
Toteutuuko lasten ja nuorten osallisuus heidän 
kokemansa väkivallan selvittämisen yhteydessä?

Barnahus-hanke
pohtii:



Mikä on Barnahus-hanke?
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Barnahus: neljä huonetta
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ESITUTKINTA, 
KUULEMINEN

SUOJELU

SOMAATTINEN 
TERVEYS: 

TUTKIMUKSET 
JA HOITO

PSYYKKINEN 
TERVEYS: 

TUKI JA HOITO



Työpaketit
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Lapsen ja perheen tuki ja hoito

Verkkokoulu

Lapsiystävälliset tilat

Viiveet prosesseissa

Monialainen yhteistyö



Lasten ja nuorten osallisuus 
tutkinnallisessa lähestymistavassa?
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• Lähtökohtaisesti (rikos)tutkinnallinen toimintatapa ei ole kovin 
osallistava

• Lapsen etu ei ole rikoksen selvittämisessä lopputulemaa määrittävä 
periaate

• Toki kaikissa viranomaiskäytännöissä on huomioitava lapsen etu ja 
sen myötä osallisuus 

• Promise: Child Participation Tool

-> kyselylomake lapsen kokemuksen ja osallisuuden kartoittamiseksi 
Barnahus-kontekstissa

-> https://www.youtube.com/watch?v=hjCBp7q12dg



Tutkimustiedon vähäisyys
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• Suomalainen lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimus painottuu 
viranomaisnäkökulmaan (tunnistaminen ja toimiminen) ja väkivallan 
yleisyyteen (ns. lapsiuhritutkimukset)

• Yhdysvaltalainen Children’s Advocacy Center ja pohjoismainen Barnahus: 
yleisesti vain vähän tutkimusta perheenjäsenten, erityisesti lasten 
näkökulmasta

• Käytännöissä painopiste-erot erityisesti ns. laki- ja hoito-orientaatioiden 
välillä sekä eroavaisuudet kohderyhmän suhteen 

-> vaikutukset osallisuuteen?

• Käytäntöjen ja tehtyjen tutkimusten laadun suuri vaihtelevuus vaikeuttaa 
myös tulosten arviointia ja vertailua



Ruotsalainen esimerkki: Efter barnförhöret
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Kolmiosainen malli tuen ja informaation antamiseksi lapselle ja 
vanhemmille perheen sisäisissä (kuritus)väkivaltaepäilytilanteissa

1) Informaatiotapaaminen 2) kotikäynti 3) seuranta 
-> Kaksi työntekijää, toinen vanhemmille, toinen lapse/ille

• Lapselle tietoa oikeuksista olla turvassa väkivallalta
• Vanhemmille tietoa väkivallan haitallisuudesta lapselle sekä 

vaihtoehtoisista kasvatusmetodeista
• Tietoa sekä lapselle että vanhemmille tuen ja avun mahdollisuuksista sekä 

tarvittaessa ohjaus eteenpäin
• Lapsen ääni kuuluviin: lupa ja tila kertoa oma näkökulma sekä asettaa 

kysymyksiä



Tutkimustietoa: Positiivisen kokemuksen 
tuottajia asiakasnäkökulmasta
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• Oman äänen kuuluviin saaminen

• Ammattilaisilta saatu tieto, ajan tasalla pitäminen

• Prosessissa selkeä yhdyshenkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä

• Tarjottu ja saatu tuki, kriisiapu

• Arvostava, sensitiivinen ja välittävä suhtautuminen perheenjäseniin

• Asialle omistautunut ja osaava tutkija

• Lapsiystävällinen ympäristö



Pohjoismaiset tutkimukset: 
lasten ja nuorten näkökulma
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• Huoli, hermostuneisuus, jännitys ennen tuloa 

• Tiedon tarve ja sen puutteellisuus ensivaiheessa

• Kokemus objektivoiva, mutta tämä saattoi joidenkin lasten ja nuorten 
näkökulmasta tuoda myös turvaa

• Positiivista: paikan ilmapiiri, ystävällinen henkilökunta, odotustilat auttoivat 
rentoutumaan ja rauhoittumaan (esim. välipala, lelut), tosin ne oli 
suunnattu lähtökohtaisesti enemmän pienille lapsille kuin nuorisoikäisille

• Haastattelu voi olla kokemuksena raskas (vieraat ihmiset, kamerat)

• Ns. yllätyshaastattelut: ristiriitaiset tunteet hermostuneisuudesta 
helpotukseen -> kokemus kuulluksi tulemisesta



Mitä tarvitaan?

Lasten ja nuorten näkökulmasta tehtävää 
tutkimusta myös Suomessa

------>
Lasten ja nuorten näkökulman ja osallisuuden 

huomiointia sekä päätöksenteossa että 
ammattilaisten käytäntöjä kehitettäessä



Täydennyskoulutus sosiaalityöntekijöille
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Lapset ja väkivalta: 

lapsen ja perheen kuuleminen, kohtaaminen ja tukeminen lastensuojelutyössä

Lähiopetuspäiviä (10), pienryhmätyönohjausta, luentoja, keskustelua, harjoituksia, tehtäviä…

Syyskuu 
2021

Toukokuu 
2022

Kohderyhmänä lapsiperheiden ja/tai lastensuojelun 
sosiaalityöntekijät sekä lähiesihenkilöt: 

koulutukseen haku ja valinnat 
keväällä 2021

Koulutus tarjoaa sekä tietoa että konkreettisia 
työmenetelmiä lasten ja perheenjäsenten 

kanssa työskentelyyn väkivaltailmiön parissa



Barnahus-verkkokoulu
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• Barnahus-verkkokoulu on julkaistu THL:n verkkokoulupalvelussa. 

• Kaikille avoin ja maksuton verkkokoulu on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään 
lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja väkivaltaepäilyjä. Erityisesti se on suunnattu sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen 
opiskelijoille.

• Verkkokoulu sisältää tekstejä, videoita, pelejä, podcasteja ja tehtäviä ja sen suorittaminen vie 
kokonaisuudessaan noin 10h (voit suorittaa osissa ja omassa aikataulussa). 

• Verkkokoulu sisältää seuraavat kokonaisuudet:



Lähteitä…
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Kiitos!

essi.julin@thl.fi

@barnahus_fi
www.thl.fi/barnahus


