 

Vuonna 2020 saimme lukea valitettavan monta kertaa otsikoihin nousseista nuorten 

väkivaltaa koskevista uutisista. Marraskuussa 2020 Helsingin Vallilassa kaksi 16- 

vuotiasta poikaa puukotti parikymppisen miehen hengiltä.  Poikia syytetään törkeästä 

ryöstöstä ja taposta. Puukotuksesta epäilty oli karannut lastensuojelulaitoksesta. 

Marraskuussa 2020 Helsingin sanomat uutisoi, että poliisin mukaan Helsingin 

keskustassa liikkuu joukoissa 100–150 mahdollisesti vaarallista nuorta (Helsingin 

keskustassa liikkuu nyt joukoissa yli sata mahdollisesti vaarallista nuorta – 

Asiantuntijoiden mukaan taustalla on uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö, 10.11.2020.) 

Nämä nuoret syyllistyvät rikoksiin, ryöstöihin ja väkivaltaan. Joulukuun 4. päivä 

Helsingin Koskelassa kolmen 16-vuotiaan pojan epäillään murhanneen samanikäisen 

pojan. (Kolmea 16-vuotiasta poikaa epäillään samanikäisen pojan murhasta Helsingissä 

– Uhri löydettiin Koskelan sairaalan lähistöltä kolmen päivän kuluttua, 9.12.2020.) 

Poliisin mukaan, tapauksen taustalla oli pitkään jatkunutta väkivaltaista kiusaamista. 

Uhri oli lastensuojelun asiakas ja sijoitettu kodin ulkopuolelle.  

Poliisin tietojen mukaan alaikäisten tekemissä henkirikoksissa oli viime vuonna raju 

kasvu; alle 18-vuotiaiden tekemiä epäiltyjä tapon yrityksiä oli peräti 35, kun edellisinä 

vuosina luku on ollut 6–7. (Alaikäisten henkirikoksissa karu piikki tänä vuonna – alle 

18-vuotiaiden tekemiä epäiltyjä tapon yrityksiä peräti 35, kun edellisinä vuosina luku on 

ollut 6 ja 7, 10.11.2020.) Nuorten henkirikoksia käsittelevien uutisten yhteydessä myös 

lastensuojelu on joutunut jälleen kovan kritiikin kohteeksi. Lastensuojelua on syytetty 

lasten suojelemisen epäonnistumisessa. Keskustelua on käyty myös kouluissa 

tapahtuvasta lisääntyneestä vakivallasta ja kiusaamiseen puuttumisesta. Kouluja on 

kritisoitu liian vähäisestä koulukuraattorien ja koulupsykologien määrästä. 

Maisterintutkielman tavoitteena on selvittää, miten nuorten väkivallasta puhutaan ja 

millaisia merkityksiä ilmaukset saavat nuorten väkivaltaa koskevien artikkeleiden 

kommenttiketjuissa. Tutkin millaisia yksilön ja yhteiskunnan epäonnistumista 

merkityksellistäviä diskursseja on löydettävissä kommenttiketjujen viesteistä.  Pyrin 
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diskurssianalyysin keinoin hahmottamaan tapoja puhua nuorten väkivaltaisuuden 

ilmiöstä.  

Tutkimusaineistona käytän julkisia internetin kommenttiketjuja, jotka liittyvät kahteen 

Helsingin Sanomien artikkeliin, jotka koskevat Koskelan ja Vallilan tapahtumia ja 

nuorten väkivaltaista käytöstä. Tutkimusaineisto koostuu kahdesta kommenttiketjusta. 

Tutkimusmenetelmänä käytän aineistolähtöistä diskurssianalyysiä. 

Aggressiivisuuden purkamisen vaikutuksia ihmisen käyttäytymiseen on tutkinut 

Keltinkangas–Järvinen (2000) ja median sekä aggressiivisuuden yhteyttä Vilkko–

Riihelä (1999). Amerikkalaisten nuorten väkivaltaisuutta 90- luvulla on tutkinut muun 

muassa Franklin E. Zimring (1998). Zimring kartoitti keskustelua 1970-luvun puolivälin 

ja 1990-luvun puolivälin painetussa mediassa liittyen nuorten rikollisuuden laajuuteen, 

syihin ja mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin. Molemmilla vuosikymmenillä toistuva 

uskomus oli, että nuoret rikoksentekijät ja rikosmäärät ovat luonteeltaan erilaisia nyt 

kuin aikaisempina aikoina. Tämä sama ilmiö toistui myös syksyn uutisoinnissa. Yle 

uutisoi 19.11.2020 että, alaikäisten väkivaltainen käytös yleistynyt ja tapon yritykset 

lisääntyneet merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Ja heti helmikuussa 2021 Helsingin 

sanomat julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret 

tekevät edelleen ennätyksellisen vähän rikoksia ja syyllistyvät nykyisin harvemmin 

rikoksiin kuin 1990-luvulla.  

Lastensuojelun työntekijänä seuraan itsekin aktiivisesti alaan liittyvää uutisointia sekä 

kommentteja. Alan ammattilaisena usein ihmetyttää median monesti väärilläkin 

faktoilla ja termeillä uutisointi ja kansalaisten asenteelliset kommentit lastensuojelusta. 

Mediakuva lastensuojelusta on edelleen suhteellisen negatiivinen. Internetin 

kommenttipalstat ovat mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, koska siellä oleva 

materiaali ei ole tuotettu tutkijaa varten vaan ihmisten kommentointi tulee heidän 

omasta tarpeestaan ja halustaan liittyä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi 

ihmisillä on mahdollisuus anonymiteetin turvin ilmaista aito mielipiteensä aiheesta, 

ilman miellyttämisen tarvetta tai pelkoa kasvojen menettämisestä.  
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Väkivaltainen nuori tulee lastensuojelun asiakkuuteen yleensä lastensuojeluilmoituksen 

kautta. Yhä useammin ilmoituksen tekijä on koulu. Koulu on merkittävä yhteistyötaho 

lastensuojelulle lasten ja nuorten auttamisen turvaamisessa. Yhdessä koulun kanssa 

lastensuojelu pyrkii puuttumaan kiusaamiseen ja väkivaltaiseen käytökseen. Myös 

nuorisopoliisi on tärkeä yhteistyökumppani. Poliisilla on oma Ankkuri-työryhmä, jolla 

pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa nuoren rikoskierteen katkaisemiseen. 

Monesti myös lastensuojeluasiakkuuden alkaminen toimii interventiona ja voi katkaista 

nuoren huonon käytöksen. Perheelle ja nuorelle voidaan tarjota erilaisia avohuollon 

tukitoimia. Viimesijainen keino nuoren turvaamiseksi on sijoitus. Kiireellisen 

sijoituksen aikana nuoren liikkumisvapautta voidaan rajoittaa. Yhtäjaksoisesti 

rajoittaminen saa kestää kuitenkin enintään 30 vuorokautta.  

Nuorten väkivaltaisuus tutkimusaiheena on mielestäni mielenkiintoinen, koska siihen 

liittyy voimakkaita tunteita. On vaikea käsittää, miten nuori ihminen kykenee raakaan 

väkivaltaan. Ympäröivällä yhteiskunnalla on paljon kärkeviä mielipiteitä mahdollisista 

syyllisistä. Aineistoni ja tutkimusmenetelmäni pyrkii saamaan kuuluville, millaisia 

merkityksiä nuorten väkivallalle annetaan artikkeleiden kommenttiketjuissa. 

 

2 NUORTEN VÄKIVALTA ILMIÖNÄ 

 

2.1 Sosialisaatio ja aggressiivisuus 

Vilkko-Riihelän (1999, 223) mukaan sosialisaatio tarkoittaa sitä, että yksilö oppii 

noudattamaan yhteisönsä tapoja ja sääntöjä. Sosiaalistumisprosessi kestää koko ihmisen 

eliniän ajan. Sosiaalistumisen myötä ihminen oppii itsehillintää, pitkäjännitteisyyttä 

sekä lykkäämään tyydytystä. Sosialisaatioteorian kehitti Robert Havinghurst 1940-

luvun Yhdysvalloissa. Havinghurstin mukaan kaikissa ikävaiheissa on omat 

kehitystehtävänsä. Nuoruuden kehitystehtäviin kuuluvat mm. henkilökohtaisen ja 

sosiaalisen identiteetin yhteensovittaminen, sosiaalisen roolin saavuttaminen ja 
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sosiaalisesti vastuullisen toimintatavan oppiminen. Tähän kuuluu myös 

aggressiivisuuden hallinta. (Vilkko-Riihelä 1999, 199, 245.) 

Tärkein sosiaalisuuden ja suotuisan kehityksen viiteryhmä, joka toimii lapsen 

kokemusten välittäjänä ja suodattajana, on perhe. Lapsen kehitys ei tapahdu irrallaan 

muusta perheestä vaan vanhempien omat kokemukset, traumat, tiedollinen ja 

emotionaalinen pystyvyys kasvattajana ohjaavat vanhempien toimintaa. (Nurmi, 

Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014.) 

Keltinkangas–Järvisen (1994, 14–15) mukaan, kehityspsykologit ovat yleensä 

käyttäneet termiä aggressio viittaamaan käyttäytymiseen, joka on tarkoitettu 

vahingoittamaan tai vahingoittamaan toista henkilöä. Kehityspsykologit ovat myös 

tutkineet aggressiivisuuden alkuperää varhaislapsuudesta aina aikuisvuosiin asti ja ovat 

tehneet tärkeitä huomioita motivaatioprosessien välillä, jotka ruokkivat vihaista ja 

impulsiivista aggressiota, toisin sanoen reaktiivista aggressiota, ja aggressiosta, jonka 

tarkoituksena on saavuttaa tavoitteet saada jotain vastustajalta eli proaktiivista 

aggressiota. (Marcus 2007, 11–12.) 

Väkivaltainen ja aggressiivinen käyttäytyminen on Corradon (2002, s.5) mukaan 

yhdistetty periytyvyyteen, hormoneihin, välittäjäaineisiin, autonomiseen hermostoon ja 

neurologiseen toimintaan. Perinnöllisyyden suhteen vallitsee yksimielisyys siitä, että 

geenit voivat vaikuttaa muihin fysiologisiin prosesseihin, jotka saattavat altistaa yksilön 

aggressiiviselle käyttäytymiselle. Tutkimukset (Miczek, Mirsky, Carey, DeBold & 

Raine, 1994) kuitenkin viittaavat siihen, että biologiset tekijät muodostavat vain pienen 

osan väkivaltaisen käyttäytymisen vaihteluista. Corradon (2002, s. 4–5) mukaan 

biologiset, kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät edistävät väkivallan ja 

aggressiivisuuden kehittymistä. Yksittäisten riskitekijöiden kertymisen oletetaan 

lisäävän väkivallan tai aggressiivisuuden aiheuttamisen todennäköisyyttä, varsinkin kun 

ne yhdistetään useisiin välittömiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin riskitekijöihin. 
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Kelly & Totten (2015) ovat tutkineet 19 kanadalaista nuorta, jotka ovat syyllistyneet 

murhaan. Tutkimuksessa todetaan että, sosiaaliset instituutiot kuten perhe, koulu, 

ystävät, uskonnolliset instituutiot, yhteisöt ja asuinkunta tarjoavat ihmisille heidän 

sosialisaatioon tarvitsemansa tiedot, taidot, normit ja kyvyt. Sosiaalistuminen riippuu 

yksilön biologisista ja psykologisista kyvyistä. Nämä tekijät vuorovaikutuksessa ovat 

yhteydessä nuorten rikollisuuteen. Kellyn & Tottenin (2015, s. 4–5) mukaan lapsen 

kehittyessä ja kypsyessä hän oppii tulkitsemaan ympäröivää maailmaa vihamielisenä tai 

hyväntahtoisena, kuinka ratkaista ihmissuhdeongelmia sosiaalisilla tai epäsosiaalisilla ja 

väkivaltaisilla tavoilla, kuinka hallita turhautumista tai hallita sitä huonosti ja miten 

saavuttaa emotionaaliset, sosiaaliset ja fyysiset tarpeet joko laillisin tai laittomin 

keinoin. Tämä oppiminen tapahtuu useissa yhteyksissä: perheessä, koulussa, 

vertaisryhmässä, naapurustossa ja suuremmassa yhteisössä, joihin kaikkiin 

yhteiskunnan sosiaaliset ja kulttuuriset voimat vaikuttavat. Sosialisaatio on tärkeässä 

osassa nimenomaan väkivaltaan liittyvän asenteen kehittymisessä. Liian usein nämä 

laitokset eivät tunnista pienten lasten ongelmia tai he eivät pysty tai eivät halua vastata 

niihin. 

Lapsen sosiaalinen kompetenssi muodostuu kyvyistä, joita ovat itsesäätely ja 

tunnetaidot kuten empatia ja impulssien hallinta, sosiokognitiiviset taidot, sosiaaliset 

taidot, sekä kiintymyssiteet ja osallisuus. Useimmat lapset oppivat hillitsemään fyysisen 

aggression impulsseja leikki-iässä, mutta osa jatkaa sitä geneettisten taipumusten ja 

epäsuotuisen kehitysympäristön vuorovaikutuksen takia. Vanhemmilla ja perheen 

vuorovaikutusmalleilla on oleellinen merkitys sosiaalisten taitojen kehittymisessä. 

(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytien ym. 2014.)  

Vilkko-Riihelä (1999, s. 557) toteaa, että aggression hillintä tulisi oppia jo lapsuudessa, 

koska aikuisena impulssien hillinnän oppiminen on vaikeampaa. Vanhempien 

kasvatustoimenpiteitä voi myös pitää sosialisaation ympäristötekijöinä. Viiden vuoden 

ikään mennessä lapsi oppii kyvyn olla kiltti ja empaattinen tai aggressiivinen. 

Olweuksen (1979, 86, 852–875) mukaan tunnusomaista vihaiselle ja aggressiiviselle 

lapselle on hyperaktiivisuus ja impulsiivisuus. Hänen vanhemmillaan on voi olla 
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kriittinen ja negatiivinen asenne lasta kohtaan. Vanhemmat eivät välitä ohjata lasta, 

hyväksyvät aggressiivista käyttäytymistä ja käyttävät uhkailua, rankaisua ja väkivaltaa 

kasvatusmenetelmänä.  

2.2 Nuori rikoksen tekijänä 

WHO käyttää väkivallasta määritelmää, jonka mukaan väkivalta on fyysisen voiman tai 

vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen 

ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön. Määritelmän mukaan väkivalta johtaa tai voi 

hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, 

kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen. (WHO 2021.) 

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15-vuotiaana. Alle 15-vuotiaan tekemän 

rikoksen esitutkinta päätetään rikosoikeudellisen vastuun puuttumisen johdosta. Alle 

15-vuotiaan rikoksesta epäillyn osalta voidaan esitutkinnassa selvittää hänen 

osallisuutensa asiaan. Esitutkinnassa poliisin tavoitteena on myös tutkia mahdollisen 

vahingonkorvauksen tarvetta, omaisuuden takaisin saamista tai tarvetta lastensuojelun 

toimenpiteille. Alle 15-vuotiaan tekemästä rikollisesta teosta poliisi tekee 

lastensuojeluilmoituksen sekä ilmoittaa tapahtuneesta huoltajille (Poliisi.fi 2021). 

15–20-vuotias katsotaan nuoreksi rikoksentekijäksi. Kun arvioidaan nuoren 

syyllisyyttään ja rikoksen seurauksia, otetaan huomioon myös epäillyn nuoren ikä. 

Samassa yhteydessä arvioidaan myös nuoren sosiaalista tilannetta. Tämän tavoitteena 

on tukea nuorta pääsemään rikoksettomaan elämään. (Laki nuorista rikoksentekijöistä 

1940.) 

Nuorta ei tuomita samalla tavalla kuin täysi-ikäistä rikoksentekijää. Alaikäisenä 

tehdystä murhasta tuomitaan 2–12 vuotta vankeutta. Alle 18-vuotiasta ei voida tuomita 

elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mikäli murhasta tuomittu nuori on jo ehtinyt 

täyttää 18 vuotta, hän saa elinkautisen ja voi vapautua vankilasta aikaisintaan 10 vuoden 
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jälkeen. Mikäli tuomittu on täyttänyt jo 21 vuotta, hän voi päästä vankilasta aikaisintaan 

12 vuoden jälkeen. (Rikoslaki 1889). 

Taulukko 1 Epäillyt henkirikokset, alle 18- vuotiaat vuosina 2015–2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Murha 3 0 0 1 0 0 

Murhan yritys 0 0 2 3 2 3 

Tapon yritys 7 13 13 6 7 35 

Tappo 0 1 1 1 0 5 

Henkirikokset 10 14 16 11 9 43 

Lähde: Poliisihallitus 
 

Yllä olevassa taulukossa on lukuina henkirikokset, joissa alle 18- vuotias on epäiltynä 

vuosina 2015–2020. Kuten taulukosta nähdään, tapahtui vuonna 2020 raju kasvu 

alaikäisten henkirikoksissa. Suurin osa henkirikosepäilyjä on luokiteltu tapon 

yritykseksi. Epäilyjen määrä oli vuonna 2020 tässä luokassa on 35, kun kahtena 

aiempana vuonna niitä on ollut 6 ja 7. (Alaikäisten henkirikoksia ennätysmäärä – määrä 

moninkertaistunut viime vuodesta 13.11.2020.) 

2.3 Nuorten väkivaltaista käytöstä koskevat tutkimukset 

Cavadinon (2002, 10) Children who kill: an examination of the treatment of juveniles 

who kill in different European countries tutkimuksen mukaan, on olemassa lukuisa eri 

syitä miksi nuoret ajautuvat väkivaltaiseen tekoon ja henkirikokseen. Myötävaikuttavia 

tekijöitä, jotka voi saada nuoret syyllistymään henkirikokseen ovat; vakava fyysisen 

hyväksikäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö, altistuminen toistuvalle tai äärimmäiselle 
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väkivalalle, väkivallan todistaminen, vanhempien mielenterveysongelmat, vanhempien 

hylkääminen, neurologiset poikkeavuudet, käyttäytymisen häiriö, päihteiden 

väärinkäyttö ja nuoren mielenterveysongelmat. Kun edellä mainitut tekijät yhdistetään 

muihin olosuhteisiin, kuten siihen, että kaksi nuorta, joilla on häiriintyneitä 

persoonallisuuden piirteitä, ystävystyy tai jengiytyy, voi seurauksena olla väkivaltaisia 

henkirikoksia, joita muuten ei olisi tapahtunut.  

Myös Zimringin (1998, 18) American Youth Violence: Studies in Crime and Public 

Policy tutkimuksen mukaan nuorille on tyypillistä tehdä rikoksia yhdessä muiden 

nuorten kanssa. Tämä koskee varsinkin alle 16- vuotiaita nuoria. Nuoret myös tulevat 

yleensä pidätetyiksi ryhmässä. Tämä myös vääristää nuorten rikollisuustilastoja, kun 

useampi nuori tuomitaan samasta rikoksesta. Myös tässä tutkimuksessa poikien osuus 

rikollisissa teoissa on huomattavasti tyttöjä suurempi. Zimring (1998, 26–27) on 

havainnut kolme piirrettä, jotka erottavat nuorten väkivaltaiset teot vanhempien 

ikäryhmien väkivallasta: suuri määrä, pieni kuolleisuus ja ryhmän osallistuminen. Nämä 

ominaisuudet yhdessä tuottavat käyttäytymisprofiilin, joka eroaa jyrkästi väkivallasta 

muissa elämänvaiheissa. Murrosikä on todennäköisin ikä, jolloin mies osallistuu 

väkivaltaiseen tekoon. Väkivaltaisen teon taustalla on yleensä ryhmän paine, tarve 

näyttää ja täyttää ryhmän odotukset. (Zimring 1998, 30.)  

James Garbarino (1999) kuvaa tutkimuksessaan ”Lost Boys” 1990-luvun amerikkalaisia 

nuoria, jotka tappavat anonyymisti muita nuoria. Tappamiseen liittyvä moraalinen 

koodisto on usein kapea. Tappaja ei löydä oman emotionaalisen kriisihistoriansa valossa 

tappamiselle muita vaihtoehtoja. Garbarinon mukaan nuorten tekemien tappojen 

selittäväksi tekijäksi löytyy prosessi, joka on mahdollista pysäyttää, kunhan 

vanhemmat, opettajat, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät, terapeutit ja koulun opettajat 

osaavat lukea murhenäytelmää edeltäviä varoittavia merkkejä. (Garbarino 1999, 5–29.) 

Garbarinon (1999, 5–29) mukaan pojilla on kolminkertainen riski päätyä murhaajiksi 

silloin kun seuraavat riskitekijät täyttyvät: poika käyttää asetta, hänellä on neurologisia 

ongelmia, jotka heikentävät arviointikykyä ja hänellä on vaikeuksia suoriutua 

koulunkäynnistä ja on siksi paljon poissa.  
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Elina Pekkarinen (2010) käyttää väitöskirjassaan Stadilaispojat, rikokset ja 

lastensuojelu: Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä, Edwin M. Lemertin 

yhteisöreaktion teoriaa. Pekkarinen kuvaa väitöskirjassan, miten lapsen perhe, 

naapurusto, koulu, poliisi ja sosiaalityö ovat reagoineet lasten rikoksiin ja niin 

tehdessään tuottaneet erilaisia poikkeavan lapsen positioita. 

Nuorten rikollisuutta on tutkittu useana vuonna Nuorten rikoskäyttäytyminen ja 

uhrikokemukset julkaisuissa. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan 

instituutti, on vuodesta 1995 lähtien kerännyt säännöllisin väliajoin toteutetulla 

kyselyllä tietoa suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten eli 15–16-vuotiaiden 

rikoskäyttäytymisestä. Viimeisimmässä katsauksessa Kaakinen & Näsi (47/2021) 

toteavat, että nuorten rikoskäyttäytymisen ja uhrikokemusten ovat kääntyneet 

hienoiseen nousuun. Myös nuorten nuorisorikollisuutta koskevat asenteet olivat 

muuttuneet osin hyväksyvämmiksi viime vuosina. Tutkimuksen mukaan nuorten 

tekemien pahoinpitelyiden uhri oli useimmiten toinen tekijälle tuttu nuori (35 %). 

Poikien pahoinpitelytapauksista 93 prosenttia oli kohdistunut toiseen poikaan. 

Keskeinen huomio rikostekojen kehityksestä on se, että kaikki vuodesta 1995 asti 

mukana olleet teot, mukaan lukien väkivalta, ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti 

25 vuoden seurantajakson aikana.  

Kellyn & Tottenin (2015) tutkimuksessa When Children Kill: A Social-Psychological 

Study of Youth Homicide tutkitaan yhdeksäätoista murhan tehnyttä nuorta ja heidän 

sosiaalipsykologista kehitystään. Tutkijat ovat haastatteluilla pyrkineet selvittämään 

nuorien rikoksentekijöiden varhaislapsuuden, murrosiän ja nuoruuden kokemuksia. 

Kelly & Totten (2015) toteavat, että nämä tutkitut nuoret olivat ihmisiä, jotka 

emotionaalisten, fyysisten ja seksuaalisten haittojen vuoksi omaksuivat 

käyttäytymismallit, jotka johtivat heidät niin väkivaltaiseen tekoon kuin murha. Suurin 

osa lapsista, joita vahingoitetaan, ei aikuisena päädy tappajaksi. He käsittelivät haittansa 

muilla tavoin, toisinaan rakentavalla ja toisella tuhoisalla tavalla. Tämän tutkimuksen 

nuoret eivät taustastaan johtuen osanneet käsitellä negatiivisia tunteita ja olosuhteita 

muuten kuin väkivallan avulla. Jotkut olivat aktiivisesti väkivaltaisia toisia kohtaan, 
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jotkut osallistuivat riskinottoon, johon sisältyi aggressio toisia kohtaan, ja jotkut pitivät 

väkivallan ajatukset piilossa fantasiamaailmassa.  

Corradon (2002) tutkimuksessa Multi-problem violent youth: a foundation for 

comparative research on needs, interventions, and outcomes esitellään 

riskienhallintavälinettä väkivaltaisille nuorille. Väline on tarkoitettu ammattilaisille ja se 

sisältää riski-indikaattoreita lapsuuden eri kehitysvaiheisiin. Corrado (2002) perusti 

tutkimuksensa sille ajatukselle, että varhainen puuttuminen on välttämätöntä ja 

tehokkain lähestymistapa vaarassa olevien perheiden ja lasten auttamiseen ja väkivallan 

riskin vähentämiseen. Corradon (2002, s. 4–5) mukaan tutkimukset nuorten väkivallasta 

ovat löytäneet tekijöitä, jotka kasvattavat riskiä nuorten väkivaltaiseen käytökseen. 

Nämä ennustajat voidaan luokitella käyttäen kolmea analyysitasoa: A) yksilötaso; 

mukaan lukien biologiset, kognitiiviset ja emotionaaliset muuttujat, B) välitön 

järjestelmätaso; mukaan lukien perheen, ikätoverien, koulun ja naapuruston vaikutteet ja 

C) kulttuurinen ja yhteiskunnallinen taso; köyhyyteen, rasismiin, median luomaan 

kuvaan väkivallasta, ampuma-aseiden saatavuuteen sekä huumeiden ja alkoholin 

käyttöön liittyvät muuttujat. Tämän tutkimuksen mukaan nuorten tuomitseminen 

aikuisoikeudessa ei tuotakaan parempia tuloksia. Kerran aikuisoikeudessa tuomituilla 

nuorilla oli suurempi riski joutua vankilaan uudestaan. 

 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

3.1 Tutkimuskysymys 

Maisterintutkielman tavoitteena on selvittää, mitä merkityksiä ja millaisia kielellisiä 

keinoja käyttämällä ihmiset tuottavat verkkokeskusteluissa yksilön ja yhteiskunnan 

epäonnistumisesta lasten suojelemisessa.  
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Maisterintutkielmani tavoitteena ei ole tuottaa objektiivista tietoa siitä, mitä suomalaiset 

ajattelevat nuorten väkivaltaisten tekojen syistä, vaan tarkastella sitä sosiaalista 

todellisuutta, jota verkkokeskustelijat kommenteillaan rakentavat. Kyseessä on siis 

laadullinen tutkimus, jonka metodina on diskurssianalyysi. Teoreettisena lähtökohtana 

on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan kieli heijastaa ja rakentaa sosiaalista 

todellisuutta. Todellisuus rakentuu vuorovaikutustilanteessa, joka tässä tapauksessa 

tapahtuu internetin kommenttiketjujen viestikeskusteluissa.   

Tutkimuskysymykseni on:  

- Millaisia epäonnistumisia merkityksellistäviä diskursseja muodostuu kahden Helsingin 

Sanomissa ilmestyneiden Vallilan ja Koskelan surmia käsitelleiden artikkelien 

verkkokeskusteluissa? 

Tutkin millaisia diskursseja on löydettävissä kommenttiketjujen viesteistä ja miten 

diskursseja kommenteissa representoidaan.  Diskurssianalyysissa tarkastelun kohteena 

ovat miten epäonnistumisen diskurssia representoidaan kommenteissa, millaisia 

toimijapositioita ja positioiden epäsymmetrisyyttä diskurssit rakentavat sekä miten 

diskurssin käyttäjät pyrkivät legitimoimaan toimintaansa ja hierarkkisia valta-asemia.  

Tutkimusaineistona käytän kahta Helsingin sanomien julkaiseman artikkelin 

kommenttipalstaa. Artikkelit ovat: 

1) Koskelan tapahtumat kääntävät katseet kestämättömään epäkohtaan: Suomi 

epäonnistuu lasten suojelemisessa. (HS 29.12.2020) Kommentteja 115 kpl. 

2) Vallilan puukotus järkytti naapurustoa, sillä epäiltyjen nuorta ikää on vaikea 

sulattaa: ”Minkälaisista perheistä nämä nuoret ovat tulleet?” (HS 2.11.2020) 

Kommentteja 43 kpl. 
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Tutkielman ulkopuolelle rajattiin varsinaiset artikkelit ja aineistona käytetään niistä 

kommenttipalstalla käytyjä keskusteluja. Kommentteja neljästä artikkelista on yhteensä 

158 kappaletta.  

3.2 Teoreettisena viitekehyksenä sosiaalinen konstruktionismi 

Tapio Aittola (2012, s. 71) määrittelee sosiaalisen konstruktionismin sosiologiseksi 

näkemykseksi, jonka mukaan tieto todellisuudesta välittyy ja muuttuu erilaisissa 

sosiaalisissa prosesseissa. Näkemyksen mukaan kaikki todellisuudet ovat sosiaalisesti 

rakentuneita. Myös ihmisyys ja identiteetti ovat sosiaalisesti rakentuneita ja sosiaalisesti 

muokattavissa.  

Ian Hacking (2009, s. 41–42) puhuu lingvistisen idealismin ongelmasta eli siitä, että 

mikään ei ole todellista, ennen kuin siitä puhutaan tai kirjoitetaan. Konstruktiolla hän 

tarkoittaa kaikkia niitä tapahtumia, joita henkilö on historiassaan kokenut. Näiden 

sosiaalisten prosessien lopputuloksena muodostuu minähenkilö, jota voidaan myös 

kutsua sosiaaliseksi konstruktioksi. Kulttuurinen tuottaminen on prosessi ja kaikki mikä 

kulttuurisesti tuotetaan, on tulos. Sosiaalikonstruktivistisessa tutkimuksessa tutkija on 

kiinnostunut konstruktiosta prosessina. (Hacking, 2009, s. 59–64.)  

Berger & Luckmann (1991, s. 37) ajattelevat, että elämän todellisuus on 

intersubjektiivinen maailma, joka jaetaan muiden kanssa. Maailma on yhtä todellinen 

muille kuin itselle. Heidän mukaansa ihminen ei ole olemassa ilman jatkuvaa 

vuorovaikutusta ja viestintää muiden kanssa. Tärkein paikka, jossa todellisuutta jaetaan, 

on kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus. Muussa kuin kasvokkain tapahtuvassa 

vuorovaikutuksessa väärinymmärrysten mahdollisuus kasvaa. Tällainen arkitieto on 

sosiaalisen konstruktionismin yleinen tutkimuksen kohde. Sosiaalisessa 

konstruktionismissa ollaan kiinnostuneita, miten kieltä käytetään tiettyjen vaikutusten 

aikaansaamiseksi. Puheella ei siis vain kerrota jotakin, vaan sillä myös tehdään jotakin. 

(Berger & Luckmann 1991, s. 44–45.) 
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Sosiaalinen konstruktionismi näkyy (Jokisen 2016, s. 235) mukaan tulkintakehyksenä 

diskurssianalyysissä siten, että tutkija kuvaa tutkimustulosten kautta sosiaalista 

todellisuutta ja samalla myös luo sitä itse. Tutkimalla nuorten väkivaltaan liitettyjä 

käsityksiä verkkokeskustelujen avulla, voidaan saada tietoa millaisia merkityksiä ihmiset 

väkivallalle antavat ja mitä siitä tuotetaan kielen tasolla.  

3.3 Analyysimenetelmänä diskurssianalyysi 

Ranskalaisella Michel Foucault’lla on ollut ratkaiseva vaikutus siihen, että diskurssien 

tunnistaminen ja analysointi ovat tutkimuksen kohteena humanistisissa ja sosiaalisissa 

tieteissä. Foucault ajatteli, että diskurssit ovat käytäntöjä, jotka systemaattisesti 

muokkaavat puhuttuja kohteita.  Foucault oli kiinnostunut niiden sääntöjen 

erottamisesta, jotka "hallitsevat" tekstejä ja lausuntoja. Nämä diskurssien sisäiset 

säännöt määrittävät, miten jostakin aiheesta voidaan puhua ja mitä siitä on mahdollista 

sanoa. (Fairclough 2003, 123–124.) Faircloughin (2003, 124) mukaan, puheessa 

diskursseilla representoidaan ympäröivää maailmaa, sen prosesseja, suhteita ja rakenteita 

sekä mentaalisen maailman ajatuksia, tunteita ja uskomuksia. Diskurssi siis luo 

perspektiivin käsillä olevasta ilmiöstä ja kuvaa maailmaa.  

Jokinen, Juhila & Suoninen (2016) ovat todenneet, että kielenkäyttöä voidaan analysoida 

todellisuuden kuvana tai todellisuuden rakentamisena. On eri asia tarkastella mitä 

kielellä tai tekstillä sanotaan kuin mitä kieli tai teksti tuottaa. Kielenkäyttö ja 

ymmärtäminen perustuu käsitteellisiin luokituksiin ja merkityksiin. Sosiaalisessa 

konstruktionismissa kielenkäyttöä tarkastellaan osana todellisuuta. Diskurssianalyysissä 

nojaudutaan sosiaaliseen konstruktionismiin.  Diskurssianalyysi tutkii kielenkäytöstä 

sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä. Kielenkäytössä 

diskurssin käyttäjä siis tekee valintoja, joiden kautta merkitykset syntyvät. 

Erilaiset diskurssit ovat erilaisia näkökulmia ja ne liittyvät ihmisten erilaisiin suhteisiin 

maailmaan, mikä puolestaan riippuu heidän asemastaan maailmassa, heidän sosiaalisesta 

ja henkilökohtaisesta identiteetistään sekä sosiaalisista suhteistaan muihin ihmisiin.  
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Diskurssit edustavat maailmaa sellaisena kuin se näyttäytyy ihmisille, mutta myös 

kuvitteellisia ja mahdollisia maailmoja, jotka eroavat todellisesta maailmasta. Erilaisten 

diskurssien väliset suhteet ovat yksi elementti erilaisten ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa; ne voivat täydentää toisiaan, kilpailla keskenään ja hallita toisiaan. 

(Fairclough 2003, 123–125.) 

Myös Jorgensen & Phillipsin (2002, 12) mukaan sanan "diskurssi" taustalla on usein 

ajatus siitä, että kieli on rakennettu erilaisten merkitysten varaan, jotka määrittävät mitä 

ihmiset voivat aiheesta puhua, kun he osallistuvat erilaisiin sosiaalisen elämän 

käytäntöihin. Diskurssin voidaan määritellä erityisenä tapana puhua maailmasta ja 

ymmärtää sitä. Hoikkala (1990, s. 142) kiteyttää diskurssianalyysin tutkimussuunnaksi, 

joka tutkii tekstiä, puhetta tai kielen käyttöä erilaisista näkökulmista. Diskurssianalyysi 

sopii analyysimenetelmäksi silloin kun halutaan tutkia jotain hyvin yleistä keskustelua 

arkisesta asiasta. (Remes 2006, s. 296.) Tällöin esimerkiksi nuorten väkivaltaisesta 

käytöksestä tuotettu puhe voi olla tulkittavissa yhdenlaiseksi diskurssiksi. Aineistossani 

tavalliset ihmiset luovat tietoa ja rakentavat sosiaalista todellisuutta. 

Diskursseja voidaan lähteä tunnistamaan tekstistä sen kautta, että diskurssi edustaa 

tiettyä osaa maailmasta tai että diskurssi edustaa sitä tietystä näkökulmasta. Diskurssit 

on hyvä erottaa edustustapojensa sekä niiden suhteella muihin sosiaalisiin elementteihin. 

Diskurssien edustustapaan keskittyessä, voidaan erottaa joukko kielellisiä piirteitä, 

joiden voidaan nähdä toteuttavan keskustelua. (Fairclough 2003, 128–129.) 

Metsämuurosen (2008, 34) mukaan sosiaalinen vuorovaikutus koostuu puheen 

osatekijöistä, jotka tapahtuvat tietyssä ajassa ja tilassa. Sanoilla on eri merkitys eri 

ihmisille eri tilanteissa. Myös kirjoitettu teksti on viestintää, jonka osapuolet osallistuvat 

sosiokulttuuriseen toimintaan. Verkossa käytävä keskustelu on hyvä esimerkki 

tällaisesta sosiokulttuurisesta toiminnasta.  

Diskurssien avulla järjestellään merkityksiä tietyllä tavalla ja samalla rakennetaan tietty 

representaatio puheena olevasta aiheesta. Representoinnissa nimetään, hierarkisoidaan ja 

kuvataan ilmiöitä ja ihmisiä. Tutkijaa kiinnostaa millaisia nimityksiä näille ilmiöille ja 
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ihmisille annetaan ja miten niitä kuvaillaan (adjektiivit, substantiivit, metaforat jne.) 

Representoiminen on toimintaa, jolla on ehtoja ja seurauksia. Puhuja käyttää valtaa ja 

positio itseään ja ilmiötä hierakisesti. Tästä syntyy positioiden epäsymmetrisyys. 

Representoinneissa vaikutetaan ihmisten asemaan ja valtaa käytetään tekemällä tietyt 

asiat näkyväksi ja jättämällä muut pois. Tietty diskurssi tuo esiin vain tietyt näkökulmat 

ja jättää pois muut, ja jotkin diskurssit tuovat asiat vahvemmin esiin kuin toiset 

diskurssit. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 53–56, 62, 70–71.) 

Laadullisen aineiston tulkinta ei ole koskaan täysin vapaata tai tutkijan intuitioon 

perustuvaa, vaan nojaa aina aineiston sisältä nousevien erilaisuuksien ja 

samankaltaisuuksien kuvaamiseen sekä temaattisten rakenteiden ja mallien löytämiseen. 

Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on looginen todistelu ja objektiivisuus sillä 

tutkija nojaa todistelussaan havaintoaineistoihinsa eivätkä subjektiivisiin 

mieltymyksiinsä tai arvolähtökohtiinsa. Tutkimustulosten uskottavuuden arviointi 

edellyttää, että kielen nähdään olevan viittaus tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen. 

(Kivivuori, 2018). 

Diskurssianalyysi alkaa tyypillisesti materiaalien lukemisella läpi ilman 

ennakkotulkintoja tavoitteena saada tunne mitä tekstissä puhutaan. Alustavan 

lukemiseen jälkeen tutkija alkaa kehittää kysymyksiä, usein sen perusteella, mikä häntä 

on tekstissä puhutellut tai mitä hän on pitänyt kiehtovana. Tutkija etsii sitten kaiken 

analysoitavan, valitakseen materiaalien osat, joita pidetään merkityksellisinä alun perin 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimusta tarkennetaan edelleen, monet näistä osista 

suljetaan pois analyysin tarkentuessa. (McMullen 2011, 208.) 

Tutkija esittää näille valituille osille kysymyksiä. Metsämuurosen (2008, 34) mukaan 

diskurssien tunnistamiseksi tekstiltä kysytään; kuka puhuu, mihin vedotaan, kenen 

näkökulmasta puhutaan, kenelle puhuja puhuu eli mikä on hänen suhteensa kerrottuihin 

henkilöihin, tekoihin ja tapahtumiin sekä keneen puheella pyritään vaikuttamaan? 

Työskennellessään valittujen osien kanssa analyytikko kiinnittää huomiota kontekstiin ja 

vaihtelevuuteen sekä niihin käsitteisiin, joiden katsotaan olevan merkityksellisiä 
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tutkimuskysymyksien kannalta. Analyysiin voi sisältyä korvaavia termejä toiminnan 

määrittämiseksi, kuten osallistujien lausuntojen muotoileminen uudelleen. Tuloksena on 

empiirisesti perustuva joukko väitteitä ja tulkintoja. Eli analyytikko osoittaa, kuinka 

hänen väitteensä ovat perusteltuja viittaamalla tekstin erityispiirteisiin ja toimintoihin. 

(McMullen 2011, 208.) 

Diskurssianalyysissä on tärkeää huomioida se, että tutkimuksen painopiste voi muuttua 

monta kertaa analyysin aikana, tekstille voidaan esittää monia erilaisia kysymyksiä ja 

analysointia voi jatkaa pitkään. (McMullen 2011, 208.) Analyysin lopuksi tutkija voi 

myös omaa positiotaan tutkijana suhteessa tutkimukseen. Tutkimuksen tekeminen on 

kielellistä toimintaa ja tutkija on keskeinen toimija. Myös tutkija puhuu ja kirjoittaa ja 

hänen toimintansa on vuorovaikutuksellista. Lisäksi tutkija pyrkii vaikuttamaan ja 

vakuuttamaan tutkimuksella lukijoitaan. (Juhila 2016, s. 412.) 

3.4 Tutkimusaineistona verkkokeskustelut 

Tutkimustani varten ei tarvittu tutkimuslupaa, koska verkkokeskustelut ovat julkisesti 

kaikkien saatavilla olevaa aineistoa. Aluksi minulla oli tarkoituksena kerätä aineistoa 

sosiaalityön uraverkoston kautta kyselylomakkeella, mutta en halunnut ottaa riskiä, että 

kyselyyn tulee liian vähän vastauksia ja että joudun odottamaan aineiston saamista 

monta kuukautta. Tutkimuksen aineiston keräämiseen joko haastatteluilla tai 

kyselylomakkeilla sisältyy aina riski, ettei tutkija saakaan riittävästi vapaaehtoisia 

osallistumaan tutkimukseen. Tämän vuoksi päädyin käyttämään aineistona artikkeleiden 

keskustelupalstoja.   

Internet ja siihen liittyvät ilmiöt ovat yhä useamman tutkijan tutkinnan kohteena. 

Internetistä on tullut aivan uusi sosiaalisen kommunikoinnin väline ja paikka, jossa 

kulttuurin ja yhteiskunnan muodot rakentuvat. Kommunikaatio verkossa on 

yksilölähtöistä eivätkä fyysinen tila tai aika enää rajoita viestintämahdollisuuksia. 

Verkko toimii tutkimuksen lähteenä silloin kun tutkitaan siellä tapahtuvaa 

vuorovaikutusta kuten verkkokeskusteluja. Verkko on haasteellinen tutkimuskohde sen 
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takia, että se muuttuu koko ajan. (Laaksonen, Martikainen & Tikka, 2013.) Itse koin 

tämän haasteen käytännössä siten, että esimerkiksi Helsingin sanomilla, joista omat 

artikkelini keskusteluineen ovat peräisin, ovat maksullisia palveluita. Artikkelit myös 

vanhenevat, jolloin niitä ei pääse lukemaan kuin korkeimman kuukausimaksun 

maksajat. Toisilla sivustoilla kommenttipalstat suljetaan tietyn ajan jälkeen, kun taas 

toisilla sivustoilla kommentteja voi tulla lisää senkin jälkeen, kun aineistoa on alkanut 

tutkimaan. Tutkijan täytyy tällöin vain rajata tutkimukseen tulevat kommentit tietylle 

ajanjaksolle. Itse päädyin heti tallentamaan valitsemani artikkelit ja kommenttiketjut 

omalle tietokoneelle Microsoft Word -ohjelmaan, etteivät ne vain häviä verkosta.  

Hakalan & Vesan (2013, 217–218, 222) mukaan verkkokeskusteluja voidaan analysoida 

laadullisella sisällön erittelyllä. Laadullisella tutkimuksella pyritään tietyn valitun 

ilmiön ymmärtämiseen ja asettamaan se yhteiskunnalliseen kontekstiin. Laadullinen 

tutkimus ei pyri yleistyksiin tilastollisessa merkityksessä, vaan tutkittavan asian avulla 

pyritään tiedon lisäämiseen vastaavanlaisia tapauksia varten. Verkossa käyty keskustelu 

on tutkijasta riippumatonta aineistoa, koska ihmiset ovat itse päättäneet keskustelun 

kulusta ja aiheista. Hakalan & Vesan (2013) mukaan verkkokeskustelujen avulla 

voidaan tutkia ihmisten käsityksiä ja tapoja ajatella jostain asiasta. Oma tutkimukseni 

tutkii juuri tätä; millaisia lasten suojelemisen epäonnistumista merkityksellistäviä 

diskursseja ihmiset verkkokeskusteluissa tuottavat.  

Verkkokeskustelut ovat luonteeltaan erilaista aineistoa kuin haastattelut. Haastattelussa 

haastateltava vastaa tutkijan teoreettisista lähtökohdista esittämiin kysymyksiin. 

Verkkokeskustelut ovat ihmisten omaehtoisen toiminnan tuloksena syntynyttä aineistoa, 

johon tutkija ei ole vaikuttanut. (Hakala & Vesa 2013, 223.) Verkkokeskusteluja 

aineistona käyttävän tutkijan tulisi olla tietoinen siitä viiteryhmästä, jossa keskustelua 

käydään (Turtiainen & Östman 2013.) Käyttämissäni artikkeleissa ei ole selvitettävissä 

muuta viitetyhmää kuin ajankohtaisista asioista ja nuorten väkivallasta kiinnostuneet 

ihmiset.  
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Verkkokeskusteluiden anonymiteettiin liittyy muutama huomioon otettava asia. 

Ensinnäkin verkkokeskusteluista voi saada sellaista aineistoa, jota muuten ei saisi, 

koska ihmiset uskaltavat nimimerkin turvin kirjoittaa rohkeammin ja arkaluotoisia 

asioita. Toisaalta taas aineiston edustavuutta ei voi taata eikä kirjoittajista saada kerättyä 

minkäänlaista perustietoa kuten ikää, sukupuolta tai koulutusta.  (Hakala & Vesa 2013, 

224).  

 

3.5 Eettiset kysymykset 

Jotta tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja sen tulokset 

uskottavia, tulee tutkimuksen olla suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä 

tavalla. (HTK ohje 2012, 6.) Olin asettanut omalle maisteritutkielmalleni ehdoiksi sen, 

että siihen ei tarvita tutkimuslupaa itse tutkimukseen tai aineiston keruukseen. Halusin 

myös, että aineisto on valmiina eikä sitä tarvitse kerätä haastatteluilla tai 

kyselylomakkeilla, joihin myös täytyy osallistujilta saada lupa. Haastatteluissa ja 

kyselylomakkeissa täytyy aina ottaa huomioon aineiston turvallinen käsittely, tallennus, 

hävittäminen ja osallistujien anonymiteetin turvaaminen. Tämän vuoksi valitsin 

aineistoksi kaikkien saatavilla olevat julkiset kommentit koskien artikkelia. Jotkut 

kommentoijat käyttävät myös omaa nimeään. Ne täytyy luonnollisesti jättää pois 

suorista lainauksista anonymiteetin turvaamiseksi. 

Verkkokeskustelut tarjoavat tutkijalle hyvää materiaalia yhteiskunnallisten ilmiöiden 

tutkimiseen, koska ne heijastelevat kansalaisten käsityksiä eri asioista. 

Verkkokeskustelujen viestintä on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja yhteisöllistä, 

jossa tunteella, yhteisöllisyydellä ja rituaaleilla on suuri merkitys. (Laaksonen & 

Matikainen 2013, 208; Hakala & Vesa 2013, 217.)  

Verkkokeskustelut sopivat hyvin aineistoksi, kun halutaan tutkia ihmisten toimintaa ja 

tiedontarpeita verkossa sekä ihmisten mielipiteitä. Mielipiteitä ja käsityksiä tutkittaessa 

on hyvä muistaa, että aineiston edustavuus on epävarmaa. Keskustelijoista ei saada 
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selville ikää, koulutusta, sukupuolta tai muitakaan taustatietoja. Tutkijan on hyvä 

tiedostaa, että vain pieni osa ihmisistä osallistuu verkkokeskusteluihin, vaikka 

kommentteja olisi paljon ja sivustojen käyntimäärät suuret. Verkkokeskustelut voivat 

olla vinoutuneita, koska on samalla tavalla ajattelevat ihmiset muodostavat helposti 

keskusteluryhmiä keskenään. (Hakala & Vesa 2013, 223–224.)  

Eettisyyden kannalta tutkijan on hyvä miettiä, ovatko verkossa päivityksiä tai 

kommentteja kirjoittaneet henkilöt ajatelleet ne julkisiksi vai voinko niiden 

julkistamisesta koitua heille ongelmia. (Laaksonen, Martikainen & Tikka, 2013.) 

Sanomalehtien kommenttipalstat ovat julkisia ja eikä niiden käyttöön tutkimuksessa 

tarvita tutkimuslupaa. Kommentoida voi nimettömänä tai nimellä. Osa tämän 

tutkimuksen aineistona olevista kommenteista on kirjoitettu oletettavasti kirjoittajan 

omalla nimellä. Heidän anonymiteettinsä suojaamiseksi olen nimennyt suorat lainaukset 

koodeilla viestiketjun ja kommentin mukaan. Esimerkiksi viestiketju 1 ja kommentti 

numero 2 merkitään vk1k2. Kommenteista jätetään pois myös muut tunnistamiseen 

mahdollistavat seikat kuten paikkakunta jne. Turtiaisen & Östmanin (2013) mukaan 

myös tärkeää muistaa, että verkkoon tuotetut tekstit ovat kirjoittajan omaisuutta. Itse en 

ole käynyt kommenttipalstoilla kommentoimassa näitä käyttämiäni artikkeleita tai 

johdattelemassa keskustelua haluamaani suuntaan.  

3.6 Tutkijan positio 

Tutkimusta tehdessä tutkijan on hyvä pysähtyä pohtimaan myös omaa positioitaan 

tutkijana. Diskurssianalyysissä ollaan kiinnostuneita identiteeteistä ja positioista. Myös 

tutkija puhuu ja kirjoittaa ja toimintansa on vuorovaikutuksellista suhteessa 

aineistoonsa, mahdollisiin muihin tutkijoihin sekä tutkimuksen lukijoihin. Tutkija on 

aina jonkinlaisessa asemassa suhteessa aineistoon ja tutkimustilanteeseen. Tämä asema 

ohjaa tutkijan tutkimuskysymyksen asettelua ja analyysitapaa. Juhila jaottelee tutkijan 

positiot analyytikkoon, asianajajaan ja tulkitsijaan. (Juhila 2016, s. 411–412.)  
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Omat tutkimukselle tekemäni rajaukset eli valitsemani aineisto, teoriat ja metodit 

ohjaavat näkemään ja käsitteellistämään tutkittavaa ilmiötä tietyllä tapaa. Oma suhde 

aineistooni ja tutkittavaan ilmiöön vaikuttavat mahdollisuuksiini ja rajoituksiini toimia.  

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, s. 31–37.) Itse position itseni tutkijana lähinnä 

tulkitsijan rooliin. Tutkija ja aineiston välinen vuorovaikutus on keskeistä. Juhilan 

(2016, s. 423) mukaan analysoidessaan tekstejä ja keskusteluja tutkija rakentaa niille 

diskurssianalyyttisen kehyksen, jolloin ne asettuvat sijoittuvat uuteen 

vuorovaikutukselliseen yhteyteen.  

Tutkijana minun tulee huomioida, että omat henkilökohtaiset kokemukseni, 

elämänhistoriani ja yhteiskunnallinen paikkani kuten työkokemukseni saavat minut 

näkemään aineistosta tiettyjä asioita. Olen tehnyt sosiaalityötä 10 vuotta ja 

lastensuojelua 2 vuotta. Tutkijana olen joutunut muistuttamaan itseäni siitä, etten lähde 

selittämään asioita esimerkiksi lastensuojelun näkökulmasta. Tehtäväni on ainoastaan 

ollut tutkia, miten teksteissä merkityksellistyy epäonnistuminen. Tutkijana minulla on 

silti käytössä tietyt tulkintaresurssit, joista en pääse eroon. Diskurssianalyysi ei ohjaa 

vain yhdenlaista analysointitapaa vaan mahdollistaa monenlaisia tulkintaresursseja. 

Siksi saman aineiston voi tulkita monella eri tavalla. Mutta myös tutkimuksen lukijalla 

on oma tulkitsijan rooli. Myös hän lukee tutkimusta omien tulkintaresurssiensa avulla. 

(Juhila 2016, s. 424–425.)  

3.7 Aineiston analysoinnin eri vaiheet 

Aloitin aineiston analyysin siirtämällä molempien artikkelien kommentit (115kpl ja 43 

kpl) erillisiin Word-tiedostoihin. Tekstisivuja näistä tuli yhteensä 60 sivua. Tämän 

jälkeen kävin läpi kommentoijien nimimerkit nähdäkseni ketkä keskustelua käyvät. 

Nimimerkit ja nimet eivät ole tutkimuksen kannalta merkittäviä, mutta halusin käydä 

kommentit läpi, jotta näen kuinka suuri määrä eri ihmisiä, on kommentoimassa. Suurin 

osa kommenteista oli eri ihmisten antamia ja vain muutama nimimerkki kommentoi 

useamman kerran. Tein huomion, että suurin osa keskusteluun vastaajista jätti yhden 
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kommentin, joko oman yksittäisen tai lainaten toisen kommentoijan kommenttia ja 

vastaten siihen. Numeroin jokaisen kommentin.  

 

Luin molemmat artikkelit ensin muutamaan kertaan silmäillen läpi, jotta sain 

kokonaiskuvan kommenttien aihealueista. Pyrin analysoidessani lähtemään liikkeelle 

avoimin mielin ja aineistolähtöisesti tutkimaan millaisia diskursseja aineistosta löytyy. 

Pyrin tunnistamaan mahdollisimman laajan merkityssysteemien kirjon (Jokinen ym. 

2016, 78). Aineistosta paikallistui nopeasti eri tahot, joiden koettiin epäonnistuneen 

lasten suojelemisessa ja nuoreten väkivaltatekojen estämisessä. Nämä tahot olivat 

lastensuojelu, koulu ja yhteiskunta sekä vanhemmat ja yksilö. Tutkijana minun tulee 

ottaa huomioon oma positioni ja aiempi tieto tutkimuksen aiheesta. Osasin ennalta 

olettaa, että nämä tahot mahdollisesti tulevat esiin keskusteluissa. Tämän jälkeen lähdin 

etsimään aineistosta erilaisia tapoja puhua näiden tahojen epäonnistumisesta eli miten 

keskusteluissa merkityksellistyi yksilön ja yhteiskunnan tahojen epäonnistuminen.  

 

Diskurssianalyysissä ei kuitenkaan ole tarkoitus vain tehdä teemoittelua, vaan 

lähtökohdaksi tulisi ottaa aineiston sisäisten erojen ja samanlaisuuksien etsiminen 

(Eskola & Suoranta 2001,196; Suoninen 1997, 66–68). Hyvin nopeasti kommenteista 

oli nähtävissä samankaltaista epäonnistumispuhetta, mutta myös puolustavia 

puheenvuoroja. Etenin tämän sen jälkeen yksityiskohtaisempiin merkityksiin ja lähdin 

hahmottamaan, löytyykö kommenteista positioita joihin puhuja laittaa itsenä. Lisäksi 

tein itselleni selkeyttämisen vuoksi erilliseen Word-tiedostoon kommenteista pelkistetyt  

ilmaukset. Nämä pelkistetyt ilmaukset auttoivat minua hahmottamaan mitä kirjoittaja 

oikeastaan sanoo ja luokittelemaan sen omaan yläkategoriaan. Alla olevassa taulukossa 

on esimerkki suoran lainauksen pelkistämisestä ja kategorisoinnista.   
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Lukiessani esitin aineistolleni erilaisia kysymyksiä kuten: Millaista argumentaatiota 

keskusteluissa käytetään? Millaista kuvaa väkivaltaista nuorista rakennetaan? Millaisia 

positioita heistä luodaan? Millaisia retorisia keinoja (esimerkiksi tietynlainen sanasto, 

ääri-ilmaisut jne.) aineisosta on havaittavissa. Ketkä aiheesta puhuvat? Millaiseen 

positioon puhuja itsensä laitaa? Millaisia puheenvuoroja esitetään puolesta ja vastaan? 

Mitä keinoja puhuja käyttää vakuuttaakseen muita? Näin aloin vähitellen päästä 

eteenpäin aineiston teemoittelusta ja sain muodostettua isompia yhteneviä puhetapoja 

eli diskursseja. Tässä vaiheessa diskurssit eli suhteellisen eheät merkityssuhteiden 

järjestelmät ja representaatiot eli tiettyä näkökulmaa jäsentävät kokonaisuudet alkoivat 

hahmottua. 

 

Paikansin aineistosta lopulta viisi keskeistä yhteiskunnan ja yksilön diskurssia, jotka 

merkityksellistivät epäonnistumista nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen ennalta 

estämisessä. Näitä diskursseja olivat; ammattitaidottomuus, kyvyttömyys 

välinpitämättömyys, vastuuttomuus ja kurittomuus. Havaitsemani diskurssit myös 

ristesivät keskenään ja kietoutuivat yhteen. Diskurssit ovat eroteltavissa 

yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin diskursseihin. Tässä analyysissä jaoin 

yhteiskunnallisiin diskursseihin koulun kyvyttömyyden diskurssin, yhteiskunnan 

Suora lainaus Pelkistetty ilmaus Yläkategoria Diskurssi 

”Ja huostaanotot 

tulisi tehdä ajoissa 

eli alle 2- 

vuotiaana. Teini-

ikäiset on 

menetettyjä. 

Kuplassaan elävät 

lainoppineet tulevat 

tuhoon johtavaa 

tietä.” 

Sosiaalityöntekijöiden 

osaamattomuus 

sijoittaa lapset oikea-

aikaisesti. 

Lastensuojelu  Ammattitaidottomuus 
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välinpitämättömyyden diskurssin sekä lastensuojelun ammattitaidottomuuden 

diskurssin, koska koulu ja lastensuojelu sekä yhteiskunnan päättäjät ovat kaikki 

yhteiskunnallisia toimijoita. Yksilöllisiin diskursseihin jaoin vanhempien 

vastuuttomuuden diskurssin sekä yksilön eli nuorten kurittomuuden diskurssin. 

Diskurssit risteävät siten, että yhden diskurssin sisällä voi nähdä sekä yksilön että 

yhteiskunnan diskursseja. Yksilö on yhteiskunnan jäsen, joten onko yksilö 

epäonnistunut vai kaikki yksilöt yhteiskunnassa.  

 

Olen pyrkinyt analyysissä tutkimaan kommenttien merkityssysteemejä ja 

representaatioita, joita yhteiskunnan ja yksilön epäonnistumisesta tuotetaan. Diskurssit 

ottivat kantaa samoihin ilmiöihin ja samoihin tapahtumiin, mutta eri näkökulmista ja 

erilaisista arvotodellisuuksista käsin. Näitä arvotodellisuuksia olen käsitellyt puhujan ja 

kohteen positioiden avulla. Kuten (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, s. 43) toteavat, 

että kielenkäyttöä ei tulkita poluksi pään sisäisiin prosesseihin. En siis ole lähtenyt 

tulkitsemaan syvällisemmin, miksi kommentoija kirjoittaa kuten kirjoittaa tai pohtimaan 

mikä on hänen motiivinsa.  

 

 

4 VERKOKESKUSTELUISSA PAIKANTUNEET DISKURSSIT 

 

Tässä luvussa esitän aineiston analyysin pohjalta esiin nousseita diskursseja. Näissä 

viidessä päädiskurssissa merkityksellistyy eri tavalla epäonnistuminen suhteessa 

nuorten väkivaltaiseen käytökseen. Olen tutkinut viiden päädiskurssien sisällä olevia 

käsityksiä ja kuvauksia maailmasta, eli niiden konstruoimia representaatioita. 

Esimerkiksi lastensuojelun ammattitaidottomuuden diskurssia kuvaa ammatillisen 

kompetenssin representaatio, vanhempien ymmärtämisen representaatio sekä 

resurssipulan ja tulosvastuun representaatio. Jokaisen diskurssin kohdalla olen myös 

tarkastellut millaisiin subjektipositioihin henkirikoksen tekijät ja uhrit asemoidaan 

verkkokeskusteluissa sekä millaiseen subjektipositioon puhujan asettaa itsensä ja miten 

hän käyttää valtaa. Lisäksi pohdin diskurssin kontekstia Alvesson ja Kärremanin (2000, 

s. 1133–1134) mukaan, miten läheltä tai kaukaa kontekstia tarkastellaan. 
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4.1 Epäonnistunut lastensuojelu – ammattitaidottomuuden diskurssi 

Ammattitaidottomuuden diskurssia konstruoivia representaatioita ovat 1) ammatillinen 

kompetenssi, 2) vanhempien liika ymmärtäminen ja 3) resurssipula ja tulosvastuu. 

Lastensuojelun työntekijöiden ajateltiin useammassa kommentissa tarvitsevan lisää 

koulutusta. Myös tulosvastuuta peräänkuulutettiin. Lastensuojelua kommentoidaan 

yleisesti negatiiviseen sävyyn ja myös epäluottamusta lastensuojelua kohtaan on paljon. 

Ammatillisen kompetenssin representaatiot 

Tässä ensimmäisessä ammatillisen kompetenssin representaatiossa diskurssin käyttäjä 

positio itsenä asiantuntijapositioon legitimoimalla asian yleiseksi totuudeksi ”me”- 

muotoa käyttämällä. Sosiaalityöntekijät asetetaan vastuuseen nuorten henkisestä 

hyvinvoinnista. 

”Voimme vain todeta, että sosiaalialan viranomaiset ovat 

epäonnistuneet pahasti, koska henkinen huonovointisuus on rakenteista 

ja toimintakulttuurista johtuvaa” Vk1k17.  

Kommenteissa sijoitettu lapsi asetetaan uhrin positioon ja tekijät ongelmalapsen 

positioon. Samalla luodaan huostaanotetuista lapsista asetelma ”tietyn kaltaisina” 

lapsina. Heidät myös hierarkisoidaan yhteiskunnan sosiaalisessa hierarkiassa alemmalle 

tasolle. Ammatillisen kompetenssin representaatio on muodostettu konstruoimalla 

lastensuojelun työntekijöiden kompetenssia löytää asiakkuuteen juuri tietynlaiset 

ongelmalapset ja suojella uhrilapsia.    

” …suojellaanko uhria vai tekijöitä? Näyttää siltä, että uhria ei suojeltu. 

Mutta mitä jätettiin tekemättä tekijöiden osalta, kun he ovat ilmeisesti 

vuosia harrastaneet kiusaamista yms. Ongelmanhan on siinä, että uhrin 

kaltaisia kyllä otetaan huostaan, mutta kukaan ei puutu tekijöiden 

elämään.” Vk1k33 
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”Tavoittaako lastensuojelun tutka kaikki vaikeatkin tapaukset? Koskelan 

murhasta epäillyt eivät liene olleet milloinkaan lastensuojelun kanssa 

tekemisissä?” Vk1k15 

”Voiko olla niin että ongelmalapsia katsotaan liikaa ikään kuin 

joukkona? Koskelan kaltaisiin tekoihin taipuvaisia ei silloin kyetä/haluta 

nähdä erityiskohtelua tarvitsevina.” Vk1k11 

Kommentoijat ajattelivat sosiaalityöntekijöiden epäonnistuneen oikeiden lasten 

löytämisessä, koska tekijät eivät olleet lastensuojelun asiakkaana. Lastensuojelu ei osaa 

tunnistaa muitakaan lapsia, joilla olisi tarve lastensuojelulle, kuten seuraavassa 

kommentissa todetaan.  

”Tiedän mistä puhun. Minulla ei ollut lapsuudessa yhtään positiivista 

aikuista. Valitettavasti lastensuojelu ei puuttunut asiaan, koska kuvioissa 

ei ollut viinaa. Luultavasti ovat yhtä sokeita edelleen. Ja lastensuojelulla 

on stereotyyppinen käsitys siitä, millaisessa ympäristössä ongelmia 

syntyy.”Vk1k101 

Tässä kommentoija käyttää kokemusasiantuntijan positiota eli legitimoi asian 

paikkaansa pitävyyttä omalla kokemuksella. Kokemuksen mukaan lastensuojelulla ei 

ollut osaamista tunnistaa ja puuttua hänen perheensä ongelmiin. Kommentoija tulee 

samalla itse luoneeksi stereotyyppisen käsityksen niistä perheistä, jotka pääsevät 

lastensuojelun asiakkuuteen. Representaatiossa samaistetaan lastensuojelun asiakkaat 

sosiaalista disintegraatiota ilmentävään ryhmiin eli alkoholisteihin.  

Seuraavassa kommentissa ammatillista kompetenssia representoidaan toteamalla, että 

oireilemattomat lapset sijoitetaan vääriin paikkoihin. Hän kokee, että oli itse asiakkaana 

vanhempiensa ongelmien takia, mutta muut nuoret olivat asiakkaana omasta syystään. 

Hän kokee oman position erilaisena suhteessa muihin sijoitettuihin nuoriin. Diskurssissa 
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hyödynnetään niin sanottua kokemusasiantuntia-positiota, jolla perustellaan omaa 

kokemusta ja tietoa asiasta. 

”Kaikki nuoret eivät oireile voimakkaasti…nämä lapset ja nuoret 

sijoitetaan sitten voimakkaasti oireilevien joukkoon. Itse kärsin suuresti 

lastensuojeluyksikössä, jossa kaikki muut olivat oireilevia ja itse olin 

asiakkaana vain koska vanhemmillani oli ongelmia. Tukea, jota olisin 

tarvinnut en saanut.” Vk1k55 

”Itse olisin tarvinnut aikoinaan ja myös nyt vanhana konkreettista apua 

ja neuvoja ja ohjausta. Ammattiauttajat ovat elämälle vieraita. Ja sitä 

pehvaa ei mielellään nosteta penkistä. Eikä aina ole verbaalisia 

vuorovaikutustaitojakaan. Siis vastavuoroiseen vuorovaikutukseen. 

Puheenpölinää nyt osaa jokainen kadunmies ja -nainen tuottaa.” 

Vk1k103 

Tässä ammatillisen kompetenssin representaatiossa konstruoidaan sosiaalityöntekijät 

kyvyttömäksi tunnistaa tavallisten ihmisten ongelmia. Kommentoija käyttää 

kokemusasiantuntijan positiota ja asettaa sosiaalityöntekijät ikään kuin ylemmälle 

tasolle sosiaalisessa hierarkiassa. Sosiaalityöntekijät ylhäältä päin katsovat alhaalla 

olevien asiakkaidensa ongelmia eivätkä ymmärrä niitä. Vallan käyttö tulee esiin myös 

vuorovaikutustaitojen puutteessa. Sosiaalityöntekijät käyttävät usein ammattikieltä ja 

termejä. Tästä voi syntyä tunne, ettei asiakasta kuulla ja asiakas kokee ammattikielen 

”puheenpölinänä”.  

Sosiaalityöntekijä ymmärtää liikaa vanhempia- representaatiot 

Lastensuojelu epäonnistuu myös oikea-aikaisissa huostaanotoissa eikä osaa sijoittaa 

lapsia oikeanlaisiin sijaishuoltopaikkoihin. Sosiaalityöntekijät sijoittavat lapsia liian 

myöhään ja tekevät päätöksiä lasten vanhempien mielen mukaan. Sosiaalityöntekijät 

myös kuuntelevat liikaa lasten vanhempia. Seuraavissa kommenteissa representoidaan 
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sosiaalityöntekijöiden tapaa kuunnella ja luottaa vanhempien kykyyn korjata perheen 

ongelmat. Tästä viivyttelystä aiheutuu liian myöhään tehnyt huostaanotot. 

Sosiaalityöntekijät positioidaan tässäkin asiakkaiden elämää ymmärtämättömäksi ja 

myös uhreiksi käyttämällä metaforia ”kuplassaan elävät” ja ”käsikassaroiksi”.  

Positiossa ”lainoppineet” sosiaalityöntekijät myös asetetaan hierarkiassa asiakkaita 

ylemmälle tasolle.  

”Huostaanotot tulisi tehdä ajoissa eli alle kaksivuotiaana. Teini-ikäiset 

ovat menetettyjä. Kuplassaan elävät lainoppineet tulevat tuhoon 

johtavaa tietä.” Vk1k15 

”Samaan aikaan lastensuojelun viranomaisia käytetään hyväksi mm. 

eroriitojen yhteydessä ja he alistuvat vanhempien 

käsikassaroiksi.”Vk1k19 

”…tai sijoittaa lapset jo hyvin pieninä, käsittääkseni tulokset ovat sitä 

parempia, mitä varhemmin on löydetty hyvä uusi koti. Nyt saatetaan 

odottaa aivan liian pitkään ennen kuin myönnetään että vanhemmat 

eivät selviä.” Vk1k41 

Viimeisessä kommentissa kirjoittajaa legitimoi väitettään tuloksilla eli vetoaa johonkin 

tutkimukseen huostaanottojen oikea-aikaisuudesta.  

Representaatioissa löytyy myös kaksi asiantuntijapositiota käyttävää kommentoijaa. 

Ensimmäinen kertoo olevansa varhaiskasvatuksen työntekijä ja toinen perhehoitaja. 

”Lastensuojelun toimet lapsen kannalta varhaiskasvatuksen työntekijän 

silmin on aivan liian hitaita, vain vanhempia hoitava ja aina heille vain 

uusia mahdollisuuksia antava, mahdollistava lapsen kasvaa täysin 

vinksahtaneessa perheessä, jossa vanhemmat käyttäytyvät lapsen tavoin. 
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Usein kuulee vielä vanhemman toimivan niin, koska hänellä itsellään on 

traumaattisia kokemuksia, sen vuoksi hyväksytään vanhemman käytös.  

Käsittämätöntä ja täysin väärin lasta kohtaan. Nyt tarttis tehdä jotain 

muutakin kuin vain ymmärtää…” Vk1k48 

”Itse toimin perhehoitajana sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena. On 

kuntia, joissa perheille annetaan aika rajattomasti mahdollisuuksia ja 

ikään kuin kannatellaan väkisin ongelmien jatkuessa ennen kuin 

sijoituspäätös tulee. Tai lapsi seikkailee edestakaisin. Toimitaanko 

todella lapsen vai sitten kuitenkin vanhempien toive edellä.” Vk1k64 

Sosiaalityöntekijöiden ammattitaidottomuus konstruoidaan toisen ammattilaisen silmin 

toimien hitautena ja vanhempien hoivaamisena ja ymmärtämisenä lapsen 

kustannuksella. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten vanhempia kuvataan 

vinksahtaneina, traumatisoituneina ja lapsellisina. Nämä kaksi ammattilaista 

legitimoivat väitteensä asiantuntijan positiolla ja asettavat itsensä suhteessa vanhempiin 

ja lastensuojeluun ylemmälle hierarkiatasolle. Empatiaa traumatisoituneita vanhempia 

kohtaan ei ole.  

Lastensuojelun resurssipula ja tulosvastuu- representaatio  

Lastensuojelun resurssipulasta ja rekrytoinnin vaikeudesta on puhuttu jo pitkään 

julkisuudessa. Varsinkin näiden tapahtumien valossa keskustelua on ollut runsaasti. 

Tämän vuoksi oli yllättävää, ettei resurssipulan puutetta kommenteissa koettu olevan 

eikä sen ajateltu vaikuttaneen lastensuojelun kykyyn onnistua tehtävässään.  

”Meillä ei koskaan kysytä tämän suojeluorganisaation tulosvastuuta. 

Aina patenttiratkaisu on lisää rahaa.” Vk1k38 
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”…ammattiauttajien puheenpölinähoitoja. Niitä on tarjolla ja myös 

matalalla kynnyksellä. Mutta kuka tutkisi niiden 

tuloksellisuutta?”Vk1k103 

”Resurssipulasta voi siten tuskin olla kysymys, olisiko resurssien 

laadulla tekemistä asia kanssa?” Vk1k19 

Sosiaalityöntekijät konstruoidaan ahneina, aina lisää rahaa ja resursseja pyytävänä 

ammattiryhmänä, joille ei mikään riitä. Ammattitaidottomuutta ilmentää 

puheenpölinähoidot, joiden laatua ei kukaan valvo.  

Keskustelussa ilmeni kaksi vasta-argumenttia. Diskursseissa pyritään puolustamaan 

lastensuojelun alan huonoa tilannetta. Ammattitaidottomuuden diskurssi ilmenee näissä 

osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden puutteena. Alalla työskentelee 

osaamattomia työntekijöitä, koska pätevät ja ammattitaitoiset työntekijät eivät hakeudu 

huonosti palkattuun, huonosti johdettuun, vaikeaan ja aliarvostettuun työhön. Kuva 

lastensuojelun sosiaalityöstä piirtyy negatiivisena ja epätoivoisena.  

”Tilanteeseen vaikuttaa huono palkkaus, työn vaikea luonne, huono 

johtaminen paikoitellen ja keinot puuttua erilaisiin tilanteisiin.” 

”Osaava ja motivoitunut henkilökunta maksaa. Jos lasten oloihin 

halutaan parannuksia, on lisättävä resursseja ja arvostusta.” 

Vallilan puukotusta käsittelevän artikkelin kommentit erosivat siten, että lastensuojelua 

ei mainittu kommenttiketjussa kuin kaksi kertaa. Artikkelin julkaisun aikaan tiedossa oli 

vain, että puukottajista ainakin toinen oli karannut lastensuojelulaitoksesta. 

Epäonnistumisen diskursseista lastensuojelun ammattitaidottomuutta ei puheesta 

paikantunut juurikaan.  
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4.2 Epäonnistunut koulu – kyvyttömyyden diskurssi 

Koulun epäonnistuminen lasten suojelemisessa merkityksellistyy kyvyttömyyden 

diskurssina. Kyvyttömyys esiintyy kommenteissa koulun liian vähäisinä keinoina 

puuttua sekä kiusaamiseen että nuorten käytökseen. Koulun henkilökunnan 

kyvyttömyyden konstruoidaan johtuvan myös kyvyttömyydestä huomata kiusaamista ja 

nuorten ongelmia. Koulun epäonnistumisen diskurssia representoitiin kurin puutteella ja 

välinpitämättömyydellä. Yhteiskunnallisessa kontekstissa koulu asemoituu 

sosialisaatiota tukevaksi instituutioksi, jolla on vastuu kasvattaa lapsista 

yhteiskuntakelpoisia jäseniä.  

Kurin puute – representaatio  

Kyvyttömyyttä representoidaan kaikista vahvimmin kurin puutteella. Koulu 

konstruoidaan turvattomaksi paikaksi, jonka opettajat eivät ole tarpeeksi koulutettuja ja 

kyvykkäitä sisäistämään kurinpitotaitoja, joilla koulusta tehdään turvallinen yhteisö.  

”…opetussuunnitelmamme ja koulujen tavoitteissa turvallinen yhteisö 

olisi tiukkaan paalutettu ja keinot ja menetelmät sen saavuttamiseksi 

olisi koulutettuina hyvin sisäistettynä, ongelmat olisi suurimmaksi osaksi 

sillä ratkaistu.”Vk1k17 

Seuraavassa kommentissa koulu positioidaan alisteiseen suhteeseen verrattuna 

valtiovaltaan, joka ylhäältä päin määrittelee koulujen mahdollisuutta kurinpitoon. 

Kasvatus koulussa konstruoidaan toiminnaksi, jossa lapsia kurilla ohjataan toivottuun 

käytökseen. Seuraavassa kommentissa näkyy myös yhteiskunnallinen konteksti, jossa 

oikeutetaan yhteiskunnallista vallankäyttöä.  

”…opettajilta ja kouluilta on valtiovallan toimesta poistettu keinot lasten 

ohjaamiseen oikeaan ja kaikkinainen kurinpitäminen on 

kiellettyä.”Vk1k18 
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Tässä kiusaavat lapset representoidaan pahoinpitelijöinä, joiden kuriin laittamiseksi 

tarjotaan ankaria keinoja. Koulun tulee kasvattaa pelolla. Tämä liittyy historialliseen 

kontekstiin sekä siihen kasvattamisen kulttuuriin, joka meillä Suomessa on ollut.  

”Nollatoleranssi käyttöön ja kouluille mahdollisuus erottaa joko 

väliaikaisesti tai pysyvästi pahoinpitelijät (kiusaajat ).” Vk1k69 

”Kouluihin ja yhteisöihin pitää palauttaa kuri ja järjestys. Ainoa keino 

hillitä tilannetta on pelko tekojen seuraamuksista ja rangaistukset sen 

mukaiset.” Vk1k43 

”Kouluissa on kaikenlaisia yyhooärriä sunmuita keskustelukerhoja, 

mutta vanhempien vastustaessa ja kun kukaan ei vastaa lapsesta, niin 

lapsen kohdalla muutos ja edistys jää usein toteutumatta, varsinkin jos 

kuri on löysää.”Vk1k81 

Erottamalla pahoinpitelijät heidät positioidaan ei toivotuiksi yhteiskunnan jäseniksi, 

joille luodaan toiseutta erottamalla heidät. Kommenteissa representoidaan myös koulun 

oikeutta käyttää institutionaalista valtaa. Kouluilla koetaan olevan epäolennaista 

toimintaa vanhemmille, mutta käytännössä koululla ei ole mahdollisuutta auttaa lasta, 

jos vanhemmat kieltäytyvät yhteistyöstä.  

 Välinpitämättömyys- representaatio 

Koulun kyvyttömyyden diskurssia representoidaan vahvasti opettajien 

haluttomuudella puuttua kiusaamiseen. Opettajat eivät näe eivätkä halua nähdä 

kiusaamista ja siihen johtavia tilanteita. Välinpitämättömyyttä representoidaan 

opettajien arvojärjestyksellä – koulun maine menee kiusaamisen estämisen edelle.  

”Opettajat sulkevat silmänsä ja suojelevat koulun mainetta, Juridisesti 

eivät edes saa puuttua.”Vk1k24 
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”Kiusaamiseen on puututtava heti kun on aihetta. Vanhempien ja 

opettajien oltava valppaina.”Vk1k88 

Seuraavassa kommentissa kiusaajien leimaaminen pahoinpitelijöiksi on ikään kuin 

dominoiva, itsestään selvänä pidetty ja haastamaton diskurssi. Uhrin ja pahoinpitelijän 

positiot näyttäytyvät epäsymmetrisinä. Välinpitämättömyyden representaatio ilmenee 

uhrin syyllistämisenä ja pahoinpitelijän ymmärtämisenä. Pahoinpitelijöistä 

konstruoidaan liitettäviä toisia, jotka eivät ansaitse anteeksiantoa ja ymmärrystä.  

…"ymmärtävät " loputtomiin näitä pahoinpitelijöitä, joita kiusaajiksi 

nimitetään. Jos rangaistus on vain ymmärrys ja päänsilitys sekä uhrin 

syyllistäminen niin muutosta on turha odottaa.” Vk1k43 

”Koulujen välitunneilla sitten, yläasteen päättymiseen saakka, ei valvo 

ainuttakaan psykologia eikä kuraattoria; he eivät siis näe tilanteitten 

kehittymisiä eivätkä sitä oleellisinta kokonaisuutta, missä oppilaat 

kohtaavat.” Vk1k104 

Alla olevassa kommentissa koulu käyttää institutionaalista valtaa ja suhtautuu 

välinpitämättömästi kiusaamiseen. Koululla instituutiona on myös valta tehdä 

järjestelmästä turvaton. Puhuja legitimoi väitteensä tilastollisilla faktoilla, jotka 

koulunkin tulisi ymmärtää. Diskurssin käyttäjä positioi itsensä tämän tiedon vuoksi 

korkeammalle suhteessa koulujärjestelmään. Myös seuraavassa kommentissa kiusatut 

eli uhrit kategorisoidaan ”oikeiksi ihmisiksi” ja kiusaajat samaistetaan sosiaalista 

disintegraatiota ilmentävään rikollisten ryhmään.  

”Suomalainen koulujärjestelmä sulkee silmänsä kroonisesti 

koulukiusaamiselta, vaikka tietty prosentti ikäpolvesta joutuu aina sen 

uhriksi. Tuo prosentti on vuositasolla suuri joukko ihan oikeita ihmisiä, 

joiden elämää järjestelmän turvattomuus vaikeuttaa.” Vk1k57 
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”Jos nyt hitto vihdoinkin herättäisiin hommaamaan kunnon työkaluja 

koulukiusaamisen lopettamiseen. Koulukiusaaminen tulee nähdä 

rikollisuuden muotona, eikä harmittomana kujeiluna. Tämä tapaus on 

varoittava esimerkki mihin kouluväkivalta voi pahimmillaan 

johtaa.”Vk1k65 

Seuraavassa on vasta-argumentti edelliseen. Tässä kiusaaja positioidaan ”tavalliseen 

keskiluokkaiseen” perheeseen kuuluvaksi.  

”Tekijöistä kaksi kolmesta oli hyvästä, ihan tavallisesta 

keskiluokkaisesta perheestä, ja he osallistuivat kouluväkivaltaan 

kiusaamalla pitkään ja säännöllisesti lastensuojelun asiakasta. Miksi 

kukaan ei puuttunut aiemmin koulukiusaamiseen, kun sen ovat monet 

tiennet ja nähneet? Viattomia ei ole.”Vk1k51 

”Tehkää vihdoin kiusaamiselle stoppi pelkän puhumisen sijaan.” 

Vk1k58 

”Tiedetään, että kiusaaminen on jatkunut kauan. Ja että tilanne on ollut 

vakava.” Vk1k87 

Edelleen kahdessa viimeisessä kommentissa kyvyttömyyden diskurssia konstruoidaan 

koulun välinpitämättömyydellä estää kiusaamista, vaikka siitä on puhuja olettaa koulun 

tienneen asiasta. Toisaalta koulun lisäksi syyllistetään myös tilanteissa mukana olleita 

muita ihmisiä. Representaatiossa toivotaan myös muiden lasten ja aikuisten puuttuvan 

kiusaamiseen, koska vastuu kiusaamiseen puuttumisesta on kaikilla, ei vain koululla.  
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4.3 Epäonnistunut yhteiskunta – välinpitämättömyyden diskurssi 

Yhteiskunnan epäonnistuminen merkityksellistyy välinpitämättömyyden diskurssina. 

Diskurssissa ilmentyy myös poliittinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti. 

Diskurssin käyttäjät representoivat vahvasti yhteiskunnan vastuuta yksilöiden 

pahoinvoinnista ja epäonnistumista lasten suojelemisessa. Yhteiskunnan 

epäonnistumisen diskurssia representoidaan yhteisöllisyyden puutteella, yksin 

pärjäämisen kulttuurilla ja politiikalla.  

Yhteisöllisyyden puute- representaatio  

Monessa kommentissa epäonnistuminen merkityksellistyy yhteisöllisyyden puutteena. 

Tätä representoidaan myös kansalaisten itsekkyydellä ja individualismilla. 

Yhteisöllisyyden puute luo myös turvattomuutta. Diskurssin käyttäjät toisaalta 

kritisoivat kollektiivista vastuuta, mutta kuitenkin kokevat, että vastuu on jokaisella 

yksilöllä. Diskurssin käyttäjät identifioivat itsensä jonkin verran alisteiseen ja 

luovuttaneeseen asemaan. He haluaisivat lisää yhteisöllisyyttä, mutta kokevat ettei 

yhteiskunta ja muut yksilöt tue sen lisäämistä. Yhteisöllisyyden puute korostuu 

individualismia suosivana kulttuurina. 

”Ei syy ole sosiaaliviranomaisissa, eikä järjestelmässä, vaan vika on 

meissä kaikissa. Vika on opettajissa, vanhemmissa, OHI-kulkijoissa, 

ihan kaikissa. Ei välitetä, pidetään huolta vaan omista asioista, ei 

puututa. Tavalliset kansalaiset eivät välitä, vaikka kadulla, puistoissa tai 

toreilla jotakuta pahoinpidellään, kävellään ohi. Toisin sanoen, 

yhteisöllisyys puuttuu, ei välitetä.” Vk1k24 

”Jokainen yksittäinen ihminen osallistuu viime kädessä yhteiskunnan 

arvojen, asenteiden ja kollektiivisten tunteiden muotoutumiseen. Ne 

kehystävät meidän jokaisen toimintaa ja kokemusta elämästä. Lapset ja 

nuoret ovat erityisen vaikutusalttiita.” Vk1k44 
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”Koko kylä ei kasvata. Kaikki yhteisöllisyys on kasvatusasioissa ajettu 

alas, kun sosiaalinen kontrolli on annettu viranomaisten tehtäväksi. Jos 

vierasta lasta yrittää ojentaa, ei varmasti saa tukea muilta aikuisilta. 

Siksi kukaan ei enää välitä eikä puutu. Joku saattaa soittaa virkavallan 

paikalle, jos kiireessään ehtii.”Vk1k80 

Toisessa Vallilan puukotusta koskevissa keskusteluissa esiintyi mielenkiintoinen 

vastarepresentaatio yhteisöllisyydelle. Vallilan puukotukseen ajateltiin vaikuttaneen 

alueella sijaitsevat korvaushoitoklinikka ja päihteidenkäyttäjien asuntola. Nämä palvelut 

ovat kommentoijien mielestä vaikuttaneet Vallilan imagoon. Yhteisöllisyys koettiin 

hyveenä, mutta Vallilan yhteisöön saa kuulua vain tietynlaiset yksilöt. Kommentoijat 

identifioivat itsenä paremman kansalaisen positioon ja korvaushoitoklinikan ja 

asuntolan asiakkaat samaistetaan sosiaalista disintegraatiota ilmentäviin ryhmiin eli 

asunnottomiin ja päihteidenkäyttäjiin. Samoin nuorista puukottajista konstruoidaan 

liitettäviä toisia. Hyvien ja huonojen asukkaiden positiot ovat epäsymmetriassa 

keskenään.  

”Sitä ihmettelen, kuinka tämä turvattomuus ei näy mitenkään vuokrissa. 

Täällä on sikakallista asua.”Vk2k8 

"Sturenkadulla A-klinikka tarjoaa korvaushoitopisteen asiakkailleen, 

Mäkelänkadulla on pitkäaikaisasunnottomien asuntoja. Inarintielle 

avattiin elokuussa Diakonissalaitoksen ylläpitämä päiväkeskus ja 

hätämajoitus. Ehkä joku kuitenkin ohjaili sattuman kättä. Tosiasioiden 

tunnustaminen on viisauden alku.”Vk2k10 

”Yritän kovasti päätellä kummasta tässä nyt ollaan enemmän 

huolissaan, Vallilan imagosta vai nuorisoväkivallasta. Joka 

tapauksessa, nimbyismi ja Vallilan vaakalaudalla oleva imago on 

ainakin kommenteissa selkeästi edustettuna.”. Vk2k26 
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Viimeisessä kommentissa diskurssin käyttäjä ilmentää hienosti tätä yhteisöllisyyden 

tapaa, jossa yhteisön jäseniksi hyväksytään vain ”kunnolliset kansalaiset”. Hän kutsuu 

sitä nimbyismiksi. Tämä tulee englannin kielen sanasta ”Not in my backyard”. 

Yhteisöllisyyttä siis toivotaan, mutta siihen kuulumattomia ei haluta omalle lähialueelle. 

Tällainen ajattelu on syrjivää ja edistää toiseutta.   

Yksin pärjäämisen kulttuuri -representaatio 

Yhteiskunnan epäonnistumisen diskurssia representoidaan myös yksin pärjäämisen 

kulttuurilla. Uskon tämän liittyvän vahvasti suomalaisen kulttuurin ja historian 

kontekstiin. Täällä syrjäisässä kylmässä pohjolassa on totuttu pärjäämään ”Sisulla”. 

Suomalaiset mieltävät itsensä hiljaiseksi kansaksi eikä toisten asioihin sovi puuttua. 

Kommentoija legitimoi väitettään uupuneista vanhemmista tilastotiedolla. Yhteiskuntaa 

syytetään paineiden luomisesta ja nämä paineet ja odotukset uuvuttavat vanhemmat. 

Yhteiskunnan instituutioiden, kuten synnytyslaitoksen toivotaan ottavan enemmän 

vastuuta vanhempein lempeästä tukemisesta  

”Joidenkin tilastojen mukaan _Suomessa_ on Euroopan uupuneimmat 

vanhemmat. Joku syy oli se, että paineita aletaan luoda jo odotusaikana - 

ja jatketaan varhaiskasvatuksessa. Jostain ne tulevat. Jo niin kehutulla 

synnytyslaitoksellamme ei aina ole niin auvoista (päinvastoin) ja juuri se 

on sitä herkintä aikaa, jolloin olisi alusta alkaen mahdollisuus hyvällä 

tavalla vaikuttaa tukemaan positiivisesti vanhemmuutta, sillä juuri 

vanhemmuus, kaikessa moninaisuudessaan, on se mihin kannattaa 

panostaa.” Vk1k45 

”Vanhemmuus, äitiys ja isyys on elämän tärkein ja vastuullisin tehtävä. 

Vanhemmat tarvitsevat siihen tukea, osa enemmän ja osa vähemmän. 

Tukemalla vanhempia kasvamaan vastuulliseksi aikuisiksi tuetaan eniten 

lapsia. ”Vk1k66 
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”Yksin vastaat asiasta ja yksin seuraukset kannat, jos kannat.” Vk1k60 

”Täytyy huomioida ei kaikilla ole samat lähtökuopat yhteiskunnan pitää 

auttaa… Yhteiskunnan pitää muuttaa tyyliä, ei voi olla niin että kun olet 

aikuinen tulet omillas toimeen…” Vk1k49 

” Taloudellinen eriarvoisuus on kasvatettu liian suureksi. Tämän 

seurauksena levottomuus ja näköalattomuus lisääntyvät.”Vk1k28 

Yhteiskunta positioidaan pettäjän rooliin, joka ei auta sen yksilöitä tehtävässään toimia 

yhteiskunnan jäsenenä. Yhteiskunnan koetaan myös kohtelevan sen jäseniä eriarvoisesti 

ja jättävän heikoimmat pulaan. Mikäli yhteiskunta haluaa lisää yhteiskunnan jäseniä, 

tulisi sen vanhemman tavoin pitää huolta jälkeläisistään ja auttaa heitä tehtävässään 

suoriutua vanhemmuudesta. Diskurssin käyttäjät positioivat itsensä pitkälti 

kokemusasiantuntijan rooliin yhteiskunnan jäseninä. 

Politiikka - representaatio 

 

Yhteiskunta positioidaan ikään kuin erilliseksi omaksi toimijaksi ja yhteiskunnan 

rakenteet ja poliittiset päättäjät konstruoidaan itsekkäiksi ja sydämettömiksi, jotka eivät 

halua kansalaistensa parasta. Poliittiset päättäjät luokitellaan poliitikkojen genreen, joka 

on kaikille yksilöille yleisesti tiedossa oleva massa. Diskurssi määrittyy poliittisen 

kontekstin kautta. Position epäsymmetrisyys tulee myös konstruoimalla hallitus 

”porvarihallitukseksi”, joka ylhäältä päin päättää asioita kansalaisten puolesta. 

Representoinneissa vastustetaan poliittista vallankäyttöä.  

”Sen sijaan eniten vastuussa ovat poliittiset päättäjät. Nykyinen surkea 

tilanne on suora seuraus edellisten porvarihallitusten 

päätöksistä.”Vk1k28 
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”Ongelma ydin on se, että meille ennemmin sijoitetaan osakkeisiin kuin 

lapsiin nyt. Tulokset tulevat vastaan sitten murrosikäisenä. 

Varhaiskasvatus nähdään päättäjien silmissä vapaaehtoisena työnä ja se 

jos mikä tulee moninkertaisen kalliiksi tälle yhteiskunnalle.” Vk1k4 

Poliittiset päätökset vaikuttavat niin palveluiden saatavuuteen, eriarvoistumisen 

lisääntymiseen kuin yhteiskunnalliseen turvallisuuden tunteeseen. Poliitikot 

positioidaan epäluotettaviksi oman edun ajajiksi. Poliitikkojen päätöksen teon koettiin 

olevan liian hidasta.  

”Turvallisuus alkaa ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta.” Vk2k38 

”Poliitikon huoli voi systeemin tehokkuutta enemmän olla oma tai 

puolueen kannatus.”Vk1k38 

”Sisäinen turvallisuuden tunne heikentynyt, erityisesti nuorten parissa. 

Nyt ei sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministerin twiittailut riitä, 

tarvitaan ripeitä korjaavia toimia.” Vk1k39 

”Suomi lienee maita, jossa taloudelliset erot elämän perusasioista ovat 

pienimmät. Miljonääriin verraten valitus ei toki lopu. Miksi emme voi 

olla tyytyväisiä siihen, mitä on. Vk1k77 

Viimeisessä kommentissa diskurssin käyttäjä ilmaisee vasta-argumentin taloudelliselle 

epätasa-arvolle. Hän ei koe muutostarvetta tai sitä, että yhteiskunta olisi epäonnistunut 

tehtävässään suojella lapsia. Hän legitimoi kommenttiaan perustaen sen johonkin 

faktaan ja positioi muut epäkiitollisen kansalaisen asemaan.  

 



41 

 

4.4 Epäonnistunut vanhemmuus – vastuuttomuuden diskurssi 

Vanhemmuudessa epäonnistuminen representoituu vastuuttomuuden diskurssina. 

Epäonnistuneen vanhemmuuden diskurssi on suurin ja siinä vanhemmat positioidaan 

vastuullisiksi lastensa teoista. Vanhemmuus repsresentoituu vaativana tehtävänä, joissa 

vanhemmiksi pätevät yksilöt onnistuvat ja epäpätevät epäonnistuvat. Vanhemmuus on 

vakiintunut käsite, joka tapahtuu kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa. 

Vanhemmat ovat tietoisia heihin kohdistuneista paineista ja vanhemmuuden arvostelulle 

annetaan hiljainen hyväksyntä. Paikansin diskurssista kolme vahvaa vastuuttomuuden 

representaatiota; rakkauden puute, ongelmien ylisukupolvisuus sekä holtiton 

lisääntyminen.  

Rakkauden puute – representaatio 

Useimmat diskurssin käyttäjistä positioivat itsenä asiantuntijan tai kokemusasiantuntijan 

positioon. Useimmista kommenteista ei käy ilmi onko kirjoittaja itse vanhempi vai ei, 

mutta vanhemman rakkaus konstruoidaan yleiseksi käsitteeksi ja ominaisuudeksi, joka 

kaikilla vanhemmilla on. Tämän vuoksi kuka tahansa saa arvostella vanhemmuutta. 

Vanhemman rakkautta ja rakkauden puutteen käsitettä käytetään yhteiskunnallisessa ja 

kulttuurisessa kontekstissa.  

”Osasta perheitä on tullut yksiköitä, joissa ei enää puhuta, välitetä ja 

rakasteta. Vanhemmilla ja lapsilla on jatkuva kiire, ei ehditä 

pysähtymään ja kysymään mitä sinulle kuuluu. Kotona ollaan vain 

toipumassa hektisestä arjestakin, joko Netflixin, kännykän tai alkoholin 

avulla.”Vk1k2 

Ihminen ei ole monimutkainen olento. Jos lapsi jää vaille omien 

vanhempiensa rakkautta ja turvaa, ei ole sanottua, että mistään 

auttavasta tahosta olisi hyötyä. Mikään ei korvaa vanhempien rakkautta 

ja kodin turvaa. Yhteiskunta järjestää sinänsä hienoja palveluita, mutta 



42 

 

yhteiskunta ei rakasta. Yhteiskunta ei tarjoa äidin- tai isänrakkautta. 

Vk1k5 

Kuva vanhempana epäonnistumisesta representoituu toivottomana, jos epäonnistut 

rakastamisessa ei lapsella ole toivoa kasvaa kunnon kansalaiseksi. Kommenteissa on 

myös syyttävä sävy, että kiire ja uupuminen arkeen on vanhemman syy. Huono 

vanhempi uupuu, hyvä vanhempi osaa säädellä elämäntilannettaan. Vanhempana olet 

alttiina kaikkien arvostelulle ja representaatioissa tätä ei kyseenalaisteta, vaan hiljaisesti 

hyväksytään, jopa siinä määrin, että huonoon vanhemmuuteen pitäisi jonkin instituution 

saada puuttua.  

Useat ongelmat juontavat juurensa varhaisen vuorovaikutuksen 

ongelmiin. Koskakohan epäonnistuneeseen vanhemmuuteen aletaan 

puuttua, ja kiinnittää huomiota esim. älylaitteiden vapaan käytön 

aiheuttamaan vuorovaikutuksen köyhyyteen? Vk1k10 

Vanhemmuus, äitiys ja isyys on elämän tärkein ja vastuullisin tehtävä. 

Vanhemmat tarvitsevat siihen tukea, osa enemmän ja osa vähemmän. 

Vk1k66 

Diskurssissa väkivaltaisten lasten vanhemmat saavat tappajan vanhemman stigman. 

Kommentoija asettaa itsensä positiohierarkiassa ylemmäs, paremman vanhemman 

positioon. Tappoon syyllistyneiden nuorten vanhemmat rinnastetaan myös tappajiksi ja 

vielä enemmänkin. Diskurssissa murhaajat kategorisoidaan kuuluvan tietynlaisiin 

huonoihin perheisiin.  

”…mutta vanhemmille/huoltajille rangaistus ja kovimmasta päästä. 

Vanhemmat tässä ovat syyllistyneet muuhunkin, kun tappoon. Ei 

turvallisen ja vastuullisen perheen lapsi/nuori tapa ketään.” Vk2k32 
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”Sain itse 1950-luvulla "vanhanaikaisen" kasvatuksen, jossa oli sekä 

kuria että hellyyttä. Omat lapseni kasvatin suunnilleen samalla tavalla 

ja he kasvattavat parhaillaan omia lapsiaan suunnilleen samalla tavalla. 

Kaikki aikuisiksi ehtineet jälkeläiseni ovat menestyneet elämässä hyvin, 

avioliitot ovat pysyneet, rikoksia tai väkivaltaa ei ole ollut, ja kaikki 

pitävät toisiinsa jatkuvasti yhteyttä.” Vk2k40 

Viimeisessä kommentissa diskurssin käyttäjä identifioi itsensä kokemusasiantuntijan 

positioon. Hän on onnistunut saamaan hyvän kasvatuksen ja siirtänyt mallin seuraaville 

sukupolville. Kommentoija ottaa itselleen kunnian onnistuneesta työstä, hän lapsestaan 

tai lapsenlapsistaan ei voi tulla murhaajia. Hän asettaa itsensä positiohierarkiassa 

ylemmälle tasolle suhteessa huonoihin vanhempiin. Mikäli kaikki kasvattaisivat 

lapsensa kuten hän on kasvattanut, ei tällaista väkivaltaa tapahtuisi.  

 

Ongelmien ylisukupolvisuus – representaatio  

Epäonnistunut vanhemmuus määriteltiin suurilta osin johtuvan ongelmien 

siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Hyvä yksilö on vastuullinen ja huomio tämän siten, 

että ymmärtää olla hankkimatta lapsia, jottei siirrä omia ongelmiaan lapsilleen.  

Epäonnistuneiden lasten vanhemmat identifioidaan toiseutta ilmentäviin ryhmiin ei 

syrjäytyneisiin. Vastuuttoman vanhemman diskurssissa vanhempien katsotaan itse 

olevan vastuussa lastensa käyttäytymisestä. Epätoivottavalla tavalla käyttäytyvistä 

lapsista käytetään ilmaisua ”huono vesa”.  Syrjäytymisen kierre ja huono-osaisuuden 

paikkaansa pitävyyttä legitimoidaan yleisellä tiedolla ja faktoilla.  

”Meinaatko, että ns. syrjäytymisen kierre ei pidä paikkaansa. 

Hyvässäkin perheessä voi olla huonoja vesoja, mutta kyllä se huonous 

lähtökohtaisesti on periytyvää. ”Vk2k7 
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”Huono-osaisuuden on todettu lukuisissa tutkimuksissa olevan 

periytyvää. Yksittäinen poikkeus ei tätä faktaa muuta. ”Vk2k29 

”Vanhemmat on aina ensisijaisessa vastuussa. Kaikista ei ole 

vanhemmiksi. Miksi ei ole? Heidän oma taustansa tai elämänhallinta ei 

siihen riitä. On suurempi ihmisoikeus saada lisääntyä millä tahansa 

motiivilla tai olemattomalla edellytyksellä edes oman elämänsä kuin 

estää uudet tragediat viattomille lapsille.” Vk1k29 

Huono-osaiset epäonnistuneet vanhemmat positioinaan omaa kastiin. Kastimetaforalla 

ilmennetään vahvaa luokkasamaistumista parempiin kansalaisiin ja onnistuneisiin 

vanhempiin.  Metaforan avulla ilmennetään myös epäonnistuneiden vanhempien 

identiteettiin kohdistuvia loukkauksia ja legitimoidaan huonojen vanhempien 

hierarkkisesti alempiarvoista yhteiskunnallista ja sosiaalista toimijapositiota. Alla 

olevassa kommentissa esitetään mielenkiintoinen vasta-argumentti siihen oletukseen, 

että ”huonoja vesoja” syntyy vain huono-osaisissa perheissä.  

”Toki näin, mutta tässä tapauksessa emme tiedä onko kyseessä huono-

osaisen perheen vesa. Väkivaltaisuus ei ole suoraa seurausta huono-

osaisuudesta, vaikka altistava vaikutus olisikin olemassa. Hyväosaisissa 

perheissä on paljon piiloon jäävää väkivaltaa. Hyväosaiset vain osaavat 

peittää jälkensä paremmin ja varoa ylittämästä tiettyjä rajoja.” Vk2k31 

”Huono-osaisuus, joka ei välttämättä tarkoita taloudellista niukkuutta ja 

päihteidenkäyttöä, todellakin siirtyy sukupolvesta toiseen. Kierteen 

katkaiseminen onnistuu ainoastaan, kun henkilö tiedostaa asiat ja 

kykenee ohjaamaan omaa toimintaansa. Tämä voi tapahtua vasta 

elämän ehtoopuolella, aina ei edes silloin.” Vk2k41 
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Yhteiskunta positioidaan alisteiseen asemaan suhteessa huonoihin vanhempiin. 

Yhteiskunta on epäonnistunut tehtävässään, koska se on mahdollistanut vanhempien 

käyttää sitä hyväkseen ja ulkoistaa vanhemmuus yhteiskunnalle. Itsekkäät huume- ja 

alkoholistivanhemmat käyttävät tämän mahdollisuuden hyväksi ja keskittyvät muihin 

tehtäviin.  

”Vanhemmuus on ulkoistettu. Niin se vain on. Näille vapaan 

kasvatuksen vanhemmille ja huume- ja alkoholistivanhemmille on luotu 

kaikkia mahdolliset väylät vapautua vastuustaan lapsistaan. Kyse on 

edesvastuuttomista vanhemmista ja niistä, joita kiinnostaa enemmän 

omat "harrastukset" kuin omat lapset.” Vk1k85 

”Vanhemmat, joilla on ongelmia pitää myös saada pakkohoitooon ja 

vastuuseen lapsistaan. ”Vk1k81 

Diskurssin käyttäjien oma asema ja identiteetti konstruoidaan tuomitsevaksi 

yhteiskunnan moraalinvartijoiksi. Vastuuttomat vanhemmat konstruoidaan päihteitä 

käyttäviksi, itsekkäiksi yhteiskunnan vapaamatkustajiksi. Ylhäältä päin yhteiskunnan 

moraalinvartijat voivat tuomita edesvastuuttomat huume- ja alkoholistivanhemmat 

pakkohoitoon.  

Holtiton lisääntyminen – representaatio  

Holtittoman lisääntymisen representaatioissa puhujat asettavat itsensä jälleen 

yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, joilla sen vuoksi on oikeus kertoa, kuka saa olla 

vanhempi ja kuka ei ja tuomita huonot vanhemmat vastuuseen lisääntymisestään. 

Epäonnistuneiden vanhempien huonot lapset on mahdollista tunnistaa jo hyvin 

nuorina. Myös yhteiskunnan oikeutta käyttää valtaa suhteessa yksilöiden 

lisääntymiseen puolustetaan. 
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”Eikö juurisyy ole se, ettei lasten omat vanhemmat hoida 

vanhemmuuttaan. Holtiton meno jatkuu ja lapsia hankitaan ilman kykyä 

hoitaa heitä. Siellä se pääsyy on eikä yhteiskunnassa. ”Vk1k16 

”Välillä tuntuu, että lasten tekeminen tulisi olla luvanvaraista, kun 

ongelmat periytyvät ja jo neuvolassa tai viimeistään päiväkodissa 

tiedetään kenestä tulee aika varmasti lastensuojelun asiakas.”Vk1k21 

”Lapsia ei pidä laittaa, ellei heitä osaa hoitaa. Miksi tämä perusasia 

aina unohdetaan? Nykyisin on ehkäisyvälineitä helposti saatavilla.” 

Vk1k101 

Yhteiskunnan moraalinvartioiden positiosta käsin myös määritellään, mitkä ovat 

hyväksyttäviä syitä välinpitämättömyyteen ja vastuuttomaan vanhemmuuteen ja mitkä 

eivät. Näissä kommenteissa vanhemmat konstruoidaan ahneiksi ja kiireisiksi, eivätkä he 

tiedosta omia riskitekijöitään. Tämä tekee heistä vastuuttomia ja riskinä on jopa lasten 

hylkääminen kadulle.  

Jos tehdään lapsia, niistä on pidettävä huoli. Päihdeongelmat tai 

köyhyys ei ole tekosyy välinpitämättömyyteen, ei myöskään kiire ja 

ahneus. Muuten ollaan kohta Venäjän tilanteessa, jossa lapset hylätään 

kadulle. Vai ollaanko jo? Vk1k97 

”Vastuunalaisinta on olla laittamatta jälkikasvua, jos tiedostaa 

riskitekijät omassa taustassaan.”Vk2k41 

Kaikkien kansalaisten oletetaan olevan tietoisia omista puutteista ja vioistaan. Heillä 

myös oletetaan olevan samanlaiset kognitiiviset kyvyt arvioida kykyjään tulevina 

vanhempina. Representaatiossa oletetaan, että ihminen on vastuullinen ja rationaalinen 

olento, joka lisääntyy vain, jos olosuhteet ovat hyvät.  
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4.5 Epäonnistunut nuori – kurittomuuden diskurssi 

Kurittomuuden diskurssissa nuoret positioinaan epäonnistuneeksi ja huonoksi 

yhteiskunnan jäseneksi. Puhe nuorista on tuomitsevaa eikä armoa tekijöitä kohtaan 

juurikaan representoidaan. Diskurssissa nuoren epäonnistumista konstruoidaan 

pahuudella, rangaistuksilla ja vastuulla. Yhteiskunnallisessa kontekstissa nuoret ovat 

toimineet moraalin vastaisesti ja yhteiskunta saa heitä rankaista. Yhteiskunnan 

vallankäyttöä oikeutetaan.  

Pahuus – representaatio  

Kommenteissa nuoria kuvaillaan syntyään pahoiksi eikä tällaisia tekoja siksi voida 

koskaan ehkäistä millään keinolla. Nuorten tekoa naturalisoidaan pahuudella ja tekijät 

positioinaan jopa eläimellisiksi. Tällaisella puheella nuoret asemoitumat positiossaan 

yhteiskunnan halveksituimpien ja alimpaan ryhmään.  

”Järjettömälle teolle yritetään hakea rationaalista selitystä, mutta 

valitettava tosiasia on, että Koskelan kaltaista tapausta ei todennäköisesti 

olisi voitu estää moninkertaisillakaan resursseilla. Vinksahtaneita 

yksilöitä näet on, ja tulee aina olemaan.” Vk1k7 

 

Muiden yhteiskuntaan kuuluvien tulee yhdistyä taisteluun tätä pahuutta vastaan. Yksi 

strategia, joilla keskusteluissa rakennetaan itsestäänselvyyksiä, on yksinkertaistaminen. 

Yksinkertaistamalla väkivalta pahuudeksi ja tekijät syntyään pahoiksi suljetaan ilmiöltä 

sen moninaisuus. Tällöin väkivalta saadaan näyttämään siltä, kuin luonto tuottaisi 

sosiaalisen järjestyksen, ei ihminen. 
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”Ei kyse ole resurssien puutteesta, typerästä johtamisesta tai muusta 

yhteiskunnan viasta. Kyse on viime kädessä ihmisen pahuudesta toista 

ihmistä kohtaan, joku voi sanoa, että ihmisen eläimellisyydestä. Tämä 

pahuus pitää voittaa, että saataisiin väkivalta loppumaan.” Vk1k46 

”Osa ihmisistä kehittyy pahoiksi kasvaessaan, siitä riippumatta 

minkälaisessa ympäristössä tai perheessä kasvaa. Lastensuojelun 

ongelmana on, että nähdään sekä hyvät että pahat lapset tasaveroisina. 

Todellisuus on toista.” Vk1k56 

Viimeisessä kommentissa lapset kategorisoidaan hyviin ja pahoihin lapsiin. 

Kommentoijan mukaan hyvät ja pahat lapset eivät todellisuudessa ole tasaveroisia, 

vaikka lastensuojelu näin ajattelee. Lastensuojelun tulisi kohdella ja rankaista lapsia sen 

mukaan ovatko he hyviä vai pahoja. Lapset positioidaan syyllisiksi omaan pahuuteensa 

tai hyvyyteensä.  

 

Rikos ja rangaistus – representaatio  

Nuorten tekojen motiiveiksi annettiin koulukiusaaminen, huonot vanhemmat sekä 

pahuus. Vallilan ja Koskelan nuorten ajateltiin olevan jo sen verran vanhoja, että 

epätietoisuutta tekojen seurauksista ei pidetty hyväksyttävänä selityksenä. Tämän 

vuoksi teot arvioitiin kommenteissa tahallisiksi ja sen vuoksi erittäin tuomittaviksi. 

Seurauksena vaadittiin rangaistusta.  

”Ja mitä tulee kyseiseen rikokseen, tehtyä ei saa tekemättömäksi, joten pojat 

joutukoot vastuuseen teoistaan ja sen lisäksi miettikööt loppuelämänsä mitä 

tuli tehtyä. 16-vuotias ei ole enää mikään pikku mukula, vaan täysin 

kykenevä hahmottamaan oikean ja väärän ja näin ollen myös tekojensa 

seuraukset.” Vk1k65 

Yhteiskunnan suhtautuminen lasten ja nuorten väkivaltaan koetaan liian sallivalta. 

Nuorille halutaan kovat rangaistukset ja lainsäädäntöön muutosta tämän 
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mahdollistamiseksi. Nykyinen malli koetaan syyllisten hyysäämiseltä. Diskurssin 

käyttäjä konstruoi jopa uhrin tekemistä syylliseksi.  

”Todennäköisesti on myös niin, että vaikeimpiin tilanteisiin tarvitaan paljon 

järeämpiä hoitomuotoja ja rajoituksia. Etenkin jos henkilö ajautuu 

väkivallan kierteeseen, tarvittaneen myös vapauden rajoittamista. Tähän ei 

lainsäädäntö käsittääkseni anna nyt oikeita keinoja eikä 

hoitopaikkoja…”Vk1k41 

”…Jos rangaistus on vain ymmärrys ja päänsilitys sekä uhrin 

syyllistäminen niin muutosta on turha odottaa.” Vk1k43 

Murhiin syyllistyneitä poikia nimetään pahantapaisiksi lapsiksi. Diskurssia käytetään 

historiallisessa kontekstissa, jossa vedotaan siihen, miten aiemmin tehtiin paremmin. 

Silloin vain hieman pahantapaisetkin lapset laitettiin kuriin järein keinoin, kun taas 

nyky-yhteiskunta sallii lapsista huonoa käytöstä ja vielä pyrkii ymmärtämään tekijöitä.  

”Nyt aletaan jo hyysäämään syyllisiä ja kutsumaan kuraattoreita apuun. 

Ennen aikaan pantiin pahantapaiset lapset kasvatuslaitokseen. Uhrin veri 

huutaa nyt elinkautista tuomiota syyllisille. Miten muuten uhrille 

hyvitetään?” Vk1k110 

”Ai tekijöillä menee elämä pilalle?! Mitenkäs se 19 v, joka pääsi 

hengestään? Hänellä loppui elämä ja hänen läheisillään meni todellakin 

elämä pilalle. Ei löydy kyllä minkäänlaista sympatiaa näitä tekijöitä 

kohtaan. Rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa pitäisi laskea 15 vuodesta 

esim. 12 vuoteen.”Vk2k24 

Tavalliset kansalaiset eivät tunne tällaista sympatiaa tekijöitä kohtaan. Rankaisijat 

positioivat itsensä paremmiksi yhteiskunnan jäseniksi kuin hyysääjät. Yhteiskuntaa 

syyllistetään myös hyysäämisestä, koska se ei rankaise nuoria lapsia tarpeeksi. Lapsen 

teot ratkaisevat ansaitseeko hän aikuisen empatiaa vai ei.  
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Vapaus ja vastuu - representaatio 

 

Nuoren epäonnistumisen diskurssi konstruoituu myös nuoren vapauden ja vastuun 

representaatioina. Diskurssin yhteiskunnallisen ja historiallisen kontekstin valossa 

nyky-yhteiskuntamme korostaa liikaa yksilön oikeuksia ja vapautta ja on 

epäonnistunut opettamaan rangaistuksien puuttuessa nuorille, että vapauden lisäksi on 

myös vastuu.  Nuoret itse ovat epäonnistuneet ymmärtämään vastuun merkityksen ja 

ovat omaksuneet yhteiskunnassa identiteetin, jossa he ovat vapaita tekemään mitä 

vain. Nuoret ovat nykyisin myös paremmin tietoisia oikeuksistaan. Nuoren kotiolot ja 

kasvatus eivät ole hyväksyttävä selitys oman vastuun ja tekojen 

ymmärtämättömyydelle. Ensimmäisessä kommentissa kirjoittaja positio itsensä 

kokemusasiantuntijan rooliin. Hänellä on kompetenssia ottaa asiaan kantaa, koska 

hänellä omakohtaista kokemusta. Hän on onnistunut tehtävässä olla vastuullinen 

nuori, vaikka hän on ollut lastensuojelun asiakas. 

 

”Kyllä se jokaisen valitsema tie on itse valittava olivatpa lähtökohdat 

mitkä hyvänsä. Eivät tulevaisuutta positiivisena nähneet aina 

silloisetkaan työntekijät, kun lasten olosuhteet olivat, mitkä olivat. Jos 

ajattelen silloista kuusitoistavuotiasta itseäni, joka oli vielä alaikäinen 

ja osittain ”hukassa”, niin päävastuu kyllä silloinkin piti olla itsellä. 

Vastuu teoistaan kyllä kuului itselle. Ihan turha siitä olisi ollut ketään 

muuta syyttää.” Vk1k25 

 

Kommenteissa korostuu epäoikeuden kokemus siitä, että lapset eivät ole tasavertaisessa 

asemassa suhteessa aikuisiin, mitä tulee vastuuseen ja rangaistuksiin. Lapsen 

oikeustajun odotetaan olevan yhtä hyvä kuin aikuisen ja tästä syystä lapsia tulisi 

rankaista yhtä lailla kuin aikuisia. Myös yksilön ja yhteiskunnan vastuun ristiriita 

konstruoidaan keskusteluissa.  
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”Lapsen itsemääräämisoikeuden ylenpalttinen korostaminen. Kaikki 

tukitoimenpiteet ovat alisteisia tälle periaatteelle, mikä tekee niistä 

hankalissa tapauksissa tehottomia. ”Vk1k80 

”Yhteiskunnan vastuuta huudetaan kilvan apuun asiaan kuin asiaan. 

Yksilöllä on lähinnä oikeuksia, velvollisuuksista harvoin puhutaan. Voisi 

olla tervettä kääntää keskustelu vaihteeksi yksilön velvollisuuksiin 

yhteiskunnan jäsenenä! Yhteiskunta antaa asioille puitteet ja velvollinen 

tiettyyn pisteeseen saakka, mutta viime kädessä yksilö vastaa itse 

tekemisistään…Vk1k84 

Viimeisessä kommentissa kirjoittaja positioi itsensä hyvän kansalaisen ja marttyyrin 

asemaan sekä veronmaksajien genreen, jotka työllään pitävät yhteiskuntaa pystyssä, 

jotta toiset voivat käyttäytyä huonosti.  

”Tervemenoa pojat siihen oravanpyörään, me toisenlaisessa 

oravanpyörässä olijat yritämme väistellä teitä ja maksamme veromme, 

niin yhteiskunta voi teitä tukea.”Vk2k16 

 

Kommenteissa esiintyy myös epäilijöitä, jotka pohtivat nuorten kurinpidon 

vaikuttavuutta. Ennemmin toivottaisiin väkivaltaisille nuorille oikealaista hoitoa ja 

ennaltaehkäiseviä toimia. Yhteiskunta käyttää rahat väärin ahneiden 

lastensuojelulaitosten toiminnan tukemiseen. 

”Vastaakohan tuo "erityinen huolenpito" mihinkään tarpeeseen? Joskus 

vuosia sitten kun luin siitä niin jäi käsitys, että se on lähinnä erityistä 

kurinpitoa, jossa lasta pidetään enemmän eristyksessä, jolla laitokset voivat 

rahastaa kaupungilta enemmän. Samalla rahalla saisi luultavasti enemmän 

aikaan, jos se laitettaisiin oikean hoidon tarjoamiseen.” Vk1k42 

”Käsittääkseni "vaikeimmilla" tapauksilla on yleensä todella pitkään 

jatkuneita ongelmia, joiden taustalla voi usein olla diagnosoimattomia 
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neuropsykologisia poikkeamia. Nämä nyt ainakin pitäisi saada aikaisin 

haaviin ja tuloksellisen kuntoutukseen. Lisäksi tulisi kehittää ja käyttää 

tukimuotoja, jotka auttavat huono-osaisuuden kierteen katkaisemiseen.” 

Vk1k41 

Näissä representaatioissa lapset positioidaan vaikeiksi tapauksiksi, joilla on sairauksia. 

Neuropsykiatrisen diagnoosin omaavat lapset yleistetään kuuluvaksi tähän vaikeiden 

tapausten kategoriaan. Ongelmat johtuvat siitä, ettei yhteiskunta tunnista näitä 

diagnooseja. Kuntoutuksella tulisi myös olla vaikuttavuutta ja sitä pitäisi mitata.  

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut eri yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten 

lastensuojelun ja koulun sekä yksilön kuten vanhempien ja nuorten epäonnistumista 

koskevia käsityksiä eli representaatioita kotimaisten lehtiartikkeleiden 

verkkokeskustelujen diskursseissa. Epäonnistumista tarkasteltiin suhteessa nuorten 

väkivaltaisiin tekoihin. Diskurssit ilmentävät yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, asenteita 

ja merkityksenantoja sekä kunkin aikakauden ja tilanteen kiteytynyttä ymmärrystä 

todellisuudesta. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 25–26; Jokinen & Juhila 1999, 71.) 

Diskurssit nimesin lastensuojelun ammattitaidottomuuden, koulun kyvyttömyyden, 

yhteiskunnan välipitämättömyyden, vanhempien vastuuttomuuden ja nuoren 

kurittomuuden diskursseiksi.  

Lastensuojelun ammattitaidottomuuden diskurssissa ylipäätään arvosteltiin hyvin paljon 

lastensuojelun tapaa toimia. Lastensuojelun koettiin epäonnistuneen niin uhrin kuin 

tekijöiden suojelemisessa. Lastensuojelun koettiin olevan merkittävä yhteiskunnallinen 

instituutio, jonka toimintaa valtion tulisi valvoa. Lastensuojelun taloudellisen voiton 

tavoittelun uskottiin menevän moraalin edelle. Lastensuojelun työntekijöiden 

resurssipulan ei uskottu vaikuttavan sen kykyyn suojella lapsia vaan ennemmin 
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työntekijöiden ammattitaitoa pitäisi tarkastella. Diskurssissa kuvattiin sitä, kuinka 

lastensuojelu ei ota asiakkuuteen oikeita lapsia ja on toimenpiteissään liian hidas. Itse 

lastensuojelun sosiaalityöntekijänä törmään usein tähän muiden toimijoiden 

kokemukseen lastensuojelun sijoitusten ja huostaanottojen hitaudesta. Koetaan, että 

lastensuojelussa annetaan vanhemmille rajattomasti uusia mahdollisuuksia. Tämä tuli 

esiin myös kommenteissa. Sijoituksille, puhumattakaan huostaanotosta on tarkat 

kriteerit lainsäädännössä, jotka eivät varmasti ole tuttuja muille toimijoille tavallisista 

kansalaisista puhumattakaan.  

Koulun kyvyttömyyden diskurssi sijoittuu yhteiskunnalliseen kontekstiin. Koululle 

instituutiona luodaan keskusteluissa suuria odotuksia. Historiallisessa valossa koettiin, 

että suomalainen peruskoulujärjestelmä on rappeutunut, oppilailta ei vaadita enää niin 

paljon opillisesti kuin käytöksenkään osalta, toisin kuin ennen. Koulu asemoitiin 

alisteiseen positioon suhteessa yhteiskunnan lainsäädäntöön, koska koettiin, että koulun 

valtaa puuttua oppilaiden itsemääräämisoikeuteen on rajoitettu. Koulut ovat siten 

kyvyttömiä puuttumaan lasten ja nuorten huonoon käytökseen ja kiusaamiseen. Suomen 

perustuslain (1999/731) mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus elämään, 

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Ketään ei siis saa koskea eikä 

kenenkään vapautta rajoittaa vastoin henkilön omaa tahtoa. Oppilaan uhkaavan 

käytöksen vuoksi koululla on kuitenkin oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi 

välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja 

tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon 

ottaen. (Perusopetuslaki 1998/628, 36b §).  

Koulun ajateltiin olevan merkittävimmässä vastuussa kiusaamiseen puuttumisessa ja 

sen estämisessä. Nuorten väkivaltaisten tekojen syiksi selitettiin koulun osalta 

nimenomaan kiusaaminen. Koululta toivottiin valppautta huomata nuorten pahoinvointi 

ja enemmän keinoja puuttua siihen. Myös Garbarinon (1999, s. 5–29) tutkimuksen 

mukaan, nuorten tekemien tappojen selittäväksi tekijäksi löytyi prosessi, joka olisi 

mahdollista pysäyttää, kunhan vanhemmat, opettajat, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät, 
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terapeutit ja koulun opettajat osaisivat lukea murhenäytelmää edeltäviä varoittavia 

merkkejä.  

Koulukiusaamisen seuraukset ovat välittömiä ja pitkäkestoisia vaikuttaen aikuisuuteen 

saakka. Tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä 

lasta kymmenestä. Kiusaaminen on ryhmäilmiö, jossa ryhmä yleensä pyrkii löytämään 

joukosta yhden syntipukin. (MML 2019.) Turun yliopiston psykologian professori 

Christina Salmivalli on tutkinut lasten ja nuorten vertaissuhteita ja niiden merkitystä 

kehitykselle sekä koulukiusaamista ja sen näyttöön perustuvia interventioita 

Suomalaisissa kouluissa. Salmivallin mukaan kiusaamisen vähenemiseen liittyy terveen 

kontekstin paradoksin ilmiö, jossa kiusatuksi joutumisen on havaittu olevan erityisen 

traumaattista sellaisessa ympäristössä – esimerkiksi koulussa tai luokassa – jossa vain 

harvoja kiusataan. Tämä lisää kielteisten vaikutusten todennäköisyyttä niiden kohdalla, 

joita edelleen kiusataan. (INVEST blog 20/2020)  

Yhteiskunnan epäonnistumisen diskurssissa kritisoitiin nyky-yhteiskunnan tapaa 

ihannoida individualismia ja yksilönvapautta. Yhteisöllisyyttä kaivattiin takaisin. 

Individualismin korostaminen on ristiriidassa yhteisöllisyyden kanssa, joka edellyttää 

toisiin ihmisiin liittymistä ja yhdessä toimimista. Yhteisöllisyyteen liittyy myös 

sosialisaatio, sillä sosialisaatiota ei voi tapahtua ilman muita ihmisiä. Tutkimuksen 

luvussa 2.1 käsittelin aggressiivisuuden ja sosialisaation yhteyttä. Kuten Vilkko-

Riiheläkin (1999, 199, 245) toteaa, nuoruuden kehitystehtäviin kuuluu 

aggressiivisuuden hallinta ja sosialisaation myötä yksilö oppii yhteiskunnan säännöt ja 

normit. Yhteiskunnan ja aikuisten tulee tukea lapsia aggressiivisuuden hallinnan 

oppimisessa. Lapsi ei opi tätä taitoa yksin ilman aikuisen ohjausta. Kaikilla lapsilla ei 

ole yhtäläisiä mahdollisuuksia turvalliseen kasvuun ja oppimiseen. Yhteiskunnalla ja 

sen eri instituutioilla on merkittävä rooli lapsen sosialisaation toteutumisessa ja ne 

voivat myös tarjota korjaavia kokemuksia lapselle.  

Hyvinvointivaltiot painottavat yleisesti turvallisuutta, tasa-arvoa ja yhtäläisten 

mahdollisuuksien kaikille, mutta eri hyvinvointimalleissa on eroja. Pohjoismaisessa 
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universalistisessa hyvinvointivaltiossa on perinteisesti painotettu tasa-arvoa. Myös niin 

sisäinen kuin ulkoinen turvallisuus on tärkeässä asemassa. Tutkimuksen luvussa 2.2 

Nuori rikoksen tekijänä, käsittelin nuorten rikosoikeudellista vastuuta ja henkirikosten 

määrän kasvua. Nuoren kurittomuuden diskurssissa ilmeni tyytymättömyyttä nuorten 

kurinpidon ja rangaistuksien kovuuteen suhteessa aikuisiin. Koettiin, että nuorten tulisi 

saada väkivaltateoista kovempia rangaistuksia ja että rikosoikeudellista vastuuta tulisi 

laskea 15 vuodesta 12 vuoteen. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa kuitenkin 

vasta 15-vuotiaana eikä alle 18- vuotiasta voida tuomita elinkautiseen rangaistukseen.  

Tutkimuksen luvussa 2.3 esittelin nuorten väkivaltaa koskevia tutkimuksia. Myös 

Zimringin (1998, s. 5–9) tutkimuksessa nuorten korkeiden väkivaltatilastojen ajateltiin 

johtuvan liian lievistä tuomioista. Asenne oli, että jos on tarpeeksi vanha tekemään 

rikoksen, on tarpeeksi vanha istumaan tuomion.  Diskurssissa asenne nuoria kohtaan oli 

hyvin tuomitseva ja anteeksiantamaton. Corradon (2002, s. 4–5) tutkimuksen mukaan 

nuorten tuomitseminen aikuisoikeudessa ei tuottanutkaan parempia tuloksia. Kerran 

aikuisoikeudessa tuomituilla nuorilla oli suurempi riski joutua vankilaan uudestaan. 

Myös verkkokeskusteluissa toiset kommentoijat rohkenivat epäillä rangaistusten 

koventamisen vaikuttavuutta väkivallan vähenemiseen. Ennemmin ajateltiin, että nuoret 

tarvitsevat oikeinlaista hoitoa ja hoitopaikkoja vankilan sijaan. 

Mielenkiintoisen näkökulman sosialisaatioteoriaan ja nuorten kovempiin rangaistuksiin 

tuo yhteisöreaktion teoria. Elina Pekkarinen (2010, s. 32–33) esitti väitöskirjassaan 

yhteisöreaktion teorian, jonka mukaan yksilön sääntörikkomuksesta seuraava 

yhteisöreaktio saattaa johtaa siihen, että yksilö omaksuu poikkeavuuden leiman osaksi 

identiteettiään ja sitoutuu aiempaa voimakkaammin poikkeavaan käytökseen. 

Yhteisöreaktion teorian mukaan sosiaalisen kontrollin toimijat kuten poliisit, 

oikeustoimi, sosiaalitoimi jne. saattavat omalta osaltaan vahvistaa ja tuottaa 

poikkeavuuden rooleja. Eli toisin kuin sosialisaation teoriassa ajatellaan yhteiskunnan 

toimijoiden auttavan yksilöä sosiaalistumisessa, yhteisöreaktion teoriassa niiden 

ajatellaan vahvistavan ei-toivottua käytöstä.  
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Vallilan puukotusta koskevan artikkelin keskusteluissa otettiin esiin myös asuinalueiden 

erot ja niiden mahdollinen vaikutus tapahtumiin. Kun pohditaan yksilön ja yhteiskunnan 

vastuuta, on aiheellista pohtia myös ympäristötekijöiden vaikutusta sosiaaliseen 

ekskluusioon ja inkluusioon. Eriarvoistuvilla asuinalueilla, joissa tuloerot ovat isot, on 

usein vaikutusta muun muassa asuinalueen rauhattomuuteen. Myös eri kouluilla voi olla 

erilaiset resurssit ja ammattitaito vaikkapa kiusaamiseen puuttumisessa. Suomessa on 

paljon eroavaisuutta myös palveluiden saannissa ja laadussa eri kuntien välillä. Ihmiset 

eivät ole tasa-arvoisessa asemassa, vaikka periaatteessa sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tulisi olla yhtäläiset asuinkunnasta riippumatta. 

René Girardin (1972) esitteli teoksessaan Väkivalta ja Pyhä uhraamisteorian, joka 

tunnetaan myös syntipukkiteoriana. Sijaisuhrimekanismin ideana on löytää uhri eli 

syntipukki, jonka yhteisö voi lynkata ja karkottaa rauhan saavuttamiseksi. Girardin 

mukaan syntipukki valitaan mielivaltaisesti ja uhri löydetään aina jostakin yhteisön 

marginaalisesta jäsenestä, jollain tavalla vajaavaltaisesta tai yhteisölle ulkopuolisesta 

henkilöstä. Valittu syntipukki osakseen vastuun kriisistä ja kaikesta sen aikana 

tapahtuneesta pahasta. Mielenkiintoista syntipukkiteoriassa on se, että syntipukki ei voi 

olla senhetkisten todellisten väkivallantekijöiden joukosta valittu vaan sellainen, jonka 

surmaamisesta ei aiheudu välitöntä uusien kostotoimien ja väkivallan vaaraa. (Girard 

2004, 24–30.) Ihmismieli on sellainen, ettei se halua hyväksyä sitä, että kauheat 

tapahtumat olisivat vain huonojen sattumusten summa. Tämän vuoksi ihmiset usein 

etsivät selitystä ja vastuullista ”syntipukkia” tapahtumille. Kun kyseessä olevat 

väkivallan tekijät ovat vielä alaikäisiä, on lapsen omatoimijuus minimaalinen ja 

yhteiskunnan muilla toimijoilla ajatellaan olevan vastuu tapahtuneesta. Kun kyseessä on 

täysi-ikäinen tekijä, voidaan suoraan sanoa, että aikuinen on vastuussa.  

Vanhemmuuden epäonnistumisen diskurssia tarkastellessa ei voi olla pohtimatta 

vanhemmuuden ja kasvatuksen historiallista ja kulttuurista kontekstia. 

Vastuuttomuuden diskurssissa keskusteltiin paljon ongelmien ja huonon 

vanhemmuuden siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Kuten (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, 

Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014) ovat todenneet, vanhempien omat kokemukset, 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard
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traumat, tiedollinen ja emotionaalinen pystyvyys kasvattajana ohjaavat vanhempien 

toimintaa. Tällöin myös vanhempien omat lapsuuden kasvatuskokemukset vaikuttavat 

tapaan toimia vanhempana. Lapsuudessa opittuja toimintamalleja on vaikea muuttaa. 

Tämän takia myös epätoivotut tavat kasvattaa siirtyvät helposti sukupolvelta toiselle, 

ellei niitä pyri aktiivisesti tunnistamaan ja tietoisesti tekemään toisin. Jos mietitään 

tämän hetken nuorison omien vanhempien saamaa kasvatusta ja heidän vanhempiaan, 

ollaan historiallisesti siinä vaiheessa, jossa lapsuutta eläneet elivät sodanjälkeisessä 

Suomessa. Sotien jälkeen elinolosuhteet ja materiaalinen puute tekivät elinolosuhteet 

kehnoiksi. Näitä 1940- ja 1950- luvulla eläneitä lapsia kutsutaan yleisesti pula-ajan 

lapsiksi. Pula ruuasta heijastui ongelmiin saada perheelle ruokaa. Vanhemmat joutuivat 

käymään töissä, jolloin pienet lapset saatettiin jopa lukita koko päiväksi yksin kotiin. 

(Pula-ajan lapset muistelevat – homeisia jauhoja, velliä ja perunaa, 19.2.2019.) Voi vain 

kuvitella millaisia seurauksia tällaisella lapsuudella ja vanhemmuudella on ollut omiin 

vanhempiimme ja isovanhempiimme. Myös lasten ruumiillinen kurittaminen oli pitkään 

sallittua Suomessa. Lapsen alistamisen, ruumiillisen kurittamisen ja loukkaavan 

kohtelun kielto kirjoitettiin lain (361/1983) 1 §:n 3 momenttiin ja se tuli voimaan vasta 

1984.  

Vanhemmuuteen ja siinä epäonnistumiseen liittyy vahvoja tunteita ja väkivaltaisen, jopa 

tappoon syyllistyvän lapsen vanhemmuus on suuri tabu. Vanhempi saa silloin yhtä lailla 

syyllisen leiman kuin teon tehnyt lapsi. Vanhemmuuden epäonnistumisen diskurssissa 

pohdittiin myös niin sanotun vapaan kasvatuksen vaikutusta. Vapaa kasvatus tuli 

Suomeen hippiaatteen mukana 60–70- luvulla. Vapaan kasvatuksen aatteessa ajateltiin, 

ettei lasta tule kasvattaa ulkopuolisen kasvatustavoitteen mukaan vaan yksilöllisesti. 

Nykyään taas sanotaan vanhemmuuden olevan hukassa, koska vallalla on 

kaverivanhemmuus sekä huoli oman lapsen pärjäämisestä. Vanhemmuuden nyky-

yhteiskunnassa on väitetty saaneen jopa narsistisia piirteitä. (Näin vanhemmuus elää – 

neljä vuosikymmentä, 17.12.2014.)  

Tulevaisuudessa vastaavanlaisten väkivaltatekojen ennaltaehkäisemiseksi olisi tärkeää 

pohtia, miten tämä hyvinvointiyhteiskuntamme voisi tukea kaikkia vanhempia 

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/1983/19830361
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paremmin kasvatustehtävässään. Lastensuojelun palvelut ovat vasta viimesijaisia 

auttamisen keinoja. Ennen sitä tulisi tapahtua paljon. Panostus ja resurssit tulisi ennen 

kaikkea laittaa ennalta estäviin, varhaisen tuen palveluihin sekä aikuisten ja lasten 

mielenterveyspalveluihin. Tällä hetkellä vanhemmat, koulu ja lastensuojelu yrittävät 

paikata mielenterveyspalveluiden vajetta. Niitä oikeita palveluita, joita tämän 

tutkimuksenkin aineiston keskusteluissa nuorille toivottiin ankarampien tuomioiden 

sijasta.  
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