
Piiskasta jäähypenkkiin
Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2017

Ruumiillinen kurittaminen on kielletty 
Suomessa lailla vuonna 1984.
Sitä ennen lasten kurittamista piti 
hyväksyttävänä noin puolet suomalaisista.
2000-luvulla muutos asenteissa on ollut 
nopea ja erittäin myönteinen!

useat vanhemmat 
käyttävät kuritus-
väkivaltaa edelleen. 
Jopa 41 prosenttia 
kertoo ainakin joskus 
käyttäneensä kuritus-
väkivaltaa lastensa 
kasvatuksessa.

24 % on tukistanut

15 % on uhkaillut väkivallalla

14 % on näpäyttänyt sormille

8 % on läimäyttänyt

1 % on piiskannut

Tukistamista ei täysin mielletä kuritusväkivallaksi, 
vaikka se on sitä.
28 % vastaajista hyväksyy tukistamisen.
24 % vanhemmista on tukistanut lapsiaan.

Lasten kasvattaminen väkivallalla on vähentynyt 
merkittävästi 2000-luvulla. Piiskaaminen on saatu 
loppumaan lähes täysin.

Lastensuojelun Keskusliiton selvitys 2017. Tiedot keräsi Taloustutkimus. Selvitystä 
varten haastateltiin 1 009 15−79-vuotiaista suomalaista. Lue koko selvitys: 
https://www.lskl.fi/verkkokauppa/piiskasta-jaahypenkkiin/
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Ruumiillisen kurituksen hyväksyvät

Kielteisistä asenteista huolimatta 



Sukupuolella ja asuinpaikalla on merkittävä 
vaikutus asenteisiin. Iällä ei niinkään.

18%
miehistä

8%
naisista

14 % 15-24-vuotiaista

10 % 35-49-vuotiaista

16 % 65-79-vuotiaista15%
kaupungissa 
asuvista

7%
maalla 
asuvista

Lapsuuden kurituskokemukset 
vaikuttavat asenteisiin, jotka 
vaikuttavat kasvatustapoihin

57 % on joutunut lapsena 
ruumiillisesti kuritetuksi

2 X osuus lapsuudessa 
kuritetuista hyväksyy sen 
kasvatuskeinona verrattuna 
niihin, joita ei ole kuritettu. 

78 % ruumiillisen 
kurittamisen hyväksyvistä 
vanhemmista käyttää 
sitä kasvatuskeinona.

…hyväksyy ruumiillisen kurituksen

2007 15%    16 %
2017 5 %      12 % 

Naiset hyväksyvät kurituksen harvemmin kuin miehet.
Silti…

Miehet käyttävät kuritusväkivaltaa naisia vähemmän
ja kuritusväkivallan käyttö on miehillä vähentynyt 
nopeammin kuin naisilla. 

Lastaan läimäyttäneet

Henkinen väkivalta on fyysistä 
vaikeampi tunnistaa

34 % vastaajista piti 
lapselle huutamista 
ja 
49 % lapsen toistuvaa 
määräämistä yksin 
rauhoittumaan 
hyväksyttävänä 
kasvatuskeinona.

Suomalaiset silti tietävät, että henkinen 
väkivalta on hyvin haitallista  lapsille.

Erityisen haitallisena pidetään nälvimistä, 
vähättelyä ja perheväkivallalle altistamista.

Joutuminen 
kuritetuksi 

lapsena

Asenteet

Kasvatus-
tavat

 Lisätä tietoisuutta lasten oikeudesta kaikesta väkivallasta, 
myös tukistamisesta, vapaaseen elämään

 Tukea vanhempia ja perheitä

 Jakaa tietoa kannustavasta kasvatuksesta ja miten luoda 
turvalliset rajat lasta tukien, ei kurittaen

Väkivallasta vapaan 
lapsuuden puolesta 
pitää…
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