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Asiat

*Mitä tarkoittaa riski ja mitä riskiolot voivat olla?

*Lasten kaltoinkohtelun riskitekijät ja niiden tunnistaminen:

1. Vanhempaan liittyvät tekijät
2. Perheeseen liittyvät tekijät
3. Lapseen liittyvät tekijät 

Hoitosuositus lähteineen löytyy:
https://www.hotus.fi/hotus-hoitosuositus-perheessa-tapahtuvan-lapsen-
kaltoinkohtelun-riskiolojen-tunnistaminen/



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



Hoitosuosituksen tarkoituksena 

on koota kriittisesti arvioituihin järjestelmällisiin katsauksiin perustuva näyttö 
lasten kaltoinkohtelun riskioloista ja niiden tunnistamisen keinoista. 
Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa lasten 
kaltoinkohtelun ja sen riskiolojen tunnistamista sekä kehittää 
ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsen ja perheen riskiolojen 
poistamiseksi

Tämä tutkimustieto on myös ERICA –hankkeessa kehitetyn, ammattilaisille 
suunnatun koulutusohjelman ja vanhemmille kehitetyn mobiilisovelluksen 
(Family Needs Checklist) pohjana 

Henkinen väkivalta tai kaltoinkohtelu on merkittävä osa lapsiin kohdistuvaa 
väkivaltaa => riskiolojen tunnistaminen on keskeinen keino ennaltaehkäistä 
sitä



1. Vanhempaan liittyvät riskitekijät

1.1. Vanhemman lapsuudessaan kokema kaltoinkohtelu ja traumakokemukset

=> Kysy vanhemman lapsuudessaan kokemasta kaltoinkohtelusta ja traumaattisista kokemuksista, sillä

- vanhemmalla, joka on kohdannut kaltoinkohtelua lapsuudessaan, on kohonnut riski kaltoinkohdellaA ja laiminlyödäB

omaa lastaan

- vanhemman lapsuudessaan kokema kaltoinkohtelu ilmeisesti lisää parisuhdeväkivallan riskiäB

- vanhemman lapsuudessaan kokema turvaton kiintymyssuhde lisää lapsen kaltoinkohtelun riskiäA

- vanhemman kokemat traumaattiset tapahtumat ilmeisesti lisäävät lapsen kaltoinkohtelun todennäköisyyttäB

- lapsuudessaan kaltoinkohtelua kokeneen äidin lapsella on ilmeisesti lisääntynyt riski käyttäytymisen ongelmien ja 

mielenterveyden häiriöiden ilmenemiseenB

=> Tiedosta ylisukupolvisen kaltoinkohtelun mahdollisuus ja huomioi tätä mahdollisuutta lisäävät riskitekijät ja siltä 

suojaavat tekijät sekä tarjoa vanhemmalle tarvittaessa tietoa, sillä

- ylisukupolviselle kaltoinkohtelulle on tunnistettu sekä riskitekijöitä että suojaavia tekijöitäA



1.2. Vanhemman yksilölliset tekijät ja kuormittava elämäntilanne

=> Ota aina puheeksi vanhemman vointi, elämäntilanne ja huolet sekä rohkaise häntä kertomaan niistä, sillä

- lapsensurman aiheuttaa useimmiten lapsen oma vanhempiA

=> Huomioi vanhemman yksilölliset taustatekijät ja elämäntilanne sekä järjestä hänelle mahdollisimman varhain tukea, 

sillä

- monet tekijät, kuten vanhemman kokema stressi, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa, väkivaltaisuus ja rikollisuus ovat 

ilmeisesti perhesurman riskitekijöitäB

- vanhemman antisosiaalinen ja rikollinen tausta, fyysiset ongelmat, nuori ikä sekä alhainen koulutustaso ovat ilmeisesti 

lapsen laiminlyönnin riskitekijöitäB

=> Kysy vanhemmilta ja ja raskaana olevalta heidän päihteiden käytöstään, sillä

- äidin raskaudenaikainen ja synnytyksen jälkeinen päihteiden väärinkäyttö on ilmeisesti yhteydessä lapsen kokemaan 

turvattomaan kiintymyssuhteeseenB

- vanhemman päihteiden väärinkäytöllä on ilmeisesti yhteys lapsen heikentyneeseen hyvinvointiinB ja fyysiseen 

parisuhdeväkivaltaanB

- vanhemman päihteiden väärinkäyttö on ilmeisesti perhesurman riskitekijäB



=> Selvitä erityislapsen vanhempien tuen tarpeet, sillä

- erityislapsen vanhempien kyvyttömyys vastata lapsen tarpeisiin, sekä puutteellinen ymmärrys lapsen erityistarpeista 

voivat lisätä riskiä lapsensurmaan johtavalle laiminlyönnilleB

=> Havainnoi lapsen hampaiden hoidon laiminlyönnin tunnusmerkkejä ja ota huolesi varhain puheeksi vanhemman 

kanssa, sillä

- hampaiden hoidon laiminlyönti ilmeisesti aiheuttaa lapselle merkittäviä ja kauaskantoisia haittojaB

- lapsen huono suunterveys saattaa olla yhteydessä lapsen kaltoinkohteluunC

=> Jos lapsella ilmenee suun vammoja, ohjaa lapsi välittömästi hammaslääkärin tutkimuksiin, sillä

- suun vammatC, erityisesti selittämättömät vammatB, voivat olla merkki lapsen kaltoinkohtelusta

=> Havainnoi työssäsi lapsen kielellisen kehityksen viivästymistä ja ota huolesi puheeksi perheen kanssa, sillä

- lapsen laiminlyönti tai fyysinen kaltoinkohtelu voivat olla yhteydessä lapsen kielellisen kehityksen viivästymiseenC



1.3. Vanhemman mielenterveys

=> Ota vanhemman mielenterveyden ongelmat huomioon varhain, sillä

- vanhemmalla raskauden ja 12 synnytyksen jälkeisen kuukauden aikana ilmenevät mielenterveyden 

ongelmat ovat ilmeisesti yhteydessä kohonneeseen lapsen kaltoinkohtelun riskiin, erityisesti silloin, kun 

mielenterveyden ongelma on vakava tai perheessä on samaan aikaan myös muita lapsen 

kaltoinkohtelun riskitekijöitäB

- voimakas ahdistus raskauden ja synnytyksen jälkeisenä aikana ilmeisesti heikentää äidin 

empatiakykyä, lisää äidin turhautumisen tunnetta ja ajatuksia lapsen vahingoittamisestaB

- vanhemman mielenterveyden ongelmat lisäävät ilmeisesti lapsen laiminlyönninB ja perhesurman riskiäB

- vanhemman psyykkinen sairaus on ilmeisesti kostotarkoituksessa tehdyn lapsensurman riskitekijäB

=> Ota huomioon sellainen mahdollisuus, että lapsen vanhempi tai hoitaja saattaa tietoisesti ja 

tahallisesti aiheuttaa sairaudentilan (Munchausen by Proxy -oireyhtymä) lapselleen ja tunnista tällaiselle 

tilanteelle altistavia, vanhempaan liittyviä riskitekijöitä varhain, sillä

- sairaudentilan aiheuttaminen lapselle todennäköisesti häiritsee lapsen koulunkäyntiä, johtaa lapsen 

tarpeettomiin tutkimuksiin ja jopa kuolemaanB



2. Perheeseen liittyvät riskitekijät

=> Kysy perheessä ilmenevästä tai aikaisemmin ilmenneestä väkivallasta, sillä

- parisuhdeväkivalta saattaa olla yhteydessä lisääntyneeseen lapsen kaltoinkohtelun riskiinC

- vanhemman parisuhdeongelmat ja perheväkivaltahistoria ovat ilmeisesti kostotarkoituksessa tehdyn lapsensurman 

riskitekijöitäB

- altistuminen parisuhdeväkivallalle ilmeisesti lisää lapsen käyttäytymisen ongelmiaB

=> Huomioi turvapaikanhakijoiden mahdolliset perheväkivallan riskitekijät ja ota asia tarvittaessa puheeksi, sillä

- turvapaikanhakijoiden perheissä saattaa olla perheväkivallan riskitekijöitäC

=> Selvitä perheessä ilmenevät perheväkivallalta suojaavat tekijät, sillä

- suojaavat tekijät ilmeisesti ehkäisevät lapsen käyttäytymisen ongelmiaB

=> Huomioi myös muut perheeseen liittyvät riskitekijät, sillä

- monet perheeseen liittyvät tekijät lisäävät lapsen laiminlyönnin riskiäB



3. Lapseen liittyvät riskitekijät

=> Arvioidessasi lapsen kaltoinkohtelun riskiä, ota huomioon lapseen liittyvät tekijät, sillä

- lapsen perinataalivaiheen ongelmat, käyttäytymisen ongelmat sekä fyysiset ongelmat ovat ilmeisesti lapsen 

laiminlyönnin riskitekijöitäB

- vauvan erittäin runsas itkuisuus voi ilmeisesti aiheuttaa perheessä negatiivisia seurauksiaB

- lapsen vammaisuus tai autismi saattaa lisätä riskiä lapsensurmalleC

- CP –erityislapsella ilmenevät emotionaaliset ja käyttäytymisen ongelmat lisäävät ilmeisesti vanhempien stressiä ja 

masentuneisuutta, ja lisäksi vanhemmat kokevat saavansa vähäisempää sosiaalista tukeaB

=> Huomioi ADHD:ta sairastavan lapsen perheen haasteet, sillä

- ADHD:ta sairastavat lapset ilmeisesti kokevat muita lapsia enemmän kaltoinkohteluaB



4. Tunnistamismenetelmät ja –välineet

=> Tunnista perheen riskiolosuhteita dialogissa vanhemman ja lapsen kanssa, sillä

- lapsen kaltoinkohtelun esiintyvyys on ilmeisesti itseraportointimenetelmiä käytettäessä korkeampi kuin ammattilaisten 

arvioimanaB

- vanhempien itseraportoimana heidän lapseen kohdistamansa emotionaalinen kaltoinkohtelu on ilmeisesti yleisempää 

kuin fyysinen kaltoinkohteluB

=> Huomioi itseraportoinnin rajoitteet arvioidessasi vanhemman päihteiden käyttöä, sillä

- biomarkkerit ovat todennäköisesti itseraportointia luotettavampi menetelmä raskaana oilevan äidin päihteiden käytön 

tunnistamisessaB

* Hauissa löytyi useita lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseen tarkoitettuja arviointivälineitä, mutta niiden laatu ei ollut 

yksiselitteisesti korkea, erityisesti sisältövaliditeetin osalta

* Erityisesti riskiolosuhteiden arviointiin tarkoitettuja mittareita on erittäin vähän, näitä tulee kehittää ja validoida



Arviointimenetelmät 

Ennaltaehkäisytyössä on kansallisella tasolla ensiarvoisen tärkeää varmistaa myös lasten ja 

vanhempien tietämys siitä, mitä lasten kaltoinkohtelu ja lapsiin kohdistuva väkivalta tarkoittavat ja 

minkälaisista asioista tulee huolestua ja pyytää ammattilaisilta apua ilman häpeän tai 

syyllisyydentunteita

Esimerkki: https://webpages.tuni.fi/familyneedschecklist/#/

Lasten kaltoinkohtelun riskin selvittäminen ennaltaehkäisevästi auttaa löytämään apua 

tarvitsevat perheet varhaisessa vaiheessa, mikä on välttämätöntä varhaisen puuttumisen 

ja tuen käynnistämiseksi ajoissa.



Henkisen kaltoinkohtelun tunnistamisen ja siihen 

puuttumisen erityispiirteet (Laajasalo ym. 2019)

• Vaikeaa mitata, tunnistaa ja ottaa puheeksi: ei ole selkeitä merkkejä eikä uhri aina 
myöhemminkään tunnista itse tulleensa henkisesti kaltoinkohdelluksi

• Miten voi erottaa sen mikä on henkistä kaltoinkohtelua siitä mikä on ”vain tilapäistä” 
tai toimimatonta lapsen kasvattamista?

=> Toiminnan säännöllisyys, vakavuus, lapselle koituva haitta?

• Perheen kokonaistilanteen moniammatillinen selvitys tärkeää: riskiolot, ympäristö, 
vanhemmat, perheeseen ja lapseen liittyvät tekijät (Rantanen, Paavilainen & Flinck 
2022)

• Puuttumisessa keskeisenä lähtökohtana myönteisen kasvatuksen vahvistaminen

• Huolta herättävissä tilanteissa niitä käsitellään yhdessä asiakkaan kanssa: mitä on 
vanhemman toiminnan taustalla, miten hän selittää käyttäytymistään, miten hän 
pystyy arvioimaan omaa toimintaansa, mitä vaihtoehtoisia tapoja on ja miten niitä voi 
ottaa käyttöön

• Eteneminen tilanteen mukaan
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