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Mitä riskillä tai riskitekijällä tarkoitetaan? Miksi ne 
ovat tärkeitä?
• Riski/riskitekijä –sanaa käytetään aika yleisesti tieteellisessä keskustelussa
• Riskitekijä kasvattaa jonkin asian, esimerkiksi perheessä tapahtuvan lasten 

kaltoinkohtelun esiintymisen riskiä
• Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että riskiolojen vallitessa kaltoinkohtelu aina 

toteutuisi
• Tieto riskitekijöistä ja niiden muodostamista riskioloista auttaa ymmärtämään lapsen 

ja perheen tilannetta ja arvioimaan sitä kokonaisuutena
• Yhtä tärkeitä ovat suojaavat tekijät ja niiden vahvistaminen
• Arvioinnissa voidaan käyttää apuna ”työkaluja”, kuten vanhemmille suunnattuja 

kyselylomakkeita 
• Lasta ja perhettä voidaan auttaa tehokkaammin, kun ollaan tietoisia tilanteesta, myös 

riskioloista kokonaisuutena. Voidaan edetä suojaavien tekijöiden vahvistamiseen ja 
edistää resilienssiä



Riskioloihin liittyvää
• Arjen tilanteet (esimerkiksi pukeminen, syöminen, nukkumaan meno) voivat helposti johtaa lapsen 

kaltoinkohteluun/kuritusväkivaltaan (Hentilä ym. 2010)
• Laukaisevana tekijänä joko lapsen toiminta, vanhempaan liittyvät tekijät (kiire, väsymys) tai arjen 

rutiineiden sujumattomuus

Þ Tilanteet ovat yllättävän tavallisia, kaikki vanhemmat voivat tunnistaa tämän olevan mahdollista
• Valtakunnallisen kyselyn mukaan 4-vuotiaiden lasten vanhemmista (N=8720) 44% kertoo käyttävänsä 

emotionaalista kaltoinkohtelua ja 14% fyysistä (Leppäkoski ym. 2021)
• Kansainvälisesti on arvioitu, että 4-16% lapsista joutuu fyysisen pahoinpitelyn ja joka kymmenes lapsi 

laiminlyönnin tai henkisen pahoinpitelyn kohteeksi
• Nuorten mukaan kuritusväkivalta aiheuttaa fyysistä kipua, lisää väkivaltaa, vaikeuksia sosiaaliseen 

elämään ja henkistä järkkymistä (Hynynen ym. 2015)
• Myös: yli puolet raskaana olevista naisista käyttää alkoholia raskauden aikana (Komulainen ym. 2017) 

(N=380 perhettä)
• Perheet kaipaavat neuvolalta uskallusta kysyä riittävän suoraan myös vaikeista asioista ja keskustella 

niistä (Raunima ym. 2020)
• Äidit jotka kokevat perheen asioista ulkopuolisille puhumisen helpoksi, kokevat myös saamansa tuen 

tilastollisesti merkitsevästi vahvempana (Raunima ym. 2020)
• Vanhempia tulee auttaa puhumaan huolistaan

Lue lisää: https://alusta.uta.fi/2020/01/22/voiko-lasten-kaltoinkohtelua-ehkaista-vanhempien-itsearvioinnilla/

https://alusta.uta.fi/2020/01/22/voiko-lasten-kaltoinkohtelua-ehkaista-vanhempien-itsearvioinnilla/


Kaltoinkohtelun seurauksia (Norman etal. 2012)

• Kaikki kaltoinkohtelun muodot ovat suuri riski lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille, 
jopa hengelle

• Estää normaalin fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksen
• Heikentää oppimista, vaikuttaa käyttäytymiseen
• Luo tapahtumien sarjan, joka johtaa stressiin ja aiheuttaa muutoksia esimerkiksi 

lapsen ja nuoren kehittyvässä hermo-, verenkierto-, immuuni- ja metabolisessa 
systeemissä

• Viime aikoina alettu kiinnittää lisääntyvää huomiota lapsen laiminlyöntiin ja henkiseen 
kaltoinkohteluun; vanhemmilla ei välttämättä ole tietoa mitä nämä arjessa 
tarkoittavat ja mitä ne aiheuttavat lapselle

• Samoin huomio kiinnitetään ylisukupolvisuuteen sekä ACEs –ilmiöön (Adverse
Childhood Experiences), mikä viittaa useimmiten lapsen kaltoinkohteluun



Millaisia perheen riskiolot voivat olla? (Paavilainen & Flinck 2015)

Lapseen liittyviä asioita (esimerkkejä):
ennenaikaisuus, pienuus, itkuisuus, ärsyttävyys, uhma, tottelemattomuus, 
käyttäytymisongelmat, lapsi ei täytä vanhemman odotuksia, nostaa vanhemman 
lapsuusmuistot pintaan 
Vanhempaan liittyviä asioita (esimerkkejä):
päihteiden käyttö, vakava sairaus, nuoruus, lapsena koettu kaltoinkohtelu, 
mielenterveysongelmat, isän tai äidin vähäinen osallistuminen lapsen hoitoon, 
vanhemman tunnekylmyys 
Perhetilanteeseen liittyviä asioita (esimerkkejä):
monilapsisuus, pienet tulot, huono sosiaalinen tilanne, perheen aiempi 
lastensuojelutausta, perheväkivalta, perheen stressi tai kriisi, riitely, perheenjäsenten 
välinen yhteenkuuluvuuden puute, vuorovaikutuksen vähäisyys perheessä, perheen 
eristäytyminen ja syrjäytyminen 



Mitä voidaan tehdä?
• Valtakunnallinen hoitosuositus siitä, miten kaltoinkohtelun riskioloja ja kaltoinkohtelua 

voidaan tunnistaa: käynnissä oleva päivitys koskee erityisesti riskioloja sekä 
luotettavia riskinarviointityökaluja (valmistuu vuonna 2021, www.hotus.fi)                     
=> työntekijöiden tietoisuuden ja ymmärryksen riskitekijöistä ja niiden kasautumisen 
merkityksestä tulisi kasvaa

• Vanhemman huolet systemaattisesti keskusteluun, perustuen tiedettyihin 
riskitekijöihin, dialogin keinoin

• Dialogin harjoittelu on tarpeen: ammattilaisilla on jatkuvasti vaikeutta ottaa hankalat 
asiat puheeksi, kysyä niistä ja yhdessä pohtia mitä voidaan tehdä

=> apuna voi käyttää vanhemmille kehitettyä mobiilisovellusta, jolla saadaan huolet ja 
tarpeen näkyviin ja keskusteluun
• Lapsiperhepalveluiden organisointi niin että vastaavat lapsen ja perheen tarpeisiin, 

jossa keskeistä: 
=> rehellisyys, avoimuus, luottamus, työntekijöiden vaihtumattomuus (Bekaert ym. 2021) 

http://www.hotus.fi/


Yhteenvetoa
• Lasten kaltoinkohtelu, kuritusväkivalta sen osana, on iso ongelma myös Suomessa
• Lasten kaltoinkohtelun muodoista ja erityisesti sen seurauksista lapselle tulee tietää enemmän 
• Myös vanhempien tietoisuutta lisättävä siitä mikä on vahingollista lapselle: erityinen huomio 

tulisi kiinnittää emotionaaliseen kaltoinkohteluun
• Tunnistaminen on kehittynyt mutta silti edelleen ongelmia puheeksi ottamisessa, erityisesti se 

miten arjen haasteet ja huolet otetaan puheeksi mahdollisimman varhain ja perhettä tukevasti
• Riskiolojen tunnistaminen ja niistä keskustelu perheen kanssa tärkeää, mahdollistaa 

oikeanlaisen, perheelle sopivan tuen löytämisen ja tarjoamisen
• Validoitujen lomakkeiden käyttö auttaa puheeksi ottamisessa, kun osataan kysyä perheen 

arjesta siten että vanhemmilla on oikea mahdollisuus puhua huolistaan
• Monialaisen yhteistyön tekemiseen lisää huomiota, erityisesti sisällön kehittämiseen
• Ei riitä että kehotetaan sen tekemiseen, erityisesti keskityttävä syvälliseen sisällölliseen 

kehittämiseen
• EU –hanke ERICA (2019-2021) paneutuu näihin asioihin 6 maassa: https://projects.tuni.fi/erica/
Þ Mobiilisovellus ”Family Needs Checklist” vanhemmille sekä koulutusohjelma ”ERICA Training” 

julkaistaan 4.11.2021 hankkeen päätöswebinaarissa: https://vimeo.com/592706945/50fd4220a4
Þ Lisätietoa: https://psyarxiv.com/7qe5c

https://projects.tuni.fi/erica/
https://vimeo.com/592706945/50fd4220a4
https://psyarxiv.com/7qe5c
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