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Esipuhe

Tarkastelen tässä väitöskirjatutkimuksessani rikostutkintaa prosessina. Sana prosessi 
esiintyy siis tekstissä lukuisia kertoja. Myös väitöstutkimuksen tekeminen on ollut mitä 
suuremmassa määrin prosessi, jonka läpi aion teidät lukijat nyt tässä esipuheessani viedä. 
Tutkimuksessani selvitän ihmisten kokemuksia prosessista sekä sen erilaisista seurauksis
ta ihmisten henkilökohtaiseen elämään. Erityisesti näin oman väitöstutkimusprosessini 
loppu metreillä olen miettinyt paljonkin tämän kyseisen prosessin vaikutusta itseeni ja 
omaan sekä läheisteni elämään. Kaikkia seurauksia on aivan mahdotonta luetella tai edes 
tunnistaa, koska elämässä harvemmin on vain yksi selkeä, selvärajainen prosessi käynnis
sä, vaan elämä on sekoitus erilaisia prosesseja ja suhteita, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa 
mitä moninaisemmilla tavoilla. Toisaalta myös monet seurauksista näkyvät ja todentuvat 
todennäköisesti vasta, kun prosessiin on saanut hieman etäisyyttä.

Väitöstutkimuksen tekeminen ja väitöskirjan kirjoittaminen on suurelta osin yksinäis
tä puurtamista, varsinkaan jos sitä ei tee osana mitään tutkimushanketta. Tästä huolimat
ta tai juuri siksi ihmiset ovat tärkein voimavara ja sen yksinäisenkin puurtajan työn mah
dollistaja, ja haluankin kiittää teistä osaa tässä esipuheessani. Teitä, joita haluaisin kiittää, 
on niin monia, että ihan kaikki eivät välttämättä tule nimeltä mainituiksi. Uskon, että 
tiedätte silti, keitä olette ja mikä merkitys teillä on ollut tämän prosessini varrella.

Ensimmäisenä kiitän professori Merja Laitista siitä, että suostuit vastaväittäjäkseni. 
Aloittaessani työt Taysin Lasten oikeuspsykiatrian yksikössä syksyllä 2011 minulla oli mel
ko hyvin aikaa perehtyä uuteen työhön ja myös lukea työpaikalta löytyvää kirjallisuutta. 
Luin tuolloin ensimmäisen kerran seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ihmisten kokemuk
sia käsittelevän väitöskirjasi ”Häväistyt ruumiit, rikotut mielet”, ja muistan jo tuolloin aja
telleeni, että miten joku voikin kirjoittaa noin kauniisti jostakin noin karusta asiasta. Ehkä 
tuolloin mielessäni alkoi kunnolla itää se väitöskirjan tekemisen ajatuksen siemen, jonka 
jo perusopintojen aikainen opiskelu oli sisälleni istuttanut. Vielä muutaman työvuoden 
asiaa hitaasti kypsyteltyäni ryhdyin tuumasta toimeen, ja jo prosessini alkumetreillä vuon
na 2014 salaa ajattelin, että jos tästä joskus selviän siihen saakka, että voin väitellä, toivoisin 
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juuri sinut vastaväittäjäkseni. Yksi toiveistani siis toteutuu, kun kohtaamme väitöspäivänä
ni väittelijänä ja vastaväittäjänä.

Kiitän myös esitarkastajiani dosentti Marianne Notkoa ja emeritusprofessori Leo 
 Nyqvistiä. Ilman teidän kriittistä paneutumistanne ja yksityiskohtaisia esitarkastus
lausuntojanne väitöskirjani olisi jäänyt varjoksi siitä, mitä se nyt on. Myönnän, että saa
mieni kommenttien ja huomioiden sulatteluun ja sisäistämiseen meni jonkin aikaa, mutta 
se aika kannatti käyttää. Nyt lopputulos on, ei edelleenkään täydellinen, mutta riittävän 
hyvä, jotta voin hyvillä mielin ja suoraselkäisesti päästää sen maailmalle muidenkin luki
joiden kriittisten katseiden kohteeksi.

Kiitos on aivan liian mieto ja mitäänsanomaton sana korvaamaan kaikkea sitä, mitä 
olen saanut kokea professorien Tarja Pösö ja Hannele Forsberg ohjauksessa. Tarjan tapa oh
jata ja luotsata eteenpäin väitöskirjaprosessissa on jotakin niin ainutlaatuista ja taitavaa, 
että en olisi osannut sellaista etukäteen edes toivoa tai odottaa. Olen myös monesti matkan 
varrella miettinyt, miten turhauttavaa ohjaamiseni on mahtanut välillä ollakaan. Tuntu
mani on, että Tarja on koko ajan ollut vähintään kymmenen askelta edellä ja nähnyt sen 
lopputuleman, johon tulen päätymään, mutta hän on jäänyt rauhassa odottamaan sitä, että 
itsekin jossakin kohtaa vihdoin tajuan asian ja saan sen puristettua itsestäni ulos teksti
muotoon. Epätoivon hetkillä molemmat ohjaajani ovat taitavasti nostaneet minut ylös 
suosta ja pehmeästi mutta varmasti tönineet minua sanoillaan ja vinkeillään eteenpäin. 
Hannelen taito katsoa tekstiäni ulkopuolisen silmin ja kommentoida sitä rakentavasti sekä 
lukuisat vinkit tekstiini mahdollisesti sopivista lähteistä ovat olleet korvaamaton apu ja 
eteenpäin vievä voima prosessini aikana. Koska en nyt oikein muuta osaa, niin kiitän teitä 
molempia lämpimästi sydämeni pohjasta!

Olen hieman vaihtelevasti prosessin varrella tuntenut itseni osaksi yliopistoyhteisöä. 
Varsinaisissa työsuhteissa olen ollut vain muutaman lyhyen pätkän, mutta apurahatutki
jana pidempään. Ohjaajani Tarja Pösön kautta olen kuitenkin saanut osallistua erilaisiin 
verkostoihin ja tutkimushankkeiden kokoontumisiin, jotka ovat olleet suuri rikkaus pro
sessin varrella ja uskoakseni vielä jälkeenpäinkin. Esitän yhteiset kiitokset teille verkosto
jen ja ryhmien jäsenille siitä, että olen saanut olla osa yhteisöä ja osallistua viisaisiin poh
dintoihinne. Kiitos muun muassa Tuija Eronen, Susanna Helavirta, Susanna Hoikkala, 
Raija Huhtanen, Johanna Korpinen, Minna Kuusela, Riitta Laakso, Tarja Vierula ja Tuu-
la-Riitta Välikoski.

Kiitän ohjaajieni lisäksi muita Tampereen yliopiston sosiaalityön jatkokoulutussemi
naarin vetäjinä toimineita professoreja Timo Harrikaria ja Kirsi Juhilaa kommenteistanne 
ja tuestanne työni eteenpäin saattamiseksi. Ja tietenkin kiitän vertaistuesta sekä jatkokou
lutusseminaareissa että vapaammissa merkeissä sen ulkopuolella jatkoopiskelijakollegoita
ni, joista moni on jo ehtinyt väitelläkin. Kiitos Eeva Ekqvist, Suvi Holmberg, Sanna Laine, 
Tuuli Lamponen, Anna Pekkarinen, Johanna Ranta, Arttu Salo ja Vera Virolainen sekä 
muut jatkokoulutusseminaareihin osallistuneet kollegat.
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Väitöstutkimustani ovat rahoittaneet useat eri tahot, joten olen pystynyt työskente
lemään osan prosessista päätoimisesti tutkimuksen tekemisen parissa. Haluankin mitä 
nöyrimmin kiittää näitä eri rahoittajatahoja tämän mahdollistamisesta. Kiitos Alli Paa-
sikiven säätiölle, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiölle, Olvi-säätiölle, Tampereen kaupungin 
tiederahastolle sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle eri suuruisten työsken
telyapurahojen sekä painatusapurahan myöntämisestä. Kiitos Tampereen yliopistollisen sai-
raalan erityisvastuualueelle terveyden tutkimukseen tarkoitetun valtion tutkimusrahoituk-
sen kanavoimisesta yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseeni kahtena vuonna 2017 ja 2018, 
eli ennen sosiaalityön omaa valtion tutkimusrahoitusmahdollisuutta. Samoin kiitokset 
Tampereen yliopistosairaalan silloiselle Lasten ja naisten toimialueelle kahdesta tutkijakuu
kaudesta. Työskentelyäni on rahoitettu myös väitöstutkimukseni ohjaajan Tarjan Pösön 
kautta kahdesta laajemmasta tutkimushankkeesta lyhyillä työsuhteilla. Ensimmäinen oli 
Bergenin yliopistosta johdettu vertailevaan tutkimukseen perustuva hanke ”Legitimacy 
and fallibility in child welfare services: A cross-country study of decision-making”. Toinen 
oli Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke ”Suostumus ja vastustus lastensuojelun 
päätöksenteossa”. Kiitos myös entiselle Koulutus-, nykyiselle Työllisyysrahastolle aikuiskou
lutustuen myöntämisestä täysimääräisesti. Onnekseni ehdin hakea aikuiskoulutustuen en
nen sen käyttöajan lyhentämistä usealla kuukaudella.

Erilaiset rahoitukset ovat mahdollistaneet myös osallistumiseni tieteellisiin konfe
rensseihin ja muihin tutkimustyölleni relevantteihin tilaisuuksiin. Tampereen yliopiston 
yhteiskuntatieteiden tiedekunta (aiemmin Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö) 
myönsi taloudellista tukea osallistumiseeni Sosiaalityön tutkimuksen päiville 2016 Jyväs
kylään, European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and 
Adolescents (EUSARF) konferenssiin 2016 Espanjan Oviedoon, Interpersonal Violence 
Interventions konferenssiin 2017 Jyväskylään ja Perhetutkimuksen päiville 2018 Tampe
reelle. Lisäksi tiedekunta rahoitti ne muutamat matkat, joita tein tutkimukseni aineiston 
keräämiseksi muille paikkakunnille Tampereen ulkopuolelle. Aiemmin mainitun Suomen 
Akatemian tutkimushankkeen rahoista kustannettiin matka ja majoituskuluni Sosiaali
työn tutkimuksen päiville 2019 Rovaniemelle. Lisäksi Itsenäisyyden juhlavuoden lasten-
rahaston säätiö (ITLA) myönsi osallistumisavustuksen Hämeenlinnassa järjestettyyn 
Lapsen oikeuksien seminaariin 20.11.2017. Prosessin aikana olen myös saanut luennoida 
yliopistolla väitöstutkimukseeni kiinnittyvistä aiheista, mistä on ollut taloudellista hyötyä 
sekä ennen kaikkea suurta iloa ja kokemusteni kirjoa lisäävää merkitystä. Kiitos näistä jo
kaisesta tilaisuudesta ja mahdollisuudesta!

Sain myös osallistua yhdessä Tarja Pösön kanssa kansainväliseen Errors in Child 
 Protection verkoston työpajatapaamiseen Sveitsin Baselissa touko–kesäkuun vaih
teessa 2017, minkä mahdollisti University of Applied Sciences and Arts, Northwestern 
 Switzerland. Työpajan tuotoksena syntyi myös kirja, jonka kirjoittamiseen sain omalta 
pieneltä osaltani myös osallistua. Thank You so much Kay Biesel and Stefan Schnurr for 
making this possible, it has been an honour to get to know You and be part of something 
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so interesting and important. And thank you also for visiting here in Finland, hope to see 
you soon again. Vielen Dank für alles!

Jotta pystyin hyödyntämään yllä mainitut rahoitukset, hain useaan otteeseen opinto ja 
toimivapaita Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Kiitän esihenkilöitäni, jotka suhtau
tuivat lukuisiin pätkittäisiin vapaahakemuksiini myönteisesti ja tukivat täten väitöskirja
prosessini etenemistä. Kiitos Sari Intonen, Minna Joki-Erkkilä, Reija Latva, Ilona  Luoma, 
Mika Martiskainen, Mirjami Mäntymaa ja Kaija Puura. Muutoinkin kiitän kaikkia Suo
men viittä yliopistollista sairaalaa tutkimuslupieni hyväksymisestä ja erityisesti näiden sai
raaloiden tiedekeskusten henkilökuntaa, joiden kanssa tutkimuksen tekoon liittyvä byro
kratia sujui jouhevasti. Kiitokset menevät myös kaikille viiden Lasten oikeuspsy kiatrian 
yksikön työntekijöille, jotka mahdollistitte ja konkreettisesti toteutitte yhden tärkeimmän 
vaiheeni tutkimusaineiston keruussa, eli jaoitte tutkimustiedotettani potentiaalisille haas
tateltaville oman työnne ohessa. Kiitokset myös saamastani tuesta ja kannustuksesta tut
kimukseni tekemiseen: sillä on ollut tärkeä rooli prosessissa, joka ei aina suju kuin tanssi. 
Toivottavasti pystyn tämän tutkimuksen myötä tarjoamaan jotakin teille takaisin sen tu
losten muodossa oman työnne kehittämisen tueksi.

Aiemmin edellä kuvatusta listauksesta voinee päätellä, että ainakin osa tutkimustyöhö
ni tarkoitetusta ajasta on kulunut erilaisten rahoitushakemusten tekemiseen, sillä vaikka 
lista tutkimukseni taloudellisista mahdollistajista on pitkä, silti suurin osa tekemistäni ra
hoitushakemuksista ei tuottanut tulosta. Väitösprosessin aikana olen siis oppinut jotakin 
akateemisen maailman ytimestä: laatimaan lukuisia rahoitushakemuksia ja vastaanotta
maan myös hylkääviä päätöksiä riippumatta siitä, kuinka paljon tutkimusaiheeni ja tutki
mukseni edistäminen olisivat mielestäni kulloinkin rahoitusta tarvinneet tai ansainneet. 
Tästä syystä olen oppinut prosessin aikana nöyryyttä sekä tunnistamaan omia rajojani ja 
ennen kaikkea rajallisuuttani entistä paremmin. Lisäksi ajatteluni sekä kykyni katsoa ja 
käsitteellistää maailmaa ja ilmiöitä ympärilläni ovat laajentuneet valtavasti väitöstutki
musprosessin myötä. On vaikea kuvitella, että näitä taitoja ja pääomaa olisin saavuttanut 
millään muulla tavalla.

Hylkäävät rahoituspäätökset, ajoittain takkuileva kirjoittaminen, hitaasti kertyvä 
aineisto, itseluottamuksen rakoilu sekä terveydelliset ongelmat haastoivat ja kyseenalais
tivat omaa jaksamistani useissa prosessin vaiheissa. En varmaankaan ole ainoa väitöstut
kimuksen tekijä, joka on jossakin vaiheessa prosessia ajatellut lyövänsä hanskat naulaan, 
kun epätoivo on ollut päällimmäinen tunne ja vielä jäljellä oleva työtaakka on tuntunut 
aivan liian suurelta. Vaikka prosessi on ollut osittain raskas ja vaikeakin, vaakakupeissa 
keikkuvat prosessin seuraukset ovat ehdottomasti plussan puolella. Aiemmin edellä ku
vaamieni taitojen ja ymmärryksen eli henkisen pääoman lisäksi olen prosessin myötä saa
nut elämääni ihmisiä ja verkostoja, joita tuskin olisin muutoin tavannut ja joista osan olen 
tässä esipuheessakin jo maininnut. Väitöskirjatyön eteneminen on mahdollistanut myös 
urakehitykseni: sain tutkimustyöni siivittämänä esimerkiksi tehdä erittäin kiinnostavan 
ja tutkimustyötäni tukevan selvityksen Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden toiminnasta 
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Sosiaali ja terveysministeriölle. Kiitokset tästä kuuluvat nyt jo ansaittuja eläkepäiviä viet
tävälle Pälvi Kaukoselle.

Jonkun loppu on yleensä aina myös jonkin uuden alku. Väitöskirjaprosessin loppuvaihe 
on ollut osittain sekava, tunteikas ja joinakin hetkinä jopa kaoottinen, sillä tein viimeistelyä 
ensin kahden työn, joista toinen oli vanha ja toinen uusi, ja sitten yhden uuden työn ohessa. 
Prosessin loppupuolella näet hain uutta työtä, jonka myös sain ja kokeilin hetken aikaa 
kahden työn tekemistä puolikkailla työajoilla. Lopulta päädyin hyvästelemään lähes vuosi
kymmenen jälkeen Taysin Lasten oikeuspsykiatrian yksikön työpaikkanani ja siirryin ko
koaikaisesti uusiin tehtäviin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Barnahushankkeeseen, 
eli kehittämään samoja asioita ja teemoja, joiden parissa olen tämän viimeisen vuosikym
menen työskennellyt hieman eri asemista käsin, myös väitöskirjatyössäni. Haluan kin kiit
tää koko Barnahushanketiimiä, sekä THL:n ”pikkutiimiä” että alueellisia hanketiimejä, 
ja myös muita THL:n kollegoja. On ollut sanoin kuvaamattoman hienoa päästä osaksi 
tällaista ammattitaitoista ja lahjakasta joukkoa tekemään aidosti itselleni merkityksellis
tä työtä, kiitos kaikille teille tuesta ja kannustuksesta väitöskirjaprosessin loppumetreillä. 
Erityiskiitos Taina Laajasalolle, joka terävällä älylläsi ja sydämesi viisaudella luotsaat han
ketta eteenpäin ja olit valmis ottamaan minut mukaan tiimiin.

Kiitokset menevät myös läheisilleni, jotka olette kaikki nämä vuodet jaksaneet kuun
nella, tukea ja kannustaa minua prosessini eri vaiheissa ja niihin liittyvissä tunnetiloissa. 
Kiitos kaikesta tuesta ystäväni Kaisa Akbay, Teea Hurmavaara ja Iina Kaisko. Ystäväni 
ovat kukin tuoneet oman näkökulmansa yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin. Olisin 
voinut mainita Rosi Enroosin tässä esipuheessa jo monessa yhteydessä, mutta jätin sen tänne 
sokeriksi pohjalle. Olet ystävä, jonka olen saanut nimenomaan tämän väitöskirjaprosessin 
myötä. Olet myös terävä kollega, jolta olen saanut kallisarvoisia kommentteja ja kannustus
ta tekstini ja prosessini eri vaiheissa. Kiitos yhteisistä matkoista ja majoitusseurasta, kun 
olemme joko osallistuneet tutkimustyöhön liittyviin tilaisuuksiin tai päinvastoin hakeneet 
etäisyyttä tutkimustyölle lähempää ja kauempaa, aina Rovaniemeltä Havannaan saakka. 
Mi amiga, mi hermanita, muchas gracias por todo! Omanlaisensa kiitokset teille rakkaat 
”pirpet” Tiina Civil ja Heidi Tenkanen, joiden kanssa olemme jakaneet niin henkilökoh
taiset kuin ammatilliset ilot ja surut vuodesta 2005 lähtien useimmiten joko  Gastropub 
Tuulensuun ikkunapöydässä tai tamperelaisella pihaterassilla. Nyt on ilon hetki, ja tiedän, 
että olette täysillä mukana juhlistamassa sitä kanssani. Tiina, olet kollegani, mentorini, 
työnohjaajani, terapeuttini, työkaverini, yhteistyökumppanini ja Ystäväni, isoimmalla 
mahdollisella Ykirjaimella kirjoitettuna.

Kiitän myös lapsuuden ydinperhettäni eli isääni ja äitiäni sekä veljeäni. Kiitos Eija ja 
Jorma sekä fyysisestä, henkisestä että taloudellisesta tuesta elämäni varrella. Kiitos valin
tojeni mahdollistamisesta, kuten väitöskirjatyöskentelyyn kokopäiväisesti heittäytymises
tä sekä kouluttautumiseen ja kehittymiseen kannustamisesta. Kiitos tasapainoisesta lap
suudesta ja nuoruudesta, jotka ovat mahdollistaneet valintani keskittyä työssäni vaativiin 
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 aihealueisiin kuten lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan. Kiitos myös veljeni Jaakko, joka olet 
omalla toiminnallasi näyttänyt esimerkkiä siitä, että Julinistakin voi tulla tohtori.

Kiitokset nykyiselle ydinperheelleni rinnalla kulkemisesta koko väitöskirjaprosessin 
läpi, vaikka se on varmasti välillä ollut kaikkea muuta kuin helppoa. Puolisoni Mikko, 
olet pitänyt huolta siitä, että perusasiat hoituvat silloinkin, kun olen ollut uppoutuneena 
kirjoittamiseen. Esimerkiksi sunnuntaisin olet valmistanut meille ruoan, jota olen voinut 
syödä lounaaksi lähes koko seuraavan viikon. Kiitos, että olet. Myötä ja vastoinkäymisissä, 
niin yleisesti elämässä kuin erityisesti väitöskirjaprosessissakin. Kiitos myös karvaisille per
heenjäsenilleni sen muistuttamisesta, että elämässä on muitakin asioita kuin väitöskirja. 
Iitakoira on vetänyt minut ylös, ulos ja lenkille säännöllisesti tietokoneen äärestä ja näillä 
lenkeillä olen tehnyt myös paljon ajattelutyötä. Himaselle kiitos kissamaiseen tapaan mel
ko suorasukaisesta lounasajasta muistuttamisesta aina kotona työskennellessäni.

Erityisesti prosessin loppuvaihe on ollut erikoinen: olen koko muun maailman ohella 
työskennellyt poikkeusolosuhteissa globaalin koronapandemian varjossa. Yhtäältä viikon
lopun kirjoittamisurakat ovat tuntuneet helpommilta, kun tekemisen vaihtoehdot ovat 
olleet vähäisempiä kuin aiemmin. Toisaalta viimeiset lähes puolitoista vuotta olen istu
nut nekalalaisen keittiönpöydän ääressä nenä suunnattuna kohti tietokoneen ruutua: kone 
edessä on vaihtunut sen mukaan, olenko ollut palkkatyöpäivällä vai väitöskirjatyöpäivällä 
ja varsinkin loppuajasta vapaapäivät olivat vähissä. Onnekseni ehdin kerätä aineiston en
nen tätä kummallista ajanjaksoa ihmiskuntamme historiassa. Tässä tilanteessa, jossa olen 
jongleerannut omalle kapasiteetilleni ehkä hieman liian monta palloa ilmassa, olen hake
nut rauhaa ja pysähtymistä sekä joogasta että musiikista. Yhteistä näille kokemuksille on 
ollut oivallus jokaisen hetken tärkeydestä, jokaisen ulos ja sisäänhengityksen parantavasta 
voimasta sekä omasta pienuudesta maailman melskeissä. Loppujen lopuksi väitöskirja on 
vain väitöskirja. Sen valmistumisen aikataulun venyminen huomattavasti aiempaa suun
nitelmaa pidemmäksi on asettunut laajempaan perspektiiviin, eikä se ole tuntunut enää 
maailmanlopulta. YouTubejoogaguruni Adriene Mishlerin sanoin ”every breath is a new 
beginning”. Tämä ajatus uuden alun mahdollisuudesta jokaisessa hetkessä on auttanut 
minua entistä konkreettisemmin ymmärtämään, että huonompien aikojen jälkeen tulee 
yleensä aina myös parempia aikoja eikä itseään ja omia tekojaan kannata verrata muihin, 
vaikka sitä on vaikea välttää erityisesti akateemisessa maailmassa. Sama ajatus on taustal
la kappaleessa ”Inandning, utandning”, jota olen näinä viimeisinä kirjoittamisen hetkinä 
kuunnellut. Se on Claes Anderssonin runoon sävelletty teos, joka ihanan kollegani Julia 
Korkmanin tulkitsemana saa kyyneleet silmiin ja ihon kananlihalle, sillä näinhän asiat 
juuri ovat: ”Det är så lite vi verkligen behöver, vatten, mat, en nypa förståelse, några supar. 
Det är så lite vi verkligen behöver, någon att hålla i handen, när det stormar i bröstkorgen.” 
Kiitos Julia sekä kannustuksestasi ammatillisesti että näistä upeasti tulkituista sanoista, 
tusen tack.

Olen sivukaupalla kirjoittanut itsestäni, tunteistani ja ajatuksistani eri väitöskirjatutki
musprosessin vaiheissa sekä kiittänyt monia ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella tukeneet 
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minua tässä prosessissa, eli kuvaannollisesti ”pitäneet minua kädestä, kun rintakehässä on 
myrskynnyt”. Se tärkein on kuitenkin vielä mainitsematta. Suurimmat ja nöyrimmät kii
tokseni menevät teille viidelletoista tutkimushaastatteluihini osallistuneelle vanhemmalle. 
Te teitte tästä tutkimuksesta mahdollisen ja maailmasta ehkä hitusen verran paremman 
paikan heille, jotka tulevaisuudessa kohtaavat samoja asioita kuin te. Toivon, että myös teil
lä on joku, joka on ollut pitämässä teitä kädestä kaiken kokemanne jälkeen, joko fyysisesti 
tai henkisesti. Tämä väitöskirja on omistettu teille.

Tampereen Nekalassa ruusujen tuoksuessa juhannuksen kynnyksellä 24.6.2021,

Essi Julin
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Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan lapsiin kohdistuvan väkivallan rikostutkintaprosessia 
vanhempien näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on monialainen ja moniammatillinen 
poliisin, sosiaalitoimen ja yliopistosairaaloissa sijaitsevien Lasten oikeuspsykiatrian yksi
köiden yhteistyössä toteuttama rikostutkintaprosessi. Tutkimuksessa kysytään, millaisia 
kokemuksia vanhemmilla on lapsiin kohdistuvan väkivallan rikostutkintaprosessista, eri
tyisesti millaisilla institutionaalisilla tekijöillä on merkitystä vanhempien kokemuksissa 
prosessista. Lisäksi tutkimuksessa kysytään, millaisia seurauksia prosessilla on ollut perhe 
ja läheissuhteisiin sekä vanhempiin itseensä heidän kokemanaan. Vanhempien kokemuk
sia viranomaisprosessista tarkastellaan prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden ja institutio
naalisen luottamuksen käsitteiden kautta.

Tutkimus on laadullinen ja sen aineistona on 15 vanhemman ja sijaisvanhemman avoi
mella narratiivisella otteella toteutettua haastattelua. Haastattelut on toteutettu marras
kuun 2016 ja joulukuun 2018 välisenä aikana. Aineisto on analysoitu sekä teemoitellen 
että tyypitellen aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Vanhempien kertomuksia lähesty
tään henkilökohtaisen elämän käsitteen kautta siten, että tutkimuksessa ollaan kiinnos
tuneita vanhempien henkilökohtaisista merkityksenannoista. Toisaalta tiedostetaan myös 
perhe ja läheissuhteiden merkitys, sillä vanhemmat tulevat mukaan viranomaisprosessiin 
suhteessa lapseen, jonka asiaa on tutkittu, eivätkä he itse ole suoraan asiakkaita tutkinta
prosessissa.

Tutkimus on muodoltaan monografia, jonka kolmessa ensimmäisessä tulosluvussa vas
tataan kuhunkin tutkimuskysymykseen niiden näkökulmien kautta. Näkökulmina ovat 
institutionaalinen, perhe ja läheissuhde sekä henkilökohtainen näkökulma. Neljänteen 
tuloslukuun on rakennettu kolme vanhempien viranomaiskokemuksiin perustuvaa tyyp
piä. Näitä ovat vakavasti otetut, odottavat ja mitätöidyt vanhemmat.

Tutkimuksen pohjalta voi todeta, että olemassa oleva suomalainen monialainen ja 
moni ammatillinen institutionaalinen käytäntö vastaa vanhempien näkökulmasta parhai
ten tilanteisiin, joissa lapseen kohdistuu selkeimmin rikosluonteiseksi määriteltävää väki



xii

valtaa. Sitä vastoin silloin, kun kyseessä ovat moraalisesti ja rikosluonteisesti epäselvem
mät ja kiistanalaisemmat tilanteet, käytännöt eivät pysty selvittämään niitä vanhempien 
näkökulmasta riittävästi tai tarkoituksenmukaisesti. Rikostutkintaa haastavat yhtäältä 
vanhempien lapsiinsa kohdistama kuritusväkivalta ja toisaalta monitulkintaiset kumuloi
tuneet ongelmatilanteet. Rikostutkintaprosessien kestolla on merkitystä sekä vanhempien 
kokemuksiin että tutkintaprosessin aiheuttamiin seurauksiin. Selkeimmin rikosluontei
seksi määrittyvät tilanteet hoituvat nopeammin ja täten myös monet prosessin aiheutta
mat lähes väistämättömät, mutta haitalliset seuraukset jäävät lyhytkestoisemmiksi.

Tutkimus osoittaa, että prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden elementeillä kuten ar
vostavalla kohtelulla ja kuulluksi tulemisella on tärkeä merkitys sille, miten vanhemmat 
kokevat viranomaisten toiminnan. Kokemus hyvästä ja oikeudenmukaisesta toiminnasta 
on tärkeää myös rikosoikeudellisessa kontekstissa. Sillä on merkitystä sekä yksilölle että 
laajemmin institutionaalisen luottamuksen rakentamiselle. Kaikkien näiden asioiden pa
rissa toimivien viranomaisten pitäisi olla tietoisia elementeistä, joilla tällaista kokemusta 
tuotetaan, jotta he osaisivat ottaa niitä paremmin huomioon omassa toiminnassaan.

Tutkimuksen havaintona on myös, että lapseen kohdistunut väkivaltarikosepäily ja sen 
selvittämisprosessi tulevat perheeseen vieraaksi, joka on lähtökohtaisesti luonteeltaan yksi
tyinen, eikä siitä voi puhua kaikille. Myös institutionaaliset käytännöt osaltaan vaikuttavat 
siihen, miten asiasta voi puhua. Vanhemmat kokevat myös lapseen kohdistuvan väkival
taepäilyn ja sen tutkintaprosessin itseään kuormittavaksi kriisitilanteeksi riippumatta siitä, 
millainen asema vanhemmalla on rikostutkinnassa. Samoin epäilyllä ja sitä seuranneella 
tutkintaprosessilla on monenlaisia seurauksia perhe ja läheissuhteisiin. Tutkimuksen poh
jalta voi todeta, että kun kyseessä on lapseen kohdistuva väkivalta, pitäisi huomioida lapsen 
lisäksi hänelle tärkeät aikuiset ja tukea heidän jaksamistaan tilanteessa. Tarjolla pitäisi olla 
tukea ja tietoa tähän akuuttiin kriisitilanteeseen sen käsittelemiseksi sekä psykoedukatii
visten kohtaamisten mahdollistamiseksi heti epäilyn herättyä ja tutkinnan käynnistyttyä.

Tutkimus tuo esiin vanhempien näkökulman tärkeyden ja sen huomioimisen tarpeen 
institutionaalisissa käytännöissä. Tutkimuksessa esitetään myös joitakin konkreettisia suo
situksia, joita voi ottaa huomioon kaikessa siinä käytännön työn kehittämisessä, jota lap
siin kohdistuvan väkivallan selvittämiseen liittyen tälläkin hetkellä yhteiskunnassamme 
tehdään.

Avainsanat: lapsiin kohdistuva väkivalta, rikostutkinta, lastensuojelu, institutionaalinen 
luottamus, prosessuaalinen oikeudenmukaisuus, asiakkuus, vanhemmat, henkilökohtainen 
elämä



xiii

Abstract 
 
Investigating Child Abuse in Finland: A Parent Perspective

This doctoral dissertation aimed to find out how parents experience the Finnish multi
professional and interorganizational investigation process of a suspected sexual or physical 
abuse of their child. Research aimed also to find out, what kind of consequences there 
are both in family relations and people themselves from a parent perspective, when the 
investigation process takes place.

In Finland almost all child abuse cases, including disciplinary violence, are considered 
as a crime and investigated by police. They can ask help from one of the specialized multi
professional Forensic Units for Children and Adolescents. These five units operate under 
the jurisdiction of University hospitals. Child welfare authorities are also involved in 
family life when there is a suspected child abuse case. This kind of heavy state intervention 
in private family life can be justified by including in the process those who are involved and 
treating them fairly. Dissertation uses concepts of procedural justice and institutional trust 
in order to examine and understand experiences.

Dissertation is qualitative and the nationwide data consists of 15 narrative interviews of 
parents and foster parents, whose child has been a suspected victim of abuse in a criminal 
investigation. Parents were asked to tell their story about the investigation process as part of 
their personal life. Parents are either suspect of a crime him/herself or a concerned party. 
The data is gathered between November 2016 and December 2018 and it is analyzed using 
inductive thematic content analysis and typologies.

Dissertation is a monograph and there are four chapters, which includes results. The 
first chapter pays attention to parents’ experiences from the institutional point of view. The 
second chapter has the relational point of view, and the third chapter is from a personal 
point of view of parents. The fourth chapter presents three typologies based on parents’ 
experiences: parents, who are taken seriously, parents, who wait and parents, who are 
disregarded during the process.
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The results show that during the criminal investigation of a child, aspects of procedural 
justice are important to parents. From the point of view of the parents it is important, 
how they are treated by authorities. They also want to feel that they are part of the process, 
and they want to be heard. When the abuse case is considered as a crime more clearly by 
authorities, the overall experience from a parent perspective is more positive. Processes and 
practices are simpler and the whole process is usually shorter. When the suspected crime 
is not that serious in criminal sense, for example disciplinary violence, or the whole case is 
ambiguous, the process can be long and unclear from the parent perspective.

There are also lots of different (unintended) consequences in family relations and people 
themselves both because of the suspected abuse itself and practices during the investigation. 
When there is a suspected child abuse case, it can be a crisis to a parent. It disrupts both 
the family life and people themselves. This kind of exceptional circumstance has an effect 
on personal feelings and performance in different aspects of life. It also effects on relations 
between children, parents and other family members for example changing the nature 
and practices of communicating with each other. When taking care of the child’s matter, 
authorities should always remember that there are other family members involved as well. 
There should be enough support available also for parents during the investigation process.

In spite of the nature of the suspicion, all child abuse investigations should happen 
without delay and authorities should remember the elements of procedural justice, when 
dealing with the parents. Especially creating trust is important, because experiences in one 
process can have an effect on how people trust the authorities also in the future. When the 
threshold for criminal investigation is low, there should be enough resources and structures 
in society to handle these cases in appropriate way. Different cases should be handled with 
bearing the child’s best interest in mind.

The dissertation signifies the importance of paying attention to the parent perspective 
in institutional practices. There are also some practical recommendations based on results 
of the study, which can be used when developing the existing practices.

Keywords: child abuse, criminal investigation, child protection, institutional trust, procedural 
justice, clients, parents, personal life
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1 Johdanto

Aloitin sosiaalityöntekijänä Tampereen yliopistollisen sairaalan Lasten oikeuspsykiat rian 
yksikössä syyskuussa 2011. Tuolloin asetuin osaksi moniammatillista työryhmää, joka sel
vitti lapsiin kohdistuneita väkivaltarikosepäilyjä poliisin virkaapupyynnöstä. Työssäni 
kohtasin vanhempia, jotka toivat lapsiaan yksikköön oikeuspsykologiseen haastatteluun 
ja mahdollisesti myös somaattiseen lääkärintutkimukseen, kun lapseen epäiltiin kohdis
tuneen seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa. Perheiden ympärillä vaikutti olevan lukuisia 
eri alojen ja organisaatioiden ammattilaisia rikostutkintaan ja sen aiheuttamaan huoleen 
liittyen. Kukin heistä hoiti omaa osuuttaan lapseen kohdistuneen väkivaltaepäilyn selvit
tämiseksi. Tämän lisäksi perheen piti tutkinnasta huolimatta jatkaa elämäänsä, joten eri 
perheenjäsenillä saattoi olla useita muitakin viranomaistahoja ja toimijoita elämässään. 
Muistan monta kertaa työn lomassa pohtineeni, miltä tämänkaltainen monialainen ja mo
niammatillinen puuttuminen sekä kokonaisprosessi perheen elämässä mahtaakaan näyttää 
ja tuntua. Siksi selvitän tässä väitöskirjatutkimuksessa, millaisia kokemuksia vanhemmilla 
on lapseen kohdistuneen väkivaltaepäilyn rikostutkintaprosessista. Kysyn, miten vanhem
mat kokevat väkivaltarikostutkintaprosessin silloin, kun heidän lapseensa epäillään koh
distuneen väkivaltaa. Olen myös kiinnostunut siitä, millaisia seurauksia tällä prosessilla on 
ollut vanhempien kokemana perhe ja läheissuhteisiin sekä heihin itseensä.

Lapsiin kohdistuva väkivalta on määrittynyt ja määrittyy edelleen eri tavoin aikakau
desta ja yhteiskunnasta toiseen. Jos aiemmin vanhemmalla oli jopa velvollisuus kurittaa 
lastaan fyysisesti, asia kääntyi täysin päinvastaiseksi alle parin vuosikymmenen kuluessa. 
Vuoteen 1969 saakka vanhemmille ei rikoslain mukaan annettu rangaistusta, jos he ku
rittamistarkoituksessa aiheuttivat lapselle lievän vamman. Kurituksen oikeutus oli ikään 
kuin välitilassa 1970luvulla, mutta vuoden 1984 alusta nimenomaan kiellettiin vanhem
man oikeus kurittaa ruumiillisesti lastaan. Tämän myötä luunapit ja tukkapöllyt alkoi
vat määrittyä pahoinpitelyksi ja väkivallaksi. (Harrikari 2019, 305–306.) Kiellon vahvisti 
korkeimman oikeuden tulkinta vuodelta 1993. Sen mukaan lapsiin kohdistuva kuritus
väkivalta voidaan määritellä rikoslain pahoinpitelyrikospykälän mukaan. (KKO:1993:151.) 
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Tämä kehitys muutti oleellisesti lapsen ja vanhemman suhdetta lapsiin kohdistuvan väki
vallan näkökulmasta. Timo Harrikari (2019, 305–306) kirjoittaa lisäksi suomalaista las
tensuojelua historiallisesta näkökulmasta tarkastellessaan, että 1980luvulla lastensuoje
lulain uudistamisen yhteydessä johtavana periaatteena oli lapsen subjektiivisen oikeuden 
lanseeraus: lapsi irrotettiin perhesuhteistaan itsenäiseksi oikeussubjektiksi. Suomi oli tässä 
kehityksessä kansainvälisesti vertaillen edelläkävijöiden joukossa.

Myös lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämiseen liittyvä lainsäädäntö on muuttu
nut nopeasti työvuosieni aikana 2010–luvulla. Painopiste on siirtynyt koko ajan matalam
man ilmoitusvelvollisuuskynnyksen ja rikostutkinnallisen selvittämisen suuntaan kaikissa 
lapsiin kohdistuneissa väkivaltaepäilyissä. Tähän kehitykseen vahvasti vaikuttaneena te
kijänä oli yksi tietty tapahtuma: äitienpäivänä 2012 tapahtunut kahdeksanvuotiaan Vilja 
Eerikan kuolema. Tytön isä ja äitipuoli murhasivat hänet, vaikka lukuisilla viranomaisilla 
koulusta terveydenhuoltoon ja lastensuojeluun oli tietoa ja huolta lapsen tilanteesta. Vilja 
Eerikan kuolemaan liittyviä tekijöitä selvitettiin eri tahoissa ja Oikeusministeriö (2013) 
raportoi asiasta julkaisussa ”8vuotiaan tytön kuolemaan johtaneet tapahtumat”. Tämän 
raportin mukaan tieto ei tilanteessa kulkenut riittävästi eri viranomaistahojen välillä ja 
viranomaisten toiminnassa oli puutteita. Suosituksena raportissa esitetäänkin, että tiedon
kulkuun, dokumentoitiin ja kokonaiskuvan muodostumiseen pyrkiviä toimintamalleja 
pitäisi kehittää (emt. 74).

Jo vuoden 2012 alusta kaikilla lastensuojelulain (417/2007) mukaisilla ilmoitusvelvol
lisilla oli ollut suora ilmoitusvelvollisuus lastensuojelun lisäksi myös poliisille lapsiin koh
distuneiden seksuaalirikosepäilyjen kohdalla. Edellä kuvatun kahdeksanvuotiaan tytön 
kuolemaan liittyneen selvityksen myötävaikutuksella vastaava ilmoitusvelvollisuus laajeni 
koskemaan myös pahoinpitelyn epäilyjä. Lainsäädännöllä pyrittiin siis vastaamaan järjes
telmän epäkohtiin ja epäonnistumiseen. (Julin & Pösö 2020.) Tämänkaltainen valtion ta
soinen reagointi ei ole kansainvälisestikään tarkasteltuna harvinainen. Useissa Euroopan 
maissa vastaavat yksittäisten lasten kohtalot ovat olleet lähtökohtana esimerkiksi viran
omaisten ilmoitusvelvollisuutta sääteleville lakimuutoksille. (Biesel ym. 2020a.)

Seuratessani asiaa työntekijän näkökulmasta nämä lainsäätäjän varmasti hyvää tar
koittavat toimet eivät kuitenkaan sellaisenaan riittäneet takaamaan lasten oikeuksien ja 
edun toteutumista. Poliisin ennestäänkin vajavaiset resurssit alkoivat olla koetuksella, kun 
entistäkin monimuotoisemmat väkivaltarikosepäilyt kasaantuivat käsittelemättömiksi 
paperipinoiksi rikostutkijoiden pöydänkulmille. Samalla tutkinnallisen toiminnan ensi
sijaisuuden korostaminen teki muut toimijat kuten lastensuojelunviranomaiset varovaisik
si: kukaan ei uskaltanut toimia niin kauan kuin rikostutkinta oli kesken, tai sen mahdol
linen aloittaminen oli epäselvä. Varottiin syyttävää kommenttia siitä, miten ”sossu sössi 
tutkinnan” esimerkiksi keskustelemalla asiasta lapsen kanssa ennen rikostutkintaan liitty
vää oikeuspsykologista haastattelua. Lopulta tilanne vaikutti olevan sellainen, että kukaan 
ei oikein osannut, pystynyt tai uskaltanut tehdä mitään, ennen kuin mahdollinen rikos
tutkintaasia oli edennyt, ja sen eteneminen saattoi olla hyvinkin pitkissä ja epävarmoissa 
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kantimissa. Tässä kohtaa palasin alkuperäisten pohdintojeni äärelle perheenjäsenten näkö
kulmasta koko prosessiin ja erityisesti sen mielekkyyteen ja jopa siihen, onko rikostutkinta 
ainoa oikea tapa lähestyä kaikkia lapseen kohdistuneita väkivaltaepäilyjä, jos ja kun todel
lisuus on edellä kuvaamani kaltainen.

Kaiken edellä koetun, pohditun ja todetun lisäksi yhteiskunnassamme on viimeisten 
vuosien aikana suunniteltu ja kehitetty uudella tavalla niin sosiaali ja terveyspalveluja, 
lasten ja perheiden palveluja kuin lapsiin kohdistuvan väkivallan kysymyksiin pureutuvia 
viranomaistoimia ja palveluita. Kuitenkin tutkimustietoa erityisesti juuri edellä mainittu
jen palveluiden käyttäjien ja toimenpiteiden kohteeksi päätyvien ihmisten näkökulmasta 
meillä on vähän. Tämä käsillä oleva tutkimus pyrkii avaamaan lapsiin kohdistuvan väki
vallan ja sen selvittämisen ilmiötä lasten vanhempien näkökulmasta laadullisin tutkimus
menetelmin. Täten lähestyn jotakin sellaista, josta meillä Suomessa ei ole tätä ennen ollut 
tutkimustietoa.

Monografian sisältö ja rakenne

Tässä monografiamuotoisessa yhteiskuntatieteellisessä väitöstutkimuksessa selvitän van
hempien kokemuksia lapsiin kohdistuvan väkivallan rikostutkintaprosessista. Kysyn, 
miten vanhemmat kokevat väkivaltarikostutkintaprosessin silloin, kun heidän lapseensa 
epäillään kohdistuneen väkivaltaa ja millaisia seurauksia tutkintaprosessista on vanhem
mille. Keskityn prosessissa siihen kohtaan, jossa tutkitaan, onko lapseen kohdistunut väki
valtaa vai ei. Suomalaisessa käytännössä poliisi voi pyytää virkaapua yliopistosairaaloiden 
yhteydessä sijaitsevista Lasten oikeuspsykiatrian yksiköistä, ja kiinnitänkin katseeni tähän 
nimenomaiseen käytäntöön.

Tässä tutkimuksessa ymmärrän todellisuuden luonteen rakentuvan sosiaalisessa vuoro
vaikutuksessa, eli tarkastelen asioita sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksestä ( Berger 
& Luckmann 2011). Tämä näkyy tavassani ymmärtää tutkimaani ilmiötä eli lapsiin koh
distuvaa väkivaltaa ja sen selvittämiseen liittyviä viranomaiskäytäntöjä ajassa ja paikassa 
alati muuttuvana sekä ihmisten toiminnallaan uudelleen rakentamana, määrittelemänä ja 
muokkaamana. Seuraavassa luvussa (luku 2) kirjoitan näistä ilmiöistä. Lapsiin kohdistuva 
väkivalta voidaan määritellä ajasta ja paikasta riippuen monin eri tavoin. Kuten jo aiemmin 
kuvasin, esimerkiksi se, mikä on joskus ollut hyväksyttävää ja jopa vanhemmalta edellytet
tyä toimintaa lapsen kasvatuksessa, määrittyy nykyhetkessä lapseen kohdistuvaksi väkival
laksi. Väkivalta saa myös uusia muotoja, kun osa väkivallasta siirtyy uusille alustoille kuten 
erilaisiin sosiaalisen median ja muiden digitaalisten kanavien uumeniin. Lapsi tai nuori 
voi siis joutua väkivallan uhriksi monissa eri toimintaympäristöissä ja enenevässä määrin 
on tunnistettu myös kaikenlaisen väkivallan haitallisuus lapsen ja nuoren kehitykselle ja 
hyvinvoinnille. Väkivaltaa kohdistuu lapsiin sekä perheen ulkopuolelta että perheen sisäl
lä. Kuvaan toisessa luvussa näitä erilaisten lapsiin kohdistuvan väkivallan muotojen esiin
tyvyyttä ja määritelmiä sekä lasten ja nuorten että aikuisten raportoimana ja kuvaamana. 
Samassa luvussa kirjoitan myös erilaisista tavoista määritellä ja siten lähestyä väkivaltaa 
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institutionaalisesta näkökulmasta eri maissa ja yhteiskuntajärjestelmissä. Suomalaisen käy
tännön kuvaus luvussa 2.2.2 on samalla myös tämän tutkimuksen konteksti. Tässä yhtey
dessä tarkastelen myös suomalaisia poliisin tilastoja lapsiin kohdistuvien väkivaltarikose
päilyjen esiintyvyydestä. Erilaiset ajassa ja paikassa vaihtelevat käytännöt kuvaavat hyvin 
myös ilmiön luonnetta: lait, ohjeistukset ja käytännöt muuttuvat ajan saatossa ja näin ne 
määrittelevät aina uudelleen sitä, minkälainen toiminta kuvautuu väkivallaksi sekä miten 
sitä selvitetään ja muutoin lähestytään eri yhteiskuntajärjestelmissä ja maissa.

Toinen pääluku (luku 3) avaa tutkimukseni käsitteellisiä valintoja ja tulokulmia. Kes
kityn tässä tutkimuksessani vanhempien näkökulmaan ja väkivaltaepäilyn selvittämisvai
heeseen niissä tilanteissa, joissa lapseen kohdistunut väkivalta on määrittynyt rikokseksi, ja 
jota sen vuoksi selvitetään rikostutkinnallisin menetelmin. Kyseessä on yksittäisen perheen 
näkökulmasta melko poikkeuksellinen tilanne, jonka myötä julkinen viranomaistoiminta 
tulee osaksi perheiden elämää ja puuttuu siihen. Institutionaalisissa käytännöissä tapah
tuvat prosessit voivat nähdä vanhemmat yksiselitteisemmin joko lapseen kohdistuneesta 
väkivaltarikoksesta epäiltynä tai lasta prosessissa tukevana ja hänen etujaan valvovana hen
kilönä.

Lähestyn vanhempia tässä tutkimuksessa kuitenkin tätä järjestelmänäkökulmaa 
moniulotteisemmin, sillä käytännössä tilanteet eivät ole näin yksiselitteisiä tai suoraviivai
sia. Vanhemmille asetetaan jo lainsäädännöllisesti monenlaisia odotuksia ja tehtäviä. Van
hemman vastuulla on sekä itse välttää väkivallan käyttöä lapsen kasvatuksessa, että pyrkiä 
suojelemaan lasta muiden tekemältä väkivallalta (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeu
desta 361/1983, 1:1). Vanhemmuus on myös suhdeperustaista: vanhempi on aina suhteessa 
lapseensa, suhteiden muodot vain vaihtelevat. Vanhempi voi olla joko lähi tai etähuoltaja 
tai hän voi olla myös vanhemman kaltaisessa asemassa vailla huoltajan oikeuksia, kuten 
sijaisvanhemmat ovat. Silloin kun lapseen kohdistuvaa väkivaltaa epäillään, vanhempi voi 
tulla prosessiin mukaan lapsensa kautta eri tavoin. Hän voi olla epäilty tai hän voi kokea 
olevansa epäonnistunut suojelutehtävässään muulla tavoin, joka tapauksessa vastuu lap
sesta sitoo hänet mukaan prosessiin jollakin tavalla. Lapsiin kohdistuvan väkivallan sekä 
perhesuhteiden monimuotoisuus vaikuttaa siihen, miten vanhemman asema tilanteessa 
ja suhteessa julkisen vallan toimintaan vaihtelee. Rikosepäily ja siihen liittyvät tutkinta
toimet voivat näyttäytyä ikään kuin vieraana perheessä (Jallinoja 2009b), johon voidaan 
suhtautua monin eri tavoin. Kyseessä voi olla hyvinkin ristiriitainen tilanne, jos lapsen 
huoltaja eli henkilö, jonka pitäisi tukea, suojella ja hoivata lastaan, onkin epäiltynä lapseen 
kohdistuvaan väkivaltarikokseen. Tällainen kiistanalainen perhesuhde (Pösö 2008) haas
taa ammattilaisia ja heidän käytäntöjään, kun vanhemman kaikki asemat ja roolit proses
sissa eivät olekaan yksiselitteisesti määriteltävissä.

Kolmannen luvun toisessa alaluvussa paikannan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sel
vittävät ja hoitavat instituutiot ihmistyön organisaatioiksi (Hasenfeld 1983; 2010b), jois
sa käytäntöjä toteuttavat yksittäiset ammattilaiset, katutason byrokraatit (Lipsky 1980). 
Tätä ennen olen jo toisessa luvussa kuvannut lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämistä 
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eri maissa, ja sen pohjalta todennut, että tämänhetkisen ymmärryksen valossa useimmat 
hyväksi havaitut käytännöt ovat monialaisia ja moniammatillisia. Näin ollen lapsi tulee 
useampien eri hallinnonalojen prosessien toiminnan kohteeksi, kun häneen kohdistuvaa 
väkivaltaa selvitetään. Tutkimukseni kohteena olevat lapsen vanhemmat tulevat mukaan 
prosesseihin lastensa kautta, eivätkä he siten ole suoraan niin sanotusti asiakkaan asemassa 
prosesseissa. Joskus he voivat olla epäillyn asemassakin. Tästä moniulotteisesta ja suhde
perustaisesta lähtökohdasta käsin katsottuna perinteiset asiakkuustutkimukset ja niiden 
käsitteet eivät yksinään riitä kuvaamaan tai selittämään vanhempien kokemuksia. Van
hempien kokemukset myös kietoutuvat näiden eri instituutioiden käytännöissä tapahtu
viin vuorovaikutustilanteisiin ja ovat siten myös sosiaalisesti konstruoituja.

Edellä kuvattujen lähtökohtien myötä tutkimukseni liikkuu useiden eri tieteenalojen 
ja tutkimuskeskustelujen risteyskohdissa. Temaattisesti tutkimukseni asettuu tutkittavan 
ilmiön eli lapsiin kohdistuvan väkivallan ja sen selvittämisen kautta niin väkivalta kuin 
lastensuojelututkimuksen kentille. Koska tutkimukseni aiheena on nimenomaan rikos
tutkinnallinen lähestymistapa lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, käytän joitakin yleensä 
enemmän oikeustieteen piirissä esiintyviä käsitteitä. Toisaalta käytän myös suoraan lain
säädännöstä tulevia väkivallan määritelmiä sekä prosessissa mukana oleviin henkilöihin 
liittyviä käsitteitä perinteisten väkivaltatutkimuksen määritelmien ja käsitteiden sijasta. 
Sivuan myös oikeuspsykologista tietoa ja ymmärrystä siitä, miten lapsiin kohdistuvaa vä
kivaltaa pitäisi selvittää, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka ja selkeä kuva lapselle 
mahdollisesti tapahtuneista asioista (ks. esim. Ellonen & Rantaeskola 2016; Korkman ym. 
2017; Taskinen 2008). Vanhemman näkökulmaa tarkastellessani taas käsitteellistän tutki
mustani perhetutkimukselle tutumpien käsitteiden avulla, sillä kuten aiemmin kuvasin, 
ymmärrän vanhemmuuden laajaalaisena ja moniulotteisena sekä ennen kaikkea suhdepe
rustaisena. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksestani tekee sen pyrkimys tarkastella lapsiin 
kohdistuvan väkivallan ja sen selvittämiseen liittyvien yhteiskunnallisten rakenteiden ja 
käytäntöjen seurauksia vanhempien henkilökohtaisesta näkökulmasta. Tämän uuden, tie
tystä näkökulmasta tuotetun tiedon avulla voi pyrkiä tarvittaessa muokkaamaan ja muut
tamaan käytäntöjä nykyistä parempaan suuntaan myös prosessien kohteena olevien ihmis
ten näkökulmasta, mikä on ominaista sosiaalityön tutkimukselle.

Neljännessä luvussa kirjoitan tarkemmin sekä tutkimukseni metodologisista lähtökoh
dista että konkreettisesta toteutuksesta ja siitä, miten ne sitoutuvat ajatukseen sosiaalisesta 
konstruktionismista. Esitän tarkemmat tutkimuskysymykseni sekä kuvaan aineistoni sekä 
sen keruu ja analyysiprosessit. Tässä luvussa pohdin myös tutkimukseeni liittyviä tutki
museettisiä seikkoja ja tutkimukseeni liittyviä rajauksia.

Seuraavat neljä lukua ovat tuloslukuja, joissa vastaan asettamiini tutkimuskysymyksiin 
kolmesta eri näkökulmasta: institutionaalisesta, perhe ja läheissuhteiden sekä henkilö
kohtaisesta näkökulmasta. Luvussa viisi vastaan tutkimuskysymykseen siitä, millaisilla 
institutionaalisilla tekijöillä on merkitystä vanhempien kokemuksissa lapsiin kohdistuvan 
väkivallan rikostutkintaprosessista. Kuudennessa luvussa kuvaan prosessin aiheuttamia 
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seurauksia perhe ja läheissuhteisiin ja luvussa seitsemän prosessin aiheuttamia henkilö
kohtaisia seurauksia vanhempien näkökulmasta. Näiden temaattiseen sisällönanalyysiin 
perustuvien tuloslukujen pohjalta olen rakentanut kahdeksanteen lukuun kolme esimer
kinomaista kokemuksellista tyyppiprosessia vanhempien aineistohaastatteluissaan kerto
mien asioiden pohjalta. Näiden tuloslukujen jälkeen teen luvussa yhdeksän johtopäätökset 
sekä annan joitakin tuloksiin ja johtopäätöksiin pohjautuvia käytäntösuosituksia.
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2 Lapsiin kohdistuva väkivalta 
yhteiskunnallisena ilmiönä

Tässä luvussa kuvaan sitä, miten lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa määritellään eri näkö
kulmista sekä millaisesta ja miten yleisestä ilmiöstä on kyse. Määrittelen myös sen, mitä 
lapsiin kohdistuva väkivalta erityisesti tässä tutkimuksessa tarkoittaa. Lisäksi kirjoitan 
lapsiin kohdistuvan väkivallan esiintyvyydestä eri näkökulmista. Suomessa lapsiin kohdis
tuvan väkivallan tutkimus keskittyy yhtäältä väkivallan tunnistamisen ja ilmoittamisen 
käytäntöihin ammattilaisten ja asiakirjojen tuottamasta näkökulmasta, toisaalta lasten ja 
nuorten itsensä raportoimiin kokemuksiin väkivallan yleisyydestä (Pösö 2015). Nämä it
seraportointiin perustuvat tutkimukset ovat yksi esiin nostamani näkökulma väkivallan 
esiintyvyydestä ja näistä kirjoitan ensimmäisessä alaluvussa.

Toisessa alaluvussa lähestyn lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sen kautta, miten siihen 
suhtaudutaan ja puututaan eri yhteiskuntajärjestelmien käytännöissä. Kuvaan omassa 
alaluvussaan tutkimukseni kontekstin eli sen, miten Suomessa näitä asioita hoidetaan ja 
samassa yhteydessä kuvaan väkivallan esiintyvyyttä poliisin tilastoissa. Seuraavassa alalu
vussa tuon esiin muita, maittain ja yhteiskuntajärjestelmittäin vaihtelevia käytäntöjä, joilla 
vastataan lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämiseen. Erityisenä esimerkkinä kuvaan 
lapsilähtöistä niin kutsuttua Lastenasiaintalomallia ja sen toimintakäytäntöjä eri maissa, 
sillä se on moniammatillisena ja monialaisena käytäntönä vallannut alaa länsimaissa sil
loin, kun lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa epäillään ja selvitetään.

2.1 Lapsiin kohdistuvan väkivallan määrittely ja esiintyvyys
Lapsiin kohdistuu monenlaista ja eriasteista väkivaltaa monissa toimintaympäristöissä. 
Väkivaltaa ja sen esiintymistä määritellään siis monin tavoin eri näkökulmista. Maailman 
terveysjärjestö WHO (2020) määrittelee väkivallan tietoiseksi fyysisen voiman tai vallan 
käytöksi, joko uhaksi tai todentuneeksi, joka kohdistuu joko henkilöön itseensä, toiseen 
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henkilöön, ryhmään tai yhteisöön. Väkivallan seurauksena on todennäköisesti fyysinen 
vamma, kuolema, psyykkinen haitta, kehityshäiriö tai perustarpeiden tyydyttämättä jää
minen. Väkivallan muotoja ovat fyysinen, seksuaalinen ja henkinen väkivalta sekä laimin
lyönti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on käyttänyt tätä määritelmää pohjana luodessaan 
väkivaltakäsitteiden sanastoa, jonka pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa ammattilaisten ja 
asiantuntijoiden käyttämää kieltä väkivallasta puhuttaessa ja sitä määriteltäessä. Väkival
taa voidaan luokitella ja kuvata ihmissuhteiden, sukupuolen, väestöryhmän, tapahtuma
paikan ja sen ilmenemismuodon mukaan. (Bildjuschkin ym. 2020.)

Lapset voivat kohdata monimuotoista väkivaltaa joko perheen sisällä tai sen ulkopuo
lella. Tämä asettaa lasten vanhemmat moniin erilaisiin asemiin lapseen kohdistuvasta 
väkivallasta puhuttaessa. Lapsen oman fyysisen väkivallan kokemuksen lisäksi lasten al
tistumista perheen muissa sisäisissä suhteissa tapahtuvalle väkivallalle voidaan yhtä lailla 
määritellä lapsen kokemaksi väkivallaksi (esim. Øverlien & Holt 2019). Tämänkaltaista 
tutkimusta on tehty sekä Suomessa että kansainvälisesti kartoittamalla lasten kokemuksia 
väkivallan varjossa elämisestä. Lasten elämä näissä tilanteissa on pelon ja ahdistuksen sä
vyttämää. Lapset voivat olla tilanteissa hyvinkin aktiivisia toimijoita ja he saattavat pyrkiä 
etsimään ja kehittämään keinoja tilanteessa selviämiseksi ja väkivallasta eroon pääsemi
seksi. (Esim. Arai ym. 2019; Eskonen 2005; Forsberg 2002; Oranen 2001; Ravi & Casolaro 
2018.) Katriina Bildjuschkin kumppaneineen (2020) määrittelee väkivaltasanastossa väki
vallalle altistumisen tilanteeksi, jossa ihminen joutuu elämään väkivaltaisessa ympäristös
sä tai kokemaan väkivallan pelkoa tai sen seurauksia läheissuhteissaan. Tyypillisesti tätä 
ilmaisua käytetään silloin, kun alaikäinen todistaa läheisten aikuisten välistä väkivaltaa tai 
elää uhan ilmapiirissä. Tutkimuksessani keskityn lapsiin kohdistuvan väkivallan rikostut
kinnalliseen selvittämiseen, joten myös lapsiin kohdistuva väkivalta määrittyy sen kautta, 
miten Suomen rikoslaissa nämä teot tulkitaan. Täten ulkopuolelle jäävät esimerkiksi edellä 
kuvatut väkivallalle altistumisen tilanteet, sillä ne eivät täytä suomalaisen rikoslain mää
ritelmiä väkivallasta. Ruotsissa on menossa lakiuudistus, jossa esitetään, että myös lasten 
todistama väkivalta kriminalisoitaisiin (Pantzar & Eneman 2021), joten on mahdollista ja 
todennäköistäkin, että tätä keskustelua tullaan jatkossa käymään myös Suomessa.

Tutkimusasetelmani rajautuu siten, että lapsiin kohdistuneet epäillyt väkivallan teot 
ovat määriteltävissä rikoslain (39/1889) mukaan joko seksuaalirikoksiksi (luku 20) tai hen
keen ja terveyteen kohdistuneiksi rikoksiksi (luku 21). Rikoslaki (39/1889, 20:6§) määrit
telee lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi seksuaalisen teon, joka tehdään koskettelemalla 
tai muulla tavoin kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle tai jos saa lapsen ryhtymään 
tällaiseen tekoon. Rikosnimikkeen täyttymiseksi teon on oltava omiaan vahingoittamaan 
lapsen kehitystä. Myös sukupuoliyhteys alle kuusitoistavuotiaan kanssa katsotaan lapsen 
seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, jos rikos ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä. Nimike 
kattaa myös tilanteet, joissa kyseessä on yli kuusitoista, mutta alle kahdeksantoista vuot
ta täyttänyt nuori, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavissa oleva 
henkilö sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hy
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väksikäytöksi (rikoslaki 39/1889, 20:7§) määritellään lähtökohtaisesti sukupuoliyhteys alle 
kuusitoistavuotiaan kanssa. Lisäksi törkeäksi rikoksen tekee, jos kohteena on lapsi, jolle 
rikos on lapsen iän ja kehitystason vuoksi omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, rikos 
tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai se on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa 
lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä eri
tyisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä. Mo
lempien edellä mainittujen rikosten yritykset ovat myös rangaistavia.

Pahoinpitelyksi rikoslaki (39/1889, 21:5§) määrittelee ruumiillisen väkivallan tai jos täl
laista väkivaltaa tekemättä aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muu
hun vastaavaan tilaan. Törkeäksi pahoinpitelyn (rikoslaki 39/1889, 21:6§) tekee, jos sillä 
aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila, rikos 
tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai siinä käytetään hengenvaarallista välinet
tä, ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lieväksi pahoinpitely (rikoslaki 39/1889, 
21:7§) määritellään, jos väkivalta, ruumiillisen koskemattomuuden loukkaus tai terveyden 
vahingoittaminen ovat vähäisiä. Sekä perusmuotoisen että törkeän pahoinpitelyn yrityk
set ovat rangaistavia. Suomessa Korkein oikeus on linjannut päätöksessään, että rikoslain 
pahoinpitelyrikospykälää voidaan soveltaa myös lapsiin kohdistuvaan kuritusväkivaltaan 
(KKO:1993:151).

Tutkimuksessani painottuvat siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väkivaltasanas
ton (Bildjuschkin ym. 2020) määritelmien mukaan väestöryhmänä lapset sekä heihin koh
distuva seksuaalinen ja fyysinen väkivalta. Tutkimuksen teon alkuvaiheissa olen käyttänyt 
myös kaltoinkohtelun käsitettä, tämä näkyy tutkimusaineiston keruuta varten laadituis
sa lomakkeissa (ks. liitteet 1–4). Kaltoinkohtelutermiä käytetään Suomessa kuvaamaan 
vastuu, luottamus tai valtasuhteessa heikommassa asemassa olevaan, kuten juuri lapseen, 
kohdistuvaa väkivaltaa (Bildjuschkin ym. 2020). Olen kuitenkin tutkimusprosessin ede
tessä siirtynyt käyttämään systemaattisesti väkivallan käsitettä kaltoinkohtelun sijaan. 
Väkivalta on käsitteenä konkreettisempi ja rinnastuu selkeämmin edellä kuvattuihin ri
kosnimikkeisiin.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö koetaan käsitteenä ongelmalliseksi, sillä se ei 
tarpeeksi korosta lapseen kohdistuvan seksuaalisen toiminnan väkivaltaista luonnetta 
( Bildjuschkin ym. 2020). Olen tuon varauksellisuuden esittäneen käsitetyöryhmän kanssa 
samaa mieltä tästä asiasta. Käytänkin tässä tutkimuksessa rinnakkain seksuaalisen väki
vallan ja hyväksikäytön käsitteitä, sillä rikostutkinnasta kirjoittaessani en voi kokonaan 
luopua rikoslakiin kirjatun nimikkeistön käytöstä. Eri keskustelu onkin näiden rikosni
mikkeistöjen päivittäminen nykytietoa ja näkemyksiä vastaaviksi, ja tätä kirjoittaessani 
onkin meneillään seksuaalirikoslainsäädännön uudistustyö.

Käytän tässä tutkimuksessani myös kuritusväkivallan käsitettä kuvaamaan vanhem
man lapseen kohdistamaa väkivaltaa, joka on tehty kasvatus tai kurittamistarkoituksessa. 
Tätä käsitettä käyttää esimerkiksi Anna Heinonen (2015b) väitöstutkimuksessaan, jossa se 
englanniksi kääntyy termiksi ”disciplinary violence”. Hän erottaa käyttämänsä käsitteen 
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vanhemmasta ”corporal punishment” käsitteestä juuri sen kautta, että toiminnan väki
valtainen ja siten eihyväksyttävä luonne tulee esiin paremmin silloin, kun väkivaltasanaa 
käytetään käsitteen yhteydessä. Kuritusväkivallan käsitettä käytetään myös Lastensuoje
lun keskusliiton tuottamissa asennekyselyissä, joissa on kartoitettu suomalaisten asenteita 
lapsiin kohdistuvaan kurittamiseen. Käsitettä on käytetty myös viimeisimmissä aiheeseen 
liittyvissä julkaisuissa (Hyvärinen 2017; Sariola 2012). Terveyden ja hyvinvoinnin laitok
sen käsitetyöryhmä (Bildjuschkin ym. 2020) linjaa, että tällaisen kasvatuksellisen tai kurit
tamistarkoituksessa tehdyn väkivallan määrittely erikseen ei ole aiheellista, jotta väkival
lan käyttö kasvatuksellisessa tarkoituksessa ei kuvautuisi hyväksyttäväksi. On mahdollista, 
että jonkin ajan kuluttua tästäkin käsitteestä aika ajaa ohitse, mutta tutkimukseni kan
nalta se on hyvin kuvaava ja käyttökelpoinen termi, ja käytän sitä korostaakseni ja erotel
lakseni läheissuhteissa tapahtuvan väkivallan moninaista luonnetta. Olen Anna Heinosen 
(2015b) kanssa samaa mieltä siitä, että jo väkivaltasanan käyttö käsitteen yhteydessä kuvas
taa sitä, että se ei ole millään tavalla hyväksyttävää. Myös Suvi Ronkainen (2017) kirjoittaa 
väkivallan olevan terminä arvoladattu ja samalla kannanottona moraalinen: kun jokin il
miö tai tapahtuma nimetään väkivallaksi, kyseessä ei ole neutraali asia vaan negatiivinen 
ja paheksuttava, väärä teko. Väkivaltakäsitteiden sanasto (Bildjuschkin ym. 2020) pyrkii 
kattamaan kaikenlaisen ihmisten välisen väkivallan ja siten myös eriikäiset uhrit, joten 
kuvattaessa juuri lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voi olla tarpeen avata sen eri muotoja laa
jemmin kuin yleisessä väkivaltakuvauksessa.

Monilla yhteiskunnan toimilla on pyritty vaikuttamaan siihen, että yhtäältä lapsiin 
kohdistuva väkivalta sellaisenaan vähenisi ja toisaalta, että edelleen esiintyvä väkivalta 
tulisi viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi. Yksi keino tarkastella lapsiin kohdistuneen 
väkivallan esiintyvyyttä erityisesti rikosnäkökulmasta ovat poliisin tilastot, ja tuon näitä 
esiin seuraavissa alaluvuissa. Kuitenkin kun puhutaan lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, 
voidaan sen havaita jäävän edelleen ainakin osittain viranomaisilta piiloon (esim. Ellonen 
ym. 2007; Fagerlund ym. 2014). Viranomaisten tietoon tulevat epäilyt eivät siis ole koko 
kuva tosiasiallisesti tapahtuvan väkivallan määrästä, joten lapsiin kohdistuvan väkivallan 
yleisyyttä voidaan tarkastella lasten ja nuorten raportoimien kokemusten kautta. Suomessa 
on toteutettu niin kutsuttuja lapsiuhritutkimuksia koettuun väkivaltaan liittyen vuodes
ta 2008 lähtien (Ellonen ym. 2008), jossa jo pyrittiin saamaan vertailutietoa aiempaan sa
maan aihepiiriin liittyvään kyselytutkimukseen (Sariola 1990) nähden. Lapsiuhritutkimus 
on toteutettu uudelleen vuonna 2013 (Fagerlund ym. 2014). Näissä tutkimuksissa on ky
selyn avulla pyritty tavoittamaan mahdollisimman laajasti peruskoulun kuudes ja yhdek
säsluokkalaiset lapset ja nuoret. Kyselytutkimukset on toteutettu siten, että lapset ja nuo
ret ovat vastanneet kyselyyn koulussa. Tutkijat arvioivat, että tämänkaltaiset tutkimukset 
ovat luotettava lähde uhrikokemusten keräämiseen, vaikka jokaiseen tutkimukseen ja ase
telmaan liittyy myös epävarmuustekijöitä (Ellonen ym. 2008). Esimerkiksi sellaisten lasten 
ja nuorten kokemuksia ei ole näillä kyselyillä tavoitettu, joilla ei ole taitoa tai kykyä täyttää 
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kyselyä erimerkiksi vammaisuutensa vuoksi. Myöskään koulua käymättömät lapset ja nuo
ret eivät ole olleet paikalla vastaamassa kyselyihin.

Lapsiuhritutkimusta ei ole sellaisenaan toteutettu enää vuoden 2013 jälkeen, mutta 
tuoreempia lasten ja nuorten väkivaltakokemuksiin liittyviä tuloksia on raportoitu Koulu
terveyskyselyn (Ikonen & Helakorpi 2019) yhteydessä. Kyselyssä lapsilta ja nuorilta on ky
sytty muiden heidän elämäänsä koskettavien kysymysten ohessa myös erilaisista väkivalta
kokemuksista. Tähän kyselyyn ovat vastanneet peruskoulun neljäs ja viidesluokkalaiset 
sekä kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaiset. Heidän lisäkseen vastaajina ovat olleet myös lu
kioiden ja ammatillisten oppilaitosten ensimmäistä ja toista vuotta käyvät nuoret.

Lapsiuhritutkimuksen (Fagerlund ym. 2014) mukaan henkinen väkivalta lasten koke
mana on fyysistä yleisempää. Rikoslain määritelmä pahoinpitelystä mahdollistaisi myös 
henkisen väkivallan käsittelyn rikosoikeudellisesti, mutta asiaan liittyy paljon näyttökysy
myksiä, minkä vuoksi se on harvinaista (Hyvärinen 2017). Vuoden 2019 Kouluterveyskyse
lyn tuottamia lukuja katsottaessa henkisen väkivallan osuus on kasvussa: henkistä väkival
taa vanhemman tai huolta pitävän aikuisen taholta on kokenut kyselyn mukaan noin viides 
tai jopa joka kolmas ikäluokkansa edustaja, eniten näitä kokemuksia on nuorisoikäisillä 
tytöillä. Fyysisen väkivallan kokemuksista raportoi 5–15 prosenttia vastaajista, eniten näitä 
kokemuksia on alakouluikäisillä pojilla ja yläkouluikäisillä tytöillä. (Ikonen & Helakorpi 
2019.)

Lapsiuhritutkimusten (Fagerlund ym. 2014) mukaan seksuaalisen väkivallan koke
mukset ovat vähentyneet aikavälillä 2008–2013. Vastanneiden tyttöjen seksuaalisen väki
vallan kokemusten kohdalla laskua oli seitsemästä prosentista neljään prosenttiin, pojilla 
seksuaaliväkivaltaa kokeneiden osuus pysyi noin prosentissa vanhempien vastanneiden eli 
yhdeksäsluokkalaisten osalta. Ystävät, perhe ja erityisesti äiti ovat tutkimuksen mukaan 
henkilöitä, joille tapahtuneesta kerrotaan. Lapsiuhritutkimuksessa vuodelta 2013 (emt.) 
oli eroteltu kokemukset sen mukaan, tapahtuivatko ne kasvokkain vai sähköisten viesti
mien välityksellä. Uutena kysymyksenä vuonna 2013 oli tuntemattomien lähettämät alas
tonkuvat ja webkameralle esiintyminen alastomana. Näitä raportoi 15 prosenttia yhdek
säsluokkalaisista tytöistä ja viisi prosenttia pojista. Tuntemattomalta tulleita ehdotuksia 
seksiin raportoi saaneensa 12 prosenttia tytöistä, mutta luku oli pienentynyt huomattavasti 
vuoden 2008 luvuista. Kouluterveyskyselyn pohjalta voi todeta, että vuonna 2019 (Iko
nen & Helakorpi 2019) seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat nousujohteisia erityisesti 
tytöillä. Seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua raportoi kokeneensa viimeisen vuoden ai
kana noin kolmasosa nuorisoikäisistä tytöistä. Myös seksuaalisen väkivallan kokemuksia 
on noin joka kymmenennellä. Aiempien tutkimushavaintojen perusteella voi todeta, että 
suurin osa hyväksikäyttökokemuksista tapahtuu 12 ikävuoden jälkeen. Kaiken kaikkiaan 
insestisiä kokemuksia eli seksuaalikokemuksia vanhemman, isovanhemman tai sisaruksen 
kanssa raportoi yhteensä kahdeksan tyttöä molemmista ikäluokista. Isäpuoleen liittyviä 
kokemuksia raportoi yksi tyttö tuhannesta. Lasten ja nuorten raportoimana tämänkaltai
set teot ovat siis erittäin harvinaisia. (Fagerlund ym. 2014.)
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Kuten todettu, lapset ja nuoret raportoivat erilaisten väkivaltakokemusten joukossa 
myös monimuotoisesta kokemastaan väkivallasta, jossa tekijänä on oma vanhempi. Vuo
den 2008 lapsiuhritutkimusaineiston yhdeksäsluokkalaisten vastauksiin pohjaava tutki
mus havaitsi, että noin 40 prosenttia suomalaisnuorista oli kokenut henkistä tai fyysistä 
väkivaltaa vanhempiensa taholta kuluneen vuoden aikana. Näillä kokemuksilla havaittiin 
olevan seurauksia nuorten mielenterveyteen. (Peltonen ym. 2010.) Vuoden 2013 luvut ker
tovat, että kuudesluokkalaisista vastanneista 26 prosenttia raportoi kokeneensa elämänsä 
aikana henkistä, 11 prosenttia lievää ja reilu prosentti vakavaa väkivaltaa vanhempiensa 
taholta. Yhdeksäsluokkalaisten osalta tulokset olivat samansuuntaisia, joskin väkivaltaa 
raportoitiin kokonaisuudessaan hieman enemmän, ja tutkimuksen mukaan suurin osa 
vanhempien taholta tapahtuvasta väkivallasta ajoittuu teiniikään. Äitien teoista raportoi
tiin yleisesti hieman enemmän kuin isien, mutta tässä asiassa oli tapahtunut tasoittumista 
vuoden 2008 lukuihin verrattuna. (Fagerlund ym. 2014.)

Lapsiuhritutkimuksen (Fagerlund ym. 2014) mukaan vaikuttaa siltä, että entistä har
vempi joutuu väkivallan kohteeksi, mutta kokemukset kasautuvat: heillä, jotka ovat uhreja, 
on kokemuksia entistä enemmän. Ydinperheellä näyttää tämän tutkimuksen mukaan ole
van pieni suojaava vaikutus väkivaltakokemuksiin, eniten väkivaltaan liittyviä kokemuksia 
on sijaishuollossa asuvilla lapsilla ja nuorilla. Tätä näkemystä vahvistavat myös tuoreimmat 
havainnot sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista Kouluter
veyskyselyn aineiston pohjalta (Ikonen ym. 2020).

Lapsiin kohdistuvan väkivallan luonnetta perheen sisäisenä asiana on lähestytty lapsilta 
kysymisen lisäksi kysymällä myös vanhemmilta ja muilta aikuisilta sekä heidän väkivaltaan 
liittyvistä asenteistaan, että konkreettisista väkivallan teoista. Eriteltäessä väkivaltaa teko
jen mukaan voidaan todeta, että kuritusväkivaltaa esiintyy perheen sisällä, eikä ydinperhe
muoto suojaa siltä. Noora Ellosen (2012, 117) mukaan kuritusväkivaltaa käyttävät eniten 
ydinperheissä asuvat äidit. Tilanne on muuttunut vuosien aikana siten, että kuritusväki
vallan yleisyys ei vaihtele vanhemman koulutustaustan mukaan: myös korkeasti koulutetut 
käyttävät kuritusväkivaltaa. Eniten erilaisia kuritusväkivallan muotoja sekä Suomessa että 
Ruotsissa kokevat 3–6vuotiaat lapset. Myös Emmi Lattu (2016, 84–86), joka on tutkinut 
väitöskirjassaan naisten käyttämää väkivaltaa heidän itsensä kertomana, toteaa aineiston
sa vahvistavan käsitystä siitä, että lasten pahoinpitelyä tapahtuu kaikissa sosiaaliluokissa. 
Kaikki lapsiin kohdistamasta väkivallasta kertoneet aineiston naiset eivät vastanneet ku
vaa yleisistä lapsen kaltoinkohtelun riskitekijöistä tai kaikkien perheet eivät esimerkiksi 
olleet lastensuojelun tukitoimien piirissä. Kun puhutaan väkivaltaepäilyistä jo todenne
tun väkivallan sijasta, isät korostuvat tässä yhteydessä eri tavoin kuin tutkimuksissa, joissa 
on kysytty väkivallan käytöstä. Esimerkiksi tuoreessa tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu 
poliisin tietoon tulleita 4–5vuotiaisiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä vuodelta 2017, tode
taan, että isät ovat yliedustettuina epäiltyjen joukossa molemmissa väkivaltarikosryhmissä, 
sekä pahoinpitely että seksuaalirikoksissa. (Fadjukoff & Harrikari 2020.)
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Vanhempien kuritusoikeus poistettiin rikoslaista vuonna 1969 (Harrikari 2019, 298) 
ja kurituksen käyttö kiellettiin vuonna 1984 voimaan tulleessa laissa lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta (361/1983, 1:1§). Lastensuojelun keskusliiton selvityksen (Hyvärinen 
2017) mukaan suomalaisten asenteet lapsiin kohdistuvaa kuritusväkivaltaa kohtaan ovat 
vuosien saatossa muuttuneet lasten oikeuksia kunnioittavaksi ja yhä pienempi osa hyväk
syy kuritusväkivallaksi luokiteltavaa käyttäytymistä. Toisaalta edelleen esimerkiksi tukis
tamista ja luunappien antamista ei välttämättä mielletä kuritusväkivallaksi. Kolmasosa 
hyväksyy tämänkaltaisen toiminnan ja lähes puolet vanhemmista on käyttänyt jotakin 
kuritusväkivallan muotoa kasvatuksessaan. Tuoreimmassa neljävuotiaiden lasten vanhem
mille osoitetussa kyselyssä vanhemmista 44 prosenttia raportoi käyttäneensä henkistä ja 
14 prosenttia fyysistä väkivaltaa. Vakava väkivalta on huomattavasti harvinaisempaa, sillä 
potkimisesta ja lyömisestä kertoi vain 0,4 prosenttia vastaajista. (Vuorenmaa 2019.)

Aikuisille toteutetun kyselyn pohjalta tehdyn selvityksen havaintona on, että lapsuu
den kuritusväkivaltakokemukset, hyväksyvät asenteet ja kurittavat kasvatuskäytännöt 
ovat yhteydessä toisiinsa. Jos vanhempi piti fyysistä kurittamista hyväksyttynä, hän to
dennäköisemmin myös toimi sen mukaisesti. Myös jos vanhemmalla oli omia kokemuksia 
kuritusväkivallasta omasta lapsuudestaan, hän käytti fyysistä kurittamista todennäköi
semmin kuin ne vanhemmat, joilla ei vastaavia kokemuksia ollut. (Hyvärinen 2017.) Sa
mankaltaisia havaintoja on saatu myös kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on tarkastel
tu vanhempien asenteita ja fyysisen kurittamisen normatiivisuutta yhteisössä sekä niiden 
vaikutusta omaan toimintaan (Lansford ym. 2014; Taylor ym. 2011). Myös suomalaisessa 
tutkimuksessa, jossa alle 12vuotiaiden lasten äidit raportoivat väkivaltakäyttäytymisestä, 
havaittiin, että jos äiti oli kokenut kuritusväkivaltaa omassa lapsuudessaan tai käytti kuri
tusväkivaltaa, oli todennäköisempää, että hän käytti lastaan kohtaan vakavaa fyysistä vä
kivaltaa kuin he, joilla ei samanlaisia kokemuksia tai tapoja ollut. Kaiken kaikkiaan kuusi 
prosenttia vastaajista raportoi käyttäneensä vakavaa väkivaltaa lastaan kohtaan vähintään 
kerran kuluneen vuoden aikana. Suurin riski väkivallalle oli sellaisten äitien kohdalla, 
jotka eivät olleet saaneet sopivaksi katsomaansa apua vaikeisiin tilanteisiin lapsen kanssa. 
(Peltonen ym. 2014.)

Vertailevassa tutkimuksessa havaittiin, että viiden maan (Norja, Viro, Espanja, Irlanti 
ja Itävalta) välillä oli enemmän eroja kuritusväkivaltaan liittyvissä asenteissa kuin siinä, 
ilmoitettiinko asiasta viranomaisille. Yleisesti suurin osa kansalaisista ei hyväksynyt kuri
tusväkivaltaa ja vähiten sitä hyväksyttiin vertailun kohteena olevista maista Norjassa, jossa 
kuritusväkivalta on ollut kielletty pisimpään. (Burns ym. 2021.) Systemaattisessa kirjal
lisuuskatsauksessa havaintona on, että kuritusväkivallan kieltäminen lailla vähentää sen 
käyttöä ja asenteet sitä kohtaan ovat myös kielteisemmät. Näin on erityisesti maissa, joissa 
on kattavampi tukijärjestelmä, esimerkiksi useimmat Pohjoismaat. Näissä maissa on tarjol
la vanhemmuuden tuen palveluita eri tavalla kuin maissa, joissa yhteiskunnan tapa kohdata 
tätä ilmiötä perustuu rangaistuksen antamiseen tuen tarjoamisen sijasta. (Zolotor & Puzia 
2010.)
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Vertailtaessa 2010luvun alkupuolella sekä Ruotsissa että Suomessa vanhemmille osoi
tettuja kyselytutkimuksia havaitaan, että suomalaiset vanhemmat hyväksyivät jonkin ver
ran enemmän monia eri fyysisen väkivallan muotoja, esimerkiksi korvapuustin antamisen 
tai lyömisen. Ainoastaan ravistelun hyväksyi suurempi joukko ruotsalaisvanhempia kuin 
suomalaisia. Tämä näkyy myös teoissa, esimerkiksi lapseen tarttumista tai tönimistä oli 
käyttänyt kolmasosa suomalaisista ja neljäsosa ruotsalaisista. Suurin ero oli verbaalisen 
aggressiivisuuden kohdalla, suomalaiset kiroilivat tai äyskivät lapselleen huomattavasti 
ruotsalaisia useammin. (Ellonen 2012.) Emmi Latun (2016) väitöskirjatutkimuksessa osa 
aineiston naisista kuvasi lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa. Kukaan heistä ei ollut saanut 
tuomiota lapseen kohdistuneesta väkivallasta, vaikka he kertoivat eriasteisista teoista luu
napeista ja tukistamisesta läpsimisen ja lyömisen kautta lapsen kuristamiseen ja pään sei
nään lyömiseen. Myös Pia Keiskin ja kumppaneiden (2016) tutkimuksessa äidit kuvasivat 
käyttäneensä sekä verbaalista että eriasteista fyysistä väkivaltaa lapsiaan kohtaan.

Edellä kuvattujen tutkimusten perusteella voi tiivistää, että sekä lapset ja nuoret itse 
että vanhemmat raportoivat lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa. Lasten ja nuorten 
kokemuksia on kartoitettu laajemmin, ja niissä kuvataan myös perheen ulkopuolella koet
tuja väkivallan kokemuksia. Seksuaaliväkivallan kokemukset eri muodoissaan vaikuttaisi
vat olevan huomattavasti yleisempiä nuorisoikäisten kuin pienempien lasten kohdalla, ja 
tekijänä on useimmiten perheen ulkopuolinen henkilö. Kuritusväkivallaksi määrittyvä 
väkivalta vanhemman tekemänä ja heidän itsensä raportoimana kohdistuu pieniin lap
siin, vaikkakin nuorisoikäiset raportoivat myös vanhempien taholta tapahtuvaa väkival
taa. Tämä saa tosin monia erilaisia muotoja, joista henkinen väkivalta on isossa osassa, ja 
juuri nämä teot ja tilanteet jäävät todennäköisemmin viranomaisilta piiloon. Erityisesti 
poliisissa henkistä väkivaltaa käsitellään vähän, sillä kuten aiemmin kuvasin, sitä ei samalla 
tavalla toistaiseksi määritellä rikosluonteiseksi asiaksi kuin fyysistä väkivaltaa. On myös 
mahdollista, että edellä kuvatuissa kyselytutkimuksissa lapset ja nuoret eivät voi raportoida 
kaikkea elämänsä aikana kokemaa väkivaltaa, koska he eivät välttämättä muista kaikkia 
heille tapahtuneita asioita tai miellä niitä väkivallaksi. Seuraavassa luvussa käsittelen po
liisin tilastoissa esiintyvää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa Suomessa samalla kun kuvaan 
suomalaista käytäntöä lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämisessä.

2.2 Lapsiin kohdistuva väkivalta rikosoikeudellisesta 
ja lastensuojelullisesta näkökulmasta

Tässä luvussa kirjoitan siitä, miten lapsiin kohdistuva väkivalta vaatii tarkastelua sekä ri
kosoikeudellisesta että lastensuojelullisesta näkökulmasta. Lähtökohtana voidaan pitää 
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien sopimusta1 (LOS 1989, 19; 32–39 

1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomessa lapsen oi
keuksien sopimus tuli voimaan 1991.
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artikla), joka edellyttää valtioilta toimia lapsen suojelemiseksi kaikenlaiselta väkivallalta. 
Valtion toimien on katettava kaikki osaalueet väkivallan ennaltaehkäisystä ja tunnista
misesta sen tutkintaan ja tarvittaessa oikeuslaitoksen puuttumiseen. Täten lasten suojelu 
heihin kohdistuvalta väkivallalta määrittyy useiden eri organisaatioiden ja hallinnonalo
jen tehtäväksi. Lapsen oikeuksien sopimus (LOS 1989, 3 artikla) määrittelee myös, että 
kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai 
lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on otettava huomioon lapsen etu.

Eri maissa ja erilaisissa yhteiskunnissa lähestytään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vaih
televilla tavoilla. Siihen puututaan ja sitä selvitetään erilaisin kynnyksin ja menetelmin. 
Järjestelmien toimintatavat kuten erilaiset lapseen kohdistuvan väkivallan selvittämisen 
käytännöt ovat sekä alueellisesti että ajallisesti vaihtelevia. Järjestelmissä on monia teki
jöitä, joita säädellään esimerkiksi laein ja ohjeistuksin. Nämä erilaiset järjestelmätekijät 
todentuvat viranomaisten käytännöissä. Lasten vanhemmat ovat mukana työskentelyssä 
eri tavoilla ja eri kohdissa prosesseja riippuen siitä, millä tavoin väkivaltaa kulloinkin sel
vitetään ja missä organisaatioissa asiaa käsitellään. Kuvaan alaluvussa 2.2.3 näitä kansain
välisesti vaihtelevia ja erilaisia lähestymistapoja ja käytäntöjä sekä sitä, mitä niistä tutki
musten kautta tiedetään. Päätoimijoita ovat poliisi ja lastensuojeluviranomaiset, ja tässä 
viranomaisten välisessä yhteistyössä havaittujen ongelmien ja tarpeiden pohjalta on pyritty 
kehittämään monialaista ja moniammatillista Lastenasiaintalomallia, jota kuvaan myös 
tuossa samassa alaluvussa. Tavoitteena on yhtäaikaisesti taata lapselle hänen oikeudellis
ten, suojelullisten sekä hoidollisten tarpeidensa ja oikeuksiensa toteutuminen.

Tutkimukseni kohteena on suomalainen käytäntö, jota kuvaan tarkemmin alaluvus
sa 2.2.2. Lähtökohtaisesti suomalaisessa lastensuojelujärjestelmässä pyritään ensisijaisesti 
tarjoamaan apua ja tukea koko perheelle, jotta lapsen olisi mahdollista elää omassa per
heessään. Tämä periaate on ensisijainen kaikissa lastensuojelua tai sen arviota vaativissa 
tilanteissa, joista epäilty lapseen kohdistunut väkivalta on vain yksi tilanne muiden joukos
sa. Suomessa on myös laaja ja vahvasti säädelty ilmoitusvelvollisuus (Pösö 2011). Lastensuo
jelulaki (417/2007, 5:25§) määrittelee runsaan joukon eri toimijoita, joilla on velvollisuus 
tehdä ilmoitus lastensuojeluun aina, kun he epäilevät lapsen kasvun ja kehityksen vaativan 
lastensuojelutarpeen selvittämistä. Lisäksi samoilla ilmoitusvelvollisuuden alaisilla henki
löillä on velvollisuus tehdä ilmoitus myös poliisille silloin, kun heillä on syytä epäillä, että 
lapseen on kohdistunut tietyn vakavuusasteen mukainen seksuaalirikos tai henkeen tai 
terveyteen kohdistunut rikos. Ennen tämän tutkimuskontekstini tarkempaa kuvausta ja 
muiden maiden vaihtoehtoisia tapoja kirjoitan seuraavassa alaluvussa yleisesti siitä, miten 
tämänkaltaisilla lainsäädännöllisillä toimilla voidaan pyrkiä ohjaamaan ammattilaisten 
toimintaa heidän harkintavaltaansa säätelemällä.
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2.2.1 Ammattilaisten harkinta lapsiin kohdistuvan väkivallan tilanteissa

Ammattilaisten käytettävissä olevan harkinnan laajuus määrittyy sen kautta, ohjataanko 
viranomaisten toimintaa tarkoin säännöin ja ohjeistuksin vai edellytetäänkö tilanteissa 
laajempaa ammatillista arviointia (Meysen & Kelly 2018). Kun esimerkiksi ilmoitusvelvol
lisuus koskee laajaa työntekijöiden joukkoa ja on tarkkaan lailla säädeltyä, ei lasten kanssa 
toimivilla työntekijöillä ole yhtä paljon tilaa ja mahdollisuutta harkita sitä, onko asiasta 
ilmoitettava eteenpäin muille viranomaisille, vai voidaanko asian hoitamista jatkaa omassa 
organisaatiossa. Lapseen kohdistuvan väkivallan epäilytilanteissa harkinnan laajuus vaih
telee maittain ja yhteiskunnittain ja kuten edellä kuvasin, suomalainen ilmoitusvelvolli
suutta koskeva laki painottaa lapseen kohdistuvan väkivallan rikosluonteisuutta ja siten 
sitä ohjataan selvittämään rikostutkinnallisin menetelmin.

Kun lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa lähestytään rikosoikeudellisesta näkökulmasta, py
ritään tätä ongelmaa ratkomaan oikeudellisin keinoin. Se tapahtuu virallisissa oikeuden
käyntiinstituutioissa, joissa korostuvat tarkat menettelysäännöt ja muodollinen oikeuden
mukaisuus. Vaihtoehtoisesti jos ongelmaa lähestyttäisiinkin intressinäkökulman kautta, 
sitä voitaisiin ratkoa instituutioissa, joiden toiminnassa korostuvat enemmän menette
lyllisen oikeudenmukaisuuden elementit. Yksi tällainen tapa olisi ratkoa asiaa sovittelu
menettelyllä. Sovittelua käytetään muun muassa perheoikeudellisissa ratkaisuissa, ja niissä 
on havaittavissa oikeudenkäyntiin verrattuna joustavampia ja luovempia ratkaisuja. Se on 
myös tulevaisuusorientoituneempaa ja osapuolet sitoutuvat ratkaisuihin paremmin. Sovit
telukäytännön kritiikkinä on, että se ei suojaa heikoimpien oikeuksia. (Ervasti 2017, 119, 
122, 144–147.) Rikosoikeudellinen tapa selvittää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa korostaa 
lasten oikeutta olla rikoksen uhri ja toteutuu muodollisten menettelyjen avulla. Tilanteet 
itsessään saattavat kuitenkin olla erityisesti perheen sisäisissä väkivaltaepäilyissä enemmän 
perheoikeudellisen kaltaisia. Ne saattaisivat hyötyä siten myös intressinäkökulman kautta 
tarkastelusta ja siihen sopivasta toiminnasta muodollisen oikeusprosessin sijasta tai rinnal
la. Tämänkaltaiseen harkintaan ei kuitenkaan ole ainakaan yksittäisellä ilmoitusvelvolli
sella työntekijällä mahdollisuutta silloin, kun ilmoitusvelvollisuus painottaa tutkinnallista 
lähtökohtaa.

Tutkimusten perusteella voidaan havaita, että silloin kun työntekijöillä on enemmän 
ammatillista harkintavaltaa lapseen kohdistuneen väkivaltaepäilyn tilanteessa, päätökset 
ilmoituksen tekemisestä ja rikosprosessin käynnistämisestä saatetaan tehdä sattuman
varaisesti, vaikka päätöksillä pyritään aina lapsen etuun (Ashton 1999; 2001; 2004; Heino
nen & Ellonen 2016; Humppi & Ellonen 2010). Viranomaisten päätöksentekoon vaikutta
vat monet eri tilannesidonnaiset seikat. Päätöksentekoa perustellaan esimerkiksi epäiltyyn 
väkivaltaan ja sen riskiin liittyvillä tekijöillä. Epäillyn väkivallan vakavuudella ja lapsen 
iällä on merkitystä tilanteesta tehtävään arvioon. Lisäksi vaikutusta on sillä, miten suuri 
riski työntekijän arvion mukaan on, että väkivaltatilanne mahdollisesti toistuu. Arvioon 
vaikuttaa myös, jos lapsessa on havaittavissa fyysisiä väkivallan jälkiä. Erityisesti väkival
lan tekemisessä käytetty väline, mahdollisen vamman sijainti ja niiden määrä vaikuttavat 
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arvioon. Myös henkilökohtaiset päätöksentekijään liittyvät seikat voivat vaikuttaa siihen, 
miten tilanteessa toimitaan. Jopa yksittäisen työntekijän ominaisuudet ja arvomaailma, 
esimerkiksi näkemys kuritusväkivallan vakavuudesta, vaikuttaa siihen, miten tilannetta 
arvioidaan. (Ashton 1999; 2001; 2004; Jent ym. 2011; Van Haeringen ym. 1998.)

Sosiaalityöntekijät ja muut lasten kanssa työskentelevät viranomaiset ovat aiemmin 
ennen viimeisimpiä muutoksia ilmoitusvelvollisuutta koskevaan lakiin käyttäneet mel
ko laajasti harkintavaltaansa lapsiin kohdistuneiden väkivaltaepäilyjen kohdalla. Noora 
 Ellonen ja Tarja Pösö (2014) ovat havainneet, että työntekijä saattaa epäröidä ilmoituksen 
tekemistä esimerkiksi silloin, jos tilanteessa ei ole riittävästi todisteita. Tällöin työntekijä 
arvioi, että hänellä ei ole niin sanotusti oikeaa syytä tehdä ilmoitusta. Työntekijällä saattaa 
myös olla epätietoisuutta siitä, mitä ilmoituksen jälkeen tapahtuu. Hän pohtii ilmoituksen 
vaikutusta yhtäältä lapseen ja perheeseen, toisaalta lapsen ja perheen kanssa mahdollisesti 
jatkuvan yhteistyön laatuun. Ilmoituksen tekemättä jättäminen saatetaan arvioida lapsen 
edun mukaiseksi, jos työntekijä arvioi oman organisaationsa olevan parempi taho hoita
maan asiaa kuin organisaatio, johon ilmoitus pitäisi tehdä, kuten lastensuojelu tai poliisi.

Samansuuntaisia havaintoja on tehnyt Anna Heinonen (2015b, 43–45) tutkimuk
sessaan, jossa on selvitetty sosiaalityöntekijöiden asemaa lapsiin kohdistuneissa kuritus
väkivaltaepäilyissä. Tutkimuksen mukaan kolmasosasta lastensuojeluun tulleista väki
valta epäilyä koskevista ilmoituksista tehtiin ilmoitus poliisille ja näissä tilanteissa päätöstä 
perusteltiin lastensuojelulain mukaisella ilmoitusvelvollisuudella: poliisin tehtävä on tut
kia, onko rikosta tapahtunut. Kahta kolmasosaa ilmoituksista ei siis ilmoitettu eteenpäin 
poliisille eri syistä. Tutkimusaineistona olivat sosiaalityön asiakirjat, ja sosiaalityönteki
jöiden niihin kirjaamat perustelut pitivät sisällään esimerkiksi näkemyksen tuen ensisijai
suudesta rankaisuun nähden. Ilmoitus poliisille on voitu jättää tekemättä myös tilanteissa, 
joissa lapsessa ei ole ollut näkyviä väkivallan jälkiä tai muutoin on arvioitu, että epäilyn 
heräämisen taustalla on kyse jostakin muusta asiasta, kuten taustalla olevasta vanhempien 
huoltoriidasta. Vanhempien näkökulma ja mielipide asiaan on saattanut myös vaikuttaa 
sosiaalityöntekijän arvioon ja päätökseen tilanteesta, sillä ratkaisevana tekijänä sosiaali
työntekijän toiminnan taustalla on ollut vanhempien kyky sitoutua väkivallan käytön lo
pettamiseen.

Toisaalta myös suomalaisilla poliiseilla on vaihtelevia näkemyksiä kuritusväkivallasta ja 
sen rikosluonteesta. Kaikki eivät välttämättä ole sitä mieltä, että kaikki yksittäisetkin kuri
tustapaukset pitäisi tutkia rikoksina, vaan ennemmin ne voisi jättää lastensuojelun selvitet
täväksi. Yhtäältä poliisit ajattelevat, että heillä on vakavampiakin rikoksia tutkittavanaan, 
toisaalta he perustelevat asiaa perheen näkökulmalla. Yksittäisen kuritustilanteen ajatel
laan vaativan ennemminkin apua kuin rikosprosessia ja sen myötä rankaisua. Rikosproses
sin arvellaan voivan jopa pahentaa perheen tilannetta. Poliisit tuovat selkeästi esiin myös, 
että he eivät tarjoa tukea, he ainoastaan raportoivat näkemästään tuen tarpeesta sosiaalitoi
melle. He myös luottavat ilmoituksen tehneen sosiaalityöntekijän arvioon siitä, onko kyse 
yksittäisestä tapauksesta. Jos kyseessä olisi jatkuvampi lapseen kohdistuva väkivalta, sen 
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arvioidaan vaativan poliisitutkintaa. Tosin osa poliiseista kokee, ettei tällaista arviota voi 
tehdä, ennen kuin asiaa on tutkittu riittävästi. (Heinonen & Ellonen 2016.)

Minna Niemen (2010, 147) poliisityötä lasten parissa käsittelevän tutkimuksen mu
kaan poliisit eivät itse koe lapsen tilanteen laajaalaista selvittämistä poliisitehtävänä. Tut
kimuksen mukaan poliisi ei myöskään tee kaikista perheriidoista ilmoitusta lastensuoje
luun, koska se kasvattaisi ilmoitusmääriä. Poliisi arvioi, että lastensuojelu ei tuolloin ottaisi 
enää vakavasti heiltä tulevia ilmoituksia. (Emt. 96.) Aineisto tosin kuvaa tilannetta vuosi
kymmen sitten, joten tilanne voi olla tämän asian suhteen jo toisen kaltainen. Tällainen 
ajattelutapa viittaa samankaltaiseen järkeilyyn kuin aiemmin kuvatuissa tilanteissa lapsiin 
kohdistuvasta väkivallasta, joissa ammattilainen tekee omaa työtehtäväänsä laajempaa ar
viota toisen ammattilaisen kyvyistä ja toimintamahdollisuuksista tilanteessa.

Noora Ellosen ja Tarja Pösön (2014) arvion mukaan silloin, kun työntekijä käyttää har
kintavaltaansa ja jättää ilmoituksen tekemättä poliisille, eivät kaikki lapsen oikeudet toteu
du, vaan lapsen oikeus olla väkivallan uhri tulee sivuutetuksi. Toisaalta rikostutkintakaan 
ei välttämättä tarjoa ratkaisua tähän. Kun asiaa tarkastellaan ainoastaan rikosoikeudelli
sesta näkökulmasta, ei kynnys syytteen nostamiseen tai tuomion saamiseen läheskään aina 
ylity lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyissä. Erityisesti perheen sisäisissä väkival
taepäilyissä syytettä ei nosteta läheskään aina näytön vähäisyyden vuoksi ja mitä pienem
mästä lapsesta on kyse, sitä todennäköisempää tämä on (ks. Humppi 2010). Anna Heino
sen (2014) tutkimuksessa neljäsosa poliisille tulleista kuritusväkivaltaepäilyistä ei edennyt 
syyttäjälle ja myös näistä puolessa perusteluna oli asian vähäisyys. Jos vanhempi on myön
tänyt kertaluonteisen teon ja asiaa on käsitelty lastensuojelussa, eikä muita huolenaiheita 
ole selvittelyn aikana tullut esiin, asia voidaan tulkita niin lieväksi, että syytettä ei nosteta. 
Myöskään esimerkiksi väsyneitä vanhempia ei haluta kuormittaa raskaalla rikosprosessilla.

Selkeät ohjeistukset ja matalaksi säädetty ilmoitusvelvollisuus pyrkivät siihen, että lap
siin kohdistuva väkivalta tulisi todennäköisemmin viranomaisten tietoon ja selvitettäväksi 
ja kaikki lapsen oikeudet yhtäläisesti toteutetuksi. Edellä kuvattujen tutkimusten mukaan 
aikaisemmin, kun lainsäädäntö mahdollisti laajemman harkintavallan käytön, eri alojen 
ammattilaiset ovat perustelleet omia ilmoittamatta jättämisen ratkaisujaan usein lapsen 
ja perheen näkökulmalla: on esimerkiksi arvioitu, että avun ja tuen tarjoaminen on pa
rempi ratkaisu kuin poliisitutkinnan käynnistäminen. Harkintaa on käytetty erityisesti 
tilanteissa, joissa lapseen kohdistuva väkivalta kuvautuu vanhemman käyttämäksi kuri
tusväkivallaksi, vakavampien tilanteiden kohdalla harkintaa ei käytetty samassa laajuu
dessa. Vanhemmuustaidoissa opastaminen ja tiedon jakaminen vaihtoehtoisista kasvatus
keinoista voivat olla hyvinkin merkittäviä toimia muutoksen aikaansaamiseksi tilanteissa, 
joissa vanhempi käyttää fyysisiä kurituskeinoja (CombsOrme & Cain 2008), joten nämä 
perustelut eivät ole täysin vailla pohjaa. Tosin taas tilanteiden sattumanvaraisuuden ja mo
ninaisten ammattilaisten harkintaan vaikuttavien tekijöiden kautta tarkasteltuna lapsen 
oikeuksien toteutuminen voi olla vaarassa ilman mahdollisimman yksiselitteistä lainsää
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däntöä. Seuraavaksi kuvaan, millainen tilanne Suomessa tällä hetkellä on ja miten lapsiin 
kohdistuvaa väkivaltaa täällä selvitetään.

2.2.2 Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvittäminen Suomessa

Viranomaisyhteistyö lähtökohtaisena periaatteena epäilyjä selvitettäessä

Suomessa lapsille ja perheille tarjotaan useita erilaisia sosiaali ja terveydenhuollon palve
luita vanhempien kasvatustehtävän tukemiseksi. Aiemmin kuvatun laajan ilmoitusvelvol
listen joukon sekä moninaisten ilmoitustenalaisten tilanteiden vuoksi ilmoitusvelvollisuu
den piiriin kuuluvilta ammattilaisilta ei edellytetä omaa laajempaa harkintaa tilanteissa, 
joissa lapseen epäillään kohdistuneen väkivaltaa, vaan ilmoitus on tehtävä matalalla kyn
nyksellä sekä lastensuojeluun että poliisille.

Vuodesta 2012 lähtien kaikilla lastensuojelun ilmoitusvelvollisilla on ollut velvollisuus 
ilmoittaa lastensuojelun lisäksi suoraan myös poliisille, kun on syytä epäillä lapseen koh
distunutta seksuaalirikosta. Suora ilmoitusvelvollisuus poliisille laajeni huhtikuussa 2015 
koskemaan myös lapseen kohdistuneita henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia, joissa 
enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. (Lastensuojelulaki 417/2007, 5:25§.) Käy
tännössä tämä pitää sisällään pahoinpitelyrikokset, mutta ei koske lievän pahoinpitelyn 
rikosnimikettä. Kuitenkin sosiaaliviranomaisella on oikeus myös lievemmissä tapauksissa 
ilmoittaa asiasta poliisille. Rikoksen tunnusmerkistön määrittely kuuluu poliisille ja syyt
täjälle, joten käytännössä hyvin moninaisissa väkivaltaepäilyissä on tarpeen vähintäänkin 
konsultoida näitä viranomaisia. Poliisilla taas on velvollisuus tutkia asia, kun se saa tietoon
sa epäillyn rikoksen, joskin tietyin perustein esimerkiksi hyvin vähäinen rikosepäily on 
mahdollista jättää tutkimatta (esitutkintalaki 805/2011, 3:3§; 9§; 10§).

Luvussa 2.1 mainittujen lapsiuhritutkimusten mukaan trendi on ollut laskeva niin koe
tun fyysisen väkivallan kuin seksuaalisen hyväksikäytön osalta ensimmäisestä kyselystä 
1988 (Sariola 1990) viimeisimpään vuonna 2013 (Fagerlund ym. 2014) toteutettuun kyse
lyyn. Nämä tutkimustulokset siis viittaavat siihen, että väkivalta olisi vähentynyt, kun taas 
poliisin tietoon tulleiden ilmoitusten määrä on samalla aikavälillä kasvanut. Tämä voi se
littyä edellä kuvattuun ilmoitusvelvollisuuteen liittyvien lainsäädäntömuutosten aiheutta
malla ilmoitusalttiudella ja ammattilaisten kouluttamisella: ilmiö tiedostetaan paremmin 
ja se on myös ollut enemmän esillä julkisessa keskustelussa. (Ellonen ym. 2019.) Länsiaust
ralialaisessa tutkimuksessa on havaittu, että ensimmäisenä vuonna ilmoitusvelvollisuuteen 
liittyvän lain voimaan tulon jälkeen ilmoitusten määrän kasvu oli merkittävää. Kasvua oli 
havaittavissa myös seuraavana vuonna, sen jälkeen oli nähtävissä tasaantumista. (Mathews 
ym. 2016.)

Seuraavasta taulukosta (taulukko 1) käy ilmi poliisille ilmoitettujen rikosepäilyjen 
luku määrien kehitys Suomessa vuosikymmenen ajalta sekä seksuaalirikosten että pahoin
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pitelyrikosten osalta niissä tapauksissa, joissa asianomistaja eli epäillyn uhrin asemassa ole
va henkilö on alle 18vuotias.

Taulukko 1. Poliisille ilmoitetut alaikäisiin kohdistuvat väkivaltarikokset koko maassa (Poliisin 
tulostietopalvelu PolStat 2019)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksuaalirikokset yhteensä 1270 1479 1812 2103 1953 1844 1812 1884 1928 2313

Lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö

801 933 1012 1067 1008 876 901 870 844 1001

Törkeä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö

73 65 163 251 258 322 266 274 278 387

Pahoinpitelyrikokset  
yhteensä

5236 5424 6389 6141 5504 5242 6110 6715 6933 6844

Pahoinpitely 3552 3774 4403 4400 3974 3673 4509 4924 5097 5113

Lievä pahoinpitely 1487 1452 1779 1550 1366 1421 1448 1652 1652 1579

Poliisin tilastojen (Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat 2019) mukaan vuosina 2009–
2018 kaikista poliisin tietoon tulleista ilmoituksista, joissa kohteena on ollut alaikäinen, 
seksuaali rikosten osalta käytetään eniten nimikettä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. 
Toiseksi eniten epäilyjä on kirjattu törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön nimik
keellä. Muita rikosnimikkeitä käytetään vähemmän ja vuosien saatossa myös jotkin rikos
nimikkeet ovat vanhentuneet ja poistuneet rikoslaista, eikä niitä ole täten enää viimeisim
pinä vuosina kirjattu. Noora Ellonen ja kirjoittajakumppanit (2019) toteavat, että sekä 
esitutkinta että pakkokeinolakia on uudistettu vuonna 2011 ja rikoslakiin on myös lisätty 
nimikkeitä. Kuvauksia on muutettu ilmiön muutokseen vastaamiseksi. Esimerkiksi vuon
na 2011 on alettu soveltaa niin kutsutun groomingilmiön myötä rikosnimikettä ”lapsen 
houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin” (rikoslaki 39/1889, 20:8b§).

Kaikkien alaikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosepäilyjen ilmoitusten lukumääris
sä on ollut kasvua ensin vuodesta 2009 vuoteen 2012 saakka. Tämän jälkeen luvut ovat 
tasaantuneet ollen yhteensä hiukan alle kaksi tuhatta ilmoitusta vuodessa. Vuonna 2018 
ilmoituksia on tullut poliisin tietoon 2 313, ja se on korkein lukema tällä vuosikymmenen 
tarkastelujaksolla. Pahoinpitelyepäilyjen lukumäärät ovat suuremmat kuin seksuaalirikos
epäilyjen, ja eniten nimikkeistä käytössä on perusmuotoinen pahoinpitely. Lievän pahoin
pitelyn nimikettä käytetään jonkin verran, kun taas törkeitä pahoinpitelyepäilyjä kirjataan 
vuosittain alle sata. Taulukon luvut pitävät sisällään kaikki epäilyt, myös esimerkiksi nuor
ten keskinäiset pahoinpitelytilanteet, ei ainoastaan aikuisen alaikäiseen kohdistamat teot. 
(Poliisin tulostietopalvelu PolStat 2019.)

Vanhempien näkökulmasta lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen rikostutkintaprosessia 
tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota myös poliisin esitutkintaan käyttämään ai
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kaan lapsiin kohdistuneiden väkivaltarikosepäilyjen osalta. Esitutkintaaika kuvastaa sitä, 
miten kauan prosessi on selvittämisen osalta kesken ja sen myötä sillä saattaa olla vaiku
tusta jollakin tapaa lapsen ja perheen elämään. Tarkasteltaessa poliisin tilastoista (Poliisin 
tulostietopalvelu PolStat 2019, ks. taulukko 2) tutkintaaikojen keskiarvoja sekä lapsiin 
kohdistuneissa seksuaalirikoksissa että pahoinpitelyrikoksissa voi todeta, että tutkintaan 
käytetty aika vuorokausissa on vuosikymmenen aikana ollut nousujohteinen. Lapsiin koh
distuneiden seksuaalirikosepäilyjen tutkintaprosessit ovat keskimääräiseltä kestoltaan hiu
kan pidempiä kuin kaikissa, myös aikuisten välisissä, seksuaalirikoksissa yhteensä.

Taulukko 2. Tutkinta-aika vuorokausissa, mukana kaikki asianomistajat (Poliisin tulostietopalvelu 
PolStat 2019)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksuaalirikokset yhteensä 159 168 160 117 179 210 229 226 220 231

Lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö

175 209 165 197 227 276 286 290 284 263

Törkeä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö

170 244 363 68 181 162 218 225 277 294

Pahoinpitelyrikokset  
yhteensä

108 110 103 117 131 148 153 155 163 170

Pahoinpitely 120 122 112 128 142 163 167 167 173 181

Lievä pahoinpitely 78 79 77 86 103 109 113 123 136 138

Tarkasteltaessa rikostutkintaprosessia Noora Ellonen ja kumppanit (2019) näkevät yhtenä 
selityksenä pidentyneille esitutkintaajoille mahdollisen tapausten haasteellisuuden, mutta 
myös riittämättömät resurssit tutkinnassa. Aikaisemman tutkimuksen (Humppi & Ello
nen 2010) mukaan on havaittavissa viitettä siitä, että lapsiin kohdistuvat rikokset eivät ole 
olleet ensisijainen resursoinnin kohde poliisin työssä.

Suomalaisen lainsäädännön mukaan lapsiin kohdistuva väkivalta määrittyy rikostut
kinnallisesti selvitettäväksi monenlaisissa väkivaltaepäilytilanteissa. Rikosoikeudellises
sa prosessissa lapsen etu ei ole asian ratkaisua ohjaava periaate (Hirvelä 2006), vaan sitä 
hallitsevat omat periaatteensa ja lainalaisuutensa. Siksi lapsiin kohdistuva väkivalta ei voi 
olla vain rikosoikeudellisesti lähestyttävä asia, vaan näissä tilanteissa tarvitaan viranomais
yhteistyötä erityisesti sosiaalitoimen kanssa, jotta luvun alussa mainittu lapsen oikeuksien 
sopimuksen vaatima lapsen etu toteutuisi kokonaisuudessaan myös viranomaistoiminnas
sa. Sosiaalitoimen vastuita ja toimenpiteitä määrittää oma lainsäädäntönsä ja toimintakult
tuurinsa, kun lastensuojeluilmoitus lapseen kohdistuneesta väkivallasta on tehty.

Lastensuojelun tehtävää tilanteessa voi kuvata lapsikeskeisenä riskiarviona, joka voi to
teutua hieman eri tavoin eri maissa riippuen siitä, millaisista lähtökohdista käsin lasten
suojelutyötä toteutetaan. Näistä kirjoitan lisää seuraavassa alaluvussa. Lastensuojelun vel
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vollisuutena voidaan nähdä lapsen hyvinvoinnin edistäminen laajemmin, sen toiminnan 
ei pitäisi pyrkiä ainoastaan riskien välttämiseen (Munro 2008, 59). Pohjoismaisesta näkö
kulmasta lapsikeskeistä riskiarviota voidaan kuvailla Maria Erikssonin (2017) esittämän 
mallin mukaisesti. Hän kuvaa lapsikeskeisen riskiarvion vaativan kolmea tasoa tilanteissa, 
joissa lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Aluksi on tehtävä arvio välittömästä vaarasta 
ja toimittava tarvittaessa sen mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lapsen ja epäillyn 
väkivallan tekijän erottamista toisistaan. Seuraavalla tasolla arvioidaan lapsen tilannetta ja 
turvallisuutta laajemmin selvittämällä lapsen suojelun ja palveluiden tarvetta. Tämä teh
dään sekä tukemalla lasta että kuuntelemalla häntä. Kolmas riskiarvioinnin näkökulma on 
väkivallan vaikutus lapseen ja hänen toipumisensa. Tämä sisältää pitempiaikaisen arvion 
muun muassa uudelleentraumatisoitumisesta ja tämän perusteella on suunniteltava sekä 
arvioitava tukitoimien ja mahdollisen hoidon tarvetta myös väkivaltaepäilyn selvittämi
sen jälkeen. Suomalainen ohjeistus eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastensuoje
lun käsikirja määrittelee sosiaaliviranomaisen tehtäväksi väkivaltaepäilytilanteessa lapsen 
lastensuojelun tarpeen arvioinnin, tukitoimien järjestämisen sekä lapsen turvallisuuden 
varmistamisen. Rikosepäilyn aikana tehtävänä on arvioida lapsen tilannetta, lapsen ja per
heenjäsenten tuen ja hoidon tarvetta sekä tarvetta sijoittaa lapsi kodin ulkopuolelle. (THL 
2021.)

Seuraavassa kuviossa esitän eri viranomaistoimijoiden prosessit suomalaisessa toimin
takäytännössä sekä sen, miten tutkimukseni konteksti ja näkökulma näihin asettuvat.

Kuvio 1. Prosessikaavio lapseen kohdistuvan väkivaltaepäilyn etenemisestä viranomaistahoissa 
suhteutettuna tutkimuksen kontekstiin ja näkökulmaan
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Poliisin ja sosiaalitoimen keskinäisen yhteistyön lisäksi viranomaisyhteistyötä on tehtävä 
tapauskohtaisesti myös terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon kesken. Myös poliisin 
ja syyttäjän välinen yhteistyö on tärkeää. (Ellonen & Rantaeskola 2016, 23.) Suomessa 
terveyden huollolla on oma erityinen asemansa lapsiin kohdistuneiden väkivaltaepäilyjen 
selvittämisessä, kuten yllä olevasta kuvasta ilmenee. Kuvaan seuraavaksi yliopistosairaa
loiden yhteydessä toimivien Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden toimintaa osana viran
omaisyhteistyötä sekä yleisemmin että erityisesti tutkimukseni kohteena olevien vanhem
pien näkökulmasta.

Lasten oikeuspsykiatrian yksiköt väkivaltaepäilyn selvittämisen paikkoina

Suomessa on edetty moniammatillisten ja monialaisten toimintakäytäntöjen kehittämi
sessä hieman eri tavoin kuin vaikkapa muissa Pohjoismaissa. Kuvailen näitä pohjoismai
sia Barnahusmallin mukaisia käytäntöjä tarkemmin seuraavassa luvussa eli luvussa 2.2.3. 
Suomeen on rakentunut järjestelmä, jossa poliisi, syyttäjä tai tuomioistuin voi tarvittaessa 
pyytää virkaapua yliopistosairaaloihin sijoittuvilta Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiltä 
lapsiin kohdistuneiden väkivaltarikosepäilyjen selvittämisessä (Laki lapseen kohdistuneen 
seksuaali ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä 1009/2008). Yksiköt voi
daan tulkita suomalaiseksi versioksi pohjoismaisesta Barnahusmallista (Korkman ym. 
2017), sillä ne perustuvat monialaiseen yhteistyön tekemiseen lapsiin kohdistuneiden väki
valtaepäilyjen selvittämiseksi.

Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden synty ja kehitys juontaa juurensa havaintoihin, 
että lasten haastattelu heihin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen yhteydessä ei ole aina ollut 
riittävän laadukasta. Puutteet haastattelutekniikoissa huomioitiin sekä mediassa että tut
kijapiireissä (Korkman ym. 2017). Puutteita oli sekä haastattelijoiden taidoissa suorittaa 
haastattelu riittävän hyvin, että heidän saamassaan ohjauksessa (Korkman 2006) ja myös 
lainsäädäntö asetti haasteita käytännöille (Hirvelä 2006). Lasten kanssa työskentelevillä 
ammattilaisilla havaittiin ennakkoluuloja liittyen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
yleensä sekä sen selvittämisen käytäntöihin. Psykologit, psykiatrit ja sosiaalityöntekijät 
käyttivät menetelmiä, jotka eivät vastanneet ajantasaista tieteellistä tietoa asiasta. (Finni
läTuohimaa 2009.) Edellä kuvatut oikeuspsykologian ja oikeustieteen alojen tutkimukset 
vaikuttivat keskitettyjen, lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämiseen erikoistuneiden 
yksiköiden ja niiden toimintaa ohjaavan lainsäädännön syntyyn ja siten ne ovat ohjanneet 
niitä painopisteitä, joiden varassa lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden kehittämistä on teh
ty (ks. Korkman ym. 2017).

Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä (1009/2008) 
tuli voimaan vuonna 2009 ja sen soveltamisalaa laajennettiin vuoden 2014 alusta koske
maan myös lapseen kohdistuneita pahoinpitelyepäilyjä. Laki määrittelee soveltamisalak
seen alle 16vuotiaat lapset ja erityistapauksissa myös alle 18vuotiaat lapset. Laissa määri
tellään lapseen kohdistuneen seksuaali ja pahoinpitelyrikosepäilyn selvittämisen ja haitan 
arvioinnin kustannukset valtion maksettavaksi. Lapsiin kohdistuneiden väkivaltaepäilyjen 
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selvittämistä ovat ohjanneet vuodesta 2003 lähtien laaditut ja päivitetyt valtakunnalliset 
ohjeistukset kuten Stakesin suositus lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn 
selvittämisestä sosiaali ja terveydenhuollolle (Taskinen 2003; 2008) sekä Poliisiammatti
korkeakoulun oppikirjat (Ellonen 2013; Ellonen & Rantaeskola 2016), joissa tutkintaa oh
jeistetaan poliisityön näkökulmasta. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimi
sesta on annettu myös Käypä hoito suositus, mutta tämä suositus on toistaiseksi poistettu 
vuoden 2020 maaliskuussa mahdollista päivittämistä ja uuden sijaintipaikan määrittelyä 
varten.

Poliiseja ohjeistetaan pyytämään virkaapua Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiltä esimer
kiksi lapsen kuulemiseksi esitutkintaa varten tai sen arvioimiseksi, onko tiedossa olevien 
asioiden perusteella ylipäänsä syytä epäillä rikosta. Myös kevyempiä yhteistyön muotoja 
kuten asiantuntijoiden konsultaatiota ja työparina toimimista kehotetaan harkitsemaan. 
Samoin harkintaa toivotaan tehtävän siinä kohdin, kun pohditaan, tarvitaanko tutkimuk
sista kirjallista lausuntoa, jotta esitutkinta ei virkaapupyynnön pyytämisen myötä tur
haan pitkittyisi. Lapsen kuulemista voidaan pyytää esimerkiksi silloin, kun kyseessä on 
pieni lapsi, hänellä on kehitysviiveitä tai hän on traumatisoitunut tai voi muutoin huonosti. 
Lisäksi yksiköissä tehdään luotettavuuden arvioita poliisien suorittamista lasten haastatte
luista. (Ellonen & Rantaeskola 2016, 37–38, 98–100.)

Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden toimintaa on tutkimuksellisesti selvitetty hy
vin vähän. Harvat tieteelliset tutkimukset painottuvat Helsingin yksikön tuottamiin 
aineistoihin. Julia Korkman ja kumppanit (2017) kuvaavat yksikössä vuosina 2006–2012 
käsiteltyjen tapausten keskittyvän iältään pieniin lapsiin. Kaiken kaikkiaan yksikössä 
haastatellut lapset olivat iältään 3–16vuotiaita, mutta heistä 55 prosenttia oli alle 7vuoti
aita. Puolessa epäillyistä seksuaalisista hyväksikäytöistä epäilty oli joko lapsen biologinen 
isä (45 prosenttia) tai isäpuoli (5 prosenttia). Pahoinpitelyepäilyissä yleisimmin epäiltiin 
isää, toiseksi eniten äitiä. Tämän tutkimuksen ja kokemustiedon perusteella voi todeta, 
että yksiköissä selvitetään keskimääräistä enemmän juuri perhesuhteiden sisäisiä epäily
jä, jos verrataan aiemmin luvussa 2.1 läpikäytyihin lukuihin yleisesti lapsiin kohdistuvan 
väkivallan luonteesta sekä väkivallan tekijöistä. Erityisesti seksuaalisen väkivallan osalta 
yksiköissä perheen sisäisten epäilyjen suhteellinen määrä on suuri verrattuna siihen, että 
lasten ja nuorten raportoimana tämänkaltaiset kokemukset ovat erittäin harvinaisia. On 
siis mahdollista, että kaikki yksiköihin selvitettäväksi päätyvien epäilyjen kohdalla ei ole 
kyse rikoksesta, vaan epäily on voinut saada alkunsa jostakin muusta syystä.

Edelliset seikat huomioiden ei olekaan yllättävää, että lasten oikeuspsykiatrian Helsin
gin yksikössä selvitetyistä tapauksista suurin osa joko jäi lopputulemaltaan epäselväksi tai 
epäily ei saanut vahvistusta yksikössä tehdyissä tutkimuksissa. (Korkman ym. 2017; Laaja
salo ym. 2018.) Julia Korkmanin ja kumppaneiden (2017) tutkimuksen mukaan neljäsosas
sa tapauksista rikosepäilyä oli edeltänyt huoltajuusriita. Näitä tarkemmin analysoitaessa 
havaittiin, että näissä tilanteissa epäily on saattanut syntyä lapsen ja vanhemman välisissä 
keskusteluissa vanhemman johdattelevan keskustelutyylin seurauksena tai lapsen käyt
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täytymisestä tai oireilusta on saatettu tehdä virhetulkintoja. (Laajasalo ym. 2018.) Kan
sainvälisesti asiaa tarkastellessaan Michael Saini ja kumppanit (2020) toteavat, että viimei
simmän 15 vuoden ajalta saatu tutkimustieto viittaa siihen, että huoltoriidan yhteydessä 
ilmoituksia lapsiin kohdistuvasta väkivallasta tehdään usein. Tämä voi selittyä sillä, että 
huoltoriitatilanne voi nostaa esiin väkivallan, joka on alkanut jo aiemmin, tai väkivalta voi 
alkaa tilanteen yhteydessä. Kuitenkin riski perusteettomalle epäilylle on huoltoriitatilan
teissa jonkin verran kohonnut, ja myös vieraannuttamistyyppistä käytöstä esiintyy näissä 
tilanteissa. Vieraannuttamisen käsite on melko tuore, se on noussut enemmän keskuste
luihin viimeisen vuosikymmenen aikana. Sille ei ole olemassa yhtä hyväksyttyä ja jaettua 
määritelmää, mutta yhtenä määritelmänä vieraannuttaminen on erotilanteessa esiintyvää 
toisen vanhemman prosessinomaista käyttäytymistä, jonka seurauksen lapsen ja toisen 
vanhemman vuorovaikutussuhde vaikeutuu tai jopa katkeaa kokonaan. Vieraannuttavan 
vanhemman käyttäytyminen voi olla joko tahallista tai tahatonta. (HäkkänenNyholm 
2010; 2017.)

Olen tehnyt yliopistosairaaloihin sijoittuvista Lasten oikeuspsykiatrian yksiköistä selvi
tyksen, jossa avaan niiden historiaa ja toimintaa tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin 
tässä monografiassa (Julin 2018). Pyrin tässä yhteydessä kuvaamaan yksiköiden toimintaa 
siitä näkökulmasta, mikä on erityisesti tutkimukseni näkökulmana olevien vanhempien 
kannalta olennaista. Islannin lastenasiaintalossa käytetystä oikeuspsykologisen haastatte
lun haastattelurungosta on otettu mallia tutkinnan tekemiseksi suomalaisissa yksiköissä. 
Suomen käytäntö on poikkeuksellinen moniin muihin maihin verrattuna juuri sen osalta, 
että lasten haastatteluja toteuttavat tarvittaessa lasten kehityksen asiantuntijat, pääsään
töisesti psykologit, ei ainoastaan poliisi. (Julin 2018; Korkman ym. 2017.) Perinteisesti 
yksikössä tapahtuva tutkimusprosessi on noudattanut alkuperäisen Sosiaali ja terveys
ministeriössä laaditun mallisopimuksen vaiheita. Epäilyn selvittäminen on käynnistynyt 
virkaapupyynnön saapumisen jälkeen viranomaisneuvottelulla, jossa yksikön työntekijät, 
asiaa tutkiva poliisi sekä kunnan sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä ja mahdollisesti myös 
syyttäjä ovat kokoontuneet käymään läpi asiaan liittyviä tietoja ja tekemään yhteistä suun
nitelmaa tutkintatoimien etenemisestä. Sen jälkeen yksikössä on tehty tarvittavat toimet 
kuten vanhempien ja lapsen haastattelut. Pääosin lasta on haastateltu yhdestä kolmeen ker
taan. Tähän ovat vaikuttaneet esimerkiksi lapsen ikä, epäilyn luonne ja mahdollinen pitkä 
välimatka, joka lapsella ja perheellä on yksikköön tai haastattelupaikkaan. Myös somaat
tinen lääkärintutkimus on tehty tarvittaessa. Tämän jälkeen viranomaiset ovat saattaneet 
kokoontua uudelleen neuvotteluun käymään läpi tutkinnassa esiin tulleita seikkoja. (Julin 
2018.)

Kaiken kaikkiaan eri yksiköissä tehdään lapsiin kohdistuneiden rikosepäilyjen selvit
tämisprosesseja vaihtelevasti. Toiminta vaihtelee myös sen osalta, kuinka paljon ja missä 
vaiheissa prosessia lasten vanhempia tai muita lapsista huolta pitäviä aikuisia tavataan. 
Yksiköiden toiminnan alkuaikoina vanhempia haastateltiin usein yksikössä ennen lapsen 
oikeus psykologista haastattelua osana esitutkintaa. Haastattelun tarkoituksena oli kerätä 
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tietoa yhtäältä väkivaltaepäilystä, toisaalta lapsesta sekä hänen kasvustaan ja kehitykses
tään lapsen haastattelun toteuttamisen ja epäilylle vaihtoehtoisten selitysten pohtimisen 
tueksi. Vuonna 2013 julkaistussa ja sittemmin ainakin toistaiseksi käytöstä poistetussa 
Käypä hoito suosituksessa ohjeistettiin hyvinkin tarkkaan runko ja sisältö näille vanhem
pien haastatteluille. Lasten oikeuspsykiatrian yksikössä selvittämistä tekevän työryhmän 
on oltava moniammatillinen. Yksiköissä on valtakunnallisesti hieman vaihdellen sekä 
lasten psykiatreja että somaattisia lääkäreitä, sairaanhoitajia, psykologeja ja sosiaalityön
tekijöitä. Vanhempien tapaamisesta ja yhteydenpidosta heidän kanssaan huolehtivat pää
asiassa sosiaali työntekijät ja joissakin yksiköissä myös sairaanhoitajat. (Julin 2018.)

Esitutkintalain (805/2011, 4:3§) uudistumisen yhteydessä vuodesta 2011 eteenpäin van
hempien haastattelut jäivät sellaisenaan pois lähes kokonaan yksikön prosessista, ja van
hempien asema yksikön prosessissa muuttui. Lain perusteella rikoksesta epäillyllä henkilöl
lä on oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen. Katsottiin, että vanhempien 
haastatteluja ei voida toteuttaa yksiköissä ennen kuin poliisi on käynyt vanhempien kanssa 
läpi heidän asemansa ja oikeutensa esitutkinnassa. Täten vanhempien ensimmäiset kon
taktit ja epäilyn selvittämiseen liittyvät toimet tapahtuvat useimmiten poliisin kanssa. 
(Julin 2018.)

Tällä hetkellä joissakin yksiköissä vanhempia saatetaan silti tavata useaan kertaan pro
sessin eri vaiheissa vanhempien tukemiseksi. Toisissa yksiköissä tai tilanteissa vanhempia ei 
välttämättä tavata prosessiin liittyen lainkaan tai heihin saatetaan olla korkeintaan puhe
linyhteydessä. Jos vanhempi saattaa lapsensa oikeuspsykologiseen haastatteluun, kontakti 
voi liittyä vanhemman ohjeistamiseen lapsen saattamiseksi. Palautetta annetaan perheen
jäsenille myös vaihtelevasti ja palautteen annolla voidaan tarkoittaa moninaisia asioita. 
Yksiköstä voidaan antaa palautetta perheenjäsenille joko tutkintaprosessista tai prosessin 
aikana kerätyn tiedon pohjalta annetaan arvio lapsen mahdollisen hoidon tarpeesta. Pa
laute voi pitää sisällään molemmat edellä mainitut seikat, mutta on myös mahdollista, että 
yksiköstä ei anneta palautetta suoraan perheenjäsenille ollenkaan, vaan se koetaan enem
män poliisin tehtäväksi.

Rikosepäilyn selvittämiseen liittyen poliisi yleensä jatkaa esitutkintatoimia kuten kuu
lustelee epäillyn näyttäen lapsen haastattelutallenteet epäillylle, kun prosessi yksikössä on 
saatu päätökseen. Epäillyllä on ollut mahdollisuus esittää lapselle lisäkysymyksiä, ja ne on 
toteutettu myös Lasten oikeuspsykiatrian yksikössä, mikäli ne on arvioitu sellaisiksi, että 
ne on voitu lapselle esittää. Tarvittaessa yksikkö on kirjoittanut tutkimuksista lausunnon 
esitutkintaa varten. Yksiköissä tehtävä prosessi on niiden toiminnan alkuvuosiin verrattu
na toiminnan kehittyessä sekä resurssien kasvaessa nopeutunut. Osin hallituksen esitykses
sä asetettuun kahden kuukauden tavoitekestoon on päästy. Selvityksen mukaan yksiköiltä 
on toimintavuosien 2009–2015 välisenä aikana pyydetty virkaapua noin 15–25 prosentissa 
kaikista poliisille tulleista ilmoituksista seksuaalirikostapauksissa. Vuosien myötä tapah
tunut kasvu yksiköihin saapuvien virkaapupyyntöjen määrässä sekä virkaapupyyntöjen 
sisällöllinen monimuotoistuminen ovat luoneet tarpeen muokata ja kehittää yksiköiden 
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toimintakäytäntöjä. Yhtenä tavoitteena on ollut entistä useamman väkivaltarikosepäilyn 
kohteeksi joutuneen lapsen tilanteen arviointi Lasten oikeuspsykiatrian yksikön asian
tuntemusta hyödyntäen. (Julin 2018.) Edelleen yksikköön tulevat prosessit saattavat nou
dattaa edellä kuvattua kaavaa koko prosessin osalta, mutta kevyemmät työskentelymallit 
kuten konsultatiivinen toiminta ovat vallanneet alaa vuosi vuodelta enemmän yksiköiden 
toiminnassa.

Pääsääntöisesti lapsen huoltajalla, edunvalvojalla tai muulla laillisella edustajalla on 
 oikeus olla läsnä alle 15vuotiaan kuulustelussa. Asiaa tutkiva poliisi voi kuitenkin kieltää 
läsnäolon, jos henkilöä epäillään kyseisestä rikoksesta tai läsnäolo voisi muutoin vaikeuttaa 
rikoksen selvittämistä. Kuulustelusta on ilmoitettava etukäteen ja ainakin yhdelle edusta
jalle on varattava tilaisuus olla läsnä kuulustelussa. Tästä voidaan poiketa kuitenkin, jos 
ilmoittaminen ja tilaisuuden varaaminen eivät ole rikostutkinnallisista syistä mahdollisia. 
(Esitutkintalaki 805/2011, 7:14§; 15§.) Käytännössä lasten oikeuspsykologiset haastattelut 
pyritään tekemään siten, että vanhempi ei ole läsnä konkreettisessa haastattelutilanteessa, 
vaikka häntä ei epäiltäisikään lapseen kohdistuneesta rikoksesta. Lapsen paikalle saatta
nut vanhempi voi esimerkiksi odottaa aulassa, kun lasta haastatellaan toisessa huoneessa. 
Jos taas vanhempi itse tai hänen puolisonsa on epäiltynä lapseen kohdistuneeseen rikok
seen, lapselle määrätään pääsääntöisesti aina edunvalvoja esitutkintalain (805/2011, 4:8§) 
mukaisesti. Sen mukaan tuomioistuimen on määrättävä alle 18vuotiaalle asianosaiselle 
esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunval
voja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja 
jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Edunvalvojakäytännöt ovat tällä 
hetkellä hyvin vaihtelevia ja edunvalvojan määrääminen ei välttämättä tarkoita, että hän 
olisi vanhemman sijasta esimerkiksi konkreettisesti mukana lapsen tutkintatoimien to
teuttamisessa.

Kun lapseen kohdistuva väkivaltaepäily herää aikuiselle, yleisesti aikuisia ohjeistetaan 
toimimaan tilanteessa neutraalisti ja lapselta pitäisi välttää aktiivista kyselyä, mutta häntä 
voi rohkaista kertomaan lisää, mikäli hän kertoo asiasta spontaanisti. Käyty keskustelu 
olisi hyvä kirjata, eikä aikuisten kesken pitäisi puhua asiasta lapsen kuullen. Lapsen kanssa 
ei myöskään pitäisi keskustella omaaloitteisesti asiasta ennen poliisitutkintaa. (Ellonen & 
Rantaeskola 2016, 89–90; THL 2021.) Näillä ohjeistuksilla pyritään suojelemaan tutkin
nan onnistumista siten, että lapsen mahdolliseen kertomaan oikeuspsykologisessa haastat
telussa ei olisi joko tahallisesti tai tahattomasti vaikutettu ennen sen toteuttamista. Lisäksi 
ohjeistuksilla ja säännöksillä pyritään myös siihen, että esitutkinnassa epäillyn asemassa tai 
muutoin eturistiriidassa oleva henkilö ei saisi tietoa tutkinnasta liian varhaisessa vaiheessa. 
Tällöin epäilty voisi potentiaalisesti vaikeuttaa tutkinnan suorittamista.

Kuvaamani suomalainen nykykäytäntö, jossa virkaapua pyydetään Lasten oikeus
psykiatrian yksiköistä, on kehittynyt lyhyessä ajassa paljon ja erityisesti sen rikostutkin
nallista puolta on kehitetty systemaattisemmin ja pitkäjänteisemmin. Kehittämistyön 
tuloksena lasten oikeuspsykologisten haastattelujen laatu on kansainvälisesti vertaillenkin 
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hyvää ja yhteistyö poliisin kanssa monin paikoin erittäin toimivaa. (Julin 2018; Korkman 
ym. 2017.) Tällä hetkellä kehittämistä tehdään Sosiaali ja terveysministeriön ohjaamana ja 
rahoittamana sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana Barnahushank
keena. Hankkeessa pyritään valtakunnallistamaan monialaisen yhteistyön ja eri viran
omaisten tiedonjaon mallit, joita on kehitetty sekä aiemmassa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen työskentelyssä että Lasten oikeuspsykiatrian yksiköissä. Kehittämisen kohteina 
ovat muun muassa lapsen ja perheen tuki ja hoitopolut sekä lastensuojelun asema viran
omaisyhteistyössä ja sen entistä parempi yhteistyö rikostutkinnallisen prosessin kanssa. 
(THL 2020.) Tutkimukseni kohteena oleva vanhempien näkökulma prosessiin on siis 
toistaiseksi ollut vähäisemmällä huomiolla myös käytäntöjen kehittämistyössä, mutta nyt 
ja tulevaisuudessa siihenkin kiinnitetään enemmän huomiota. Tutkimukseni aineisto on 
kerätty ajalta, jolloin monet tässä luvussa kuvatut perusperiaatteet ja ohjeistukset ovat 
 ohjanneet toimintaa. Barnahushanke ei ollut vielä käynnistynyt, joten perheenjäsenten 
näkökulma ei ollut vielä samalla tavalla laajaalaisemmin esillä keskusteluissa kuin mitä se 
jo tätä kirjoittaessa nykyhetkellä on.

2.2.3 Suojelu-, palvelu- ja lapsilähtöinen orientaatio 
vastaamassa lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan

Kun puhutaan lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, lastensuojeluviranomaiset ovat tavalla 
tai toisella aktiivisessa asemassa tilanteen käsittelyssä. Se, keitä muita viranomaisia tulee 
mukaan prosessiin eri vaiheissa, vaihtelee maittain ja tilanteittain. Lastensuojelujärjes
telmät voidaan jakaa toimintakäytäntöjensä ja eri maiden lainsäädäntöjen tarkastelun 
pohjalta suojelu ja palvelulähtöiseen orientaatioon, jossa mannereurooppalaiset ja poh
joismaiset järjestelmät sijoittuvat jälkimmäiseen, mutta toimivat tietyissä kohdin hiukan 
eri tavoin. Lapsen suojeluun perustuvassa orientaatiossa tyypillisiä piirteitä ovat korkea 
kynnys lastensuojelun palveluihin, palveluiden suppeus ja lastensuojelun vastentahtoi
suus. Tämänkaltaisesti toimivia järjestelmiä on esimerkiksi Yhdysvalloissa ja pääosin myös 
muissa  angloamerikkalaisissa maissa. (Gilbert ym. 2011c; Meysen & Kelly 2018.) Kun 
 Yhdysvalloissa lapseen kohdistuva väkivalta on perheen sisäistä, tilanteen selvittäminen 
kuuluu useimmiten lastensuojelulle ja ainoastaan perheen ulkopuoliset epäilyt siirretään 
poliisin tutkittavaksi. Kuitenkin myös lastensuojelun työote on useimmiten tutkinnal
linen epäiltäessä fyysistä väkivaltaa ja asiaa ratkotaan oikeudessa, joskin kokonaisvaltai
sempi arviointi työskentelykin on mahdollista. (Myers 2006, 129–133.) Kuten Jill Duerr 
 Berrick (2011) toteaa, Yhdysvalloissa ei ole vain yhtä lastensuojelujärjestelmää, vaan käy
täntöjä  ohjaavat alueittain hyvin vaihtelevat lainsäädännöt ja ohjeistukset eri osavaltioissa.

Suomessa ja muissa pohjoismaisissa lastensuojelujärjestelmissä sitä vastoin korostetaan 
ensisijaisesti perheiden saatavilla olevia palveluja ja tukimuotoja, ja vallitsevana periaat
teena lastensuojelutyössä on parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttaminen lapsen 
kannalta (Meysen & Kelly 2018). Tämänkaltaisten järjestelmien logiikan mukaan lapsiin 
kohdistuvaan väkivaltaan voidaan vaikuttaa ensisijaisesti muilla keinoilla kuin lasten
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suojelun viimesijaisilla toimilla, kuten sijoittamalla lapsi kodin ulkopuolelle, toisin kuin 
suojeluperustaisessa orientaatiossa. Tällaisissa järjestelmissä viranomaisilla on melko laa
ja ilmoitusvelvollisuus lapsiin kohdistuneiden väkivaltaepäilyjen kohdalla ja epäilyjä sel
vitetään pääosin rikostutkinnallisin keinoin myös perheen sisäisissä väkivaltaepäilyissä. 
Tällöin lastensuojelun tehtäväksi jää arvioida perheen ja lapsen tilannetta laajemmin sekä 
tarjota tarvittaessa palveluita lapsen suojelemiseksi ja perheen tukemiseksi. Vaihtelevista 
selvittämisen ja puuttumisen tavoista huolimatta yhteistä sekä suojeluperustaiselle orien
taatiolle että pohjoismaiselle palveluorientoituneelle toimintatavalle on näkemys siitä, että 
yhteiskunnan on selvitettävä tilanne ja puututtava siihen. Viranomaisilla on velvollisuus 
tehdä ilmoitus lastensuojelulle, poliisille tai molemmille epäiltäessä lapseen kohdistunutta 
fyysistä väkivaltaa, mutta puuttumisen kynnykset ja asian selvittämisestä vastuussa olevat 
viranomaistahot vaihtelevat maittain. (Julin 2016.)

Väkivallan ilmituloon ja epäilyyn voidaan suhtautua toisinkin, edellä kuvattua vah
vemmin perhenäkökulmasta, kuten joissakin mannereurooppalaisissa maissa tehdään. 
Silloin toimintaa ohjaavia periaatteita ovat luottamuksellisen asiakassuhteen luominen 
perheeseen sekä lapsen oikeus läheisiin perhesuhteisiin, kun taas lapsen yksilöoikeus fyy
siseen koskemattomuuteen jää toissijaiseksi toimintaperiaatteeksi. Lähestymistavassa 
ajatellaan, että erityisesti perheen sisäinen väkivalta on asia, jonka perheenjäsenet voivat 
ratkaista keskenään. Esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissa viranomaisilla ei ole pakollista 
ilmoitusvelvollisuutta epäiltäessä lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, mutta Belgiassa on ma
talan kynnyksen tukikeskuksia, joissa tarjotaan vapaaehtoista apua. Tavoitteena on saada 
tekijä itse kohtaamaan ongelma vapaaehtoisesti ja tätä kautta pyrkiä auttamaan perhettä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Arvioinnissa keskitytään lapsen, vanhempien ja 
koko perheen vahvuuksiin ja haasteisiin. Näissäkin järjestelmissä perheen ulkopuoliset vä
kivaltaepäilyt menevät pääsääntöisesti oikeuden käsittelyyn ja näihin liittyviä käytäntöjä 
on pyritty parantamaan. (Desair & Adriaenssens 2011; Knijn & Van Nijnatten 2011.)

Erilaiset orientaatiot pyrkivät lähentymään toisiaan ja toteuttamaan lapsiin kohdistu
van väkivaltaepäilyn tilanteissa useita eri viranomaistehtäviä moniammatillisen ja monia
laisen Lastenasiaintalomallin avulla. Mallia perustettaessa ja muokattaessa on kehitetty 
lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämisen käytäntöjä erityisesti lapsen näkökulmasta, 
jossa lapsi nähdään omana perheestä erillisenä yksilönään omine oikeuksineen (Gilbert 
ym. 2011a).

Suomessakin on 2000luvun aikana alettu huomioida entistä enemmän lapsen asemaa 
palveluiden keskiössä perheiden palveluihin keskittyvän toimintatavan sijasta. Erikoistu
neiden palveluiden kuten Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden perustaminen on omalta 
osaltaan ollut osoitus lapsikeskeisestä orientaatiosta, sillä lähtökohtana on lapseen kohdis
tuneen väkivaltaepäilyn selvittäminen lapsen ehdoilla. Kunnallinen lastensuojelutyö lap
siin kohdistuvaan väkivaltaan vastaamassa on sitä vastoin jäänyt marginaalisempaan ase
maan, eikä sillä välttämättä ole riittävästi resursseja kaltoinkohdeltujen lasten tilanteiden 
parantamiseksi. (Pösö 2011.) Muissa Pohjoismaissa on pohdittu, onko Lastenasiaintalon 
pohjoismaisen version eli Barnahusmallin toteuttaminen askel kohti lapsen suojeluperi
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aatteen ensisijaisuutta ja siten poispäin totutusta perhepalvelunäkökulmasta (Johansson 
ym. 2017b). Yleisesti ottaen on tunnistettu lapsiin kohdistuvan väkivallan tilanteisiin liit
tyvät monenlaiset tarpeet, joten Lastenasiaintalon kaltaiset moniammatilliset ja monia
laiset lähestymistavat on arvioitu parhaaksi käytännöksi selvitettäessä lapsiin kohdistuvia 
väkivaltaepäilyjä. Parhaimmillaan näissä prosesseissa jokainen organisaatio toteuttaa omaa 
tehtäväänsä yhteisessä prosessissa, ja erilaisia lähestymistapoja edellyttävät lapsen oikeu
dellinen, suojelullinen ja hoidollinen näkökulma tulevat huomioiduksi. (Ellonen & Pösö 
2014.)

Kay Biesel ja kumppanit (2020b) toteavat, että joissakin maissa on nähtävillä useampi 
kuin yksi orientaatio aiemmin kuvatuista suojelu, palvelu tai lapsikeskeisistä orientaatiois
ta. Jos sekä lapsikeskeinen orientaatio että perhepalveluorientaatio ovat voimassa yhtä 
 aikaa, kuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tämänhetkisen toiminnan pohjalta voidaan 
todeta olevan, tämä voi olla haastava tilanne ammattilaisille, kun lapseen kohdistuvaa vä
kivaltaa esiintyy. Tilanne on ammattilaisille ristiriitainen, koska yhtäältä pitää huolehtia 
lapsen edusta ja oikeuksista sekä ehkä harkita lapsen ja vanhemman erottamista toisistaan. 
Toisaalta on punnittava lapsen ja vanhempien oikeuksia yhtä aikaa lapsen hyvin voinnin 
edistämisen, vanhempien tukemisen ja yksityisen perheelämän suojan kanssa. Lasten
asiaintalomallikaan ei siis ole lähtökohtaisesti täysin ongelmaton, vaan sen myötä am
mattilaiset voivat olla hyvinkin ristiriitaisissa tilanteissa lapsen ja vanhempien tarpeiden 
ja tilanteen arvioinnin suhteen. Kuvaan seuraavaksi tarkemmin näiden Lastenasiain talo
mallien kehitystä eri maissa.

Lastenasiaintalo-malli

Lastenasiaintalomalli korostaa lapsen oikeuksien näkökulmaa ja perustuu saman katon 
alla lapsiystävällisissä tiloissa tapahtuvaan lapsilähtöiseen toimintaan tilanteissa, joissa lap
seen epäillään kohdistuneen väkivaltaa. Tilan pitäisi mahdollistaa turvallinen ja neutraali 
kertominen väkivallasta. Yksi yleinen tapa kuvata malliin kuuluvia toimintoja on kuvaus 
konkreettisesta talosta, jossa saman katon alle yhdistyy neljä huonetta. Huoneiden sisältöi
nä ovat toiminnot, jotka on huomioitava mahdollisimman yhtäaikaisesti, kun lapseen koh
distuvaa väkivaltaa epäillään. Huoneissa ovat lapsen rikostutkinnallinen haastattelu, lap
sen somaattinen lääkärintutkimus ja siihen liittyvä mahdollisesti tarvittava hoito, lapsen 
suojelu sekä psykososiaalinen tuki ja hoito. Näiden toimintojen toteutumiseksi tarvitaan 
eri alojen ja organisaatioiden ammattilaisia. Kun toiminnot on koottu yhteen, perheen ei 
tarvitse kuormittua lukuisilla eri viranomaiskontakteilla. Lapsen haastattelun pitäisi kui
tenkin palvella useampaa eri tehtävää: sen pitäisi mahdollistaa myös suojelutarpeen arvio 
rikostutkinnallisen selvittämisen lisäksi, jotta tämä tavoite toteutuisi täysimääräisesti. 
(Cross ym. 2012; Johansson 2012; Johansson ym. 2017b; Kaldal 2015; Landberg & Svedin 
2013, 17–18.)

Lastenasiaintalomalli on saanut alkunsa vuonna 1985 Yhdysvalloista ja sen tehtävä
nä on ollut lähinnä lapsiin kohdistuneiden perheen ulkopuolisten seksuaalirikosepäily
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jen tutkiminen. Yhdysvalloissa käytetään nimeä Children’s Advocacy Center (CAC), ja 
Pohjoismaissa malli tunnetaan yleisesti nimellä Barnahus. Ensimmäisenä Pohjoismaista 
mallin omaksui Islanti vuonna 1998, ja tällä hetkellä pohjoismaisia Barnahuseja on muu
tamia kymmeniä: esimerkiksi Ruotsissa niitä on yhteensä kolmisenkymmentä. Ruotsin 
ensimmäinen pilotti aloitti toimintansa vuonna 2006, ja sen jälkeen toiminta on laajentu
nut Norjaan, Tanskaan ja Grönlantiin. Osassa pohjoismaisissa Barnahusmallin mukaan 
toimivissa yksiköissä selvitetään myös muita lapseen kohdistuneita väkivaltarikosepäilyjä 
kuin seksuaalista hyväksikäyttöä ja myös perheen sisäiset väkivaltarikosepäilyt voivat kuu
lua Barnahusmallin kohderyhmään. (Julin 2016.) Pohjoismaiset mallit eroavat toisistaan 
erityisesti sen suhteen, kuinka paljon lastensuojelu on mukana Barnahusmallin mukaises
sa moniammatillisessa työskentelyssä (Kaldal 2015, 9). 

Pohjoismaisen Barnahusmallin toimintaa on tutkittu ja selvitetty jonkin verran eri 
maissa. Tutkimukset keskittyvät ammattilaisten toimintaan suhteessa erilaisiin tehtä
viin, joita malli lähtökohtaisesti pitää sisällään. Susanna Johanssonin (2012) pohjoismaista 
Barnahusmallia käsittelevän vertailevan tutkimuksen mukaan mallin toimintaa ohjaavat 
sekä muodolliset että epämuodolliset ohjeistukset ja standardit. Maiden välillä vaihtele
vien toimintatapojen taustalla ovat niiden erilaiset lainsäädännöt ja oikeuskäytännöt. Mal
li asettuu eri maissa vaihtelevien hallinnonalojen vastuulle, mikä saattaa vaikuttaa siihen, 
määritelläänkö toiminnan painopisteeksi enemmän joko oikeudellinen tai hoidollinen 
orientaatio. Myös mallin tavoitteet sekä rikostutkinnan laadun parantamiseksi että lapsen 
ja perheen hoidon kehittämiseksi saattavat luoda osin ristiriitaisen jännitteen näiden orien
taatioiden välille. Elisiv Bakketeig (2017) pohtiikin, että mallille asetetusta oikeudellisesta, 
suojelullisesta ja hoidollisesta tehtävästä voi muodostua potentiaalinen uhka koko moni
alaiselle mallille itselleen. Onnistuakseen käytäntö vaatii sen toiminnassa mukana olevien 
viranomaisten jatkuvaa vuoropuhelua ja muutosvalmiutta, jotta tasapaino eri oikeuksien 
toteuttamisen välillä löytyisi ja säilyisi (Johansson 2017).

Edellisessä luvussa kuvasin suomalaista käytäntöä Lasten oikeuspsykiatrian yksiköi
den toiminnan kehittymisen kautta. Havaintona oli, että toiminta on kehittynyt vahvasti 
oikeu dellisen lähtökohdan ympärille eli ensimmäisten vuosien aikana kehittämisen pai
nopisteenä on ollut lapsen oikeuspsykologisen haastattelun ja rikostutkinnallisen osion 
laadun kehittäminen. Myös ruotsalaisessa tutkimuksessa on havaittu, että oikeudellinen 
tehtävä dominoi Barnahusmallin mukaisessa toiminnassa. Samankaltaista suuntausta 
on havaittavissa myös Norjassa, mutta ei yhtä suuressa määrin. Tämä näkyy siten, että 
viranomaiset asettavat toiminnassaan rikosoikeudellisen prosessin edellyttämät toimen
piteet etusijalle ja mukauttavat omaa toimintaansa siihen oman organisaationsa vastuiden 
ja velvollisuuksien kustannuksella. Täten viranomaisten näkökulma saattaa myös kapeu
tua. (Bakketeig 2017; Johansson 2011; Søbjerg 2017.) Vanhempien näkökulmasta tätä asiaa 
katsottaessa saattaa olla, että heidät määritellään prosessissa ennen kaikkea heidän rikos
tutkintaan liittyvän asemansa kautta juuri joko epäillyksi tai lapsen edunvalvojaksi, eikä 
muita asemia ja suhteita sekä niiden myötä esiin nousevia tarpeita välttämättä huomioida 
täysipainoisesti.
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3 Lapsiin kohdistuva väkivalta haastamassa 
perheitä ja instituutioita

Kuten olen edellisessä luvussa kuvannut, lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämisen 
käytäntöjä on pyritty kehittämään siten, että ne vastaisivat useisiin tarpeisiin yhtä aikaa ja 
perheenjäseniä mahdollisimman vähän kuormittaen. Perheenjäsenten näkökulmasta mer
kityksellistä onkin, miten nämä eri hallinnonalojen alle asettuvat organisaatiot ja niissä 
työskentelevät ammattilaiset toimivat väkivaltaepäilyn tilanteissa ja millaisia kohtaamisia 
prosessiin liittyy.

Tämä luku on käsitteellinen tulokulmani tutkimukseen. Luku kuvaa yhtäältä sitä, mi
ten monimuotoinen lapsiin kohdistuva väkivalta näkyy perheissä ja toisaalta sitä, millai
sissa instituutioissa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsitellään. Ensin kuvaan tutkimukseni 
kohderyhmänä olevia vanhempia heidän moninaisten asemiensa kautta. Toisessa alaluvus
sa kuvaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevien instituutioiden toimintaa tutkimuk
seni näkökulmasta. Tutkimukseni tarkoituksena on käsitteellistää vanhempien kokemus 
näissä organisaatioissa. Lisäksi tässä yhteydessä käyn läpi erillisessä tiiviissä tutkimuskatsa
uksessa sellaisia tutkimuksia, joissa on jollakin tavalla kartoitettu vanhempien tai muiden 
perheenjäsenten kokemuksia tilanteista, joissa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa epäillään ja 
selvitetään viranomaistoimin.

3.1 Vanhempana lapsiin kohdistuvan väkivallan moninaisissa tilanteissa

3.1.1 Lapsiin kohdistuva väkivalta ja perhesuhteet

Vanhemman asema rikostutkintaprosessissa määrittyy ensiksikin suhteessa lapseen ja sii
hen arkeen, jota lapsi päivittäin elää. Kun alaikäiseen lapseen kohdistuva väkivaltaepäily 
päätyy viranomaisten tietoon ja sitä aletaan selvittää, tulevat tutkintatoimet osaksi arkea, 
jossa väistämättä myös lapsen muusta arjesta huolehtivalla vanhemmalla on oma aseman
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sa, tehtävänsä ja vastuunsa toimia lapsen tukena. Vanhemman asema määrittyy myös sen 
kautta, mikä on hänen suhteensa epäiltyyn tekoon ja sen myötä epäilyn selvittämisproses
siin. Lapsiin kohdistuvan väkivallan epäilyn selvittämisprosessissa vanhempi voi olla ase
mastaan riippuen mukana yhtä lailla joko lasta ulkopuoliselta uhalta suojelevana ja häntä 
tukevana aikuisena, tai hän voi olla itse epäiltynä lapseen kohdistuneeseen väkivallan te
koon. Epäillyn asemassa olevaa vanhempaa saattaa odottaa itseen kohdistuva rikosoikeu
dellinen seuraamus. Hän saattaa joutua kohtaamaan myös sen seikan, että viranomaiset 
voivat erottaa hänet ja lapsen toisistaan epäilyn seurauksena.

VANHEMPI LAPSEN TUKIJANA

VANHEMPI ETÄHUOLTAJANA VANHEMPI LÄHIHUOLTAJANA

VANHEMPI EPÄILTYNÄ

SUHDE LAPSEN           ARKEEN
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Kuvio 2. Vanhemman erilaiset asemat lapseen kohdistuvan väkivallan tutkintaprosessissa

Edellä olevassa kuviossa olen määritellyt vanhemman asemat sekä suhteessa rikostutkinta
prosessiin että lapseen arkeen, toisin sanoen siihen, kuinka paljon vanhempi on konkreet
tisesti mukana lapsensa arjessa ja millaisia mahdollisuuksia hänellä on osallistua ja toimia 
lapsensa asioissa. Käytännössä tilanteet voivat olla myös edellä kuvattua monimutkaisem
pia. Vanhempi voi olla yhtä aikaa epäilty ja lähihuoltaja, tai hänen virallinen edunvalvon
taasemansa lapseen nähden voidaan kyseenalaistaa esimerkiksi vanhemman puolison 
ollessa epäiltynä lapseen kohdistuneeseen väkivaltarikokseen. Tällaisessa tilanteessa van
hempi voi joutua perhesuhteidensa kautta vaihtelevien toiveiden ja tarpeiden sekä lapsen 
menettämisen pelon ristituleen. Tutkimuksessani lapsen vanhemmaksi määrittyvät sekä 
lapsen vanhemmat että sijaisvanhemmat. En asemoi heitä ainoastaan sen mukaan, miten 
rikostutkintaprosessi heidät määrittelee, vaan tarkastelen heitä tästä laajemmasta suhdepe
rustaisesta näkökulmasta eli siitä, miten he vanhempina ovat suhteessa lapseen ja tulevat 
siten osaksi rikostutkintaprosessia vaihtelevista lähtökohdista ja tilanteista.
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Lapseen kohdistuvan väkivaltaepäilyn ja sen selvittämisen myötä viranomaiset puut
tuvat muutoin yksityisenä pidettävään perheelämään ja vanhemman toiminta asettuu 
heidän arvioivan katseensa alle. Kuten todettu, tilanteesta riippuen kyseessä voi olla esi
merkiksi vanhemman oma väkivaltainen käytös lasta kohtaan, johon puututaan viran
omaistoimin. Vaihtoehtoisesti viranomaistoiminnan kohteena voi olla lapseen jonkun 
muun kuin vanhemman taholta kohdistunut väkivalta, jolloin vanhemman kyky suojel
la lasta saattaa joutua kyseenalaistetuksi. Vanhempi voi myös olla henkilö, jolle epäily on 
alun alkaen herännyt joko lapsen kertomasta tai muusta havainnosta ja siten vanhempi voi 
toimia epäilyn selvittämisen käynnistäjänä. Suomalaisen aineiston mukaan seksuaalisen 
hyväksikäytön kokemuksista kerrotaan eniten ystäville, mutta seuraavaksi eniten vanhem
mille, heistä äideille enemmän kuin isille. Fyysisen pahoinpitelyn osalta asiasta kerrotaan 
eniten äideille. Nuoremmat lapset kertovat aikuisille useammin, kun taas nuorisoikäiset 
turvautuvat enemmän ystäviin. (Lahtinen ym. 2018; Lahtinen ym. 2020.) Kun on tarkas
teltu erityisesti pienten lasten (4–5vuotiaiden) osalta sitä, miten erilaiset väkivaltaepäilyt 
heräävät, on havaittu, että lasten vanhemmat tuovat ammattilaisten tietoon useammin 
seksuaalirikos kuin pahoinpitelyepäilyjä. Vanhempien jälkeen yleisin taho, jossa nämä 
epäilyt heräävät, on päiväkoti. (Fadjukoff & Harrikari 2020.)

Tarkastelen tutkimukseni vanhempia henkilökohtaisen elämän käsitteen kautta (May 
2011a; Smart 2007). Se jättää riittävästi tilaa sekä yksilökohtaisille merkityksenannoille 
että laajemmille sosiaalisille suhteille. Ajattelen vanhempien olevan yksilöitä, jotka tule
vat lapseen kohdistuneen väkivallan rikostutkintaprosessiin omana itsenään, ja joiden 
henkilökohtaisista kokemuksista ja merkityksenannoista olen kiinnostunut. Kun ihmistä 
tarkastellaan henkilökohtaisen elämän käsitteen kautta, perhesuhteet näyttäytyvät lähei
sinä ja tärkeinä suhteina. Kuitenkin näitäkin suhteita voidaan ymmärtää täysin vasta suh
teessa laajempiin näkökulmiin kuten ihmisen historiaan, traditioihin, muihin suhteisiin 
ja elämäntarinaan. (Smart 2007; May 2011b.) Ajattelenkin, ettei vanhempien kokemuksia 
ja merkityksenantoja lapsiin kohdistuvaan väkivaltarikostutkintaprosessiin liittyen voi ir
rottaa näistä laajemmista sosiaalisista ja kulttuurista konteksteista. Lähtökohtaisesti hen
kilökohtaiseksi tulkittava asia on yksityistä, mutta silti kaikkein yksityisimmät tilanteet 
tulevat sosiaalisten voimien muovaamaksi. Yhtä lailla se, mitä teemme henkilökohtaises
sa elämässä, muokkaa myös elämän sosiaalisia puolia. Sosiaaliset rakenteet koostuvatkin 
vain lukuisista yksilöllisistä toimista. (May 2011c.) Eija Sevón ja Marianne Notko (2008b) 
kirjoittavat, että perhesuhteissa on kyse hoivasta, huolenpidosta ja vastuusta. Perhesuhteet 
eroavat muista läheisistä ihmissuhteista perheeseen liittyvien velvoitteiden, lojaaliuden ja 
vastuiden kautta. Perhesuhteet eivät kuitenkaan ole vain yksityisiä, yksilöiden välisiä suh
teita, vaan yhteiskunnan ja kulttuuristen mallien säätelemiä ja muovaamia. Kun julkinen 
valta puuttuu yksityiseen elämänpiiriin, voi aiheutua ristiriitaa. Näitä tilanteita voidaan 
pyrkiä ymmärtämään tutkimalla niitä kohtia ja käytäntöjä, joissa ristiriitaa esiintyy. Täl
laiseen ymmärryksen lisäämiseen pyrin itsekin tällä tutkimuksella.
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Kuvaan lapseen kohdistunutta väkivaltaepäilyä ja sen seurauksena alkanutta rikos
tutkintaprosessia vieraana, joka ilmestyy perheen elämään: perheeseen ilmestyy jotakin, 
joka ei sinne kuulu. Riitta Jallinojan (2009b) mukaan tällaisissa tilanteissa perheiden tapa 
reagoida vieraaseen voi vaihdella paljonkin. Se voidaan torjua tai sitä voidaan vältellä tai 
tarkkailla. Vieras voidaan myös hyväksyä ja sovittaa osaksi perhettä, eli sen kanssa voidaan 
oppia elämään. Carol Smart (2011) kuvaa, kuinka vierasta voidaan lähestyä joko rehdin 
suoraselkäisesti, tai se voidaan jopa aktiivisesti unohtaa ja laittaa takaalalle. Vanhemman 
omalla suhteella lapseen ja prosessiin voi olla merkitystä niihin reaktioihin, joita tilanteessa 
nousee ja miten ”vieraaksi” vanhempi väkivallan ja sen selvittämisprosessin kokee ja tulkit
see.

Joissakin tapauksissa tämä vieras voi kyseenalaistaa koko perhesuhteen. Perhesuhtei
ta, jotka tavalla tai toisella kyseenalaistavat, rikkovat tai kiistävät yhteiskunnan vallitse
via normeja, odotuksia tai sääntöjä, voidaan kutsua kiistanalaisiksi perhesuhteiksi (Pösö 
2008). Kun vieraaksi tulkittava asia tai tilanne, tässä tutkimuksessa lapseen kohdistuva vä
kivalta, ei olekaan uhka, joka koettelee perhettä ulkoapäin, vaan saa alkunsa vanhemman 
omasta toiminnasta, voidaan vanhemmuutta ja siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia 
kyseenalaistaa monelta taholta. Konkreettisesti se näkyy esimerkiksi niissä yhteiskunnal
lisissa tavoissa, eli institutionaalisissa käytännöissä ja prosesseissa, joilla tähän tilanteeseen 
puututaan. Perhesuhteet ovat tärkeimpiä lapsen kasvua ja kehitystä tukevia tekijöitä ja 
näissä suhteissa tapahtuvat poikkeamat kuten lapseen kohdistuva väkivalta suhteen sisäl
lä haastavat tämän yleisen näkemyksen ja pakottavat arvioimaan sitä uudelleen (Laitinen 
2004, 23). Carol Smart (2007) toteaakin, että perhe ei edusta kaikille yksilöille tukea ja 
turvaa. Tällöin perhesuhteiden tiiviys ja toisiinsa kietoutuminen voivat vaikuttaa negatii
visesti joihinkin perheenjäseniin. Esimerkiksi lapset eivät voi paeta vanhempiaan, vaikka 
heidän keskinäinen suhteensa ei olisikaan positiivisesti värittynyt. Toisaalta taas vanhempi 
voi halutessaan tai vailla muita vaihtoehtoja myös luopua lapsestaan adoption tai lastensuo
jelullisten toimenpiteiden tai ratkaisujen kautta ja täten ottaa lapseen etäisyyttä esimerkik
si oman jaksamisensa turvaamiseksi (ks. esim. Aarnio 2016; Hiltunen 2018). Tutkimusten 
perusteella tämänkaltainen neuvoteltavuus läheissuhteissa vaikuttaakin olevan aikuiskes
keistä. Lasten mahdollisuudet neuvotella näistä suhteista ovat rajallisemmat, ja he ovat 
usein sidoksissa perheeseensä, halusivat he sitä tai eivät. (Eerola & Pirskanen 2018b.)

3.1.2 Vanhemman moninaiset asemat suhteessa lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan

Kun vanhemmat itse ovat väkivallan tekijöitä, on heillä tutkimusten mukaan erilaisia seli
tyksiä väkivaltaisille teoilleen2. Niitä on tutkimuksellisesti selvitetty esimerkiksi kyselyin, 
haastatteluin sekä sosiaalityöntekijöiden asiakirjaaineistosta tehdyin tulkinnoin. Ulkoi
set seikat kuten oma väsymys, eri asioista johtuva stressi ja lapsen käytös mainitaan usein 

2 Näissä tutkimuksissa painottuu äitien näkökulma, isien näkökulmasta on vain vähän tutkimuksellista 
tietoa.
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väki valtaa selittäväksi tekijäksi. (Damant ym. 2010; Ellonen 2012; Heinonen 2015a; Keiski 
ym. 2016; Lattu 2016.) Vanhemman omalla taustalla ja kokemuksilla on vaikutusta hei
dän tapaansa kohdella lasta. Lapsen eitoivottu käytös saattaa provosoida vanhempaa si
ten, että omat lapsuudenkokemukset aktivoituvat ja aiheuttavat vanhemman aggressiivista 
käyttäytymistä (Keiski ym. 2016). Tutkimuksessa, jossa selvitettiin omassa parisuhteessaan 
väkivaltaa kokeneiden naisten lapsiaan kohtaan käyttämää väkivaltaa, kävi ilmi, että myös 
lapsen suojeleminen voi aiheuttaa väkivaltaiseksi tulkittavaa käyttäytymistä. Äidit saattoi
vat esimerkiksi huutaa lapsilleen pitääkseen heidät hiljaisena, jotta mitään vakavampaa ei 
tapahtuisi toisen vanhemman taholta. Tämän tutkimuksen mukaan äitien väkivaltainen 
käytös oli osin sidoksissa heidän kokemaansa väkivaltaan. Jos tilanne eron myötä muuttui, 
muuttui myös heidän oma käytöksensä lasta kohtaan positiiviseen suuntaan. (Damant ym. 
2010.)

Väkivallan käyttöä selitetään myös kasvatuksellisena, lapsen opettamiseen pyrkivänä 
toimintana, eikä siitä ajatella olevan lapselle haittaa. Teosta puhuttaessa saatetaan korostaa 
myös sitä, että sillä ei ole ollut tarkoitus vahingoittaa tai satuttaa lasta. Täten oma toiminta 
tulkitaan hyväksytyksi, eikä sen rikosluonnetta myönnetä, vaikka teko itsessään myönnet
täisiinkin. (Ellonen 2012; Heinonen 2015a; Lattu 2016.) Sosiaalityön asiakirjaaineistossa 
vanhemmat eivät juuri käyttäneet termejä väkivalta tai pahoinpitely kuvatessaan ammatti
laisille lapseen kohdistuneita tekoja ja niihin liittyviä tapahtumia (Heinonen 2015a, 288).

Pia Keiskin ja kumppaneiden (2016) mukaan väkivaltaiset äidit tunnistivat oman käy
töksensä haitallisuuden ja halusivat tuoda sen ammattilaisten tietoon avun saamiseksi. 
Avun saannissa oli kuitenkin haasteita: sitä ei välttämättä tarjottu, vaikka äidit kertoivat 
asiasta useassa eri tahossa. Tilanteissa, joissa oli tehty lastensuojeluilmoitus, äidit kokivat 
sen häpeästään huolimatta helpotukseksi, sillä he eivät olisi enää yksin asian kanssa. Konk
reettisesti lastensuojeluviranomaisten puuttuminen ei kuitenkaan tuonut apua  äideille 
käytöksensä muuttamiseksi. Myös Dominic Damant ja kirjoittajakumppanit (2010) ha
vaitsivat tutkimuksessaan itse väkivaltaa kokeneiden naisten kohdalla syyllisyyden tun
teita ja ristiriitaa suhteessa lapsen suojelutehtävään, joka heillä myös oli. Jos nämä itse 
väkivaltaa kokeneet naiset olivat väkivaltaisia lapsiaan kohtaan, he saattoivat kokea jopa 
epäonnistumista äitiydessään. Tällä oli kahtiajakoisia vaikutuksia äitien avun hakemiseen. 
Yhtäältä syyllisyyden tunteet voivat estää hakeutumista avun piiriin, toisaalta he nimen
omaan saattoivat hakea apua vanhemmuuteensa. Tuolloinkaan apua ei haettu ensisijaisesti 
väkivaltaan: ei siihen, jota he itsekin olivat kokeneet, eikä siihen, jota he käyttivät lapsiaan 
kohtaan.

Näissä edellä kuvatuissa tutkimuksissa painottuu rikosnimikkeistön mukaisesti eri
asteinen pahoinpitelyksi kuten kuritusväkivallaksi määriteltävä väkivalta. Lapsiin koh
distuvaa väkivaltaa rikosnäkökulmasta tarkasteltaessa huomionarvoista on se, millaisia 
selityksiä vanhemmat tekemälleen väkivallalle antavat. Jos vanhempi ei tulkitse omaa 
toimintaansa edes vääräksi, saati rikokseksi, voi ajatella olevan todennäköisempää, että 
ymmärrystä rikostutkinnalliselle lähestymistavalle ei löydy näissä tilanteissa. Jos taas van
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hemman toiveena on saada apua tilanteeseen, rikostutkinnallinen lähtökohta tai sen ensi
sijaisuus ei saisi estää tai hankaloittaa tämän toiveen ja tarpeen toteutumista.

Tilanteissa, joissa lapseen epäillään kohdistuneen väkivaltaa jonkun muun kuin lähi
vanhemman taholta, korostuvat erilaiset vastuut lapsen hoivan ja huolenpidon suhteen 
kuin vanhemman itse ollessa epäiltynä, jolloin vanhemmalta todennäköisesti edellytetään 
oman väkivaltaisen käytöksensä lopettamista3. Nämä tutkimukset painottuvat tilantei
siin, joissa lapseen epäillään kohdistuneen seksuaaliväkivaltaa ja asiaan liittyen on aloitettu 
rikostutkinnallinen prosessi.

Hyvä äitiys edellyttää yhteiskunnallisesti lapsen suojelemista, hoivaa ja huolenpitoa. 
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on tämän näkökulman mukaan osoitus siitä, että äiti 
ei ole kyennyt toteuttamaan suojelutehtäväänsä, joka on hänelle kulttuurisesti määritelty. 
(Laitinen & Väyrynen 2011.) Siitä huolimatta epäilyn herätessä vanhemman pitäisi pystyä 
tukemaan lastaan, suojelemaan häntä edelleen prosessin edetessä sekä navigoimaan oikeus
prosessin ja palveluiden viidakossa. (JobeShields ym. 2016). Tilanne herättää monenlaisia 
tunteita, jotka voivat joko lamauttaa tai antaa toimintavoimaa. Tällaisia tunteita ovat esi
merkiksi syyllisyys ja häpeä, jotka voivat nousta joko lapsen suojelun epäonnistumisesta tai 
siitä, että vanhempi ei ole puuttunut asiaan, vaikka on tiennyt siitä. Tällaisia tilanteita ovat 
esimerkiksi ne perheen sisäiset tilanteet, joissa sekä vanhempi itse että lapsi ovat perheen si
säisen väkivallan kohteita. Voimakkaat tunteet voivat vaikuttaa moneen asiaan kuten van
hemmuuteen ja koko perhesysteemiin ja erityisesti häpeän tunne voi myös vaikuttaa siihen, 
hakeutuvatko vanhemmat avun piiriin. (Holt ym. 2014; Søftestad & Toverud 2012.)

Lapseen kohdistuva väkivaltaepäily ja sen mukanaan tuoma viranomaisten puuttumi
nen voivat olla kriisi kaikille perheenjäsenille, myös lapsen vanhemmille. Ann N. Elliot ja 
Connie N. Carnes (2001) ovat todenneet vanhemmilla ilmenevän eriasteista stressiä ja ma
sennusoireita lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn yhteydessä silloinkin, kun teosta 
epäillään perheen ulkopuolista henkilöä. Reaktiot voivat olla kuitenkin monimuotoisia ja 
yksilöllisiä vanhemmasta ja tilanteesta riippuen. Reaktiot ja oireilut, kuten posttraumaat
tiset stressioireet sekä muut psykologiset ja fyysiset oireet, voivat olla pitkäkestoisiakin jat
kuen jopa vuodesta puoleentoista. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sellaiset vanhem
mat, joilla on itsellään kokemuksia väkivallasta ja mahdollisesti myös muita kuormittavia 
tekijöitä perhetilanteessa, esimerkiksi yksinhuoltajuus tai heikko tulotaso. (Cyr ym. 2016.)

Jos molemmat, sekä lapsi että vanhempi, ovat stressaantuneita ja ahdistuneita väkival
lan tultua ilmi, toipumisessa on monenlaisia haasteita. Lasta tukee ja auttaa sopeutumaan 
väkivaltarikosepäilytilanteessa, jos vanhempi kykenee tarjoamaan tukea lapselleen. Osa 
vanhemmista pystyy tähän, mutta voi myös olla, että vanhempi ei esimerkiksi tunnista 
lapsensa tarpeita tilanteessa, eikä hän ilman ammattilaisten apua täten pysty tukemaan 
lastaan riittävästi tai oikealla tavalla. Lisähaastetta tuo, jos lapsi oireilee tai käyttäytyy ti
lanteessa haastavasti ja tyypillisestä käytöksestään poikkeavasti. (Elliot & Carnes 2001; 
JobeShields ym. 2016; van Toledo & Seymour 2013; 2016.)

3 Näissäkin tutkimuksissa painottuvat edellisten tutkimusten tavoin äitien kokemukset.



56

Lapsen oikeus tukeen ja huolenpitoon saattaa vaarantua, mikäli vanhempi on hämil
lään ja huolissaan prosessin aikana (ks. Jones ym. 2007; Jones ym. 2010; Plummer & Eastin 
2007b). Heini Kainulainen ja Elsa Saarikkomäki (2014, 4–5) toteavat rikosepäilyn tehok
kaan selvittämisen edellyttävän sekä uhrin tarpeiden huomioon ottamista että kunnioit
tavaa ja sensitiivistä kohtelua. Tällaisesta uhrisensitiivisyydestä puhuttaessa käytetään 
käsitettä terapeuttinen juridiikka. Sen tavoitteena on yhtäältä luoda uhrille mahdollisuus 
käsitellä tapahtunutta, toisaalta mahdollistaa uhrille paremmat lähtökohdat oikeuksien
sa käyttämiseen prosessin aikana apua ja tukea tarjoamalla. Olisi siis tärkeää myös lapsen 
oikeuksien toteutumisen näkökulmasta, että häntä ja hänen etujaan valvovaa vanhempaa 
tuettaisiin prosessin aikana. Vanhempaan pitäisi suhtautua empaattisesti, eikä hänen reak
tioitaan pitäisi tuomita. Vanhempien oman hoidon tarvetta esimerkiksi stressiin liittyvien 
oireiden vuoksi pitäisi tarkastella erikseen ja eri vaiheissa prosessia. (Elliot & Carnes 2001.)

Lapseen kohdistunut seksuaaliväkivaltaepäily voi aiheuttaa muutoksia myös vanhem
man taloudelliseen tilanteeseen sekä läheissuhteisiin, jos lapseen kohdistuneesta väki
vallasta epäilty henkilö on lapsen isä tai isäpuoli ja hän on asunut samassa asunnossa ja 
ollut taloudellisen tuen lähde. Vanhempi saattaa jopa joutua muuttamaan pois kotoaan 
tällaisessa tilanteessa. (JobeShields ym. 2016.) Vanhempi voi jäädä prosessin aikana yksin 
muuttuvien läheissuhteiden vuoksi ja hän voi joutua kantamaan vastuun myös perheen 
hyvinvoinnista ja julkisivusta. Arkea pyritään ylläpitämään samanlaisena kuin ennen epäi
lyn ilmituloa. Myös suhde omaan lapseen voi olla yhtä aikaa sekä kuormittava että voi
maannuttava. Äidin ja lapsen välinen suhde voi esimerkiksi lähentyä yhteisen koetun krii
sin myötä, toisaalta tarve suojella lasta ja huoli lapsen tulevaisuudesta voi tuntua raskaalta. 
(Bux ym. 2016; Plummer & Eastin 2007b.) Erityisen kuormittavaa vanhemmille on, jos 
tilanne ei saa oikeudellista vahvistusta, vaan se jää elämään eriasteisina epäilyinä ja lapsen 
oirehdintana (Bux ym. 2016; Laitinen & Väyrynen 2011).

Epäily voi vaikuttaa perhesuhteita laajemmin myös muihin ihmissuhteisiin. Vanhem
mat voivat kääntyä läheisverkostonsa puoleen saadakseen tukea, jotkut taas eivät halua 
kuormittaa tätä verkostoa asialla. Ilmiö voi olla vaikea kohdattava myös läheisille. Van
hemmat joutuvat myös pohtimaan, kehen voi luottaa. Vanhemmat saattavat turvautua ti
lanteessa ammattilaisiin, ja aktiivinen avun hakeminen voi olla myös yksi vanhemman sel
viytymiskeino tilanteessa. Ammattilaisten tulo yksityiseen perheelämään tuo kuitenkin 
aina oman vivahteensa tilanteeseen. Ammattilaisten puoleen kääntyessään vanhemmat 
ovat kokeneet esimerkiksi kohtaamattomuutta ja avuntarpeen ohittamista sekä vähättelyä. 
Tuen ja kontrollin elementtien samanaikaisuus tilanteessa on haaste ja vanhempi voi esi
merkiksi kokea oman kontrollinsa siirtyneen ammattilaisille. (Bux ym. 2016; Laitinen & 
Väyrynen 2011; Søftestad & Toverud 2012.)

Carol A. Plummerin ja Julie A. Eastinin (2007a & b) yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa 
on tarkasteltu äitien näkökulmaa nimenomaan lapseen kohdistuneen seksuaalirikosepäi
lyn tutkintaprosessiin. Äidit uupuivat osin kokemansa avuttomuuden vuoksi ja osin siksi, 
että he joutuivat taistelemaan saadakseen äänensä ja huolensa kuuluviin. Äidit raportoivat 
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paljon syyllisyyden tunteita erityisesti, jos epäiltynä lapseen kohdistuneeseen rikokseen 
oli hänen itsensä valitsema kumppani. Kohtaamiset viranomaisten kanssa lisäsivät syyl
lisyyttä. Monet äidit arvioivat myös, että tutkintaprosessi vaurioitti lasta enemmän kuin 
hyväksikäyttö, ja he kokivat tarvetta suojella lasta jopa asiaa tutkivilta viranomaisilta. Näis
sä tutkimuksissa useiden äitien kokemuksena oli, että he eivät välttämättä ottaisi yhteyttä 
viranomaisiin uudelleen vastaavassa tilanteessa negatiivisten kokemustensa vuoksi.

Epäilyn heräämisen jälkeen tilanteeseen saattaa liittyä paljon epävarmuustekijöitä. 
Vanhemmat saattavat esimerkiksi tuntea epävarmuutta siitä, millaista vanhemmuutta 
lapsi tarvitsee ja lapsen tarpeisiin vastaaminen on erityisen vaikeaa, kun epäily on vielä 
selvittämättä. Tutkintavaiheessa viranomaiset rakentavat ohjeistettua äitiyttä kieltämällä 
esimerkiksi puhumasta lapsen kanssa epäilystä tai viemästä lasta toistuvasti lääkäriin epäi
lyjen vuoksi. Toisaalta samaan aikaan äidit eivät saa konkreettisia ohjeita siitä, mitä lapsen 
kanssa voisi tai pitäisi tehdä. Ohjeistettu äitiys on määriteltyä, rajattua ja vastuullistettua, 
eikä siinä huomioida eroja ja yksilöllisyyttä vaan kaikki äidit niputetaan helposti samaan 
kategoriaan. (Laitinen & Väyrynen 2011; Plummer & Eastin 2007a&b.) Epävarmuus tuot
taa myös muutoksia vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Erityisesti vielä epäselvässä 
tutkintavaiheessa riskinä on, että vanhempi ylireagoi, mihin voi liittyä mahdollisesti jopa 
enemmän haitallista kuin hyödyllistä käytöstä ja toimintaa. Esimerkiksi vanhemman ja 
lapsen välinen keskustelu saattaa muuttua aiempaa tutkivammaksi, kun lapselta pyritään 
saamaan selvyyttä tapahtumiin. Lisäksi lapsen käytöstä ja oireilua saatetaan tarkkailla. 
Vanhemmat kyllä pääsääntöisesti uskovat lastensa kertomia asioita, mutta yllätyksellinen 
ja traumaattinen epäilyn ilmitulo voi myös herättää vanhemmassa epäuskoa ja asian kieltä
mistä. (Elliot & Carnes 2001).

Norjalaisten Siri Søftestadin ja Ruth Toverudin (2012) tutkimuksessa oli mukana myös 
epäilyn asemassa olevia vanhempia. Näillä vanhemmilla oli huoli siitä, että lapsi altistuu 
vain toisen osapuolen tarjoamalle ja siten vääristyneelle informaatiolle. He kertoivat myös 
suhteen konkreettisesta katkeamisesta lapseen joksikin aikaa tutkinnan vuoksi. Lisäk
si vuorovaikutuksessa tapahtui muutoksia, jos esimerkiksi tapaamiset olivat valvottuja ja 
tilanne saattoi tuntua keinotekoiselta. Rikoksesta epäillyt vanhemmat olivat huolissaan 
myös epäselväksi jääneen tutkinnan lopputuloksen vaikutuksista vanhempilapsisuhtee
seen. Tässä luvussa kuvattujen tutkimusten perusteella voikin todeta, että väkivaltaepäily 
on sellainen vieras perheessä, että se kuormittaa vanhempaa ja vanhempi voi tarvita am
mattilaisten apua pystyäkseen tukemaan lastansa epäilyn ja sitä seuranneen tutkintapro
sessin aikana.
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3.2 Vanhempien kokemuksia määrittävät institutionaaliset tekijät

3.2.1 Ihmistyön organisaatiot ratkomassa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

Luvussa 2.2.3 kuvasin, miten eri tavoilla lapsiin kohdistuneeseen väkivaltaan voidaan 
suhtautua ja puuttua sekä selvittää sitä. Nämä puuttumiset ja selvittämiset tapahtuvat eri
laisissa organisaatioissa riippuen siitä lainsäädännöstä ja tavasta, joka yhteiskunnassa on 
käytössä näitä kysymyksiä ratkomaan. Koska lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan lähes
tyä sekä rikosoikeudellisesta että lastensuojelullisesta näkökulmasta usein monialaiseen 
viranomaisten yhteistoimintaan perustuvin ratkaisuin, on syytä tarkastella, miten näitä 
tehtäviä hoitavissa organisaatioissa asiaa lähestytään. Erityisesti kiinnitän katseeni tässä 
tarkastelussa siihen, miten toiminta näyttäytyy lapsiin kohdistuvan väkivallan tilanteissa 
lasten vanhemmille, jotka voivat tulla osaksi prosessia joko lastansa tukevana vanhempana 
tai itse rikoksesta epäiltynä.

Mitä matalampi puuttumiskynnys lapseen kohdistuneiden väkivaltaepäilyjen kohdalla 
on, ja mitä vähemmän eri organisaatioiden työntekijöillä on harkintavaltaa asian ilmoitta
misessa lastensuojelulle ja poliisille, on mahdollista, että epäilyjen joukossa on myös aiheet
tomia ja hyvin lieviäkin epäilyjä. Koska ihmisillä ei ole mahdollisuutta valita tämänkaltai
seen viranomaisprosessiin päätymistään, on näin vahvalle interventiolle haettava oikeutus 
oikeudenmukaisen toiminnan kautta, kuten kirjoitan tässä luvussa. Kuvaan sitä, miten 
nämä eri organisaatiot, jotka kaikki kuvautuvat ihmistyön organisaatioina (Hasenfeld 
1983), toteuttavat yhteistyötä ja vaihtavat tietoja tilanteissa, joissa selvitetään lapsiin koh
distunutta väkivaltaepäilyä.

Erilaiset organisaatiot ja viranomaisyhteistyön haasteet

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaavat ja selvittävät organisaatiot voidaan määritellä 
Yeheskel Hasenfeldin (1983) mukaan ihmistyön organisaatioiksi. Niitä ovat organisaatiot, 
joissa työskennellään suoraan kohteena olevien ihmisten kanssa ja joilla on mandaatti suo
jella, ylläpitää ja edesauttaa hyvinvointia. Näillä organisaatioilla on erilaisia tehtäviä. Ne 
voivat olla esimerkiksi ihmisiä käsitteleviä (people-processing), ihmisiä tukevia ja kannatte
levia (people-sustaining) tai ihmisiä muuttavaan pyrkiviä (people-changing). Organisaatiolla 
voi olla myös useampia tehtäviä, mutta usein yksi tehtävistä ja sen myötä määrittyvistä käy
tännöistä dominoi. Tehtävä määrittelee myös sen, millaista tietoa ihmisiltä kerätään työs
kentelyn tueksi. Organisaation kirjoitetut tavoitteet ja käytännöt saattavat poiketa siitä, 
mitä organisaatiossa oikeasti tapahtuu. Ihmistyön organisaatioiden tehtävänä on palvella 
ihmisten lisäksi yhteiskunnan odotuksia.

Edellä kuvatun Yeheskel Hasenfeldin (1983; 2010b) määritelmän mukaan tutkinnalli
sella otteella lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa lähestyvä toiminta kuvautuu ennen kaikkea ih
misiä käsittelevänä toimintana, jossa asiaa hoitavasta organisaatiosta riippumatta ihminen 
on prosessissa objektiasemassa. Tällä tavalla asiaa hoitaen ja lähestyen pyritään vastaamaan 
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lapsen asemaan ja oikeuksiin rikoksen kohteena. Jotta pystytään toteuttamaan myös lap
sen suojelullisia ja hoidollisia tarpeita sekä oikeuksia, tarvitaan muitakin lähestymistapoja. 
Tutkintaprosessin aikana ja sen jälkeen vaaditaan sekä tukevaa ja kannattelevaa että ih
mistä muuttavaa työskentelyä, tai ainakin arviota sellaisen tarpeesta. Nämä tehtävät ovat 
yhteiskunnasta riippuen pääasiassa sosiaalityön ja terveydenhuollon vastuualuetta. Lisäksi 
tilanteessa voi olla myös muita toimijoita ja palveluita.

Toisessa luvussa kuvasin sekä lapsilähtöistä Lastenasiaintalomallia että sen suoma
laista versiota, joiden avulla pyritään vastaamaan mahdollisimman yhtäaikaisesti lapsen 
oikeudellisiin, suojelullisiin ja hoidollisiin tarpeisiin. Silloin kun jotakin tiettyä ilmiötä lä
hestytään viranomaisyhteistyön keinoin, jokainen yhteistyöhön osallistuva viranomainen 
katsoo ja tulkitsee ilmiötä omasta viitekehyksestään käsin. Marianne Hester (2004) kuvaa 
tällaista toimintatapaa planeettojen käsitteellä. Jokaisella ”planeetalla” eli organisaatiolla 
on oma tehtävänsä ja vastuunsa tilanteessa. Organisaatiot katsovat ja tulkitsevat samaa il
miötä näiden omien tehtäviensä kautta. Se asettaa haasteensa sekä viranomaisten keskinäi
seen yhteistyöhön, että asiakastyöhön, sillä kokonaiskuvan muodostuminen saattaa jäädä 
tällaisessa lähtökohdassa puutteelliseksi. Toisaalta taas vaarana voi myös olla se, että toi
mijat muokkaavat omaa ajatteluaan ja toimintaansa dominoivan lähtökohdan mukaan, ja 
muut tarpeet jäävät vähemmälle huomiolle, kuten Pohjoismaisen Barnahusmallia koske
vien tutkimusten mukaan oli havaittavissa. Niissä havaintona oli, että lapseen kohdistuvan 
väkivaltaepäilyn tilanteissa oikeudellinen näkökulma oli dominoiva ja muidenkin toimi
joiden ajattelu muokkautui ainakin osittain sen mukaiseksi. (Bakketeig 2017; Johansson 
2011; Søbjerg 2017.)

Myös esimerkiksi erityisen monimutkaisissa tilanteissa voi ilmetä haasteita siinä, saako 
ihminen asiansa hoidettua ja mahdollisesti tarvitsemaansa apua tilanteeseen. Kun palvelut 
ja toiminnot ovat pitkälle erikoistuneet, asiakas voidaan määritellä vain yhden ominaisuu
den kautta, ja siten voidaan todeta, että asia on jonkin muun kuin oman organisaation 
vastuualuetta. Tällöin asiakasta kierrätetään useassa eri tahossa ja pahimmillaan asia jää 
hoitamatta. (Juhila 2006, 111; Pohjola 2006, 55.) Erikoistumisen myötä ammattilainen voi 
tarkastella työtään kokonaisuuden sijaista osana (Lipsky 1980, 146–147). Kati Honkanen 
ja kumppanit (2018) kirjoittavat kumuloituneista ongelmista, jotka koskettavat yhtäai
kaisesti useita asiantuntijoita, mutta eivät selvärajaisesti kuulu yksin kenenkään vastuulle. 
Yhtenä tällaisena kumuloituneena ongelmana lapsiin kohdistuvan väkivallan epäilyjen 
yhteydessä ovat ne tilanteet, joissa väkivaltaepäily herää silloin, kun taustalla on jonkinas
teista kiistaa lapsen huoltajuudesta vanhempien eroon liittyen. Vaikkakin huoltoriitatilan
teissa on hieman korkeampi riski perusteettomalle väkivaltaepäilylle (Saini ym. 2020), ei 
väkivaltaväitteen ajoittuminen huoltoriitaajankohtaan saisi automaattisesti johtaa suora
viivaiseen tulkintaan epäilyn paikkaansa pitämättömyydestä, sillä taustalla voi olla monia 
epäilyn syntyä selittäviä tekijöitä, eikä epäilyn todenperäisyyskään ole poissuljettua. (Jaffe 
ym. 2008.)
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Tilanteissa, joissa sekä väkivaltaepäily että huoltoriita ovat yhtäaikaisesti läsnä, myös 
perheoikeudelliset palvelut ja toimenpiteet tulevat yhdeksi mahdolliseksi toimijaksi rikos
epäilyn selvittämisen rinnalle. Palvelujärjestelmän ongelmat konkretisoituvat erityisesti 
tämänkaltaisissa moniulotteisissa ongelmissa, joissa toimijoina on monia ammattilaisia ja 
organisaatioita eli ”planeettoja” ja kullakin on oma erityisvastuualueensa. Tämän kaltaiset 
rakenteelliset tekijät voivat joskus olla auttamisen esteinä ja ääritapauksissa ihminen voi 
jäädä ongelmansa kanssa yksin, jos avuntarve jää tunnistamatta tai avunhakija lähetetään 
pois. (Honkanen ym. 2018.) Käytännössä tämän kaltaiset rakenteelliset seikat todentuvat 
asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutuksessa eli mikrorakenteessa (Pohjola 2006, 48), jois
ta kirjoitan seuraavaksi.

Prosessin oikeudenmukaisuus ja luottamuksen luominen

Eri organisaatioiden menettelytavoilla on merkitystä ja vaikutusta ihmisiin. Yhtäältä asiak
kuuskokemuksilla voidaan vaikuttaa yksilön hyvinvointiin, toisaalta niillä voidaan luoda 
pohjaa laajemminkin sille, miten ihminen jatkossa luottaa organisaatioiden toimintaan ja 
koko yhteiskuntajärjestelmään. Ammattilaisten toimintaa ja päätöksentekoa arvioitaessa 
onkin arvioitava yhtä lailla prosessia, ei vain lopputulosta. Hyväksi tulkittava lopputulos ei 
automaattisesti tarkoita, että prosessi olisi ollut toimiva ja päinvastoin. (Taylor 2010, 139.)

Koska lapseen kohdistuvan väkivallan selvittäminen ei lähtökohtaisesti ole prosessi, 
jonka kohteeksi joutumista ihmiset voivat valita, on syytä kiinnittää erityistä huomiota 
prosessin aikana tapahtuviin asioihin ja kohtaamisiin. Täten perinteiset asiakkuustutki
mukset ja niiden käsitteet eivät sellaisenaan riitä kuvaamaan tilanteessa tapahtuvia kohtaa
misia. Tutkimukseni näkökulma eli vanhemmat eivät myöskään ole suoraan niin sanotusti 
asiakkaita näissä viranomaisprosesseissa, vaan he tulevat vedetyksi mukaan prosesseihin 
lapsen kautta, jonka asiaa ensisijaisesti hoidetaan. Lainaankin tutkimuksessani oikeustie
teellisessä tutkimuksessa käytettyä prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden käsitettä kuvaa
maan vanhempien kokemuksia rikostutkintaprosessista. Ihminen saattaa hyväksyä itsel
leen epäedullisen lopputuloksen helpommin, jos hän arvioi, että siihen johtanut prosessi 
on ollut oikeudenmukainen. Ihminen kokee tulleensa oikeudenmukaisesti kohdelluksi, jos 
hän kokee tulleensa prosessin aikana kuulluksi ja voineensa osallistua päätöksentekoon. 
Kokemus on positiivinen, mikäli ihminen voi myös luottaa siihen, että hänen esiin tuo
mansa tarpeet ja näkökulmat on huomioitu prosessin aikana. Päätöksentekijältä edellyte
tään puolueettomuutta ja rehellisyyttä, ja päätöksenteon edellytetään tapahtuvan faktojen, 
ei henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella. Ihmisillä on tapana keskittyä arvioimaan 
näitä seikkoja erityisesti epäselvissä tapauksissa. (Tyler 1997.) Erityisesti ammattilaisten 
arvos tava ja kunnioittava kohtelu ovat merkityksellisiä: ne voivat saada ihmisen arvioi
maan prosessia ja saamaansa palvelua positiivisesti niiden laadusta huolimatta (Lipsky 
1980, 94; Tyler 1997).

Prosessuaalisella oikeudenmukaisuudella on merkitystä sen itseisarvon lisäksi laajem
minkin esimerkiksi siinä, haluaako ihminen jatkossa noudattaa lakia tai luottaako hän 
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oikeudelliseen järjestelmään. Tämä voi näkyä yksilötasolla esimerkiksi siten, ilmoittaako 
kertaalleen rikostutkintaprosessin läpi käynyt henkilö myös mahdollisesta uudesta rikok
sesta poliisille. (Kainulainen & Saarikkomäki 2014.) Tällaisesta kokemuksesta voidaan 
puhua myös institutionaalisena luottamuksena. Institutionaalinen luottamus tarkoittaa 
eihenkilöitynyttä organisaatioon kohdistuvaa luottamusta, jota pidetään yhtenä instituu
tioiden toiminnan laadun, sujuvan asioinnin ja legitimiteetin osoituksena. Ammattilais
ten toiminnalla luodaan luottamusta myös myöhempiin kontakteihin viranomaisten kans
sa. Luottamusta rakentavat huomaamisen ja kohtaamisen kokemukset, kun taas luottamus 
murenee torjumisen ja syyllistämisen kokemuksista. Institutionaalisen luottamuksen mu
renemisesta kertoo, jos tiettyjä palveluja vältellään aiempien huonojen palvelukokemusten 
vuoksi. (Heino 2015; Honkanen ym. 2018.)

Koska vanhemmat tulevat lapseen kohdistuvan väkivaltaepäilyn selvittämisen pro
sessiin useista erilaisista asemista, näillä edellä kuvatuilla seikoilla on erityistä merkitys
tä myös lapsen näkökulmasta. Esimerkiksi kuritusväkivallan käytöstä epäilty vanhempi 
kohtaa hyvin todennäköisesti rikostutkintaprosessin jälkeen muita ammattilaisia, joiden 
muutokseen pyrkivällä työskentelyllä halutaan tukea vanhemmuutta, jotta lapsen olisi 
mahdollista jatkaa elämäänsä vanhempansa kanssa väkivallattomassa ympäristössä. Mi
käli vanhemman luottamus viranomaistoimintaan murenee rikostutkinnan aikana, voi 
vanhempaa olla hankala motivoida jatkotyöskentelyyn. Jos taas vanhemman tehtävänä 
on valvoa ja huolehtia lapsensa edusta prosessissa, hän saattaa tarvita tähän erityistä tukea 
kuormittavassa tilanteessa. Tästä terapeuttisesta juridiikasta kirjoitin luvussa 3.1.2.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan kysymyksiä ratkotaan siis useiden eri hallinnonalojen 
organisaatiossa ja kuten aiemmin olen kuvannut, käytännöt vaihtelevat eri yhteiskuntajär
jestelmissä. Organisaatioilla on erilaiset tehtävät ja näitä tehtäviä toteuttavat työntekijät, 
Michael Lipskyn (1980) mukaan ”katutason byrokraatit”, erilaisissa asiakassuhteissa. Näis
sä suhteissa siis rakennetaan ja luodaan luottamusta ja kokemusta oikeudenmukaisuudesta 
myös laajemmin ammattilaisten toimintaan. Koska rikostutkinnan kaltaisiin prosesseihin 
osallistuminen ei ole lähtökohdaltaan vapaaehtoista, voi sillä jo itsessään olla vaikutusta 
siihen, miten työntekijä lähestyy ihmistä. Vähimmillään työntekijän on pyrittävä saavut
tamaan tietyntasoinen kontakti asiakkaaseen, jotta välttämätön asia saadaan hoidetuksi, 
mutta mitään erityistä tarvetta asiakkaan miellyttämiselle työntekijällä ei ole tästä näkö
kulmasta katsottuna. Toki työntekijöitä ohjaavat yleiset standardit oikeudenmukaiseksi 
ymmärretystä toiminnasta ja prosesseista. (Lipsky 1980.)

Muutkin organisatoriset tekijät kuin asiakkuuden vapaaehtoisuus muokkaavat asia
kastyöntekijäsuhdetta ja sen vaikutusta asiakkaaseen. Tällaisia ovat esimerkiksi työnteon 
olosuhteet, kuten työntekijän käytössä olevat resurssit ja siihen liittyvä asiakasta kohden 
käytettävissä oleva aika. Myös työntekijän osaaminen sekä organisaation työntekijältään 
odottamat asiat vaikuttavat vuorovaikutukseen asiakkaan ja työntekijän välillä. Organi
saation tavoiteltavana pidettävät käytännöt muodostuvat työntekijöille annetuista ohjeista. 
(Hasenfeld 2010b.) Ammattilaiset tarvitsevat työnsä tueksi rutiineja ja yksinkertaistuksia. 
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Näissä organisaatiossa rutinisaation kohteena on ihminen. (Lipsky 1980, 82–86.) Organi
saatiokohtaiset ja ammatilliset käytännöt saattavatkin olla muodollisesti oikeita, mutta se 
ei välttämättä tarkoita samaa asiaa kuin hyvä palvelu (Pohjola 2006).

Rutiininomaiset käytännöt määrittelevät ja muokkaavat työntekijöiden ja asiakkai
den välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutustapojen ääripäitä ovat yhtäältä byrokraattinen 
prosessointi, jossa asiakasta kohdellaan objektina ja toisaalta ammatillinen kohtelu, jossa 
asiak kaalla on subjektiasema. Kun asiakas nähdään objektina, hänen odotetaan hyväksy
vän hänelle määritelty asema ja aseman kautta määritellyt palvelut tai toimenpiteet. Työn
tekijät käyttävät harkintaa esimerkiksi päättäessään, mikä asiakkaan tuottamasta tiedosta 
on relevanttia. Luottamuksen rakentamisen eteen ei työskennellä samoin kuin silloin, kun 
asiakas nähdään subjektiasemassa. Subjektiasemassa oleva asiakas on mukana arvioimassa 
omia, yksilöllisiä tarpeitaan. Tehdessään ammatillista arviota ja päätöksiä työntekijä käyt
tää enemmän harkintaa kuin byrokraattisen prosessoinnin toimintamallissa. Harkinnan 
mahdollisuuksien laajuuteen vaikuttavat se, kuinka erikoistuneesta alasta on kyse ja mil
laista toimenpide ja sanktiovaltaa organisaatiolla on. Ihmisen muuttamiseen pyrkivissä 
organisaatioissa harkintavallan käyttö on mahdollista laajemmin. (Hasenfeld 2010b.)

Totesin aiemmin, että rikostutkinnallinen lähestymistapa korostaa ihmisen objekti
asemaa. Tietyillä kohtaamisen elementeillä kuten prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden 
periaatteilla tätä voi pyrkiä ikään kuin pehmentämään. Anneli Pohjolan (2010) mukaan 
asiakas voidaan joko luokitella tiettyyn kategoriaan kuuluvaksi tai vaihtoehtoisesti hänet 
voidaan nähdä toimivana subjektina eli ajattelevana, toimivana ja tuntevana ihmisenä. 
Hänen mukaansa tärkeintä on eettinen, ”ihminen ihmiselle”, kohtaaminen. Erityisesti 
tahdonvastaisessa tukiprosessissa työntekijän on herkistyttävä entistä sensitiivisempään 
työotteeseen ja pyrittävä tunnistamaan ihmisen omat lähtökohdat ja kokemukset, jotta 
saavutettaisiin luottamus, joka taas on auttamisen perusehto. Voisiko ajatella, että mikä
li tutkinnallinen näkökulma ei mahdollista ihmisen asettamista subjektiasemaan, muut 
viranomaisyhteistyössä mukana olevat toimijat huolehtivat tämän näkökulman huomioi
misesta? Kuvaan seuraavassa alaluvussa muun muassa niitä elementtejä, joita erilaisten 
tutkimusten mukaan perheenjäsenet ovat kokeneet positiivisiksi lapsiin kohdistuvan 
väkivalta epäilyn selvittämisessä. Niillä on yhtäläisyyksiä prosessuaalisen oikeudenmukai
suuden elementtien kanssa.

3.2.2 Perheenjäsenten kokemukset lapsiin kohdistuvien 
väkivaltaepäilyjen selvittämisestä: tutkimuskatsaus

Olen kuvannut luvussa 2.2.3 erilaisia tapoja suhtautua ja toimia lapsiin kohdistuvissa väki
valtaepäilyissä. Koska eri maiden käytännöt ovat hyvin vaihtelevia ja monimuotoisia, on 
niistä saadun tutkimustiedon vertaileminen haasteellista. Joitakin yhdistäviä tekijöitä on 
kuitenkin tutkimustiedon avulla löydettävissä siitä, millaisia elementtejä lapseen kohdis
tuneen väkivaltaepäilyn selvittämisprosesseissa on pidetty perheenjäsenten näkökulmasta 
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tärkeinä. Tutkimukset lasten ja heidän perheenjäsentensä kokemuksista keskittyvät aiem
min kuvaamiini Lastenasiantalomallin mukaisesti toteutettuihin väkivallan selvittämis
prosesseihin.

Yhdysvalloissa on tutkittu näitä kokemuksia jo 1990–luvulta lähtien. Osassa tutki
muksista on myös verrattu kokemuksia Children’s Advocacy Centermallin ja ilman mal
lia toteutetun tutkinnan välillä. Yleisesti ottaen kokemukset ovat olleet positiivisimpia 
Children’s Advocacy Centermallin mukaan toteutetuissa tutkinnoissa. (Esim. Bonach 
ym. 2010; Jenson 1996; Jones ym. 2007.) Kuitenkin lasten näkökulmasta tehdyissä tut
kimuksissa huomattavan suuruisella vähemmistöllä on ollut muunkinlaisia kokemuksia, 
joita ei voi sivuuttaa. Lapset ovat esimerkiksi kertoneet pelon tunteista tutkinnan aikana 
tai he ovat kokeneet joutuneensa selittämään asioitaan liian monta kertaan tutkinnassa. 
(Jones ym. 2007; Jones ym. 2010.) Pohjoismaisia Barnahusmalleja on arvioitu toiminnan 
alussa lähinnä kyselyihin perustuvilla selvityksillä. Ne antavat pääosin positiivisia arvioita 
toiminnasta, ja selvityksiin perustuen esimerkiksi Ruotsissa on arvioitu mallin olevan askel 
oikeaan suuntaan sillä tiellä, jonka avulla monimuotoista väkivaltaa kokeneet lapset saavat 
hyvää kohtelua (Kaldal 2015, 9–12).

Systemaattiset kartoitukset Lastenasiaintalomalliin liittyen ovat tavoittaneet lähinnä 
yhdysvaltalaiset Children’s Advocacy Centermallit. Yleisenä havaintona on, että mallin 
avulla on onnistuttu vähentämään sekä lapsen että hänestä huolta pitävän aikuisen stressiä 
väkivaltaepäilyn selvittämistilanteessa. Käytännöt ovat kuitenkin alueellisesti hyvin vaih
televia myös tämän mallin sisällä, joten lisää tutkimusta tarvitaan kattavamman kuvan 
saamiseksi. (Elmquist ym. 2015.) Yhtenä tekijänä, jolla mallia tutkimuksellisesti arvioi
daan, on lasten ja heidän läheistensä tyytyväisyys epäilyn selvittämisen prosessiin sekä 
fyysiseen paikkaan, jossa toiminta on toteutettu. Tosin vain harva tehdyistä tutkimuksis
ta keskittyy lapsen hyvinvointiin tai perheiden toimintakykyyn, minkä voidaan arvioida 
olevan yllättävää, koska malli kuitenkin lähtökohdiltaan perustuu tavoitteeseen parantaa 
lapsen ja perheen kokemusta tutkintaprosessista muun muassa vähentämällä heidän kuor
mittumistaan useilla viranomaisilla. (Herbert & Bromfield 2016.)

Sekä pohjoismaista Barnahus että yhdysvaltalaista Children’s Advocacy Centermallia 
tutkittaessa lasten ja vanhempien näkökulmasta on havaittu tiettyjä prosessiin liittyviä yh
denmukaisia tekijöitä, jotka ovat positiivisten kokemusten taustalla. Positiiviset kokemuk
set eivät välttämättä liity tutkinnan lopputulokseen vaan näihin eri prosessin aikaisiin te
kijöihin. Erityisesti ammattilaisilta saatu tieto ja prosessissa mukana olevien aikuisten ajan 
tasalla pitäminen tutkinnan aikana ovat olleet tärkeitä tekijöitä prosessissa kuten myös se, 
että prosessissa on ollut henkilö, johon on voinut pitää tutkinnan aikana yhteyttä. Myös 
sekä tarjottua ja saatua tukea, että kriisiapua on arvostettu. Ammattilaisten arvostava, sen
sitiivinen ja välittävä suhtautuminen perheenjäseniin on koettu tärkeäksi tekijäksi, kuten 
myös oman äänen kuuluviin saaminen ja ylipäänsä mahdollisuus omista asioista puhumi
seen. Jos asiaa tutkinut henkilö on ollut osaava ja omistautunut asialle, siitä on annettu 
positiivisia arvioita. Lapset ja vanhemmat ovat kuvanneet Lastenasiaintalon ilmapiiriä tai 
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fyysisiä tiloja hyviksi. (Bonach ym. 2010; Jones ym. 2007; Jones ym. 2010; Kaldal 2015, 
9–12; Plummer & Eastin 2007a & b; Rasmusson 2011; Stefansen 2017.)

Rikoksesta epäillyn asemassa olevaa vanhempaa ei välttämättä samalla tavalla oteta 
aktiivisena toimijana mukaan tutkintaprosessiin kuin eitutkinnallisesti orientoituneissa 
toimintamalleissa. Jotkut itse rikoksesta epäiltynä olevat vanhemmat ovat kokeneet jää
neensä tutkinnan aikana paitsi tärkeästä informaatiosta. He ovat tosin arvostaneet ja ym
märtäneet lapsikeskeistä ajattelua sekä tuen tarjoamista, mutta samaan aikaan heillä on 
ollut halu tulla nähdyksi omana itsenään omine tarpeineen. (Rasmusson 2011.)

Tehtyjen tutkimusten perusteella voi todeta, että vaikka viitteitä hyvistä käytännöistä 
on havaittavissa, ei Lastenasiaintalomallin mukaan toteutetuilla prosesseilla kuitenkaan 
automaattisesti pystytä takaamaan, etteikö lapsen ja perheen tarvitsisi kuormittua lukui
silla viranomaiskontakteilla. Myöskään tarvittavan informaation, turvallisuuden tunteen 
tai avun saamisen ehdot eivät välttämättä täyty. Lopputulos on riippuvainen rakenteel
lisista tekijöistä kuten toiminnan organisoinnista ja mallin kohderyhmien määrittelyistä 
sekä työntekijöihin ja käytäntöihin liittyvistä tekijöistä kuten osaamisesta, työskentely
rutiineista ja viranomaisyhteistyöstä. (Jones ym. 2007; Rasmusson 2011.)

Yhdysvaltalaisen lastensuojelun tutkinta ja arviointiorientaatioiden eroista on vain 
vähän tutkimustietoa. Johanna Hietamäki (2015) on nostanut suomalaista lastensuojelun 
alkuarviointia vanhempien näkökulmasta tutkiessaan esiin yksittäisiä vertailututkimuksia 
asiaan liittyen. Niissä todetaan, että pitemmällä aikavälillä vaikutukset perheeseen ovat 
olleet positiivisempia arviointi kuin tutkintatyöskentelyn kohteena olleissa perheissä, kun 
on arvioitu esimerkiksi lapsen turvallisuutta. Arviointityöskentelyssä sekä vanhemmat 
että työntekijät ovat arvioineet lapsen ja perheen tilanteen olevan parempi kuin tutkinta
työskentelyssä, sillä arviointimallin mukaan työskenneltäessä lapsi ja perhe ovat saaneet 
enemmän konkreettista apua. Arviointimallissa taloudelliset kustannukset ovat olleet 
alku vaiheessa korkeammat, mutta ne ovat pitkän aikavälin seurannassa laskeneet, mikä 
on päinvastoin kuin tutkinnallisessa lähestymistavassa. Arviointimallissa asiakkuus on 
uusiutunut harvemmin, lasten sijoituksia on tehty vähemmän ja ne ovat olleet myös lyhyt
aikaisempia. (Loman & Siegel 2004; 2015; Loman ym. 2010; Siegel & Loman 2006). Myös 
vertailututkimuksessa (Ruppel ym. 2011) vanhemmilla on ollut huomattavasti vähemmän 
pelon, suuttumuksen ja stressaantumisen tunteita arviointityöskentelymallissa kuin tut
kintamallissa. Arviointityöskentelyssä on keskitytty enemmän asiakassuhteen muodos
tamiseen ja perheen tilannetta on arvioitu lastensuojelututkintaa kokonaisvaltaisemmin. 
Arvioinnin yhteydessä perheenjäsenille on kerrottu useammin syyt, jotka ovat johtaneet 
työskentelyyn ja vanhemmat ovat saaneet osallistua paremmin päätöksentekoon. He ovat 
kokeneet tulleensa kuulluksi työskentelyn aikana. Vanhemmat ovat kokeneet myös, että 
työntekijä on saavuttanut paremman ymmärryksen heidän perheensä kokonaistilanteesta. 
Jos asiakasta lähestytään kuulustelevasti, se voi aiheuttaa tunteen kontrollin menettämises
tä ja uhkaavuudesta, ja asiakkaan kieltäytyminen yhteistyöstä voi olla seurausta tarpeesta 
kontrolloida tilannetta.



65

Olen tässä luvussa kuvannut tutkimukseni käsitteellisiä lähtökohtia ja paikannuksia. 
Yhtäältä vanhempien moninaiset asemat lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen asemoi
vat heidät eri tavoin sekä suhteessa lapseen että väkivaltaepäilyyn. Toisaalta lapsiin koh
distuvaa väkivaltaa selvitetään eri organisaatioiden yhteistyönä, ja tämänkaltaisilla orga
nisaatioilla on omat erityispiirteensä ja niiden toimintaa ohjaavat tietynlaiset reunaehdot, 
kuten olen tässä luvussa kuvannut. Tutkimuskatsauksessa olen nostanut esiin tutkimuksia, 
joissa perheenjäsenten kokemuksia on kartoitettu tämänkaltaisissa institutionaalisissa käy
tännöissä. Seuraavassa luvussa kirjoitan siitä, millaisena tämä todellisuus tutkimuksessani 
rakentuu, mihin kysymyksiin haen tällä tutkimuksellani vastauksia ja millaisin metodolo
gisin ratkaisuin olen pyrkinyt niihin kysymyksiin vastaamaan.
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4 Tutkimuksen toteutus

4.1 Tutkimuksen tehtävä ja metodologiset lähtökohdat

Tutkimuskysymykset

Kuten aiemmin tässä tekstissä olen todennut, lapsiin kohdistuva väkivalta eri muodoissaan 
tulee Suomessa enenevissä määrin viranomaisten tietoon ja sen myötä rikostutkinnallisin 
keinoin selvitettäväksi. Alaikäisiin lapsiin kohdistuvat väkivaltaepäilyt saavat myös muut 
viranomaistahot reagoimaan tilanteeseen. Poliisi voi pyytää virkaapua terveydenhuollon 
moniammatilliselta yksiköltä rikostutkinnan suorittamiseen, esimerkiksi lapsen oikeus
psykologisen haastattelun ja somaattisen lääkärintutkimuksen toteuttamiseksi. Sosiaa
litoimi on mukana prosessin aikana tehtävässä viranomaisyhteistyössä huolehtien omien 
velvollisuuksiensa toteuttamisesta. Tätä kontekstia olen avannut tarkemmin luvussa 2.2.2.

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää vanhempien kokemuksia tutkinnalliseen 
orientaatioon pohjaavasta moniammatillisesta ja monialaisesta viranomaistoiminnasta, 
joka pyrkii toteuttamaan lapseen kohdistuneen väkivaltarikosepäilyn tutkinnan ohes
sa myös muita viranomaisille säädeltyjä tehtäviä. Lisäksi selvitetään prosessin seurauksia 
sekä perhe ja läheissuhteisiin että vanhempiin itseensä heidän näkökulmastaan tilanteissa, 
joissa lapseen kohdistuvaa väkivaltaepäilyä tutkitaan edellä kuvatulla tavalla. Tarkastelen 
näitä kysymyksiä vanhempien haastattelujen avulla kolmesta eri näkökulmasta: institutio
naalisesta, perhe ja läheissuhteiden sekä henkilökohtaisesta näkökulmasta. Näihin näkö
kulmiin liittyvät tarkemmat tutkimuskysymykset on kirjattu seuraavaan taulukkoon. Vas
taan näihin tutkimuskysymyksiin omissa tulosluvuissaan (luvut 5–7).
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Taulukko 3. Tutkimuskysymykset

INSTITUTIONAALINEN NÄKÖKULMA Millaisilla institutionaalisilla tekijöillä on merkitystä 
vanhempien kokemuksissa lapseen kohdistuvan 
väkivaltarikostutkinnan prosessista? 

PERHE- JA LÄHEISSUHTEIDEN NÄKÖKULMA Millaisia seurauksia lapseen kohdistuvalla väkivalta-
rikostutkintaprosessilla on perhe- ja läheissuhteisiin 
vanhempien näkökulmasta?

HENKILÖKOHTAINEN NÄKÖKULMA Millaisia henkilökohtaisia seurauksia lapseen kohdis-
tuvalla väkivaltarikostutkintaprosessilla on vanhem-
pien näkökulmasta?

Seuraavaksi kuvaan, millaisista metodologisista lähtökohdista käsin olen lähtenyt tätä tut
kimusta tekemään sekä miten ja millaisia valintoja olen tehnyt.

Metodologiset lähtökohdat

Olen siis kiinnostunut tutkimuksessani vanhempien kokemuksista ja näkemyksistä lapsiin 
kohdistuvan väkivaltaepäilyn selvittämisprosessista. Tavoittelen tätä tietoa analysoimalla 
sosiaalisia konstruktioita, jotka ovat rakentuneet ihmisten välisessä vuorovaikutukses
sa. Ihmiset elävät todellisuudessa, jossa he tulkitsevat jokapäiväistä elämäänsä siten, että 
siitä muodostuu heille itselleen merkityksellinen ja koherentti kokonaisuus. (Berger & 
 Luckmann 2011.)

Yhteiskuntaan muodostuu instituutioita, kun ihmisten välinen vuorovaikutus alkaa 
muodostua tiettyjen, rutiininomaisten käytäntöjen mukaiseksi aikakaudesta toiseen. Ky
seessä on jatkuva instituutioitumisen prosessi, joka elää ja muuttuu ajan saatossa ihmisten 
toiminnan kautta. Instituutiot tuottavat sosiaalista kontrollia, kun ne omalla toiminnal
laan ohjaavat yhteiskunnan jäseniä toimimaan tietyllä tavalla. Instituution toiminnan on 
oltava jollakin tavalla perusteltua, jotta kontrollointi on oikeutettua. Jotta ihminen voi olla 
osa yhteiskuntaa, hänen on sisäistettävä eri instituutioihin liittyviä rooleja ja niissä käytet
tyä kieltä. Se, miten tämä sisäistäminen tapahtuu, vaikuttaa ihmisen kokemukseen insti
tuutioista ja niiden toiminnasta. (Berger & Luckmann 2011, 117–124, 134, 136, 160, 285.)

Tarkastelen lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämisprosessia instituutioitumisen 
prosessina vanhempien näkökulmasta. Pyrin tavoittamaan sitä, miten heidän kokemuk
sensa kietoutuvat institutionaalisiin prosesseihin ja toimintoihin. Tämänkaltaista lähes
tymistapaa voidaan kuvata institutionaalisen etnografian keinoin: ihmisten jokapäiväis
tä elämää järjestävät ja muokkaavat toisiinsa kietoutuvat organisaatiot ja vallalla olevat 
diskurssit eli hallinnan suhteet. Yksilön näkökulma eli ”standpoint” on lähtökohta, josta 
tätä institutionaalista järjestystä tarkastellaan. (Smith 2005, 10–11, 32.) Käytännöt ja ko
kemukset ovat kietoutuneita toisiinsa laajemmin sosiaalisissa suhteissa ja tapahtumien ket
juissa (DeVault & McCoy 2003).
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Kun kartoitetaan institutionaalisia prosesseja, joita halutaan tutkia, perehdytään joka
päiväisiin kokemuksiin, joita ihmisillä niihin liittyen on. Institutionaalisen etnografian 
avulla etsitään ihmisten kanssa heidän subjektiivisia kokemuksiaan heille tapahtuneista 
asioista. Nämä kokemukset linkitetään niiden ulkopuolella tapahtuviin asioihin. Lähes
tymistavassa ollaan kiinnostuneita yksilöllisistä kokemuksista, mutta ymmärretään nii
den muokkautuvan ja saavan vaikutteita tarkastelun kohteena olevista institutionaalisis
ta suhteista. (DeVault & McCoy 2003; Smith 2005, 157, 41.) Instituutio ei ole vain tietty 
organisaatio, vaan sillä kuvataan instituutioiden tehtäviin liittyviä moninaisia prosesseja 
( DeVault & McCoy 2003).

Tutkimukseni ponnistaa institutionaalisen etnografian tavasta lähestyä tutkittavaa 
ilmiötä ja näkökulmaa. Sen mukaan tutkimus voi saada alkunsa esimerkiksi oman työn 
tarkastelusta, jolloin tutkija lähtee liikkeelle jostakin sellaisesta, josta hän tietää jo jotakin. 
Kyseessä voi olla tilanne, jossa tutkija havaitsee hallinnan suhteita, vaikka prosesseilla py
rittäisiinkin lähtökohtaisesti siihen, ettei tällaisia suhteita olisi. Tutkimusprosessia suun
niteltaessa ensimmäisenä tehdään yleensä valinta siitä, kenen kokemusta haluaa kuvata. 
Näkökulman valinnan jälkeen aletaan tunnistaa ja tutkia niitä institutionaalisia proses
seja, jotka muokkaavat kyseistä kokemusta. Haastattelut ovat hyvä tapa kuvata prosessien 
toimintaa kokemuksen perustana. Haastateltujen kertomusten ja kuvausten kautta voi
daan tunnistaa niitä suhteita, diskursseja ja institutionaalisia prosesseja, jotka muokkaavat 
haastateltujen elämää. Haastattelujen lisäksi tutkijan on tarkasteltava myös haastateltujen 
kokemuksia muokkaavia institutionaalisia prosesseja saadakseen sellaistakin kuvaa, jota 
haastatelluilla ei kokonaisuudessaan ole. Tämän voisi tehdä esimerkiksi havainnoimalla tai 
tekemällä analyysia teksteistä, jotka ohjeistavat ja täten muokkaavat työprosesseja ja niissä 
toimivien ihmisten toimintaa. (DeVault & McCoy 2003.)

Oma lähtökohtani tutkimuksen tekemiselle oli kokemukseni käytännön työstä Lasten 
oikeuspsykiatrian yksikön sosiaalityöntekijänä osana lapsiin kohdistuvan väkivallan sel
vittämisen institutionaalisia prosesseja. Olin tehnyt ammattilaisena työtä vuosia ja tunsin 
työtä ohjaavat lainsäädännöt, ohjeistukset ja käytännöt, jotka ohjasivat kyseisiä institutio
naalisia prosesseja. Tässä monografiassa kuvatut prosessit suomalaisesta kontekstista (luku 
2.2.2) perustuvat toiminnoista laadittuihin lakeihin ja ohjeistuksiin. Ne eivät siis ole var
sinaisesti tutkimukseni aineistoa, mutta oma kokemustietoni ja näiden eri tekstien kautta 
välittynyt kuva on antanut minulle ymmärrystä institutionaalisista prosesseista. Niitä poh
timalla ja kyseenalaistamalla päädyin siihen, että tätä ilmiötä on lähestyttävä vanhempien 
kokemuksesta käsin, jotta saataisiin lisää ymmärrystä siitä, miten institutionaaliset proses
sit voivat muokata ihmisten elämää tilanteessa, jossa lapseen kohdistunut väkivaltaepäily 
käynnistää viranomaisprosessin, joka puuttuu merkittävällä tavalla perheiden elämään. 
Tässä tutkimuksessa käännän siis katseeni vanhempien näkökulmaan eli ”standpointiin” 
ja pyrin tuomaan sen esiin haastattelujen avulla.

Haastattelemalla voidaan yksilöllisten kokemusten lisäksi jäljittää myös niitä yhtymä
kohtia, joita haastatelluilla on instituutioiden monimutkaisiin toimintoihin. Tavoitteena 
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ei ole kuvata käytäntöjen samankaltaisuutta ja siten yleistää haastateltujen kokemuksia. 
Sen sijaan tavoitteena on löytää hallinnan muotoja, jotka vallitsevat monissa tavallisissa 
paikallisissa ympäristöissä. Haastateltavat ovat institutionaalisten prosessien kohteita. 
Tämänkaltaisen tutkimuksen lähtökohtana on usein kriittinen tai vapauttava pyrkimys 
paljastaa ideologisia tai sosiaalisia prosesseja, jotka tuottavat alistussuhteita. (DeVault & 
McCoy 2003.) Tämä oli yksi tärkeä lähtökohta tutkimusasetelmani muodostumisessa, sil
lä lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämisen käytäntöjä muokkaavia lakeja on säädetty 
nopeassa tahdissa ja lyhyellä aikajänteellä ilman, että on pysähdytty kysymään ja selvittä
mään toimenpiteiden kohteiksi päätyvien ihmisten näkökulmia tai arvioimaan toimen
piteiden mahdollisia tahattomia seurauksia.

Tutkimuksen teossa voidaan erotella kolme erilaista näkökulmaa: faktoihin perustuva 
positivistinen, kokemukseen perustuva ja konstruktionistinen. Näkökulma käsitteenä on 
lähellä paradigman käsitettä, eikä tutkimus välttämättä edusta puhtaasti vain yhtä näkö
kulmaa. (Jokinen 2021.) Kuten olen kuvannut, tutkimukseni luonne on konstruktionis
tinen, sillä ajattelen todellisuuden muotoutuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Olen 
kuitenkin pitänyt mielessäni koko ajan kokemusnäkökulman, sillä tutkin ihmisten koke
muksia tietystä näkökulmasta. Kokemusnäkökulma näkyy erityisesti aineistonkeruutavas
sani, vaikkakin tiedostan ja ymmärrän siihen sekoittuvan piirteitä konstruktionistisesta 
tavasta ymmärtää tiedon muodostuminen. Aineistoa käsitellessäni ja analysoidessani eri
tasoisten suhteiden ja prosessien kietoutuminen toisiinsa on tullut näkyväksi haastateltu
jen kertomien välityksellä. Haastatellut vanhemmat kertoivat oman kokemuksensa, mutta 
saattoivat peilata sitä myös muiden prosessissa osallisena olleiden kokemuksiin ja näkökul
miin sekä niihin hallinnan suhteisiin, joita institutionaalisessa toiminnassa tapahtuu.

Tutkimukseni on metodologialtaan laadullinen ja sen tarkoituksena on tavoittaa ih
misten kokemuksia heidän omasta näkökulmastaan. Ajattelen edellä kirjoittamastani 
huolimatta, että tutkimukseni aineistonkeruun kohdalla voidaan puhua fenomeno
logis–hermeneuttisesta tutkimusotteesta, jossa tavoitteena on käsitteellistää tutkittava 
ilmiö eli kokemuksen merkitys (Laine 2018). Tämä lähestymistapa ohjasi menetelmäva
lintojani siten, että päädyin keräämään aineiston haastatteluin juuri heiltä, jotka ovat ko
kijoita. Tavoitteeni käsitteellistää aiemmin vähän tutkittua ilmiötä ohjasi edelleen myös 
analyysi tapojeni valintaa. Lähestyin aineistoa lähtökohtaisesti melko induktiivisesti eli 
aineistolähtöisesti ja koodasin sitä temaattisesti saadakseni esiin sellaisia käsitteitä, joilla 
tutkimaani ilmiötä voisi kuvata. Peter L. Bergerin ja Thomas Luckmannin (2011, 56) mu
kaan fenomenologinen metodi on paras sosiaalisesti konstruoitujen jokapäiväisen elämän 
subjektiivisten kokemusten analysoimiseksi. Temaattisen sisällönanalyysin jälkeen jatkoin 
aineiston analyysia vielä tyypittelyn avulla. Kuvaan näitä aineistonkeruun ja analyysin pro
sesseja tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.

Sosiaalisen konstruktionismin ja institutionaalisen etnografian ohjaamana ajattelen, 
että haastattelemieni vanhempien kokemukset rakentuvat vuorovaikutuksessa heitä ym
päröivän maailman ja ihmisten kanssa. Nämä ihmiset edustavat ihmistyön organisaatioi
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ta toimien ”katutason byrokraatteina”. Instituutiot, joissa ratkotaan lapsiin kohdistuvaa 
väki valtaa, kontrolloivat mitä suuremmassa määrin ihmisten toimintaa sosiaalisesti muun 
muassa määrittelemällä, milloin yhteiskunnan on tarpeellista tai välttämätöntä puuttua 
perheiden elämään. Oikeutuksensa ne saavat siitä, että lasta on suojeltava kaikenlaiselta 
väkivallalta, kuten vaikkapa Lapsen oikeuksien sopimus (LOS 1989, 19 artikla) valtioita 
velvoittaa.

Sosiaalityön tutkimuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi sosiaalityön tiedon tuotta
minen päätöksenteon tueksi, käytäntöjen parantaminen, eletyn elämän kokemusten pai
nottaminen sekä oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen inkluusion edistäminen (Shaw & 
Holland 2014, 56). Tutkittaessa asiakasnäkökulmaa voidaan myös ajatella sen toimivan 
asiakasta valtaistavana (Thompson 2016) ja siten tämän näkökulman voi jo itsessään aja
tella olevan eettinen valinta: tutkimuksella tuodaan esiin kokevien subjektien oma ääni 
(Rauhala & Virokannas 2011). Esimerkiksi Tarja Vierula (2017, 45) kuitenkin irrottautuu 
äänen antamisesta ja puhuu näkemyksistä ja näkökulmasta, sillä hän mieltää haastatelta
vien  äänet kirjoitusvaiheessa tutkimuksen ja tutkijan suunnasta tulkituksi. Itse määrit
telen nämä kaksi näkemystä lähes toistensa synonyymeiksi. Tutkin siis haastateltavien 
kokemuksia merkityksenantoina, jotka ovat rakentuneet ihmistyön organisaatioiden 
työntekijöiden kanssa käydyissä vuorovaikutustilanteissa. Tämänkaltainen niin sanottu 
asiakasnäkökulma lapsiin kohdistuvan väkivallan rikostutkintaan on tutkimuksellises
ti vain vähän lähestytty osaalue, joten pyrin tutkimuksellani tuomaan heidän aiemmin 
 sivuutetun äänensä kuuluviin. Samaan aikaan kun tiedostan lähestymistapani korostavan 
tutkijan vaikutusta kaikkeen tutkimusprosessissa tapahtuvaan tiedon muodostukseen ja 
tulkintaan, koen, että jo näkökulman valinnalla päästään tutkimuksellisin keinoin anta
maan ääni jollekin tietylle ryhmälle.

Sen lisäksi, että ajattelen haastateltavien kertoneen kokemuksistaan, jotka ovat ra
kentuneet vuorovaikutuksellisissa tilanteissa, ajattelen tämän todellisuuden rakentuneen 
uudel leen haastateltavan ja haastattelijan eli itseni välisessä vuorovaikutuksessa. Haasta
teltavan kertoma on yksi näkökulma tapahtuneeseen ja todellisuus voisi näyttää hyvinkin 
toisenlaiselta, jos tarkastelisin samoja tilanteita esimerkiksi ammattilaisten näkökulmasta. 
Haastateltavalla on oikeus subjektiivisiin kokemuksiinsa perustuvaan tulkintaan henkilö
kohtaisen elämänsä tapahtumista (Vierula 2014). Kuitenkin on huomioitava, että juuri 
edellä mainituista syistä haastateltavien kertomukset ovat vain yksi näkökulma tapahtu
neisiin asioihin. Tutkittavasta ilmiöstä avautuu uusia puolia, kun tietoa tuotetaan ja sitä 
tulkitaan tai tarkastellaan eri näkökulmista (Pösö 2016). Voidaan puhua yhden kiinteän ja 
pysyvän totuuden sijasta joukosta totuuksia, koska tietoa tulkitaan merkitysten kerrosten 
läpi (Thompson 2016).
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4.2 Haastattelututkimus ja sen toteutus

4.2.1 Aineiston yleiskuvaus

Tutkimuksen haastateltavina olivat lasten vanhemmat, jotka joko konkreettisesti olivat 
osallisia lapseen kohdistuneen väkivaltarikoksen tutkintaprosessissa tai muutoin olivat 
lapsen huoltajia tai hänestä huolta pitäviä henkilöitä. Käytän heistä tässä tutkimusrapor
tissa yhtenäisyyden vuoksi sanaa vanhempi. Aineistona on 15 vanhemman ja sijaisvanhem
man avoimella kerronnallisella otteella toteutettua, äänitallennettua ja litteroitua haastat
telua. Tutkimuksessani väkivaltarikokset pitävät sisällään rikoslain (39/1889) lukujen 20 
mukaiset seksuaalirikosepäilyt sekä luvun 21 mukaiset henkeen ja terveyteen kohdistuvat 
rikosepäilyt. Aineistoni rajautuu sellaisiin epäilyihin, joissa poliisi on pyytänyt virkaapua 
Lasten oikeuspsykiatrian yksiköstä. Laki lapseen kohdistuneen seksuaali ja pahoinpitely
rikoksen selvittämisen järjestämisestä (1009/2008) määrittelee valtion korvattavaksi edellä 
mainittujen rikosepäilyjen selvittämiseen annettavan virkaavun, joten suurin osa yksiköi
den toiminnasta painottuu niihin. Vanhemmilla oli mahdollisuus kertoa kokemuksensa 
vaihtoehtoisesti kirjallisesti, jos he eivät olisi halunneet syystä tai toisesta osallistua haas
tatteluun, mutta tätä mahdollisuutta ei kukaan käyttänyt.

Aineisto on valtakunnallinen, koska haastateltavia haettiin ja heitä ilmoittautui jokai
sen yliopistosairaalaan sijoittuvan Lasten oikeuspsykiatrian yksikön kautta. Tutkimuseet
tisistä syistä tutkimuksessa ei eritellä tai mainita, mille maantieteelliselle alueelle haasta
teltavan kertomus sijoittui. Yksiköiden toimintaa kuvaavassa selvityksessä käy ilmi, että 
yhtenäistämispyrkimyksistä huolimatta yksiköiden ja niiden alueiden muiden viranomais
ten toimintakäytännöt vaihtelevat (Julin 2018), millä on saattanut olla vaikutusta myös 
haastateltavien vaihteleviin kokemuksiin.

Virkaapua pyydetään Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiltä usein esimerkiksi pienen lap
sen oikeuspsykologisen haastattelun toteuttamiseen tai muutoin haastavassa tai monimut
kaisessa tapauksessa, joten aineistoni kuvaa erityisesti tämän tyyppisiä tilanteita.  Nämä 
tapaukset ja tilanteet eivät ole siten kattava kuva kaikista Suomessa tutkittavista lapsiin 
kohdistuneista väkivaltaepäilyistä, vaan niissä painottuvat sekä perhe ja läheissuhteiden 
sisällä tapahtuneet tilanteet että monitulkintaiset tilanteet. Poliisi tutkii suurimman osan 
alaikäisiin kohdistuneista väkivaltaepäilyistä pyytämättä virkaapua, esimerkiksi koulu ja 
nuorisoikäisiin kohdistuneet epäilyt, joten niissä sekä väkivaltaepäilyjen muodot että ti
lanteet ovat toisenlaisia kuin tutkimukseni kohteena olevat tapaukset.

Tutkimukseni kautta ei voi muodostaa määrällisesti yleistettävää kuvaa kaikista Suo
messa tutkituista lapsiin kohdistuneista väkivaltaepäilyistä ja niiden selvittämisen käy
tännöistä, eikä myöskään kaikkien vanhempien kokemuksia selvittämiskäytännöistä edes 
niissä tilanteissa, joissa poliisi on pyytänyt virkaapua Lasten oikeuspsykiatrian yksikös
tä. Aineistonkeruuni alkua edeltävänä vuonna eli 2015 virkaapupyyntöjä tuli yksiköihin 
yhteensä noin 730 (Julin 2018). Voidaan ajatella, että yhden lapsen takana on vähintään 
yksi, yleensä useampi vanhempi tai vanhempaan rinnastettava henkilö. Toisaalta läheskään 
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kaikkien virkaapupyyntöjen kohdalla lasten vanhempia ei haastatella tai välttämättä edes 
tavata yksikössä, sillä näiden tapaamisten lukumäärät ovat laskeneet vuosien aikana (Ju
lin 2018). Epäillyn asemassa olevia vanhempia tavataan yksiköissä myös harvemmin kuin 
muussa tutkintaan liittyvässä asemassa olevia vanhempia. Tällä on saattanut olla vaikutus
ta siihen, että myös aineistossani suurin osa haastatelluista ei ole epäillyn asemassa. Joka 
tapauksessa potentiaalinen tutkimukseeni osallistuvien vanhempien määrä on sen verran 
suuri, ja vanhemmat ovat itse valinneet mahdollisen osallistumisensa tutkimukseen, että 
15 tällä tavalla valikoitunutta haastattelua ei riitä siihen, että aineistosta voitaisiin tehdä 
laajoja yleistyksiä.

Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden toiminta on vuosien aikana kehittynyt nopeasti ja 
käynnissä olevat suuret rakenteelliset muutokset sekä sosiaali ja terveyspalveluissa että las
ten ja perheiden palveluissa vaikuttavat myös tulevaisuudessa lapsiin kohdistuvien väkival
taepäilyjen selvittämiskäytäntöihin. Oman aineistoni keräsin ajanjaksolla, jolloin toiminta 
oli jatkuvassa muutoksessa, mutta kuitenkin vahvat perusperiaatteet ohjasivat toiminta
käytäntöjä. Aineiston monimuotoisuus vastaa hyvin sitä kokonaiskuvaa, joka minulla on 
niistä tapauksista, joita Lasten oikeuspsykiatrian yksiköissä tutkitaan (esim. Julin 2018). 
Haastateltavien jakautuminen eri kategorioihin näkyy taulukossa 4.

Taulukko 4. Haastateltavat epäillyn rikoksen sekä vanhemmuusasemansa ja asemansa tutkinnassa 
mukaan luokiteltuna, N=15

EPÄILTY RIKOS VANHEMMAN ASEMA 
TUTKINNASSA

VANHEMMAN SUHDE 
LAPSEEN

Seksuaalirikos 
7

Ei-epäilty 
10

Äiti/lähivanhempi 
10

Pahoinpitelyrikos 
5

Epäilty 
3

Isä/etävanhempi 
4

Molemmat 
3

Molemmat 
2

Sijaisvanhempi 
1

Kaikki haastateltavat yhtä sijaisvanhempaa lukuun ottamatta kertoivat olevansa sen lapsen 
huoltajia, johon kohdistunutta väkivaltaepäilyä selvitettiin. Osa haastatelluista oli lapsen 
lähivanhempia ja huoltajia, osa taas etävanhempia/huoltajia ja haastateltujen joukossa oli 
sekä isiä että äitejä. Nämä jakautuivat siten, että kaikki lähivanhemmat olivat äitejä ja etä
vanhemmat isiä. Haastatelluissa oli sekä epäillyn asemassa olevia henkilöitä että muuna 
asianosaisena asiassa olevia aikuisia. Tutkimuksen tavoitteena voi olla sen jäljittäminen, 
miten ihmiset erilaisista lähtökohdista tulevat vedetyksi institutionaalisiin prosesseihin 
(DeVault & McCoy 2003). Olin kiinnostunut kuulemaan kaikkien niiden vanhempien 
ja lapsesta huolta pitävien henkilöiden kokemuksia, jotka ovat olleet mukana lapseen koh
distuvan väkivaltaepäilyn tutkintaprosessissa, enkä täten rajannut haastateltavien joukkoa 
esimerkiksi vain tiettyyn rikoslajiin tai tutkinnalliseen asemaan. Taulukossa 4 esitetyt 
rikosnimikkeet olivat haastateltavien antamien tietojen mukaan pääosin lapsen törkeitä 
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tai perusmuotoisia seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja lieviä tai perusmuotoisia pahoinpitelyjä. 
Tietoni ja ymmärrykseni rikosnimikkeistä perustuvat haastateltavien omaan kertomaan 
tilanteesta ja joidenkin yksittäisten haastattelujen osalta mahdolliset tutkinnan alla olevat 
rikosnimikkeet jäivät hieman epäselviksi.

Epäillyn uhrin asemassa olevalle lapselle oli saatettu määrätä edunvalvoja rikosproses
siin (esitutkintalaki 805/2011, 4:8§). Aineistossa enemmistönä olivat eiepäilyn asemassa 
olevien vanhempien, tässä tapauksessa äitien haastattelut. Kaikissa aineistoni tapauksissa 
epäillyn asemassa oli lapselle jollakin tavalla läheinen ja tuttu henkilö. Jopa 12 tapauksessa 
epäiltynä oli joko toinen tai molemmat lapsen vanhemmista, kahdessa tapauksessa epäilty
nä oli muussa läheisessä sukulaissuhteessa lapseen oleva henkilö ja yhdessä tapauksessa oli 
kyse lapselle tutusta aikuisesta välittömän perhepiirin ulkopuolelta. Joissakin tilanteissa 
haastateltava saattoi olla itsekin epäiltynä johonkin tekoon ja toinen vanhempi taas johon
kin toiseen tekoon, mikä selittää edellä esitetyssä taulukossa 4 kohdan ”molemmat”, kun 
olen määritellyt haastateltavan asemaa tutkinnassa. Epäilyjä selvitettiin sekä ydinperheissä 
että ero ja uusperheissä. Noin puolessa haastatteluista väkivaltaepäilyyn liittyvä rikostut
kinta oli vain osa muita, pidempään perhehistoriaan liittyviä tapahtumien ja viranomais
prosessien ketjua. Taustalla näissä oli haastateltavien kertomana vanhempien eroon ja sen 
taustalla vaikuttaneisiin tekijöihin liittyvät seikat kuten erimielisyydet lasten huoltajuu
teen ja tapaamisiin liittyvissä asioissa, ääripäänä yritys vieraannuttaa vanhempi lapsesta 
sekä muu lähisuhdeväkivalta, henkinen väkivalta tai kiusanteko.

Aineistossani epäily tuli viranomaisten tietoon ja päätyi sitä kautta viranomaisten selvi
tettäväksi eri tavoilla. Haastateltavat kertoivat lapsen puhuneen asiasta joko hänelle ja/tai 
jollekin muulle läheiselle tai sitten haastateltava oli itse todistanut tapahtuneen tilanteen. 
Lapsi oli saattanut kertoa asiasta jollekin lastensuojelulain mukaisen ilmoitusvelvollisuu
den piirissä olevalle aikuiselle joko ainoastaan tai läheiselle ihmiselle kertomisen lisäksi. 
Haastateltava tai joku muu lapsen läheinen oli myös saattanut lapsen huolta herättävän 
oireilun, käytöksen tai puheiden perusteella päätellä, että lapselle olisi tapahtunut jotakin 
rikosluonteista. Yhdessä tapauksessa asia aktivoitui perheessä poliisin toiminnan tulok
sena, koska poliisi oli saanut tietoonsa jotakin sellaista, mikä vaati myös kyseisen lapsen 
kohdalla tilanteen selvittämistä. Yhdeksi mahdolliseksi selvittämisprosessin alkamissyyksi 
nimettiin aineistossa myös perättömän ilmoituksen tekeminen, jonka motiivina oli haasta
teltavan arvion mukaan vaikuttaminen lapsen ja haastatellun vanhemman väleihin.

Osassa kuvatuissa tilanteissa haastateltava oli voinut vaikuttaa siihen, tuliko asia viran
omaisten tietoon vai ei. Jos lapsi kertoi asiasta suoraan ilmoitusvelvolliselle henkilölle, ei 
haastateltava voinut vaikuttaa sen ilmituloon. Siihen haastellulla ei ollut vaikutusvaltaa, 
millainen prosessi asiasta lähti sen tultua viranomaisten tietoon. Viranomaisille kertomi
sen motiivina oli esimerkiksi voinut olla avun tai selvyyden saaminen lapsen ja perheen 
tilanteeseen, mutta asiasta olikin käynnistynyt poliisitutkinta.

Haastateltavien kuvaamat viranomaisprosessit olivat hyvin vaihtelevia. Ne vaihtelivat 
paljon sekä ajalliselta kestoltaan että luonteeltaan. Joissakin tilanteissa epäilyn rikostutkin
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nallinen selvittäminen alkoi hyvin nopeasti epäilyn ilmitulosta ja se oli lapsen ja perheen 
osalta ohi nopeasti, jopa alle kahdessa kuukaudessa. Toisena ääripäänä olivat jopa vuosia 
kestäneet erilaiset peräkkäiset ja päällekkäiset viranomaisprosessit. Myös rikosepäilyn 
selvittämisen aloittamiseen saattoi kulua yksittäisen epäilyn ilmitulosta useita kuukausia. 
Haastattelutilanteessa suurimmalle osalle haastatelluista koko asian lopputulema ei ollut 
vielä täysin selvä, koska keskityin tutkimushaastattelussa pääsääntöisesti epäilyn tutkinta
vaiheeseen. Tavoitin haastateltavat vaiheessa, jossa asian selvittämisprosessi Lasten oikeus
psykiatrian yksiköiden osalta oli loppunut tai ainakin loppumassa. Niissä tilanteissa, joissa 
asia eteni oikeudenkäyntiin, oli perheellä edessään vielä siihen liittyvä prosessi.

4.2.2 Aineistonkeruun prosessi

Aineistonkeruutapani ja tutkimusaiheeni myötä tutkimukseni määrittyy sensitiivisek
si haastattelututkimukseksi. Tutkimuksen teossa on pitänyt huomioida tutkimuseettisiä 
seikkoja koko tutkimusprosessin ajan aina tutkimuksen suunnitteluvaiheesta monografian 
kirjoittamiseen. Esimerkiksi perheväkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön tutkimukset 
linkittyvät läheisesti eettisiin kysymyksiin (Notko ym. 2013). Koska tutkimukseni teemat 
ovat osa yksityistä elämänpiiriä, niistä ei välttämättä puhuta helposti ulkopuolisille, mikä 
tekee tutkimuksen luonteesta sensitiivisen. Sensitiivistä ilmiötä ei kuitenkaan pidä jättää 
tutkimatta vetoamalla sen yksityiseen ja haavoittuvaan luonteeseen. Vaikka tutkimus ta
voittaisikin vain jäävuoren huipun, pienetkin aineistot voivat silti tuottaa tärkeää tietoa 
vähän tutkituista asioista. Haasteellisten perhesuhteiden tutkiminen vaatii usein epä
varmuuden sietoa. Uusia kriittisiä näkökulmia kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan tutkia 
vastuullisesti, mutta avoimin mielin.  (Hämäläinen ym. 2011; Notko ym. 2013; Rauhala 
& Viro kannas 2011.) Sensitiivisiä aiheita tutkittaessa se, mikä on metodologisesti perus
teltavaa, ei ole välttämättä perusteltua eettisesti. Aina tutkijalle ei kuitenkaan ole tarjolla 
yleispäteviä ohjeita, vaan hän tarvitsee tuekseen tietoisuutta ja herkkyyttä. (Honkatukia 
ym. 2006.)

Noudatan tutkimuksessani Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksia sekä 
hyvästä tieteellisestä käytännöstä (2012) että Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja 
käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista (20094). Sain lausunnot Tam
pereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellisesta eettisestä toimikunnasta 
5.4.2016 ja 14.6.2016. Toinen käsittely oli tarpeen, sillä ensimmäisen lausunnon perusteel
la eettinen toimikunta ei katsonut puhelimitse toteutettavaa tutkimushaastattelua tieto
turvasyistä riittävän eettiseksi aineistonkeruutavaksi. Perustelin puhelinhaastattelujen 
tekemistä eettiselle toimikunnalle muun muassa sillä, että puhelinhaastatteluja on teh
ty monissa muissakin tutkimuksissa, myös yhteiskunta ja hoitotieteiden tutkimuksissa. 
Sensitiivisiä aiheita tutkittaessa puhelin voi olla joskus parempikin tapa kerätä tietoa, ja 

4 Tutkimukseni suunnittelu on tapahtunut näiden ohjeiden mukaisesti. Ohjeita on sittemmin päivitetty ja 
olen ottanut ne huomioon muun muassa aineiston tietoturvallisen säilyttämisen osalta.
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tutkimuksessani haastateltava sai itse valita tavan. Lisäksi myös sairaalan potilasasioita hoi
detaan puhelimitse, joten näkemys tietoturvallisuudesta ei ollut relevantti. Toisessa käsit
telyssä myös puhelinhaastattelua puollettiin.

Menetelmäkirjallisuudessa puhelinhaastattelusta on toisistaan poikkeavia näkökul
mia. Esimerkiksi Roger W. Shyu (2002) esittää, että kasvokkainen haastattelu on puhe
linta parempi erityisesti sensitiivisissä kysymyksissä ja monimutkaisissa asioissa. Toisaalta 
taas on esitetty, että joistakin sensitiivisistä asioista tietoa kerättäessä puhelinhaastattelut 
ovat hyvä ja toimiva tapa, kunhan haastattelija huolehtii eettisistä seikoista ja esimerkik
si luottamuksellisuudesta. Joistakin sensitiivisistä asioista saatetaan keskustella jopa mie
luummin puhelimitse kuin kasvokkain. Puhelinhaastattelumenetelmän etuna on myös 
haastateltavien saavuttaminen taloudellisemmin ja edullisemmin. (Mealer & Jones 2014; 
Opdenakker 2006.)

Hankin tutkimusluvat kaikista Suomen yliopistollisista sairaaloista. Selvitin myös, 
että tutkimukseni ei tarvinnut erillistä lupaa Poliisihallitukselta. Aineiston keruu alkoi 
Kuopion yliopistollisesta sairaalasta 19.8.2016. Tutkimuslupaasiat etenivät yksi sairaa
la kerrallaan niin, että myös Tampereen (31.8.2016) ja Turun (5.9.2016) osalta sain luvat 
syksyn 2016 aikana, Oulun 25.1.2017 ja viimeisenä Helsingin 18.5.2017. Koska tulkitsin 
tutkimusluvan siten, että kyseisen päivämäärän jälkeen saapuneet virkaapupyynnöt kuu
luvat tutkimukseni kohderyhmään, ei potentiaalinen aineisto alkanut kertyä aivan heti 
tutkimusluvan saantipäivästä lähtien, sillä tutkintaprosessit kestävät jonkin aikaa. Ensim
mäisen aineistohaastattelun tein marraskuussa 2016. Olin hakenut kaikki tutkimusluvat 
31.12.2018 saakka. Tuolloin ajatuksenani oli, että aineistonkeruu tuskin kestäisi niin pit
kään, mutta lopulta aineiston hitaan kertymisen vuoksi jatkoin sitä tutkimuslupien päät
tymiseen saakka siten, että viimeisen aineistohaastattelun tein joulukuussa 2018. Alkuvuo
desta 2019 tein tarvittavat ilmoitukset aineistonkeruun päättymisestä jokaiseen viiteen 
yliopistosairaalaan.

Jaoin tutkimukseni aineistonkeruuseen liittyvät materiaalit (ks. liitteet 1–4) Lasten 
oikeuspsykiatrian yksiköille sekä sähköisesti että paperilla postittaen yhdet versiot kaikis
ta asiakirjoista yhdessä potentiaalisille haastateltaville jaettavien palautuskuorten kanssa. 
Tampereen yksikössä kävin paikan päällä viemässä materiaalit ja keskustelemassa aineis
tonkeruusta yksikön sosiaalityöntekijöiden ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Myös 
Helsingin yksikössä kävin joulukuussa 2017 keskustelemassa aineistonkeruusta. Muissa 
yksiköissä yksikön lääkäri eli lähijohtaja toimi yhdyshenkilönäni. Annoin tarkennuksia 
aineistonkeruuseen liittyen sähköpostitse sekä toimitin kirjallisesti tutkimuskuulumisia 
esimerkiksi valtakunnallisille Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden neuvottelupäiville ja 
kävin puhumassa alustavista aineistohavainnoistani keväällä 2018 yksiköiden ammatti
kuntakohtaisessa valtakunnallisessa tapaamisessa Tampereella. Kaikissa yhteydenotois
sani korostin matalaa yhteydenottokynnystä suuntaani kaikissa tutkimukseen liittyvissä 
kysymyksissä ja kommenteissa. Kaiken kaikkiaan tutkimustiedotteita oli yksiköistä alku
vuodesta 2019 saamani tiedon mukaan jaettu noin sata kappaletta elokuun 2016 ja marras
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kuun 2018 välisenä aikana. Tiedotteita jaettiin Lasten oikeuspsykiatrian yksikön perus
työn ohella esimerkiksi palauteneuvottelujen tai muiden tapaamisten yhteydessä suurin 
piirtein siinä vaiheessa, kun tutkintaprosessi oli yksikön työskentelyn osalta päättymässä. 
Joitakin tiedotteita myös postitettiin jälkeenpäin perheisiin.

Tutkimuksen teossa suostumusprosessin hallinnointi voi olla monimutkaisempaa, kun 
portinvartijat hoitavat asiaa. Tuolloin voidaan kysyä, onko ihmisillä aito mahdollisuus va
paaehtoisuuteen, jos heitä rekrytoidaan organisaatioissa, joissa he ovat asiakkaina. (Notko 
ym. 2013.) Tutkimuksen tekemisen lähtökohtana pitäisi olla ihmisarvon kunnioittaminen: 
ihmiset saavat itse päättää tutkimukseen osallistumisestaan ja siitä, mitä tietoja ja millä eh
doilla he antavat tutkimuksen käyttöön. Tutkittavista kerättävää tietoa ei saa käyttää heitä 
koskevaan päätöksentekoon. (Kuula 2006.) Nämä asiat mainittiin tutkimustiedotteessani 
ja pyysin tiedotetta jakavia henkilöitä korostamaan erityisesti näitä kohtia, mutta en voi 
tietää, millainen vaikutus tällä aineiston hankkimisen väylällä ja tavalla on ollut siihen, 
miksi joku on osallistunut tai ei ole osallistunut tutkimukseen.

Tiedote tutkimuksesta oli kattava, ja se kuten kirjallinen suostumus laadittiin Pirkan
maan sairaanhoitopiirin valmiille tutkimuslomakepohjille. Ennen tutkimuksen eettistä 
ennakkokäsittelyä suunnitelmani oli, että tutkimuksesta kiinnostunut tutkimustiedotteen 
saanut henkilö voisi ottaa suoraan yhteyttä minuun joko puhelimitse tai sähköpostitse. 
Käsittelyyn valmistautuessani tutkimuskoordinaattori kertoi, että tutkittavan kirjallinen 
suostumus on välttämätön. Muutoinkin hakemusta laatiessani näyttäytyivät lääketieteel
linen tutkimus ja sen periaatteet hallitsevilta ja joiltain osin ne eivät täysin vastanneet 
omaa käsitystäni siitä, mistä kaikista asioista tutkimussuunnitelman eettisyys koostuu. 
Jo käsitteen ”tutkittava” käyttö viittaa tutkimuksen objektivoivaan luonteeseen ja olisin 
mielelläni käyttänyt jotakin toista käsitettä tiedotteessa. Kutsunkin tutkimukseeni osal
listuneita henkilöitä tässä tekstissä haastatelluiksi. Haastateltavakin asettaa henkilön hie
man enemmän objektiasemaan kuin esimerkiksi Merja Laitisen (2004, 58) väitöskirjassaan 
käyttämä ”tutkimuksen ihminen”, mutta tutkimukseeni osallistuneet henkilöt eivät olleet 
samankaltaisessa kanssatutkijan asemassa omassa tutkimusasetelmassani kuin Laitisella. 
Tutkimushaastatteluhetkellä olin haastattelijana osallinen haastateltavan tarinan raken
tumiseen (Gubrium & Holstein 2009), mutta sen jälkeen haastattelulitteraatiot jäivät vain 
itseni analysoitavaksi ja tulkittavaksi, eikä haastatelluilla ollut enää mahdollista vaikuttaa 
siihen, millaisia tulkintoja loppujen lopuksi heidän kertomuksistaan tein.

Tutkimuksestani kiinnostuneen henkilön oli täytettävä omat henkilötietonsa (nimi, 
osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä syntymäaika) allekirjoituksella tunte
mattomalle tutkijalle. Tämä saattoi nostaa kynnystä osallistumiseen. Koska potentiaali
nen tutkimuksen kohderyhmäni oli muutoinkin melko pieni, olisin toivonut osallistumis
kynnyksen olevan tässä kohtaa hiukan matalampi. En myöskään itse kokenut tarvitsevani 
tutkimukseni näkökulmasta kaikkia näitä tietoja. Toisaalta nyt kaikki tutkimukseeni osal
listuneet suostuivat todistetusti omalla allekirjoituksellaan osallistumaan tutkimukseen ja 
luotin siihen, että he olivat myös tutustuneet informaatiokirjeeseeni ennen suostumuksen 
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lähettämistä. Täten ainakin vapaaehtoisuus eettisenä periaatteena tutkimuksessani toteu
tui. Sekä kirjallisessa tutkimustiedotteessa että haastateltavien kanssa keskustellessani tein 
tiettäväksi, että Lasten oikeuspsykiatrian yksikön työntekijät eivätkä muutkaan viranomai
set saa tietää, ketkä osallistuivat tutkimukseen. Tutkimuksessa ei myöskään käytetty muita 
tietoja haastateltavista kuin niitä, mitä he itse halusivat tutkimushaastattelussa kertoa.

Tutkimustiedotteen tavoittaessa henkilön, joka on halukas osallistumaan tutkimus
haastatteluun, tutkijan on osattava huomioida monia seikkoja. Käytännön asioita kuten 
haastattelupaikkaa suunniteltaessa on pohdittava, miten esimerkiksi turvallisuus ja ano
nyymiys toteutuvat (Notko ym. 2013). Lähtökohtaisena ajatuksenani oli, että haastateltavat 
osallistuisivat haastatteluun yksin, mutta esimerkiksi puolison tai muun perheenjäsenen 
läsnäolo olisi mahdollista, jos se haastateltavasta tuntuisi mukavammalta vaihtoehdolta. 
Lasten läsnäoloa en kuitenkaan pitänyt suotavana, koska tutkimukseni keskittyy aikuisten 
näkökulmaan ja heidän tapaansa kertoa asioista toiselle aikuiselle. Toivoin, ettei haastatel
tavien tarvitsisi suodattaa puheitaan sen vuoksi, että lapsi olisi kuulemassa, vaan he voisivat 
kertoa asioista niin vapaasti kuin haluaisivat.

Tutkimushaastatteluja tein niin puhelimitse (seitsemän haastattelua) kuin kasvokkain 
(kahdeksan haastattelua). Pääosin tutkimushaastattelut toteutuivat melko hyvin ja rau
hallisissa oloissa etukäteissuunnittelun ansiosta. Käytännössä ihmisten elämät ja tilanteet 
vaihtelivat, eikä yllätyksiltäkään täysin vältytty. Yhden haastattelun osalta lapsi oli haastat
telun aluksi hetken aikaa kotona, mutta haastateltava oli sitä mieltä, että voimme toteut
taa haastattelun siitä huolimatta, koska hänen lapsensa kyllä oli tietoinen asioista, joista 
hän aikoi puhua. Näin todennäköisesti olikin, ja ajattelin, että lähtökohdat haastattelulle 
olisivat muuttuneet, jos olisin jyrkästi kieltäytynyt aloittamasta haastattelua ennen lapsen 
poistumista paikalta. Yksi haastattelu keskeytyi, kun haastateltavan lapsi tuli hätääntynee
nä paikalle kadotettuaan perheen koiran, jota hän oli ollut lenkittämässä. Jatkoimme kui
tenkin haastattelua siitä mihin jäimme haastateltavan palattua hetken kuluttua takaisin. 
Koirakin oli löytynyt. Haastattelun toteutustavan ja paikan valintaa ohjasivat sekä haas
tateltavan oma toive että käytännön tekijät kuten käytettävissä oleva aika ja maantiede. 
Matkustin haastateltavien toiveiden mukaan jonkin verran myös muille paikkakunnille 
tekemään haastatteluja. Kasvokkain tehdyt haastattelut toteutuivat sekä haastateltavien 
kotona että Tampereen yliopiston tiloissa.

Kaikki tutkimushaastatteluun johtaneet tilanteet etenivät melko samankaltaisesti. 
Saatuani postitse haastateltavan täyttämän suostumuslomakkeen otin yhteyttä lomak
keessa ilmoitettuun puhelinnumeroon. Mikäli tavoitin haastateltavan hänelle sopivana 
ajankohtana, kävin keskustelua tutkimushaastattelusta ja siihen liittyvistä käytännön 
asioista sekä sovin tulevan haastattelun toteuttamisesta. Lähetin tekstiviestin heille, joita 
en tavoittanut puhelulla. Tämän jälkeen sain useimmiten yhteydenoton haastateltavalta. 
Joidenkin kanssa puhelut olivat pitkiä ja saatoin käydä läpi jo puhelussa hyvinkin tarkkaan 
tutkimuseettisiä näkökulmia sekä muita tutkimukseni ja haastatteluun osallistumisen 
reunaehtoja. Näissä tapauksissa kertasin nämä asiat tutkimushaastattelun alussa hieman 
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lyhyemmin ja tiiviimmin. Jos puhelussa ei ollut mahdollista käydä näin tarkkaan asioita 
läpi, käytin niihin enemmän aikaa tutkimushaastattelun alussa. Jokaisella haastateltavalla 
oli mahdollisuus myös kysyä ja kommentoida näitä asioita koko haastattelun ajan. Pyrin 
kertomaan haastateltaville kaikki tutkimustiedotteessa mainitut asiat sekä lyhyesti myös 
omasta taustastani ja kokemuksestani Lasten oikeuspsykiatrian yksikön sosiaalityöntekijä
nä, minkä pohjalta myös meneillään oleva tutkimus sai alkunsa.

Tutkimusetiikkaan kuuluu myös se, että kävin läpi sen asian, että jos jokin haastatelta
van kertoma asia herättäisi minussa lastensuojelullisen huolen, niin ottaisin sen saman tien 
puheeksi haastateltavan kanssa. Varsinaisesti tällaista tilannetta ei haastattelujen yhteydes
sä eteeni tullut. Monessa kohtaa toki pohdin yleisemmällä tasolla lasta ja hänen tilannet
taan, mutta haastateltavien kertomien asioiden valossa minulla ei ollut syytä epäillä, että 
olisin kuullut tutkimushaastattelun yhteydessä jotakin sellaista lapsen tilannetta vaaranta
vaa asiaa, mikä ei olisi ollut jo jonkun viranomaisen tiedossa.

Näiden asioiden läpikäynnin ja mahdollisiin haastateltavan esittämiin kysymyksiin 
vastaamisen jälkeen kysyin haastateltavalta pohjatiedoiksi, missä asemassa hän itse oli esi
tutkinnassa, mikä oli hänen suhteensa lapseen, jonka asiaa selvitettiin ja mikä rikosnimi
ke oli kyseessä. Pohjatietojen läpikäymisen jälkeen pyysin haastateltavaa kertomaan, mitä 
kaikkea oli tapahtunut sekä millaisia ajatuksia ja tunteita eri vaiheet olivat haastateltavassa 
herättäneet lähtien siitä, kun haastateltava sai tiedon, että asiasta tulee rikostutkinta päät
tyen siihen, kun hän sai tutkimustiedotteen. Kuvaan tätä tutkimustehtäväni antamista ja 
haastatteluiden aloittamista tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.

Kutsun haastattelujani kerronnallisella otteella tehdyiksi tutkimushaastatteluiksi, 
joiden toteuttamisessa olen pyrkinyt noudattamaan metodina narratiivisen haastattelun 
tekniikkaa. Kerronnallisessa haastattelussa pyydetään haastateltavaa kertomaan asioista ja 
tarkoituksena on seurata haastateltavan järjestystä ja käsitteitä. Kertojan subjektiivisuutta 
ja asemaa voi korostaa, mutta samalla on huomioitava sosiaalinen konteksti, josta kerto
mukset kumpuavat. (King & Horrocks 2010.) Jokaisella on oma tarinansa, myös läheisissä 
perhesuhteissa (Gubrium & Holstein 2009).

Kerronnallinen haastattelu sopii hyvin fenomenologishermeneuttiseen lähestymis
tapaan, sillä siinä pyritään haastateltavan mahdollisimman vapaaseen puheeseen, ei 
niinkään kysytä vaan kuunnellaan (Hyvärinen ym. 2021). Olen myös työssäni Lasten 
oikeus psykiatrian yksikössä oppinut, miten mahdollisimman avoimin kysymyksin asiaa 
lähestymällä saadaan autenttisin kuva tilanteesta sellaisena kuin henkilö on sen kokenut. 
Hyödynsin siis myös tätä ymmärrystäni suunnitellessani tutkimukseni aineistonkeruuta.

Institutionaalisen etnografian menetelmällisyydestä Dorothy Smith (2005, 139) toteaa, 
että kokemus on lähtökohtaisesti dialoginen, se tulee todeksi kerrottuna ja aineisto raken
netaan yhdessä. Institutionaalisen etnografian haastattelu on avoin kutsu. Haastattelut 
eivät ole standardoituja haastatteluja, vaan jokainen haastattelu on mahdollisuus saada 
kuvaa suhteiden ketjusta ja tarkastaa muotoutuvaa kuvaa ja olla tietoinen asioista, jotka 
vaativat vielä huomiointia. Haastattelu on ennemminkin puhumista ihmisten kanssa, jon
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ka yhdessä ääripäässä on suunnitellut ja varatut haastatteluajat ihmisten kanssa ( DeVault 
& McCoy 2003). Tässä kohtaa päädynkin kuvaamaan aineistonkeruumenetelmääni 
fenomenologiseksi. Haastattelutapani tähtää avoimeen kerrontaan ja perustuu sosiaalisen 
konstruktionismin pohjalle yhdessä rakentuvasta tarinasta. Haastatteluni olivat suunni
teltuja ja erikseen sitä tarkoitusta varten varattuja tilaisuuksia, ja avoimella, kertomaan 
pyytävällä kutsulla pyrin saamaan mahdollisimman aidon haastateltavan oman kertoman 
omista kokemuksistaan, jotka kuitenkin ovat kietoutuneita niihin hallinnan suhteisiin, 
joita heidän elämäänsä lapseen kohdistuvan väkivallan epäilyn selvittämisen myötä tul
leissa institutionaalisissa prosesseissa on havaittavissa. Kirjoitan myöhemmin tarkemmin 
aineistoni kerääntymisestä. Se oli hidasta, joten tässä yhteydessä voin todeta, että sen vuok
si päädyin myöhemmissä haastatteluissa tarkentamaan enemmän joitakin asioita, joita oli 
alkanut tulla esiin alkuvaiheen haastatteluissa. Siinä mielessä haastatteluissani oli vivahtei
ta institutionaalisen etnografian tavasta ymmärtää aineistonkeruu. Ensimmäisissä haastat
teluissa tuli esiin asioita, jotka olivat mielessäni, kun tein myöhempiä haastatteluja ja siten 
vaikuttivat niiden rakentumiseen.

Seuraavaan olen tiivistänyt kysymäni asiat ja tavat, joilla pyrin saamaan vastauksia aset
tamiini tutkimuskysymyksiin.

Haastattelurunko:
1) Tapaukseen ja tilanteeseen liittyvät yksityiskohdat:

 – Rikosepäily, josta tapauksessa oli kyse
 – Haastateltavan asema rikoksen esitutkinnassa
 – Haastateltavan suhde lapseen

2) Tehtävänanto kerronnallisella otteella:
Kerro prosessista alkaen siitä, kun kuulit kyseessä olevasta epäilystä ja siitä, että asiassa 
tulee rikostutkinta päättyen siihen, kun olet saanut tutkimustiedotteeni ja osallistut 
tähän tutkimushaastatteluun. Mitä tänä aikana tapahtui ja millaisia ajatuksia ja 
tunteita tilanteeseen ja tapahtumiin liittyi?

Esitän muutaman aineistootteen siitä, miten laatimani haastattelurunko tehtävänantoi
neen toteutui haastatteluissa sen jälkeen, kun olin käynyt läpi aiemmin kuvaamiani tut
kimuseettisiä asioita sekä käytännön järjestelyjä. Näiden otteiden avulla voi arvioida on
nistumistani kertomaan pyytävän tehtävän välittämisessä. Ensimmäisestä otteesta olen 
poistanut haastateltavan vastaukset, sillä ne olisivat yksilöineet kyseistä tapausta liikaa. 
Olen merkinnyt haastateltavien puheenvuorot Hkirjaimella ja omat puheenvuoroni etu
nimeni alkukirjaimella eli E:llä.

E: … Eli mä otan kolme asiaa ihan semmoisiksi taustatiedoiksi, niin mun on itsenikin 
helpompi seurata sitä, ja sit annan sulle sen varsinaisen tehtävän. Ja toivonkin, että 
mahdollisimman vapaasti kerrot itse, ja mä sitten esitän tarkentavia kysymyksiä, mitä 
tarvii. Mutta oikeestaan ne mitä toivon, että kerrot, on se, että tosiaan, sitä rikosasiaa 
on tutkittu teidän perheessä, tai sun läheisen lapsen asiassa, niin kysyisin, että oliko 
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kyseessä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö vai pahoinpitelyepäily, vai kenties molem-
mat?
H: VASTAUS
E: Joo, okei. Ja onko sun oma asema siinä esitutkinnassa ja mikä sun suhde on lapseen, 
ootko äiti tai joku muu läheinen?
H: VASTAUS
E: Okei. Joo, joo. Hyvä. Kiitos, näillä tosiaan sitten seuraan paremmin sitä mitä ker-
rot. Ja tosiaan, kun oot saanut sen tutkimustiedotteen, niin siinä olikin sitten monen-
laista tekstiä, mutta mutta oikeestaan se, mitä toivoisin, että mistä mulle tänään ker-
rot, niin mä oon nimenomaan kiinnostunut siitä, sun omasta kokemuksesta. Siitä, 
miten tämmöinen viranomaisprosessi, mitä tapahtui siitä, kun kuulit, että tässä on 
tämmöinen epäily ja että tulee rikosasia ja se on nyt sitten edennyt siihen vaiheeseen, 
että oot nyt esimerkiksi saanut tän mun tutkimustiedotteen, niin tota haluaisin että 
kerrot mulle siitä kaikesta, mitä siinä tapahtui ja millaisia ajatuksia ja tunteita se 
sussa herätti. Ja miltä ne viranomaistoimet tuntui ja toisaalta, mitä kaikkea tää on 
aiheuttanut siellä teidän perheessä. Et tämmösiä monenlaisia asioita, mutta jos lähdet 
tosiaan kertomaan mulle siitä, niin mä esitän tosiaan sit tarkentavia kysymyksiä, jos 
tarvii. Äiti, ei-epäilty

Seuraavissa esimerkeissä olin keskustellut haastateltavien kanssa monista haastatteluun 
liittyvistä asioista jo puhelimessa, ja pyrin tiivistämään niitä haastattelun aluksi vielä 
uudel leen.

E: … Mut tota, edetään sillain, että mä kysyn sulta ihan kolme tommoista yksityiskoh-
taa, sillain, et mun on vähän helpompi seurata, ja sit mä annan sulle semmoisen tar-
kemman sen ajatuksen, mitä mä toivon, että kerrot. Mä kysyisin sulta sitä, että sä oot 
tässä rikostutkintaprosessissa nyt ollut mukana, kun oot tän mun tutkimustiedotteen 
saanut, niin mikä siinä oli se tutkittava rikosnimike, olikse pahoinpitely vai seksuaa-
linen hyväksikäyttö?
H: Seksuaalinen hyväksikäyttö.
E: Joo. Ja mikä sun suhde siihen lapseen on, jonka asiaa tutkittiin. Ooksä isä tai joku 
muu läheinen?
H: Isä.
E: Sä oot isä, joo. Ja ooksä tietoinen siitä, mikä sun oma asema siinä rikostutkintapro-
sessissa on?
H: Joo, mä olin epäilty.
E: Sä olit epäilty, joo. Eli semmoisesta näkökulmasta kerrot. Pystyn seuraamaan nyt 
vähän paremmin. Ja mä sulle varmaan siinä puhelimessa vähän sitä sanoinkin, että 
tota mä toivoisin, että sä mahdollisimman vapaasti kerrot mulle sen koko prosessin 
tavallaan siitä, kun sä kuulit, että se rikostutkinta alkaa, tai että tämmöinen selvittely 
alkaa nyt sitten tähän hetkeen, kun sä oot saanut tän mun tutkimustiedotteen. Eli 
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kun prosessi on siinä vaiheessa. Eli kerro mulle sillain, että mitä siinä on tapahtu-
nut ja nimenomaan sillain, miltä se on susta tuntunut, millaisia ajatuksia se on sussa 
herättänyt, niin. Sä voit kertoo mulle, niin mä tarkennan sitten tarvittaessa jotain 
yksityiskohtia. Mutta ole hyvä.
H: Tota tota. Aika pitkä tarina.
E: Anna tulla. Isä, epäilty

Jotkut haastateltavat saattoivat kokea kertomaan pyytävän haastatteluotteen ja oman ti
lanteensa olevan sen kaltainen, että niin sanotusti asiassa pysyminen voisi olla haastavaa. 
He halusivat tuoda tämän esiin ja pyysivät palauttamaan heidät tarvittaessa oleellisen ää
relle, kuten seuraavassa aineistootteessa haastateltava tekikin.

E: Eli tosiaan sulle vähän siinä puhelimessa sitä mun semmoista perusajatusta tästä 
tutkimushaastattelusta kerroin. Ja tosiaan se perusajatus on tosiaan se, et toivon, et 
saisin semmoisen mahdollisimman niinkun sun, sun näköisen kertomuksen siitä, et 
mitä on tapahtunut, mitä sä oot ajatellut, kokenut, tuntenut. Kerro kaiken sellaisten 
asioiden kautta sitä, sitä omaa näkökulmaasi siihen siitä, kun se prosessi lähti, sä kuu-
lit, että tästä tulee rikostutkinta sit siihen, kun me nyt ollaan suurin piirtein tässä pis-
teessä, et oot saanut tän mun tutkimustiedotteen ja ollaan tässä näin, niin se on se ai-
kajana, mikä mua erityisesti kiinnostaa. Toki jos on asioita jossain muussa, menneessä 
tai tulevassa tai siinä sivussa, mitkä liittyy siihen niin itse pohdit sitten, mitkä niistä 
on sellaisia asioita, mitkä täytyy tietää pystyäkseen seuraamaan sitä sun kertomusta.
H: Joo, ja toki saa keskeyt-, niinkun tavallaan keskeyttää tai tarkentaa, jos lähtee vä-
hän… voi lähtee helposti vähän sivuraiteille.
E: Sivupoluille, joo.
H: Tota, saa sit sanoo.
E: Joo, ja tosiaan se on, mä sitten tässä samalla vähän piirustelen ehkä jotain ja jos 
sä itekin vaikka haluat piirtää jotain aikajanaa, niin ota vaan kynä ja paperia. Äiti, 
eiepäilty ja epäilty

Joillakin haastateltavilla saattoi olla haastattelutilanteessa esimerkiksi kalenteri tai päi
väkirjamerkintöjä, joita he käyttivät kertomisensa tukena. Kukaan haastateltavista ei var
sinaisesti piirtänyt tai hahmotellut haastattelutilanteessa mitään sellaista lisämateriaalia, 
jonka olisin ottanut mukaani haastattelun jälkeen. Itse pyrin pitämään kerronnallisen 
haastattelun koossa useimmiten siten, että äänitallentamisen lisäksi tein joitakin yksittäi
siä muistiinpanoja sellaisista asioista, joihin ajattelin, että haluan palata haastattelussa vielä 
tarkemmin, mikäli haastateltava ei itse palaa asiaan enää uudestaan. Hahmottelin myös pa
perille aikajanaa tapahtuneista asioista haastateltavan kertoessa. Näistä muistiinpanoistani 
kerroin haastateltaville, kuten yllä olevasta aineistootteestakin käy ilmi.

Seuraavassa aineistootteessa ilmenee, miten palasin johonkin asiaan, mitä haastatte
lussa oli sivuttu, mutta halusin tarkentaa sitä.
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E: Joo, hyvä. Vielä ehkä tota YLIOPISTOSAIRAALAN NIMI-asiaa tarkentaisin, 
kun se tietysti mulla on tässä yks tausta-ajatus tässä mun tutkimuksessa, että siinä on 
monenlaista viranomaista. Niin miten sä koit sen YLIOPISTOSAIRAALAN NI-
MEN roolin? Ymmärsinkö oikein, että kerroit, että oot kerran käynyt siellä keskuste-
luajalla itse?
H: Kerran keskusteluajalla, ja sitten oli vielä se loppukuuleminen.
E: Miten sä koit sen niitten käyntien, miten ne asettu tähän, pystytkö kertoon niistä 
jotain? Äiti, eiepäilty

Jokaisen haastattelun kohdalla huolehdin, että saisin haastateltavilta kuvaukset ainakin 
kolmen tutkinnan kannalta olennaisen tahon eli poliisin, sosiaalitoimen ja Lasten oikeus
psykiatrian yksikön toiminnasta ja prosesseista. Näitä prosesseja sekä niihin liittyviä toi
menpiteitä ja käytäntöjä saatoin tarvittaessa tarkentaa suoremmin ja yksityiskohtaisemmin 
kysymyksin. Esimerkiksi jos haastateltava toi esiin, että jokin tietty tilanne oli tuntunut 
hyvältä, olen pyytänyt tarkentamaan, mitä elementit tekivät juuri kyseisestä tilanteesta 
sellaisen, että lopputuloksena oli hyvä kokemus. Jos taas haastateltavan kokemukset oli
vat negatiivisia, saatoin esimerkiksi kysyä, mitä ammattilaisten olisi pitänyt tehdä toisin, 
jotta kokemus olisi ollut toisenlainen. Myös edunvalvontakäytäntöön liittyviä asioita alkoi 
nousta esiin ensimmäisissä haastatteluissa, joten pyrin kysymään erikseen niistä myös myö
hemmissä haastatteluissa, jos ne eivät suoraan tulleet esiin haastateltavien kertomuksissa.

Muita asioita, joita tarkensin tarvittaessa, olivat toiseen tutkimuskysymykseeni liitty
vät erilaiset perhe ja läheissuhteisiin liittyvät asiat, mikäli haastateltava ei kertonut niistä 
omaaloitteisesti. Kysyin muun muassa erilaisten suhteiden olemassaolosta ja niiden laa
dusta sekä mahdollisista muutoksista niihin liittyen. Yhtenä asiana tarkensin haastatelta
vien mahdollisia avun ja tuen lähteitä. Kysyin sekä virallisista että epävirallisista verkostois
ta sekä haastateltavien itsensä että lapsen kohdalla.

Koska ihmiset ovat hyvin erilaisia persoonia ja siten myös heidän tapansa kertoa voi 
vaihdella paljonkin, olivat tekemäni haastattelut kulultaan keskenään hiukan erilaisia. Jo
kainen haastateltavani kertoi aluksi asioista kertomuksen omaisesti omalla tavallaan, toiset 
laveammin ja toiset suppeammin. Haastateltava voi joko ottaa estradin haltuunsa tai toivoa 
osallistuvaa haastattelijaa. Metodia ei olekaan syytä tulkita liian jäykästi: tärkeää on osata 
esittää sopivia jatkokysymyksiä ja erityisesti kuunnella. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005.)

Haastateltava kertoo haastattelutilanteessa sen, mitä hän haluaa elämästään kertoa. 
Haastateltavaa voi kannustaa ajattelemaan refleksiivisesti eli pohtimaan, mikä merkitys 
asioilla on ollut. (Atkinson 2002.) Kun haastateltava alkoi vaikuttaa siltä, että hänen ta
rinansa ei enää jatkunut, aloin osallistua haastattelun kulkuun aktiivisemmin esittämällä 
tarkempia kysymyksiä tai pyytämällä pohtimaan jotakin tarinan aikana esiin tullutta ti
lannetta tai asiaa. Täten jatkoimme yhdessä haastateltavan kanssa tarinan rakentamista 
kuitenkin siten, että pyrin antamaan tilaa nimenomaan haastateltavan merkityksenan
noille. Saatoin myös esittää omia arvelujani tai tulkintojani joistakin haastateltavan kerto
mista tilanteista ääneen, jolloin haastateltava voi joko vahvistaa tulkintaani tai tarvittaessa 



83

korjata tai tarkentaa sitä. Haastattelut olivat kestoltaan myös melko pitkiä, lyhimmillään 
haastattelu kesti kahdessa osassa tehtynä noin tunnin ja kaksikymmentä minuuttia, pisim
millään yhdessä osassa tehtynä kaksi tuntia ja 35 minuuttia. Joissakin kohtaa muutamissa 
haastatteluissa havaitsin, että haastateltava ei halunnut tai jaksanut puhua jostakin tietystä 
asiasta, joten pyrin myös kunnioittamaan näitä haastateltavien valintoja siitä, mitä ja miten 
he halusivat asian minulle tätä tutkimusta varten kertoa. En myöskään kysynyt esimerkik
si yksityiskohtia lapseen kohdistuneen rikosepäilyn sisällöstä, jos haastateltava ei sitä itse 
omaaloitteisesti ottanut puheeksi.

Jokaiselle haastateltavalle jätin oven auki siten, että heillä oli mahdollisuus ottaa mi
nuun vielä yhteyttä myöhemminkin näin halutessaan. Kukaan ei käyttänyt tätä mahdol
lisuutta. Varmistin myös, voinko itse olla vielä haastateltavaan yhteydessä, mikäli havait
sen sellaisen tarpeen. Jokainen sai kertoa mielipiteensä siitä, halusiko haastateltava, että 
ottaisin häneen joka tapauksessa vielä myöhemmin yhteyttä esimerkiksi kuulumisten ky
symiseksi. Yhden haastattelun kohdalla sovimme vielä ”mitä kuuluu” jatkohaastattelusta 
haastateltavan omasta toiveesta, muut haastattelutilanteet olivat kertaluontoisia. Jokainen 
15 saamastani tutkittavan suostumuksesta myös johti haastatteluun, joten siinä vaiheessa 
ei katoa tapahtunut.

Sensitiivisestä tutkimusaiheesta johtuen tutkimukseen osallistuville henkilöille saat
toi aiheutua henkistä haittaa tutkimukseen osallistumisesta. Tätä pyrin ehkäisemään ja 
vähentämään valmistautumalla mahdollisesti eteen tuleviin asioihin huolellisesti suun
nittelemalla toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin. Otin myös huomioon mahdollisen tut
kimushaastattelun keskeyttämisen haastattelujen kuluessa, mikäli riskinä olisi ollut haas
tateltavan liiallinen kuormittuminen ja tarvittaessa olisin ohjannut haastateltavia avun 
piiriin. Tutkimusmenetelmäkirjallisuuden mukaan haastateltavan kanssa on keskusteltava 
mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu halutessaan. Tässä kohtaa pohdittavaksi tulee se, 
onko haastattelun keskeyttäminen aidosti mahdollista, koska haavoittuvan haastateltavan 
ja haastattelijan kesken valitsee väistämättä jonkin asteinen valtasuhde. (Notko ym. 2013.) 
Mahdollisimman onnistuneen haastattelutilanteen toteuttamiseksi tutkijan on osattava 
säädellä läheisyyttä ja etäisyyttä. Yhtäältä on osoitettava empatiaa päästäkseen tarpeeksi 
lähelle tutkittavaa, koska se edesauttaa luottamuksellisen haastattelutilanteen syntymistä. 
Toisaalta tutkijan on osattava ohjata haastateltava apuun tarvittaessa muualle, tutkija ei voi 
itse toimia terapeuttina. (Cater & Øverlien 2014.)

Pyrin haastatteluja toteuttaessani välttämään epätasaarvoisen asetelman syntymistä 
luomalla mahdollisimman luottamuksellisen ilmapiirin sekä herkistyen jokaiseen haas
tateltavan kohtaamiseen niin, että minulla oli mahdollisuus arvioida, mikäli esimerkiksi 
haastattelun keskeyttäminen olisi pitänyt ottaa keskusteluun. Haastateltavat saattoivat 
esimerkiksi itkeä haastattelun aikana. Yhdessäkään tilanteessa en kuitenkaan kokenut, 
että haastattelu pitäisi keskeyttää. Päinvastoin koin, että haastattelun jatkaminen oli myös 
velvollisuuteni, enkä voinut sensitiivistä aihetta tutkiessani jättää asiaa kesken vain sen 
raskauden vuoksi. Yksittäiset haastateltavat olivat itsekin osanneet ennakoida tilanteen 
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mahdollisen kuormittavuuden: esimerkiksi yksi haastateltavista halusi sopia puhelinhaas
tattelun juuri tiettyyn ajankohtaan, koska hänellä oli samana päivänä myöhemmin varat
tuna aika terapiakäynnille. Siellä hän voisi jatkaa asian käsittelyä, kun tutkimushaastattelu 
väistämättä nostaisi pintaan raskaita ajatuksia ja tunteita. Arvioin yhdeksi luottamuksen 
saavuttamisen merkiksi sen, että haastateltavat kertoivat minulle avoimesti monista hyvin 
henkilökohtaisista, sensitiivisistä ja yksityiseksi miellettävistä asioista. Hanna Kiuru (2018) 
pohtii, miten kokemusta kohdatuksi tulemisesta voisi rakentaa. Hän osuu mielestäni asian 
ytimeen todetessaan: ”Toisen kokemusta ei voi koskaan täysin ymmärtää ja tavoittaa, mut
ta sitä voi pyrkiä ymmärtämään empaattisesti. Läsnä tulee olla omana itsenään ja aidosti. 
Tällöin mahdollistuu kokemus kohdatuksi tulemisesta. Tapa, jolla kuhunkin kohtaami
seen tulee asettautua, on yksilöllinen.”

Tutkimushaastattelussa voi näkyä myös terapeuttinen näkökulma, jos tutkittava puhuu 
haastattelussa sensitiivisestä asiasta ensimmäistä kertaa ja kokee, että häntä kuunnellaan. 
Puhuminen vieraalle tutkijalle antaa ihmiselle mahdollisuuden analysoida ja järjestää hen
kilökohtaisia kokemuksiaan esimerkiksi parisuhteesta, vanhemmuudesta ja perheelämäs
tä. (Hämäläinen ym. 2011.) En ole koulutukseltani terapeutti, ja tämän toin esiin myös 
haastateltavilleni. Siitä huolimatta useampi haastateltavista koki jo sen, että sai puhua 
asiasta neutraalille taholle, joka ei ota kantaa, itsessään terapeuttiseksi tai vähintäänkin 
omia ajatuksia jäsentäväksi tilanteeksi. Jätin haastattelun lopetteluvaiheessa tilaa haastatel
tavalle kertoa tai kommentoida myös haastattelutilanteeseen liittyviä asioita ja kokemuk
sia. Lähes kaikki haastateltavat kommentoivat haastattelutilannetta tavoilla, jotka tul
kitsin positiiviseksi. Kaksi haastateltavaa kuvasi sen merkitystä heille seuraavilla tavoilla. 
Ensimmäisessä aineistootteessa epäillyn asemassa ollut haastateltava kertoi kokemuksen 
olleen hänelle tärkeä selviytymiskeino juuri siksi, että hänen ei tarvinnut kuormittaa lä
heisiään ja häntä kuunneltiin ottamatta kantaa. Haastateltava korosti asiaa vielä uudelleen, 
kun itse yritin muistuttaa häntä ammattiavun mahdollisuudesta ja vaihtaa puheenaihetta
kin katkelman loppupuolella.

H: Joo, joo. Niinkun, sanotaan että… (TAUKO) …et et vähän niinkun mitenkähän 
mä sen sanoisin. Niinkun oman, oman niinkun ystäväpiirin ja (alkaa itkeä)…
E: Mä katon, onko mulla jotain tämmösiä mykkyräisiä papereita.
H: (Itkien) Niinku oman ystäväpiirin ja vaikutuspiirin kanssa ei halua näistä asioista 
jutella.
E: Mmmm. Mmmm. Mut tietysti yks, mitä sun kannattaa miettiä on ihan ammatti-
laisen kanssakin voi puhua.
H: Niin tää on yks semmoinen tapa selvitä siitä, jutella jollekin täysin ulkopuoliselle.
E: Mmm, mmm.
H: Sä et ota kantaa.
(TAUKO)
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E: Mä arvostan tosi paljon, tää on hirveen tärkeetä. Mä oon nyt ihan alkuvaiheessa 
näissä haastatteluissa, ihan muutama niitä nyt on.
H: Mut siis tää on niinkun tärkeetä sille omalle selviytymiselle. En mä niinkun halua 
rasittaa ystäviä enkä vanhempia enkä tuttuja enkä tämmösiä. Niinkun nää on asioi-
ta. Tässähän on vaan mun kanta. Siis, ja ja, ethän sä, tää ei oo mikään haastatteluti-
laisuus sillain, että tässä etittäis oikeeta tai väärää.
E: Niin, mä olin kiinnostunut sun näkökulmasta nimenomaan, kyllä. Isä, epäilty

Toinen haastateltava oli haastattelun aluksi hieman huolissaan omasta jaksamisestaan, 
kun haastattelussa tulisi väistämättä puheeksi raskaita asioita. Tästä syystä tarkensin vielä 
erityisesti tätä puolta haastattelun päätteeksi.

H: Toivottavasti sä sait tästä jonkun kuvan ees, että tota, mitä siinä. Et se oli, itse asias-
sa tää oli hyvä, koska puhuminen, tää selkeyttää taas ittellekin, että tota se jäi vaan 
semmoiseks, mörkö tohon taustalle, että vitsit mikä sotku. Ja sitähän kaikki päivitteli, 
että hirvee sotku, mut ei se niinkun siinä kohtaa niinkun lohduttanut, kun oli itse sii-
nä sotkussa. Et joo, mä tiedän, et tää on sotku, mutta niinkun mun täytyy selvitä tästä 
jotenkin. Et nythän me ollaan niinkun selvitty ihmeen hyvin eteenpäin ja lapsi voi 
paremmin. Ittekin voi paremmin. Mut et ei tuu sellaista, et se johtuis ainakaan näistä 
tukitoimenpiteistä hirveesti (naurahtaa), et se on ihan niinkun, mmm.
E: Mmm, sanoit, että tuntui ihan hyvältä puhua. Tuntuiko, että oli ihan kauheen 
raskas, vai tota…?
H: Ei vaan itse asiassa, tässä kävikin päinvastoin. Että tää oli helpottava. Äiti, 
eiepäilty ja epäilty

Aineistonkeruuta suunnitellessani pohdin paljon kysymyksiä, jotka liittyivät omaan ase
maani yhtäältä väitöskirjatutkijana, toisaalta Lasten oikeuspsykiatrian yksikön sosiaali
työntekijänä. Olin kuitenkin opinto ja toimivapailla koko aineistonkeruun ajan, joten 
tätä kysymystä ei ollut tarpeen pohtia siltä kannalta, olisiko aineistonkeruu voinut olla 
käynnissä Tampereen yksikössä, jos olisin itse ollut siellä töissä. Aineiston kertymisen hi
tauden positiivisena puolena koin, että ajan saatossa kasvoin tutkijan rooliin ja omaksuin 
sen identiteetin, mikä helpotti tutkijan rooliin asettumista myös haastattelutilanteissa. 
Monissa kohdissa tutkimushaastatteluja tehdessäni koin kuitenkin hetkiä, jolloin ajatte
lin, että pystyisin todennäköisesti antamaan selityksen haastateltavan kuvaamaan ja ken
ties ihmetystä tai hämmennystä herättäneeseen tilanteeseen. Onnistuin mielestäni mel
ko hyvin välttämään tämänkaltaista toimintaa ja pitäytymään neutraalimmassa tutkijan 
roolissa haastateltavan näkökulmaan ja kokemukseen keskittyen. Kävin kuitenkin tarvit
taessa keskustelua haastateltavan kanssa siitä, mihin hän voisi ottaa yhteyttä kysymystensä 
kanssa. Se, että tutkimuksen konteksti oli minulle tuttu, auttoi varmasti hahmottamaan 
kokonaisuuksia paremmin ihmisten kertoessa tarinaansa välillä asiasta ja tilanteesta toi
seen liikkuen. Erittäin tärkeää oli se, että asia – lapseen kohdistunut eriasteinen väkivalta 
– oli työni kautta tuttu teema, enkä lähtökohtaisesti kauhistunut sen tullessa puheeksi. So
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siaalityöntekijätaustaisena tutkijana ihmisten kohtaamiset monenlaisissa tilanteissa olivat 
jo ennestään tuttuja, ja sen myötä sensitiivisen haastattelututkimuksen tekeminen saattoi 
olla itselleni helpompaa kuin jollekulle toiselle eri koulutus tai kokemustaustasta tulevalle 
tutkijalle.

Koska aineistonkeruu kesti loppujen lopuksi ajallisesti pitkään eli yli kaksi vuotta, tein 
uusia haastatteluja odottaessani jo olemassa olevien haastattelujen litterointia ja aloitin 
myös alustavaa analyysia. Tällä oli väistämättä vaikutus siihen, miten myöhemmät haas
tattelut rakentuivat, esimerkiksi mitä asioita osasin paremmin tai enemmän tarkentaa 
myöhemmissä haastatteluissa. Myös tutkimuskysymykset tarkentuivat aineistonkeruun 
aikana ensimmäisiä haastatteluja läpikäydessäni. Ajattelen kuitenkin haastattelujen olevan 
riittävän yhteismitallisia tutkimuksen validiteetin näkökulmasta.

Tietosuojaan liittyvät kysymykset ratkaisin aineistonhallintasuunnitelmani mukaises
ti säilyttämällä sekä sähköisessä että paperimuodossa olevaa tutkimusaineistoa tietotur
vallisesti. Pseudonymisoin aineiston heti litterointivaiheessa ja poimiessani aineistootteita 
menetelmä ja tuloslukuihin anonymisoin aineistoa yksityiskohtien osalta tunnistamatto
mammaksi. Eettisen ennakkoarvioinnin yhteydessä 17.3.2016 täytin ja toimitin henkilö
tietolain (523/1999, 2:10§; 4:14§) mukaisen Tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen 
tutkimuseettisen toimikunnan nähtäväksi. Sekä haastattelujen äänitallenteet että haasta
teltavien yhteystiedot hävitettiin litteroinnin ja sen anonymisoinnin jälkeen.

Suostumuksen allekirjoittamisen myötä haastateltavat antoivat suostumuksensa myös 
siihen, että voin säilyttää tekstimuotoista aineistoa ja jatkokäyttää sitä viisi vuotta väi
töskirjatutkimuksen valmistumisen jälkeen. Yhtenä näkökulmana on esitetty, että alku
peräisten nauhoitteiden säilyttäminen, jatkokäyttö ja uudelleen litteroinnin mahdollista
minen ovat äärimmäisen tärkeitä. Aineistojen käytön yksinoikeuden säilyttämistä voidaan 
pitää jopa tieteen etiikan vastaisena. (Ruusuvuori 2010.) Tämä on osin melko ristiriitainen 
näkökulma erityisesti, kun tutkii sensitiivistä aihetta. En usko, että olisin saanut eettis
tä lausuntoa ja tutkimuslupia omaan tutkimukseeni, jos lähestymistapani olisi ollut näin 
avoin aineistonhallinnan kysymyksissä. Myös luottamuksen rakentamisen näkökulmasta 
tuntui hyvältä, että saatoin sanoa haastateltaville aineiston tulevan vain omaan käyttööni. 
Useampien haastateltavien kanssa kävimme tätä keskustelua enemmänkin, kun he var
mistelivat omaa anonyymiyttään. Tämä olisi saattanut vaikuttaa myös siten, että tutki
mukseen osallistujien määrä olisi jäänyt toteutunutta vähäisemmäksi. Jos tämän kaltaisen 
aineiston avaisi myös muiden tutkijoiden käyttöön, vaatisi se ennen tallennusta runsaasti 
anonymisointia. Sen riskinä on, että yksityiskohdat katoaisivat, ja uudet analyysit sen kaut
ta muuttuisivat. Toki tätä anonymisointia oli tehtävä omassa tutkimuksen raportoinnissa, 
mutta analyysivaiheessa konteksti oli eri tavoin saatavilla.

Aloitin haastateltavien merkitsemisen numeroimalla heidät siinä järjestyksessä, kun 
suostumuskirjeet saapuivat ja käsittelin heitä lähes koko tutkimusprosessin läpi näillä nu
meroilla (H1–H15). Luovuin numeroinneista kirjoittamisen loppuvaiheessa ja toin tutki
musraportin sitaateissa esiin ainoastaan haastateltavan aseman suhteessa rikostutkintaan 
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sekä lapseen, jotta yksittäisten sitaattien perusteella ei voisi yhdistellä laajempaa kokonai
suutta yhden haastateltavan osalta. Tämä merkitsemistapa sopi paremmin myös aineiston 
temaattisen sisällönanalyysin luonteeseen, sillä siinä temaattisia kokonaisuuksia rakenne
taan koko aineistoa poikkileikkaavasti, kuten kuvaan seuraavassa, aineiston analyysia kä
sittelevässä luvussa.

4.2.3 Aineiston analyysiprosessi

Temaattinen sisällönanalyysi

Laadullinen tutkimus voidaan nähdä siten, että aineisto tai teorialähtöisen (induktiivi
nen tai deduktiivinen) jaon sijasta laadullista tutkimusta voisi kuvata analyysivetoiseksi: 
aineisto itsessään ei ”puhu” mistään, vaan tutkija puhuttaa sitä tietystä näkökulmasta. 
Täten analyysivetoisessa tutkimuksessa empiirinen aineisto on tutkimuksessa keskeisessä 
roolissa, mutta sitä analysoitaessa tukeudutaan aina johonkin paradigmaan, menetelmään 
tai teoriaan. (Juhila 2021a.) Omassa tutkimuksessani olen lähestynyt aineistoani juuri tällä 
tavalla. Aineisto itsessään on johtanut analyysia siten, että esimerkiksi tutkimuskysymyk
set ovat muokkautuneet sen pohjalta, millaisia asioita aineistossa on esiintynyt, mutta olen 
kuitenkin lähestynyt aineistoa siitä näkökulmasta, että vanhempien kokemukset ovat suh
teessa institutionaalisiin prosesseihin ja rakentuneet niihin kietoutuen. Myös aikaisemmat 
aihepiiriä sivuavat tutkimustulokset ja prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden elementit 
vaikuttivat taustalla aineistosta esiin nostettavissa olevia asioita etsiessäni ja varsinkin niitä 
yhdistellessäni.

Tutkimusprosessissani aineiston analyysi kietoutui tiiviisti osaksi sekä aineiston ke
ruuta että tämän monografian kirjoittamisvaiheita. Koska aineistohaastatteluja kertyi 
ajallisesti hitaaseen tahtiin, aloitin aineiston litteroinnin ja siihen tutustumisen keväällä 
2017, kun koossa oli viisi ensimmäistä haastattelua. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoon 
tutustutaan ja sitä järjestellään ja luokitellaan, sekä kirjoitetaan ylös alustavia havaintoja 
 ennen varsinaista analyysia. Tämä on aineiston kanssa keskustelua eli analyyttisten tee
mojen keskinäistä vertailua ja kokonaisuuksien muodostamista. (Braun & Clarke 2006; 
Ruusuvuori ym. 2010b.) Tutustumisvaiheessa käytin apuna taulukointia siten, että taulu
koinnin avulla sain paremman yleiskuvan aineistosta. Taulukoinnin avulla erottelin muun 
muassa epäiltyjen ja eiepäiltyjen, isien ja äitien sekä lähi ja etähuoltajien asemassa olleet 
haastateltavat. Taulukosta oli löydettävissä helposti myös tutkittujen rikosnimikkeiden ja
kaumat sekä lasten lukumäärä, joita haastateltavien kertomat tutkintaprosessit koskivat. 
Näitä tietoja tiivistin taulukoksi, joka on nähtävissä luvussa 4.2.1 osana aineiston yleis
kuvausta.

Litteroin haastatteluaineiston sanasta sanaan ja sen kokonaismitta tekstiksi kirjoitet
tuna on 453 sivua (Times New Roman, fontti 12, riviväli 1,5). Tutkijan litteroidessa itse 
on se paitsi materiaaliin tutustumista, myös alustavan koodausskeeman rakentelua ja ensi
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tulkintojen koettelua (Nikander 2010). Aineiston koodaus on yksi alun työvaihe analyysi
prosessissa (Vuori 2021). Litterointityön ja uusien aineistohaastattelujen lomassa rakensin 
alustavia koodeja ja koodasin aineistoa niiden mukaisesti. Koodaamisen tein konkreetti
sesti käyttämällä eri värisiä värikyniä, joilla tein litteraation marginaaliin merkinnän aina 
tietyntyyppisen sisällön kohdalle. Koodit rakentuivat sellaisten asioiden ympärille, joiden 
tunnistin kuvaavan samankaltaisia asioita. Näistä jalostui teemoja, joiden soveltuvuutta ja 
kattavuutta arvioin läpi aineiston sitä mukaa, kun aineistoa kertyi lisää. Päädyin analysoi
maan koko aineiston temaattista sisällönanalyysia käyttäen havaittuani tiettyjen teemojen 
toistuvan haastattelusta toiseen.

Teemat tulivat testatuksi ja koetelluksi useaan otteeseen aina uusia haastatteluja teh
dessäni ja litteroidessani. Testasin myös omaa analyysiani prosessin aikana esittelemällä 
sitä eri foorumeissa. Väitöskirjatutkimukseni ohjaajien kanssa käytyjen keskustelujen li
säksi vein keskeneräistä analyysiani testattavaksi muun muassa konferensseihin, erilaisiin 
tutkijatapaamisiin sekä Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden ammattikuntakohtaiseen val
takunnalliseen tapaamiseen. Näiden keskustelujen pohjalta sain vahvistusta omalle ajatte
lulleni sekä rakentavia kommentteja analyysini eteenpäin viemiseksi. Kun koko aineisto 
oli kasassa, yhdistelin vielä joitakin teemoja löytäessäni teemoista päällekkäisyyksiä (ks. 
Braun & Clarke 2006).

Laadullista sisällönanalyysia ja teemoittelua käytetään usein synonyymeina. Ne kuvaa
vat sitä, millaisista asioista, aiheista ja teemoista aineisto välittää tietoa. Aiheen ja teeman 
välillä voidaan nähdä vivahdeero, jossa aihe on konkreettisempi viitaten suoremmin sii
hen, mitä aineistossa puhutaan, kun taas teema on tutkijan tulkintaa siitä, mistä on kyse 
ja mikä on tutkimusongelman näkökulmasta olennaista. (Vuori 2021b.) Tutkija ei ole en
nakkoon määritellyt niitä teemoja, joihin hän pyrkii sijoittelemaan aineiston osasia (Ju
hila 2021b). Temaattinen analyysi on joustava ja siten käyttökelpoinen menetelmä myös 
konstruktionistisissa lähestymistavoissa, joissa etsitään tapoja, joilla kokemukset ovat 
seurausta yhteiskunnan diskursseista. Teemoja tai aiheita etsitään läpi koko aineiston, ei 
yksittäisistä aineiston osista, kuten yksittäisestä haastattelusta. (Braun & Clarke 2006.) 
Päädyinkin aineistoni analyysissa siihen, että havaintoyksikkönä ei ole yksilö vaan nimen
omaan teemat, asiat tai tavat antaa merkityksiä asioille.

Sisällönanalyysi on aineistoa pelkistävää ja se keskittää analyysin valittuihin näkökul
miin kadottaen yksityiskohtaisen tason tiedon, mutta luo laajemman tason yhteenliitty
män tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 5–9.) Tämä onkin yksi tutkijan tehtävistä päätöksis
tä, miten tarkkaan kuvaukseen aineistosta hän pyrkii. Rikas yleiskuvaus koko aineistosta 
on käyttökelpoinen erityisesti, jos tutkii asiaa, jota on tutkittu aiemmin vain vähän. Täten 
väistämättä menetetään jotakin yksityiskohdissa kuten syvyydessä ja kompleksisuudessa. 
(Braun & Clarke 2006.) Olen pyrkinyt mahdollisimman laajaalaiseen kuvaukseen koko 
monimuotoisesta aineistostani, mikä on väistämättä tarkoittanut sitä, että kaikkia yksi
tyiskohtia ja monimutkaisuuksia ei ole mahdollista saada näkyviin. Koska kyseessä on kui
tenkin vähän tutkittu näkökulma ja konteksti, halusin nostaa analyysillani esiin aineistos
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sa esiintyviä teemoja, joihin voi pureutua esimerkiksi jatkotutkimuksella tarkemmin vielä 
jostakin tietystä, rajatummasta näkökulmasta.

Se, mikä voidaan määritellä teemaksi, on tutkijan päätettävissä. Esimerkiksi jossakin 
kohtaa aineistoa jokin teema voi saada enemmän painoarvoa, jossakin se sivuutetaan pie
nellä maininnalla. Kaikkien teemojen ei tarvitse ilmetä kaikissa tapauksissa, mutta juuri 
tähän ei voi vetää tiukkaa rajaa. (Braun & Clarke 2006.) Tämä näkyy aineistossani niin, 
että kaikki teemat eivät tule esiin kaikissa haastatteluissa, ja joissakin kohtaa jotkin tee
mat painottuvat enemmän kuin toiset. Ne kuitenkin kuvaavat ilmiön moninaisuutta ja 
monimuotoisuutta juuri tällä tavalla. Eri teemojen painottuminen riippui enemmän tai 
vähemmän siitä kontekstista, mistä haastateltava kertoi asioista.

Analyysini seurauksena esiin nostamani teemat ovat ilmiön käsitteellistämiseen pyrki
vää tulkintaani. Pyrin kertomaan tähän temaattiseen analyysiin perustuvissa tulosluvuissa 
5–7 tarinan, jonka juuri nämä teemat kertovat kuvaamastani ilmiöstä eli lapseen kohdis
tuvasta väkivaltarikostutkinnasta vanhempien kokemana eri näkökulmista eli instituutio
naalisesta näkökulmasta, perhe ja läheissuhteiden näkökulmasta sekä henkilökohtaisesta 
näkökulmasta.

Temaattisen sisällönanalyysin pohjalta kirjoitin kolme tuloslukua. Ensimmäisessä tu
losluvussa (luku 5) kuvaan vanhempien kokemuksia, kun lapseen kohdistuvaa väkivalta
rikosepäilyä tutkitaan. Vanhemmat kuvaavat, millaisilla institutionaalisilla tekijöillä on 
merkitystä heidän kokemuksiinsa lapseen kohdistuvassa väkivaltarikostutkintaprosessissa. 
Siinä temaattisiksi kokonaisuuksiksi rakentuivat vuorovaikutukselliset tekijät eli kohtelun 
ja osallisuuden kokemukset. Toisena temaattisena kokonaisuutena olivat järjestelmän toi
mintaan liittyvät tekijät eli ammattitaidon ja ajan kuvaukset. Nämä kaikki jakaantuvat 
vielä pienemmiksi temaattisiksi kokonaisuuksiksi, jotka ovat nähtävissä seuraavassa tau
lukossa 5.

Taulukko 5. Vanhempien kokemukset väkivaltarikostutkintaprosessista institutionaalisesta 
näkökulmasta

INSTITUTIONAALINEN NÄKÖKULMA

VUOROVAIKUTUSTEKIJÄT

kohtelu suhtautuminen
asenne

osallisuus kuulluksi tuleminen
osallistuminen

JÄRJESTELMÄTEKIJÄT

ammattitaito tiedot ja taidot
riittävä ja tarkoituksenmukainen 
selvittäminen
viranomaisyhteistyö

aika nopea
hidas



90

Tulosluvussa 6 kerron rikostutkintaprosessin aiheuttamista seurauksista perhe ja läheis
suhteisiin vanhempien näkökulmasta. Tässä tulosluvussa temaattisia kategorioita on kol
me ja ne jakaantuvat vielä pienemmiksi temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Perhesalaisuuden 
teemaa lähestyin sekä omana valintana että institutionaalisten käytäntöjen tuottamana. 
Toisena teemana on suhteiden uudelleen muotoutumisen teema, ja tämä kokonaisuus ja
kautuu yhtäältä konkreettisiksi muutoksiksi suhteissa ja toisaalta suhteen luonteen muu
toksiksi perhe ja läheissuhteissa. Kolmas temaattinen kokonaisuus on vanhemmuuden 
paradoksaalisuus, johon sisältyy kuvauksia lapsen suojelusta sekä lapsen rinnalla kulkemi
sesta. Nämä ovat kuvattuna taulukossa 6.

Taulukko 6. Vanhempien kokemukset rikostutkintaprosessin seurauksista perhe- ja läheissuhteiden 
näkökulmasta

PERHE- JA LÄHEISSUHTEIDEN NÄKÖKULMA

Perhesalaisuus
omana valintana
institutionaalisena käytäntönä

Suhteiden uudelleen muotoutuminen
konkreettiset muutokset suhteissa
suhteiden luonteen muutokset

Vanhemmuuden paradoksaalisuus
lapsen suojelu
lapsen rinnalla kulkeminen

Kolmannessa tulosluvussa (luku 7) kuvaan tutkintaprosessin henkilökohtaisia seurauksia 
vanhemmille. Temaattisia kokonaisuuksia ovat kuvaukset niistä tunteista, toimintakyvys
tä ja selviytymiskeinoista, joita vanhemmilla prosessin aikana esiintyi. Näihin sisältyvät 
temaattiset kokonaisuudet näkyvät taulukossa 7.

Taulukko 7. Vanhempien kokemukset väkivaltarikostutkinnan seurauksista henkilökohtaisesta 
näkökulmasta

HENKILÖKOHTAINEN NÄKÖKULMA

Tunteet

shokki ja epäusko
viha ja katkeruus
häpeä ja itsesyytökset
ahdistus ja pelko

Toimintakyky
alentunut toimintakyky
romahtanut toimintakyky
aktivoitunut toimintakyky

Selviytymiskeinot
käsittely
välttely
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Tämä kolmas tutkimuskysymys rakentui vasta analyysivaiheessa, sillä henkilökohtaisista 
seurauksista oli aineistossa puhetta paljon enemmän kuin olin alun perin osannut odottaa, 
enkä siten ollut osannut miettiä sitä erilliseksi tutkimuskysymykseksi etukäteen. Ei sinänsä 
ole yllättävää, että esimerkiksi tunnepuhetta aineistossa oli paljon, sillä tarkastellessani jäl
keenpäin haastatelluille esittämääni kertomaan pyytävää tehtävänantoa, korostin useim
miten juuri tätä henkilökohtaisen näkökulman ulottuvuutta eli omien tunteiden, ajatus
ten ja kokemusten kuvaamista heidän kokemastaan prosessista.

Tyypittely

Edellä kuvattujen temaattiseen sisällönanalyysiin perustuvien tuloslukujen kirjoittami
sen jälkeen koostin vielä eräänlaisen tyypittelyn avulla aineistosta kolme esimerkinomais
ta vanhempien kokemuksellisesta näkökulmasta asiaa lähestyvää tyyppiprosessia. Nämä 
tyyppiprosessit kuvailen omassa tulosluvussaan (luku 8). Typologioiden rakentaminen on 
yksi tapa pelkistää ja yksinkertaistaa laajana ja monimuotoisena näyttäytyvää aineistoa 
(McKinney 1969). Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään analyyttisesti tietyiksi tyypeiksi, 
joiden kautta pyritään tiivistämään aineiston keskeiset puolet. Aineistosta nousevia piir
teitä kirkastetaan ja nostetaan esiin. Teemojen sisältä etsitään yhteisiä ominaisuuksia ja 
muodostetaan näistä yhteisistä näkemyksistä yleistys, tyyppiesimerkki, jossa korostuvat 
tietylle ilmiölle tyypilliset piirteet ja ominaisuudet. Yhden tyypin piirteet ja ominaisuudet 
erottavat sen toisesta tyypistä. Tyypin sisäinen samankaltaisuus on niin yhdenmukaista 
kuin mahdollista, kun taas tyyppien välillä on oltava mahdollisimman suuri eroavaisuus. 
Tyyppi on siis konstruktio riittävän yhdenmukaisesta alaryhmästä, jota voidaan kuvailla 
yhdistävien tekijöiden kautta muodostuvien ominaisuuksien avulla. Tyypittelyn on katet
tava koko aineisto niin, että tyyppien ulkopuolelle ei jää tapauksia. (Günther & Hasanen 
2021; Kluge 2000; Tuomi & Sarajärvi 2018, 74.)

Tyypittelyä viritti intuitiivinen näkemys siitä, että haastateltavat kertoivat prosesseis
ta erilaisin sävyin. Ne liittyivät vahvasti tutkimusprosessin kestoon. Lähdin tarkenta
maan tätä intuitiota noudattamalla tyypittelyn rakentamisen periaatteita (Kluge 2000). 
 Ensimmäisenä vaiheena oli tekemäni haastattelujen temaattinen koodaus, jonka pohjalta 
rakentuivat kolme ensimmäistä tuloslukua. Aloitin siis tyypittelyn tarkastelemalla ensin 
konkreettisesti haastatteluaineistoa ja ajan teemaa siitä näkökulmasta, millaisia tilan
teita eri pituisten prosessien takana oli ja jatkoin tarkasteluani tästä teemasta tekemieni 
 havaintojen pohjalta muiden teemojen kautta. Toisena periaatteena käytin riittävää yhden
mukaisuutta ryhmien muodostamisen taustalla sekä riittävää eroavaisuutta ryhmien vä
lillä, ja näin alustavat tyypit alkoivat muodostua. Kolmanneksi analysoin merkitykselliset 
suhteet tyyppien sisällä ja välillä, ja sen perusteella rakentui kolme tyyppiä. Viimeisenä 
vaiheena kuvaan nämä rakennetut eli konstruoidut tyypit niiden ominaisuuksien ja mer
kityksellisten suhteiden avulla ja tämän teen tarkemmin kahdeksannessa luvussa. Proses
sien kesto erottelutekijänä jäi sivuun, ja keskeiseksi tulivat sen sijaan kokemukset omasta 
asemasta prosessissa. Koska tein tämän tyypittelyn temaattisen sisällönanalyysin jälkeen ja 
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siihen perustuen, se ei ole puhtaasti aineistohaastattelujen jakamista kolmeen eri ryhmään, 
vaan tyypeissä yhdistyivät haastateltavien kertomusten eri osiot. Yhden haastateltavan ker
tomia asioita saattoi siis päätyä useampaan eri tyyppiin, eikä kukaan haastateltavista asetu 
puhtaasti vain yhteen tyyppikategoriaan.

Tyypittelyn tuloksena oli vanhempien kokemusten kautta rakentamani tyypit vakavas
ti otetuista, odottavista sekä mitätöidyistä vanhemmista. Nimesin nämä tyypit yhtäältä 
oman analyysiini ja tulkintoihini perustuen, toisaalta löyhästi erilaisia asiakkuustutki
muksia sivuten (esim. Pohjola 2006; 2010). Tarkemmin eri teemojen yhteydestä kuhunkin 
tyyppiin voi katsoa luvun 8 taulukosta.

Tilanteet, joissa kerrottiin monista viranomaisten teoista ja kohtaamisista prosessin 
 aikana positiivisempaan sävyyn ja prosessit olivat nopeita, nimesin vakavasti otetuiksi. 
Tulkitsin, että heidän kokemuksensa kuvastivat tällaista. Näissä oli kyseessä lapseen koh
distunut seksuaalirikosepäily. Sitä vastoin mitätöidyiksi vanhemmiksi nimesin heidät, joi
den kokemuksissa oli muun muassa kuulluksi tulemattomuutta ja suoranaista ohittamista 
sekä viranomaisten vastuun väistelyä asian hoitamisessa. Näissä tilanteissa vastuu kuvautui 
kaatuvan vanhemmille itselleen ja niissä oli kyse epäselvemmistä tilanteista, joiden rikos
luonteisuuskin saattoi jäädä epävarmaksi. Odottaviksi vanhemmiksi nimesin heidät, joiden 
tilanne heidän kokemustensa perusteella kuvautui arkisempana ja pitkään venynyt rikos
prosessi oli ikään kuin takaalalla muiden arjen asioiden täyttäessä tilaa. Näissä tapauksissa 
selvittelyn alla oli lapseen kohdistunut kuritusväkivaltaepäily, jotka viranomaiset tulkit
sivat rikosluonteisesti lievemmiksi. Vaikka jokainen haastateltu kertoikin omista koke
muksistaan, jotka rakentuivat erilaisten institutionaalisten prosessien yhteisvaikutuksessa, 
löytyi niistä temaattisen analyysin jälkeen tehdyn tyypittelyn avulla samankaltaisuuksia 
ja eroavaisuuksia tietyissä yksityiskohdissa ja teemoissa. Nämä kokemuksellisesti nimetyt 
tyypit kertovat, että prosessi ei ole samankaltainen kaikille, eivätkä sen myötä myöskään 
seuraukset, joita prosessista aiheutuu. Taustalla vaikuttaa vanhempien kertoman mukaan 
olevan viranomaisten vaihteleva suhtautuminen ja reagointi erilaisiin tilanteisiin ja epäi
lyihin.

4.2.4 Aineiston ja analyysin rajat

Koska aineistoni on määrällisesti pieni, pohditutti sen riittävyys itseäni monessa vaiheessa. 
Alun perin olin valmistautunut tekemään enemmänkin haastatteluja, mikäli haastatelta
via olisi ilmoittautunut ajallisesti nopeampaan tahtiin. Vuoden 2018 loppuun mennessä 
kertynyt aineisto oli kuitenkin riittävän rikas analyysin tekemiseksi. Aineiston rikkaus on 
sen yksityiskohdissa ja emotionaalisessa syvyydessä (Thompson 2016). Aineiston määrän 
mittari ei ole vain haastattelujen määrä. Erilaisilla haastattelutyyleillä saadaan erilaista 
aineistoa, esimerkiksi avoimella haastattelulla tavoitetaan asioista jotakin enemmän kuin 
puolistrukturoidulla haastattelulla. (Morse 2015.) Tekemäni tutkimushaastattelut olivat 
sisällöllisesti laajoja. Näyttö aineiston riittävästä saturaatiosta on se, että yleisesti ottaen 
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tietyt perustavanlaatuiset piirteet toistuvat usealla osallistujalla, jopa erilaisissa kokemuk
sissa, kunhan tilanteessa on tietyt yhdenmukaiset piirteet (Morse 2015). Tein aineistosta 
tämän kaltaisia havaintoja jo hyvissä ajoin ennen viimeisten haastattelujen toteuttamista, 
joten arvioin keräämäni aineiston olevan sekä määrällisesti että laadullisesti riittävä tuot
tamaan uutta tietoa. Erityisesti koska päädyin tarkastelemaan aineistoa siinä esiintyvien 
samankaltaisten temaattisten kokonaisuuksien enkä eroavaisuuksien kautta, määrällisesti 
pienempi aineisto oli riittävä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 102).

Pyrin tällä tutkimuksella tuottamaan tietoa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta tämän 
hetken yhteiskunnassamme tietystä rajatusta näkökulmasta. Keräsin aineiston tietystä 
kontekstista, eli niistä tilanteista, joissa poliisi pyytää virkaapua Lasten oikeuspsykiatrian 
yksiköiltä. Olen aiemmin analyysin yhteydessä tarkastellut sitä, miten analyysin luotetta
vuutta on varmennettu ja haastattelun yleiskuvauksen yhteydessä olen tuonut esiin sitä, 
miten edustavaa aineisto on.

Katoa tutkimukseen osallistumisessa oli siinä kohden, kun tutkimustiedotetta jaettiin. 
Noin sadasta henkilöstä, joille tiedote tutkimuslupien voimassaoloaikana jaettiin, 15 osal
listui haastatteluun. Lasten oikeuspsykiatrian yksiköistä saamani tietojen mukaan kaikki 
eivät halunneet ottaa edes vastaan tiedotetta siinä nimenomaisessa tilanteessa. Aineistossa 
painottuvat äitien eli naisten näkökulmat ja painotus on myös siten, että isät ovat enem
män epäiltynä kuin äidit. Aineistoni yhtenä rajauksena on se, että he, jotka ovat erityisen 
haavoittuvassa asemassa, eivät yleensä myöskään osallistu tieteellisiin tutkimuksiin ja he 
ovat ehkä myös aliedustettuina aineistossani. Tämä saattoi myös ohjata tuloksia tiettyyn 
suuntaan. Oletusarvonani ja tuntumanani oli, että tutkimushaastatteluun osallistuivat yli
edustetusti he, joilla oli erityistä osaamista ja kapasiteettia käsitellä asioita sekä voimavaroja 
ja resursseja osallistua vielä yhteen ylimääräiseen tilaisuuteen muutoinkin kuormittavassa 
elämäntilanteessa. En luvannut enkä tarjonnut haastateltaville palkkiota heidän käyttä
mästään ajasta enkä myöskään korvannut matkakustannuksia heille, jotka liikkuivat ko
toaan haastattelun toteutuspaikkaan. Ainoana ”palkintona” tutkimukseen osallistumi
sesta saatoin todeta olevan sen, että haastatteluun osallistuva henkilö voi olla osa uuden 
tiedon tuottamista ja sen myötä mahdollisesti auttaa muita vastaavassa tilanteessa tulevai
suudessa olevia perheitä. Haastateltavat saattoivatkin mainita jossakin kohtaa haastattelua 
juuri tämänkaltaisen motiivin tutkimushaastatteluun osallistumiselle.

Tutkimusmenetelmänä avoin, kerronnallisella otteella tehty haastattelu palveli tutki
mukseni tavoitteita hyvin. Sain menetelmän avulla riittävästi vastauksia etukäteen hahmot
telemiini tutkimuskysymyksiin ilman, että olisin liikaa joutunut ohjailemaan tai kahlitse
maan haastateltavien tapaa kertoa asioista. He kertoivat tällä menetelmällä myös sellaisia 
asioita, joita en olisi etukäteen suunnitellen osannut kysyä. Koin myös tärkeäksi, että sen
sitiivisestä aiheesta puhuttaessa haastateltavilla oli mahdollisuus säädellä kertomaansa sen 
mukaan, mitä he halusivat tai jaksoivat asiasta tutkijalle jakaa. Tarkat, etu käteen struktu
roidut kysymykset olisivat voineet ohjata tätä prosessia liiaksi. Avoin, kerronnallinen tyyli 
jätti tilaa myös omille tulkinnoilleni ja pohdinnoilleni, joita haastateltavat saivat täydentää 
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ja korjata haastattelun kuluessa. Vaikka kyseessä olivatkin vain yksittäiset haastattelutilan
teet, jolloin luottamuksen rakentumiselle ei ole niin paljon  aikaa kuin pitkäkestoisemmas
sa suhteessa, koin, että pystyin rauhallisessa ja kiireettömässä haastattelutilanteessa asettu
maan katsomaan asioita haastateltavan näkökulmasta, luomaan riittävän luottamuksen ja 
täten tämän tekstin kautta välittämään sen näkökulman eteenpäin lukijoille.

Yksi aineistoni rajauksista on se, että laadin tutkimustiedotteet ainoastaan suomen 
kielellä ja myös tein tutkimushaastattelut suomea sujuvasti puhuvien henkilöiden kanssa. 
Olin ilmoittanut Lasten oikeuspsykiatrian yksiköihin mahdollisuudestani toimittaa tie
dotteen sekä tehdä haastattelun tarvittaessa myös englanniksi, mutta minuun ei aineiston
keruun aikana otettu yksiköistä yhteyttä, että tällaista tarvetta olisi ollut. Muiden kielten 
osalta totesin, että minulla ei väitöskirjatutkijana ollut ajallisia ja taloudellisia resursseja 
käännättää tutkimustiedotteita useille kielille eikä varsinkaan järjestää tutkimushaastatte
lua, jossa olisi tarvittu tulkkia. Näin esimerkiksi maahanmuuttajat ja muut suomen kieltä 
osaamattomat sekä esimerkiksi viittomakieliset henkilöt rajautuivat ulos tutkimuksestani. 
Erityisesti tämä näkyy siinä, että vaikka Helsingin yksikössä virkaapupyyntöjen määrä on 
ollut valtakunnallisesti useimpina vuosina suurin (Julin 2018), ei tutkimustiedotteita jaet
tu siellä muita yksiköitä enempää, sillä aineistonkeruun alkuvaiheessa Helsingin yksikön 
työntekijöiden arvion mukaan lähes joka kolmas heille saapuvista virkaapupyynnöistä 
kohdistui tulkkia tarvitseviin henkilöihin. Tämä vanhemman kielitaitoon perustuva raja
us on merkittävä, mutta tässä tutkimuksessa laajempi haastateltavien integrointi ei onnis
tunut tavoitteesta huolimatta.
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5 Vanhempien kokemukset viranomaistoiminnasta, 
kun lapseen kohdistuvaa väkivaltaepäilyä tutkitaan

Tässä luvussa tarkastelen vanhempien kokemuksia institutionaalisen näkökulman kautta. 
Vanhempien kuvaukset kertovat siitä, millaisilla instituutioihin ja niiden toimintaan liitty
villä tekijöillä on merkitystä siihen, miten vanhempi kokee lapseen kohdistuvan väkivalta
rikostutkintaprosessin. Analyysin perusteella vanhemmille on merkitystä sekä sillä, miten 
heitä kohdellaan, että sillä, ovatko he olleet osallisina prosessissa. Yhtä lailla vanhemmille 
on merkitystä sillä, miten järjestelmä toimii: osaavatko ammattilaiset hoitaa asiaa riittävän 
ammattitaitoisesti ja miten kauan asian hoitamiseen kuluu.

Tulosten esittely jäsentyy temaattiseen jakoon edellä kuvatun kaltaisesti vuorovaiku
tukseen sekä järjestelmän toimintaan liittyvistä tekijöistä. Vuorovaikutukseen liittyvät 
tekijät ovat jaettavissa kohteluun liittyviksi kuvauksiksi sekä kokemuksiksi osallisuudesta. 
Kohtelun teemaan liittyvät kokemukset siitä, miten haastateltavat ovat kokeneet viran
omaisten asennoituvan ja suhtautuvan sekä heihin että tilanteeseen. Tähän sisältyvät 
kuvaukset viranomaisten sekä puolueettomuuteen että puolueellisuuteen liittyvistä asen
teista. Osallisuuden teemaan liittyvät kokemukset oman äänen kuuluviin saamisesta sekä 
tutkintaprosessin osana olemisesta, toisin sanoen kuulluksi tulemisesta ja osallistumisesta. 
Osallisuuden teemaan liittyvät myös kokemukset prosessin aikana saaduista tiedoista, oh
jeista ja neuvoista. Vanhemmat odottavat yhtäältä saavansa inhimillistä kohtelua ja toisaal
ta voivansa olla osallisia asiaan, joka koskee lapsen lisäksi myös heitä. Halu olla mukana, 
kun eri viranomaistahoissa tehdään päätöksiä omaan perheeseen liittyvistä asioista, on tär
keä tekijä, jota toivotaan, kun päädytään viranomaistoiminnan kohteeksi.

Järjestelmän toiminta jakautuu niin ikään kahteen teemaan, ammattitaitoon ja aikaan. 
Ammattitaidon teemaan sisältyvät kuvaukset asian riittävästä ja oikeanlaisesta selvittämi
sestä, työntekijöiden osaamisesta sekä monialaiseen ja moniammatilliseen viranomaisyh
teistyöhön liittyvistä kokemuksista. Vanhemmat odottavat ammattilaisilta riittäviä tietoja 
ja taitoja asian hoitamiseksi. He toivovat myös käytäntöjen olevan sujuvia. Aika pitää sisäl
lään prosessin kestoon ja työntekijöiden resursseihin liittyviä kokemuksia. Prosessiin ku
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luvalla ajalla on merkitystä vanhemmille. Jos ja kun viranomaiset päättävät puuttua asiaan 
laajalla monialaisella ja moniammatillisella orientaatiolla, on se hoidettava asianmukaises
sa ajassa. Tämä helpottaa sitä, että asia pystytään jättämään taakse ja siirtymään seuraavaan 
vaiheeseen, kuten tarvittaessa hoidon ja tuen vastaanottamiseen.

5.1 Vuorovaikutus viranomaisten kanssa

5.1.1 Kokemukset kohtelusta

Kohtelu temaattisena kokonaisuutena tarkoittaa tässä tutkimuksessa kaikkea sitä ammat
tilaisten ja perheenjäsenten vuorovaikutuksessa tapahtuvaa toimintaa, jota lapseen kohdis
tuvaan väkivaltarikostutkintaprosessiin kuuluu. Kohtelun teemassa keskeistä on vanhem
man halu ja tarve tulla kohdelluksi inhimillisesti ja empaattisesti, sekä siten, että oma asia 
otetaan vakavasti ja että heihin suhtauduttaisiin kuin ihmiseen, ei objektiin. Vanhemmat 
kuvasivat haastatteluissa erilaisia tilanteita, joita he olivat kohdanneet eri ammattilaisten 
kanssa prosessin aikana. Kuvaukset saattoivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia, ja esimer
kiksi monet ammattilaisten käyttämät sanat ja äänenpainot olivat jääneet vanhemmille 
mieleen. Vanhempien kuvausten mukaan viranomaistoiminnalta odotettiin myös puolu
eetonta ja neutraalia toimintaa erityisesti tilanteessa, jossa asiat olivat vasta selvittelyn alla.

Suhtautuminen

Vanhemmat kuvasivat ammattilaisten suhtautumisen itseensä olleen joko inhimillistä ja 
empaattista tai vaihtoehtoisesti puutteellista näiden tekijöiden osalta. Inhimilliseen suh
tautumiseen liittyi kokemus siitä, että on tullut kohdatuksi subjektina, kun taas objekti
voiva kohtelu koetiin epäinhimillisenä. Jos ammattilainen osoitti empatiaa ja näytti tuntei
taan, sillä oli vaikutusta siihen, miten vanhempi koki kyseisen viranomaisen suhtautuvan 
häneen ja hänen perheensä asiaan. Seuraavassa aineistootteessa haastateltava kuvasi koke
maansa suhtautumistavan muutosta poliisin kanssa asioidessaan. Vanhempi koki, että pro
sessin alussa poliisin suhtautuminen oli ollut kylmäkiskoista, eikä selvittelyn alla ollutta 
väkivaltaepäilyä pidetty kovin vakavana tai todennäköisenä. Kohtaamiset saivat kuitenkin 
uusia sävyjä, kun prosessin edetessä tuli esiin lisätietoa tutkittavasta asiasta, ja sen vakavuus 
alkoi paljastua.

H: … kun mä sanoin että siinä alussa se tutkija oli niinkun tosi kylmä ja julma ja 
näin…
E: Eli sulle jäi semmoinen olo niinkun poliisin kanssa keskustellessa?
H: No alussa jäi, mutta sitten kun tää toisen lapsen prosessi lähti… Että pääsetkö käy-
mään, täällä on lapsesi jo käynyt ja näin. Sit näin siitä tutkijasta, että nyt on oikeesti 
jopa kolahtanut sydämeen silläkin. Elikkä se tutkija on nyt vasta herännyt tän toisen 
lapsen kuulustelun jälkeen, että ei herranjumala. Äiti, eiepäilty
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Kuten edellä kuvatussa aineistootteessakin tapahtui, vanhempi koki, että hänen asiansa 
oli otettu vastaan ja siihen suhtauduttiin asiaa hoitavien viranomaisten taholta tosissaan. 
Se synnytti kokemuksen miellyttävästä kohtaamisesta. Toisaalta taas, jos oma asia ei vai
kuttanut olevan viranomaisille tärkeä tai sitä ei otettu vakavasti, vanhemmat kuvasivat 
ammattilaisten suhtautumista negatiivisempaan sävyyn. Seuraavassa aineistoesimerkissä 
vanhempi kertoi tilanteesta, jossa hän oli ollut sairaalassa lapsensa kanssa lapsen fyysisen 
vamman vuoksi ja vanhempi tiesi, että epäillystä väkivallasta oli tehty ilmoitus poliisille, 
mutta hän ei ollut saanut mitään muuta tietoa asian mahdollisesta etenemisestä keneltä
kään ammattilaiselta. Hän pyrki selvittämään asian kulkua ottamalla itse suoraan yhteyttä 
poliisiin.

H: No mähän sitten soitin poliisille. … Mä selitin poliisille, että mistä on kysymys, että 
tämmöstä sattu viime viikolla ja oltiin sairaalassa, että mä haluaisin tietää, miten 
tää homma menee tästä eteenpäin. No se poliisi huusi mulle puhelimeen, siis oikeesti 
huusi, että mitä sä tänne tällatteella asialla soitat, meillä on täällä murhiakin ratkais-
tavana. Äiti, eiepäilty ja epäilty

Aineistootteen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseisen vanhemman kohdalla asia ei ol
lut poliisin näkökulmasta kovin tärkeä tai vakava, ja se kuului hänen suhtautumisessaan 
vanhempaan, joka olisi halunnut saada tietoa oman asiansa etenemisestä. Kyseisessä esi
merkissä viranomaisen käytös on vanhemman kuvaamana ollut suorastaan epäasiallista 
vanhempaa kohtaan.

Vanhemmat kertoivat myös tilanteista, joissa he kokivat, että heitä kohdeltiin objekti
na, jonka tehtävänä on mahdollistaa rikostutkinnan eteneminen poliisin määrittelemällä 
tavalla. Näissä tilanteissa vanhempiin suhtauduttiin heidän kokemanaan epäinhimilli
sesti. Vanhempien kuvauksissa inhimillisimmät kohtaamiset tapahtuivat Lasten oikeus
psykiatrian yksiköissä ja näistä tilanteista kertoivat myös epäillyn asemassa olleet vanhem
mat. Vanhemman asemalla suhteessa epäiltyyn rikokseen ei ollut yhteyttä siihen, miten 
vanhemmat kuvasivat eri ammattilaisten suhtautumista. Kokemuksia epäempaattisesta 
kohtelusta ja asian vähättelystä oli epäiltyjen lisäksi yhtä lailla myös vanhemmilla, jotka 
eivät itse olleet epäiltyinä, eivätkä kaikki epäillyt kokeneet tulleensa epäinhimillisesti koh
delluksi.

Asenne

Vanhemmat kuvasivat ammattilaisten suhtautumisen lisäksi ammattilaisten asenteita hei
tä ja heidän asiaansa kohtaan. Vanhempien kokemukset ammattilaisten asenteista vaihte
livat. Toiset olivat kokeneet ammattilaisten olleen puolueellisia. Tällaisissa tilanteissa van
hemmat kokivat, että väkivaltaepäilytilanteen toinen osapuoli ja tämän näkemykset olivat 
saaneet tilanteessa vahvemman painoarvon kuin heidän omansa. Toisten kokemus taas oli 
se, että ammattilaisten asenteet olivat olleet neutraaleja ja puolueettomia. Vanhemmat ku
vasivat tilanteita, joissa he kokivat kohtelussa näkyvän, oliko viranomaisilla heitä kohtaan 
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ennakkoasennetta, esimerkiksi kohdeltiinko heitä jo ennen asian selvittämistä tietyn ole
tuksen kautta. Epäillyn asemassa olleet vanhemmat kertoivat kokeneensa ainakin joltakin 
asiaa hoitaneelta viranomaistaholta syyllistämistä jo etukäteen ennen asian selvittämistä. 
Kuitenkin myös epäillyillä oli kokemuksia tutkintaviranomaisten neutraalista kohtelusta. 
Yksi epäillyn asemassa ollut vanhempi kuvasi kokemustaan neutraalista poliisikuuluste
lusta, jossa hän oli ollut. Vanhemman oman kokemuksen mukaan häneen ei asennoiduttu 
siten, että häntä olisi jo pidetty syyllisenä, ja hänen olonsa tehtiin niin mukavaksi kuin se 
kyseisessä tilanteessa vain voi olla.

H: Mutta siellä niinkun, miten nyt poliisikuulustelussa voi olla hyvä olla, mutta siä ei 
painostettu eikä mun mielestä ainakaan näkynyt mikään ennakkoasenne. Isä, epäilty

Toisaalta taas vanhemmista he, jotka eivät itse olleet epäillyn asemassa, saattoivat kokea, 
että viranomaiset syyllistivät heitäkin tilanteesta. Jos vanhemman oma puoliso oli epäilty
nä lapseen kohdistuneeseen väkivaltarikokseen, he kokivat ammattilaisten asennoituvan 
siten, että he olivat yhtä lailla syyllisiä tilanteessa. Vanhemman kokemuksen mukaan väki
valtaepäily ikään kuin leimasi koko perheen yhtä lailla syylliseksi ja viranomaiset asennoi
tuivat kaikkia perheenjäseniä kohtaan samalla tavalla.

Vanhemmat kuvasivat kohtelun ulottuvan suoran vuorovaikutuksellisen kohtaamisen 
lisäksi asiakirjatasolle. Yksi epäillyn asemassa olevista vanhemmista oli tilannut ja lukenut 
asiaa koskevat sosiaalitoimen asiakirjat ja hän koki nuo kirjaukset puolueellisina. Vanhem
man kokemus asiakirjoihin kirjatuista asioista oli, että kirjaukset leimasivat hänet syyl
liseksi. Vanhemman kertoman mukaan kirjauksissa näkyi vain yksi näkökulma asioiden 
tilasta, eikä hän itse ollut voinut vaikuttaa niihin, koska hän ei ole ollut kirjaushetkellä edes 
tietoinen asioiden kulusta.

H: Mä tilasin nää lastensuojelu-, kaikki paperit tuolta noin ja siä oli mustamaalattu 
mua ja tota sitten oli sekin lastenvalvoja, että isä ei edelleenkään tiedä, että on tehty 
poliisille ja äiti on ilmoittanut, että jos isä lähestyy, niin soittaa heti lastenvalvojalle. 
Niin siinä vaiheessa mä tunsin itteni kyllä tosi kriminaaliks. Ja täällähän pitäis olla 
syytön, ennen kuin toisin näytetään. Isä, epäilty

Kuvauksessa epäillyn asemassa ollut isä sai vasta jälkikäteen asiakirjoja lukiessaan tietää, 
että viranomaisten asiakirjoihin oli kirjattu asioita, joiden mukaan häntä pitäisi kohdel
la kuin rikollista, vaikka väkivaltaepäilyyn liittyvä selvittäminen oli vasta alkamassa, eikä 
hän itse tiennyt olevansa epäiltynä.

Vanhemmat saattoivat kokea, että yllä kuvatun kaltaiset asiakirjamerkinnät ja kuvauk
set väkivaltaepäilystä voisivat vaikuttaa myös tuleviin viranomaisprosesseihin ja kohtaa
misiin. Epäillyt pohtivat esimerkiksi sitä, miten se, että he ovat olleet perusteetta epäil
lyn asemassa niin vakavassa asiassa kuin lapseen kohdistunut väkivaltarikos, vaikuttaisi 
mahdollisiin tuleviin käsittelyihin lasten tapaamisista ja huoltajuudesta. He pohtivat, että 
vaikka heidät rikostutkintaprosessin päätteeksi todettaisiin syyttömäksi, voisiko prosessil
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la silti olla vaikutusta siihen, miten heitä ja heidän vanhemmuuttaan tulevissa viranomais
kohtaamissa arvioidaan.

Vanhempien kokemus viranomaisten puolueellisesta asenteesta muodostui monien eri 
tekijöiden kautta. Jo se, että viranomaiset olivat tulkinneet asian väkivaltaepäilyksi, jota 
ryhdyttiin rikostutkinnallisesti selvittämään, saattoi vanhemman kokemana olla puolueel
lista viranomaistoimintaa. Nämä vanhemmat kokivat tilanteen siten, että epäily oli alun 
alkaen perusteeton, mutta viranomaiset ovat tulkinneet asiaa puolueellisesti huomioiden 
enemmän epäilyn herättäjän kertomukset ja näkökulmat.

Kokonaistilanteen luonne itsessään vaikutti vanhempien kokemana siihen, miten 
viran omaiset asennoituivat koko tilanteeseen ja heihin osana prosessia. Viranomaisten 
ollessa kumuloituneiden ongelmien äärellä silloin, kun taustalla oli aikaisempia muita 
prosesseja esimerkiksi vanhempien erottua, nämä aikaisemmat prosessit leimasivat myös 
tämän hetkistä tilannetta vaikuttaen viranomaisten asenteeseen. Vanhemmat kokivat 
viran omaisten vähättelevän heidän näkökulmaansa. Samalla heidän mielestään ammatti
laiset yksinkertaistivat asioita ja heitä itseään vastuutettiin toimimaan tarpeen vaatiessa 
esimerkiksi lapsen suojelemiseksi tai tilanteen parantamiseksi. Erimielisyydet ja riidat van
hempien välillä muissa asioissa saivat viranomaiset suhtautumaan myös lapseen kohdistu
neeseen väkivaltaepäilyyn kuin se olisi vain osa tai jatkumo vanhempien välillä käytävää, 
huoltoriidaksi leimattua tilannetta, kuten yksi vanhemmista kertoi.

H: … niin toinen vanhempihan voi pistää sen toisen syyksi. Jolloin viranomainen nä-
kee, et ne on niinkun ex-avioparin välisiä, sitä niinkun helposti leimattiin, et meillä on 
vaan niinkun tällaset, kun meillä on niin huonot välit. Et sen takia he ei voi niinkun 
tehdä mitään. Et meidän pitää nyt parantaa nää meidän välit, niin sitten varmasti 
lapsellakin on hyvä olla. … jos on ex-aviopuolisoista kyse, niin katotaan aina, et mo-
lemmat aiheuttaa niitä ongelmia. Se on aina parisuhde jotenkin niinkun ongelma. Et 
menkää jonnekin avioliittoneuvojalle. Mä olin, että eihän se tätä tilannetta paranna. 
Jos toinen hakkaa, niin se hakkaa. Karrikoiden. Äiti, eiepäilty

Edeltävässä aineistootteessa äiti oli huolissaan siitä, että isä olisi käyttäytynyt väkivaltai
sesti heidän yhteistä lastaan kohtaan. Viranomaiset eivät kuitenkaan tulkinneet tilannetta 
samalla tavalla, vaan heidän tulkintansa mukaan eronneiden puolisoiden huonot välit se
littivät sen, miten tilanteeseen oli päädytty ja siten ratkaisukin löytyisi näiden välien pa
rantamisesta.

Vanhemmat kuvasivat myös sitä, miten lähes kaikki heidän tilanteissaan mukana ol
leet viranomaiset olivat vähintäänkin hämmentyneitä, kun käytettävissä oli kahden van
hemman toisistaan poikkeavat kertomukset. Puolueellisuuden kokemus syntyi tilanteis
sa, joissa viranomaiset eivät ottaneet vanhempien kertomaa huolta vastaan, vaan toisen 
vanhemman kertomus sai enemmän painoarvoa tilanteen tulkinnassa ja sen seurauksena 
asia ei viranomaistahoissa edennyt. Äärimmillään vanhemman huolta ei otettu vakavasti, 
koska taustalla oli aiempia väkivaltaepäilyjä. Joskus vanhempi saattoi kokea, että häneen 
asennoiduttiin vanhempana, joka pyrkisi tahallaan vieraannuttamaan lastaan toisesta van
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hemmasta. Vanhemmat kokivat, että tällaisissa tilanteissa viranomaiset epäilivät heidän te
kevän rikosilmoituksia oman asiansa ajamistarkoituksessa. Näissä tilanteissa vanhemmat 
kokivat, että viranomaiset olivat muodostaneet ennakkooletuksen asiasta, ja he asennoi
tuivat vanhempiin tilannetta yksinkertaistaen, eikä siihen pystynyt vaikuttamaan tai sitä 
muuttamaan uudellakaan tiedolla.

5.1.2 Kokemukset osallisuudesta

Osallisuus teemana tarkoittaa tässä tutkimuksessa vanhempien kokemuksia yhtäältä siitä, 
kokivatko he tulleensa kuulluksi prosessissa ja toisaalta siitä, miten he osallistuivat proses
siin.

Kuulluksi tuleminen

Kuulluksi tulemisessa on kyse kokemuksesta saada oma näkökulma kuulluksi viranomais
toiminnassa ja mahdollisuus osallistua prosessiin, jota viranomaiset johtavat ja kuljettavat 
eteenpäin. Kuulluksi tulemisen kuuluu olla osa päätöksentekoa. Vanhemmat kertoivat 
tästä kuulluksi tulemisen teemasta haastatteluissa erityisesti silloin, kun he kokivat, että 
he eivät ole tulleet kuulluiksi. Loput vanhemmista kuvasivat tilanteita melko ohimennen 
ja ilman voimakkaita tunteita, esimerkiksi neutraaleina kuvauksina siitä, miten he olivat 
käyneet poliisitutkintaan liittyvissä kuulusteluissa tai Lasten oikeuspsykiatrian yksikön 
käynneillä.

Vanhemmat, jotka olivat olleet osallisena useissa muissa viranomaisprosesseissa ennen 
tätä kyseistä väkivaltarikostutkintaa, kokivat, että he olivat useasti kertoneet asioista viran
omaisille, mutta muutosta vaikeaan tilanteeseen ei ollut tullut. Tämä kokemus kuulluksi 
tulemattomuudesta ei ole ollut omiaan luomaan luottamusta myöskään meneillään olevaa 
rikostutkintaprosessia kohtaan. Vanhemmat kertoivat aikaisemman kokemuksen vaikut
tavan heihin myös siten, että he eivät jaksaneet kertoa asioita enää samassa laajuudessa kuin 
aiemmin, koska kokemusta kuulluksi tulemisesta ei ollut. Ristiriitaisia ajatuksia kuulluksi 
tulemisesta liittyi myös siihen, että koska aikaisemmin heidän huoltaan ei ollut kuultu ja 
otettu vakavasti, nyt oltiin tilanteessa, jossa jouduttiin selvittämään lapseen kohdistunutta 
väkivaltarikosepäilyä. Tämä olisi voinut näiden vanhempien kokemana olla vältettävissä, 
jos viranomaiset olisivat reagoineet aikaisemmin heidän esiin nostamiinsa huolenaiheisiin.

Osa vanhemmista koki, että heidän näkökulmansa oli prosessin aikana täysin sivuu
tettu tai ohitettu, eikä sillä siten ole ollut merkitystä siihen, miten asiat olivat edenneet. 
Vanhemmat saattoivat tehdä tällaisen tulkinnan myös silloin, kun viranomaisten suhtau
tuminen ja toiminta oli ollut neutraalia.  Jos viranomaiset eivät selkeästi ilmaisseet tai asia
kirjoihin kirjanneet olevansa samalla kannalla kuin vanhempi, vanhempi saattoi kokea, 
että hän ei ole tullut kuulluksi. Seuraavassa aineistootteessa epäillyn asemassa ollut isä 
kertoi, miten hänen esiin nostamaansa selitystä epäilyn esiin tulemisesta ei huomioitu edes 
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prosessin loppuvaiheessa, jossa vanhempi oli osallistunut Lasten oikeuspsykiatrian yksi
kössä pidettyyn palauteneuvotteluun. Isä pyrki tuomaan esiin, että lapsen toinen vanhempi 
oli keksinyt väkivaltaepäilyn, jotta lapsi ja isä eivät voisi tavata ja siten lapsi vieraantuisi 
hänestä. Isä peräänkuulutti oman näkökulmansa selvittämistä tai vähintäänkin sen kirjaa
mista asiakirjoihin, jotta hän olisi voinut kokea tulleensa kuulluksi.

H: Kun mä toin sitä vieraannuttamisasiaa esille siellä, kun oli sosiaalityöntekijä mu-
kana siellä palauteajalla, niin ei se sosiaalityöntekijä oikein reagoinut siihen miten-
kään, kun mä puhuin vieraannuttamisesta. Se meni ihan toisesta korvasta sisään ja 
toisesta ulos. Et musta se ei ihan asiallista ollut. Mä haluisin, et vähintäänkin teh-
täis kirjaukset, missä todettais, että vieraannuttamista on ollut. Et olis jotain mustaa 
valkoisella edes. Ettei nyt ihan tolleen, et katotaan vaan sormien läpi koko ajan. Isä, 
epäilty

Kuulluksi tulemattomuudesta kertoivat myös ne vanhemmat, jotka ajattelivat, että jokin 
muu kuin rikostutkinnallinen tapa olisi alun perin ollut parempi interventio heidän per
heensä tilanteeseen. Vanhemmat kuvasivat, miten heidän esiin tuomansa tarpeet esimer
kiksi avun saamisesta eivät tulleet missään tahossa kuulluksi, vaan viranomaiset olivat 
käynnistäneet ja toteuttaneet omia prosessejaan heidän näkökulmiensa vastaisesti.

Prosessin aikaiset ammattilaisten käytännöt saattoivat muokata vanhemman kuulluksi 
tulemisen kokemusta. Viranomaiset voivat esimerkiksi päättää, että lasta ei väkivaltaepäi
lyyn liittyen haastateltu ollenkaan. Vanhempi saattoi tämän ratkaisun myötä kokea, että 
hänen esiin nostamaansa huolta ei otettu vakavasti, koska lapselle ei edes annettu mah
dollisuutta kertoa omaa näkökulmaansa. Joissakin tilanteissa taas lasta saatettiin haas
tatella tähän väkivaltaepäilyyn liittyen, vaikka aikaisemmin viranomaiset olivat tuoneet 
esiin, että monimutkaisen tilanteen vuoksi lapsi ei ole haastateltavissa. Esimerkiksi tietyil
lä maantieteellisillä alueilla saattoi olla tällainen systemaattinen käytäntö selvittää kaikki 
epäilyt riippumatta aiemmasta taustasta. Tällaisessa tilanteessa vanhempi saattoi vihdoin 
kokea tulleensa kuulluksi oman huolensa kanssa, jota hänelle ei aiemmin ollut tarjoutunut 
muissa prosesseissa.

Osallistuminen

Osallistuminen kuvaa sitä, miten vanhempi konkreettisesti osallistui prosessiin ja sai sen 
aikana tietoja, ohjeita ja neuvoja prosessissa mukana olevilta ammattilaisilta. Vanhempien 
kuvaukset vaihtelivat siten, että joissakin tilanteissa vanhempi oli saanut tarkkoja ja yksi
tyiskohtaisia neuvoja erityisesti siitä, miten tutkinta toteutetaan, kuten lapsen valmistele
miseen ja tuomiseen oikeuspsykologiseen haastatteluun. Joidenkin kanssa saatettiin käydä 
pitkiäkin keskusteluja esimerkiksi siitä, miten lasta voisi valmistella tulevaan oikeuspsyko
logiseen haastatteluun, mutta kaikkien kohdalla tämä ei ollut rutiininomainen käytäntö, 
vaan heidän piti tiedustella ohjeita itse aktiivisemmin.
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Vanhempien kuvauksissa oli myös paljon kokemuksia siitä, että he eivät osallistuneet 
prosessiin. Osallistumisen teeman taustalla oli olosuhteita, jotka vaikuttivat osallistumi
seen. Erityisesti asema tutkinnassa vaikutti tähän teemaan vahvasti. Epäillyn asemassa 
olleen vanhemman osallistumisen hetket rajoittuivat pääsääntöisesti siihen, kun prosessi 
vihdoin oli vaiheessa, jossa rikoksesta epäiltyä vanhempaa kuulusteltiin poliisissa. Muu
toin epäilty oli ikään kuin sivullinen suhteessa prosessiin: hän pääsääntöisesti tiesi, että 
jotain oli meneillään, mutta hänellä itsellään ei ollut valtaa prosessin kulkuun. Näin ei kui
tenkaan ollut kaikissa tilanteissa, vaan perheen sisäisissä kuritusväkivaltaepäilyissä myös 
epäilty itse saattoi viedä lapsen tutkintaan liittyville käynneille, joten myös rikosepäilyn 
luonteella ja vakavuudella oli vaikutusta osallistumiseen.

Lähivanhemmat kertoivat osallistumisesta pääsääntöisesti neutraalisti. Se johtui 
toden näköisesti siitä, että he olivat tottuneet hoitamaan lastensa asioita, esimerkiksi kul
jettamaan heitä paikkoihin, joissa lasten kuuluu käydä, ja terveysasioissa vanhempi yleensä 
osallistuu tarvittaville käynneille lapsen mukana tai ainakin mahdollistaa ne. Poikkeukset 
tästä käytännöstä herättivät hämmennystä vanhemmissa, varsinkin jos niistä ei ollut riittä
västi informoitu vanhempaa etukäteen. Tällainen tilanne oli esimerkiksi silloin, kun ”ovi 
vedettiinkin vanhemman nenän edestä kiinni”, kun oma lapsi meni somaattiseen lääkä
rintutkimukseen, kuten yksi vanhemmista ilmaisi asian. Tässä tilanteessa eivät ikään kuin 
päteneet ne tyypillisten tilanteiden lait, joihin lapsen lähivanhempi oli tottunut. Vanhem
pien osallistuminen saattoi olla joko passiivista tai aktiivista riippuen siitä, miten viran
omaiset toimivat. Vanhemmat kuvasivat yhtäältä sitä, miten vanhempi ikään kuin vain 
toteutti viranomaisen ohjetta esimerkiksi tuoda lapsi haastatteluun, mutta häntä itseään 
ei otettu tilanteessa sen enempää huomioon. Toisaalta vanhempien kuvauksissa oli myös 
kokemuksia yksilöllisemmästä huomioinnista: joissakin tilanteissa he saivat puhua omista 
ajatuksistaan ja esittää kysymyksiä asiaa hoitaville ammattilaisille.

Tiedon saanti osana osallistumista liittyy vahvasti siihen, missä asemassa vanhempi 
oli tutkinnassa. Tietoa prosessista ja sen kulusta oli tarjolla enemmän vanhemmalle, joka 
ei ollut epäillyn asemassa ja/tai huolehti lapsensa tutkintaan liittyvistä käynneistä. Van
hemmat saivat eniten tietoa siitä, mitä prosessissa konkreettisesti tapahtui. Vanhemmat 
olisivat esimerkiksi kaivanneet ohjeistusta ja neuvontaa lasten kanssa toimimiseen koko
naisvaltaisesti haastavassa tilanteessa, jonka väkivaltarikosepäily ja sen tutkintaprosessi 
olivat aiheuttaneet. Vanhemmat toivat esiin myös, että koko perheen tilanne olisi pitänyt 
huomioida laajaalaisemmin, sillä asia ja tilanne ei koskettanut vain yhtä tai kahta henkilöä 
vaan jollakin tavalla koko perhekokonaisuutta. Tätä tutkintaprosessia hoitavat ammatti
laiset eivät vanhempien kokemuksen mukaan huomioineet tarpeeksi. Tilanteessa, jossa 
rikostutkintaprosessi kosketti osaa perheen lapsista, ja tilanteen seurauksena yksi perheen 
lapsista oli sijoitettu lastensuojelun toimenpitein kodin ulkopuolelle, vanhempi kertoi kai
paamistaan konkreettisista ohjeista.

H: Ja tosiaan sitten myös lasten kanssa täytyi käydä sitä kokonaisuutta, että mitä lap-
sille kerrotaan ja se on ollut minusta tässä prosessissa aika hankalaa, koska aika vähän 
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on tullut sellaista konkreettista neuvoa. Että mitä sanot minkäkin ikäiselle lapselle 
tämmöisestä tilanteesta. Me ollaan hyvin tiivis perhe, meillä on ihan selkeät rytmit ja 
touhut. Ja sitten yhtäkkiä yks on pois, että mitä niinkun sanot siinä tilanteessa. Äiti, 
eiepäilty

Edeltävässä aineistootteessa vanhempi joutui pohtimaan monia erilaisia asioita kuten 
sitä, mitä ylipäänsä eri ikäisille lapsille voi kertoa väkivaltaepäilystä ja sitä, miten tutkinta
prosessin aiheuttama muutos perhetilanteessa vaikuttaisi koko perheeseen ja miten sitä pi
täisi käsitellä. Tämänkaltaista tietoa ei hänelle kuitenkaan prosessin aikana tarjottu.

Vanhempien kuvausten perusteella tietoa prosessin kulkuun liittyvistä asioista jaettiin 
siis eiepäiltyjen lähivanhempien kesken enemmän kuin epäiltyjen tai muussa asemassa 
olevien kanssa. Myös etävanhempi saattoi joutua sivuutetuksi tiedon saannista, vaikka hän 
ei olisi itse edes ollut epäiltynä. Tällaisesta tilanteesta kertoi yksi vanhemmista.

H: Että tässä on sellainen, pitää heti alkuun sanoa, että mähän oon poliisilta saanut 
tosi huonosti tietoja asiasta. Ja sitten mulla niin ei ole, mulle on kerran poliisi soit-
tanut, ja mä en tällä hetkellä tiedä yhtään, missä vaiheessa tutkinta menee. … Mä 
varmaan sen tiedon saisin, soittamalla, kaivamalla lapsen asiat tuolta. Mut tää on 
sinänsä hauskaa, että joka asia pitää vähän niin kuin vaatia, itte kaivaa, että sellaista 
automaattia tässä ei ole, että etävanhempi, isä saisi tietoa automaattisesti. Niin se on 
kyllä vähän, vähän huonolla tolalla ollut tässä keississä. Isä, eiepäilty

Oheisessa esimerkissä isä kuvasi tilannetta, jossa hän ei ollut saanut kaikkea lapsen asiaan 
liittyvää tietoa, vaikka hän oli lapsen huoltaja. Hän arvioi, että jos hän olisi itse aktiivi
nen, niin hän todennäköisesti saisi tietoa, mutta rutiininomaisesti sitä ei etävanhemmal
le annettu. Isän kokemus oli jopa hieman hämmentävä, sillä kyseisessä tilanteessa lapsen 
lähi vanhempi oli epäiltynä lapseen kohdistuneeseen väkivaltaan, mutta tällaisessakaan 
tilanteessa etävanhempaa ei otettu aktiivisesti mukaan viranomaisprosessiin. Sitä aineisto 
ei kerro, oliko tähän kenties jotakin erityistä syytä, vanhempi itse ei sellaista maininnut tai 
osannut nimetä.

Osa lasten lähivanhemmista oli mukana prosessissa huolehtimassa lasten rikostutkin
taan liittyvistä käynneistä ja siten he olivat konkreettisemmin osallisia. Kuitenkaan kaik
kien kohdalla käytännöt eivät ottaneet lasten lähivanhempiakaan osalliseksi prosessiin, 
vaan esimerkiksi lapsen oikeuspsykologinen haastattelu saatettiin toteuttaa muulla tavalla. 
Silloin kun lapsen lähivanhempi oli konkreettisesti mukana mahdollistamassa prosessia 
ja kuljetti lapsen tämän käynneille, sai hän myös tietoa siitä, mitä prosessissa seuraavaksi 
tapahtuu ja millä aikataululla.

Pääasiassa ensimmäiset yhteydenotot vanhemmille rikostutkinnasta olivat tulleet pu
helimitse poliisilta. Tämä mahdollisti keskustelun ja kysymysten esittämisen eri tavalla 
kuin yhden vanhemman kertomassa tilanteessa, jossa ensimmäinen kontakti poliisilta tuli 
kirjeen muodossa. Siinä kohtaa vanhempi ei ollut edes tietoinen, että asiassa saattaisi tulla 
rikostutkinta. Kirjeessä ilmoitettiin huoltajalle edunvalvojan määräämisestä lapselle. Van
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hempi kuvasi oman reaktionsa tilanteessa olleen hyvinkin voimakas, sillä se herätti epävar
muutta sekä paljon kysymyksiä, joihin kirje ei antanut vastauksia.

H: Mä olin ihan että, meinasin perseelleni lentää, että mikä tää on, lievä pahoinpite-
ly. Ja luin kato ihan, että ketä tässä syytetään ja mitä tässä pitää tehdä. Kun siellä oli 
niinkun semmoinen lausuma. Siinä haettiin edunvalvojaa lapselle. Ja mä olin ihan 
että mikä tää on. Ja sit mun piti niinkun että mitä tässä pitää tehdä, mikä tää on, niin 
lakimiehelle. … Niin hän sitten selitti mulle, että mitä tässä nyt on tapahtumassa. Että 
ei oo mitään hätää. … Ja mä olin ihan että huh. Äiti, eiepäilty

Edeltävässä aineistootteessa äiti kuvasi ottaneensa yhteyttä ennalta tuttuun lakimieheen, 
jolta hän sai selityksen kirjeessä ilmeneviin asioihin ja hän pystyi saamansa tiedon avulla 
rauhoittumaan. Jos tällaisen kirjeen saaneella vanhemmalla ei olisi ollut tahoa, johon ottaa 
yhteyttä, olisiko hän jäänyt tuohon ihmetyksen ja järkytyksen tilaan pidemmäksi aikaa?

Lähes kaikki vanhemmat kertoivat, että prosessin yhteydessä lapselle oli nimetty edun
valvoja rikosprosessiin. Vanhempien kuvauksissa edunvalvoja määrittyi systemaattisesti 
ikään kuin ”nimenä paperissa”, eikä edunvalvojan määräämisellä ollut käytännön vaiku
tusta siihen, osallistuiko vanhempi prosessiin vai ei. Juuri kukaan vanhemmista ei ollut 
tavannut lapsen edunvalvojaa eikä heidän tietojensa mukaan edunvalvoja ollut tavannut 
lasta. Muutama vanhempi oli ollut puhelinyhteydessä edunvalvojan kanssa, mutta edun
valvojan tehtävistä ja roolista heillä vaikutti olevan hyvin epämääräinen ja selkiytymätön 
kuva. Vanhempi, jolta kysyin erikseen edunvalvojakäytännöstä, kertoi siitä näin.

E: Onks lapsella ollut jossain vaiheessa jotain nimettyä edunvalvojaa?
H: Joo. Hänelle siinä alussa sit nimettiin. Ja se vaihtui kerran. Ja siitä tuli sit ilmoitus. 
Et se vaihtuu jokskuks toiseks. Mut ei, se on niinkun nimi paperilla, en mä tiedä, mitä 
se käytännössä. Tai mä en ees oikeesti tiedä mikä hänen virkansa on. Et se on nimi 
paperissa, meille. Äiti, eiepäilty ja epäilty

Edunvalvojan rooli lapsen edusta huolehtijana tai lapsen puhevallan käyttäjänä rikos
prosessissa ei siis vaikuttanut käytäntönä kovin konkreettiselta vanhempien kuvaamana.

Viranomaisten toiminta saattoi myös viedä vanhempien osallisuuden mahdollisuuk
sia prosessissa. Joissakin tilanteissa viranomaiset järjestelivät tutkintatoimia vanhempien 
ohitse, ja edunvalvontakäytäntö mahdollisti tämän konkreettisesti. Niissä tilanteissa, jois
sa viranomaiset suorittivat lapsen rikostutkintaan liittyvän oikeuspsykologisen haastatte
lun yllätyksellisenä toimenpiteenä esimerkiksi siten, että lapsi haettiin kesken päiväkoti 
tai koulupäivän haastatteluun, ei vanhemmalla ollut mahdollisuutta osallistua prosessin 
tähän vaiheeseen lapsen kanssa. Lupa tällaiseen käytäntöön on pitänyt hakea lapsen edun
valvojalta. Vanhempi ei näissä tilanteissa voinut tehdä valintaa, onko hän mukana vai ei, 
vaan hänet siirrettiin sivuun viranomaiskäytäntöjen tieltä.
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5.2 Viranomaisjärjestelmä vanhemman kokemuksena
Viranomaisjärjestelmä toimii lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvittämisessä sen 
varassa, miten tehtävät on jaettu eri viranomaisille, millaista osaamista ja ammattitaitoa 
heillä on sekä millaisia käytäntöjä eri asioiden hoitamiseen on luotu ja lainsäädännölläkin 
vahvistettu. Näillä oli merkitystä vanhemmille kuten myös sillä, millaisella aikajänteellä 
ja millaisin viranomaisresurssein järjestelmässä asioita hoidettiin. Järjestelmän toimintaan 
liittyviä teemoja, joilla oli merkitystä vanhempien kokemukseen viranomaistoiminnasta, 
olivat ammattitaito ja aika, joita kuvaan tässä alaluvussa.

5.2.1 Viranomaisten ammattitaito

Viranomaisten tiedot ja taidot

Vanhemmat kuvasivat viranomaisten ammattitaitoa arvioimalla sitä, millaisia tietoja ja tai
toja ammattilaisilla oli asian hoitamiseen. Vanhempien kuvauksissa yhtenä merkittävänä 
prosessin kohtana oli lapsen oikeuspsykologinen haastattelu, jossa työntekijöiden ammatti
taidon merkitys konkretisoitui.

Vanhemmat, jotka saattoivat lapsensa oikeuspsykologiseen haastatteluun, näkivät ja 
kokivat tilanteet konkreettisemmin kuin he, jotka eivät olleet mukana tässä prosessin koh
dassa. Nämä vanhemmat kuvasivat tilanteita pääasiassa hyvin positiivisesti. Vanhemmat 
kokivat, että Lasten oikeuspsykiatrian yksiköissä oli ammattitaitoa tämänkaltaisten asioi
den hoitamiseen ja tilanteet hoituivat hyvin ikävästä asiasta huolimatta. Toiminta synnytti 
näissä vanhemmissa myös luottamusta viranomaisten toimintaan, vanhemmat eivät pää
sääntöisesti kokeneet tarvetta katsoa tallennetta lapsen haastattelusta myöhemmin, vaikka 
heillä olisi siihen ollut oikeus ja mahdollisuus. Tilanne itsessään oli riittänyt herättämään 
tarvittavan luottamuksen, eivätkä vanhemmat arvioineet tallenteen katsomisen tuovan 
lisä arvoa asiaan. Myös poliisit saivat useissa tilanteissa vanhemmilta hyvää palautetta, heil
lä esimerkiksi arvioitiin olevan taitoja asian hoitamiseen.

Luottamus ammattilaisten toimintaan saattoi syntyä juuri siitä, että kokemus tilantees
sa oli ollut positiivinen ja siitä oli jäänyt ammattitaitoinen vaikutelma. Silloin vanhemmat 
eivät pitäneet välttämättömänä tarkastaa sitä, mitä lapsen ja ammattilaisen välillä oli ta
pahtunut, mikä olisi ollut mahdollista katsomalla haastattelutallenne. Yksi heistä kuvasi 
seuraavalla tavalla sitä, miksi hän ei kokenut tarvetta lapsen haastattelutallenteen katso
miselle.

H: Mut toisaalta, mitä me nyt on puolison kanssa puhuttu, niin välttämättä meillä 
ei oo tarvetta oikeastaan niitä edes kattoa. Vähän on tullut semmoinen olo, että me 
luotetaan, mitä he ovat tehneet, että oikeastaan. Että jotenkin, onko se ennemminkin 
niinkun raskasta kuitenkin alkaa niitä käymään läpi. … Kyllä ihan selkeesti huomaa, 
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että he on tehneetkin lasten kanssa työtä ja osaavat niinkun lapsen tasoisesti sitä käydä 
läpi, se on niinkun semmoinen juttelutuokio ikään kuin hänelle. Äiti, eiepäilty

Edeltävässä aineistootteessa äiti kuvasi sitä, että lapsen haastattelutilanteesta oli syntynyt 
ammattitaitoinen vaikutelma viranomaisten toimista, ja siihen hetkeen palaaminen tal
lennetta katsomalla olisi voinut olla enemmän raskasta kuin tarpeellista. Luottamus työn
tekijöiden osaamiseen oli syntynyt ennen kaikkea sen kautta, millainen ”olo” vanhemmille 
oli kokonaisuudessaan eri tilanteista ja kohtaamisista jäänyt. Ammattitaito konkretisoitui 
niissä tavoissa, joilla ammattilaiset selvittivät asiaa sekä ottivat lapsen vastaan ja kohtasivat 
hänet. Osin käsitys saattoi perustua myös vanhemman omaan oletukseen asiasta, esimer
kiksi oletukseen siitä, että lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia tutkivalla poliisilla on 
oltava erikoiskoulutus. Tosin tämä oletus saattoi syntyä juuri siitä, että vanhemman arvion 
mukaan asia oli hoidettu ammattitaitoisesti.

Ihan kaikki vanhemmat eivät kuitenkaan kertoneet lapsen oikeuspsykologisesta haas
tattelusta yhtä positiivisesti. Vanhemmille heräsi epäilyksiä viranomaisten ammattitai
dosta esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi ei ollut haastattelussa kertonut epäilyyn viittaavia 
asioita, vaikka vanhemman oletuksen mukaan lapsi olisi niitä kokenut. Näin vanhemmalle 
heräsi epäilys siitä, oliko lasta osattu haastatella riittävän ammattitaitoisesti. Toisaalta taas 
epäillyn asemassa olleet vanhemmat pohtivat, kyseltiinkö lapselta haastattelussa jo liikaa
kin asioita, kun lapsi ei heti tuottanut epäilyyn liittyvää kertomaa. He miettivät myös sitä, 
kuormitettiinko lasta haastattelulla jo alun alkaenkin turhaan, sillä epäily oli heidän mu
kaansa aiheeton.

Myös aiemmilla kokemuksilla muiden viranomaisten kanssa asioinnista oli vaikutus
ta siihen, miten vanhemmat juuri tässä prosessissa arvioivat viranomaisten taitoja ja osaa
mista. Vanhemmat arvioivat myös meneillään olevaa prosessia kriittisemmin, jos heidän 
luottamuksensa viranomaisiin oli syystä tai toisesta jo aiemmin heikentynyt. Seuraavas
sa aineistootteessa vanhempi sanoitti sitä, miksi hän koki tarvetta saada katsoa lapsensa 
oikeus psykologisen haastattelutallenteen.

H: Tuntuu, et siitä jäi iteltä iso pala pois, kun ei oo niinkun nähnyt, et miten se mun 
lapsi on vastannut näihin. … Johonkin sellaiseen se liittyy, mä huomaan, että se on 
varmaan jotenkin erityislapseen liittyvä juttu, et kun mun lapsesta on syntymästä asti 
muut ammattilaiset tehnyt hirveen määrän arvioita, useimmiten oikeita, mut välillä 
on tullut vääriä. … Ehkä tää menee jotenkin siihen prosessiin, että on tullut tapa, että 
kyllä mä haluan nähdä, mitä mun lapsesta on kirjoitettu. Äiti, eiepäilty

Vanhempi oli aiemmin kokenut lapsensa asioita hoitaessaan, että ammattilaiset voivat olla 
toiminnassaan myös erehtyväisiä. Hänellä oli tarve tarkastaa viranomaisten toimintaa ylei
semmin, vaikka hänellä ei ollut mitään erityistä syytä epäillä, että juuri tässä väkivaltari
kostutkintaprosessissa olisi tehty virheitä.

Eniten kritiikkiä viranomaisten tiedoista ja taidoista ammattilaiset saivat vanhemmilta 
tilanteissa, joissa perhe oli asiakkaana useammassa viranomaisprosessissa samanaikaisesti 
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liittyen esimerkiksi vanhempien eroon ja sen mukanaan tuomiin ilmiöihin. Vanhemmat 
arvioivat erityisesti sosiaalityöntekijöiden osaamista negatiivisesti tilanteissa, joissa taus
talla oli vaikkapa väkivaltaa vanhempien välillä. Tuonkaltaisissa tilanteissa vanhemmat 
kuvasivat ammattilaisten, erityisesti sosiaalityöntekijöiden, vajavaista ymmärrystä lähi
suhdeväkivallan ilmiöstä ja siihen liittyvästä dynamiikasta. Vanhemmat saattoivat pohtia 
esimerkiksi sitä, miten ammattilaiset eivät tunnista henkistä väkivaltaa ja ovat  siten kei
nottomia tämän asian äärellä. Vanhemmat kaipasivat muuta kuten psykiatrista ja psyko
logista osaamista vähintäänkin sosiaalityön rinnalle tai sen sijasta juuri erilaisten ilmiöi
den paremmaksi tunnistamiseksi. Sosiaalityöntekijöiden asema tilanteessa saattoi myös 
jäädä vanhemmalle epäselväksi tai sitten heidän koettiin asettuvan puolueellisesti toisen 
vanhemman puolelle, eivätkä he siten selvittäneet riittävästi kokonaisuutta. Vanhemmat 
kokivat myös, että sosiaalityöntekijät vetäytyivät vastuusta silloin, kun tilanne ei ollut yksi
selitteinen, eikä heiltä näin ollen saanut tukea prosessien eteenpäin viemiseen. Vanhemmat 
saattoivat esimerkiksi kaivata sosiaalityöntekijöiden tukea lasten huoltajuus ja asumis
asioihin silloin kun lasten toinen vanhempi oli ollut väkivaltainen, mutta juuri näissä tilan
teissa tukea ei saatu, eikä vanhemmilla välttämättä ollut voimavaroja tai mahdollisuuksia 
viedä asioita yksin eteenpäin.

Asian riittävä ja tarkoituksenmukainen selvittäminen

Vanhempien näkemykset siitä, oliko lapseen kohdistunut väkivaltaepäily selvitetty riit
tävästi ja tarkoituksenmukaisesti, kuuluvat myös viranomaisjärjestelmän kuvauksiin. 
Vanhemmat arvioivat viranomaisten toimintaa: oliko asia selvitetty riittävän laajasti eri 
näkökulmat huomioiden, eli oliko viranomaisilla hallussaan tilanteen kokonaiskuva, vai 
oliko selvittäminen ollut puutteellista. Jotkut vanhemmat kuvasivat sitä, miten heidän 
mielestään epäily selvitettiin nopeasti ja tehokkaasti. Kaikki tarpeelliset toimenpiteet oli 
tehty, jotta asiasta syntyi mahdollisimman totuudenmukainen kuva, ja sen seurauksena 
asian käsittelyä päästiin jatkamaan muissa tahoissa. Tämänkaltaiset kokemukset liittyi
vät pääsääntöisesti tilanteisiin, joissa viranomaiset olivat ottaneet asian vakavasti, ja sitä oli 
ryhdytty selvittämään nopealla aikataululla.

Jotkut vanhemmat saattoivat myös kertoa asioista, joita heidän mielestään olisi vielä 
pitänyt tehdä tai ottaa huomioon, mutta näin ei ollut tehty, vaikka he olivat pyrkineet 
antamaan ammattilaisille vihjeitä tai neuvoja näistä mahdollisesti vielä selvitettävistä tai 
huomioitavista asioista. Kaikkien vanhempien mielestä asiaa ei ollut selvitetty riittävästi 
tai ainakin heitä mietitytti, miksi esimerkiksi joitakin heidän omasta mielestään olennaisia 
henkilöitä ei ollut rikostutkinnassa kuultu. Kaksi epäillyn asemassa olevista vanhemmista 
arvioi, että tutkinnassa ei ollut selvitetty kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja edes sen suh
teen, voisiko joku muu henkilö heidän itsensä lisäksi tai sijasta olla epäilty.

Rikostutkinnallinen lähestymistapa jakoi vanhempien mielipiteitä ja erityisesti 
kuritus väkivaltatilanteissa mielipiteet vaihtelivat. Tilanteissa, joissa epäilty vanhempi ei 
asunut haastatellun vanhemman kanssa, vanhempien ajatus oli samansuuntainen kuin 
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viranomaisilla. He ajattelivat, että kyseessä on rikos silloinkin, kun se tehdään kuritta
mistarkoituksessa ja he kokivat, että viranomaispuuttuminen oli tarpeellinen. Muulloin 
vanhemmat olisivat ensisijaisesti toivoneet toisenlaisia puuttumisen keinoja, eli he eivät 
jakaneet näkemystä asian rikosluonteisuudesta viranomaisten kanssa. Tilanteissa, joissa 
epäiltiin perheen sisäistä kuritusväkivaltaa, vanhemmat saattoivat kokea poliisitutkinnan 
kuormittavan enemmän kuin auttavan perheen tilannetta, joten he olisivat toivoneet am
mattilaisten harkitsevan tarkemmin, ennen kuin he tekivät ilmoituksen poliisille. Tällai
sessa tilanteessa ollut vanhempi kuvasi kokemustaan seuraavalla tavalla.

H: Ja mä siinä sitten sanoin, että pitää myöskin miettiä sitä, että jos te lähdette teke-
mään rikosilmoitusta, että mihin se sitten johtaa. … Ei ne niinkun kyenny punnitteen, 
ne oli vaan että juu, kaikesta tämmöisestä pitää niinkun tehdä ilmoitus, että meillä 
on sellaiset määräykset. Että laki sanoo sitä ja laki sanoo tätä. Mä oon jälkeenpäin 
miettinyt, että siinä tavallaan viranomaiset halus pestä omat kätensä, että he ei joudu 
niinkun syytteeseen mistään. Että joka ikisestä inahduksestakin pitäis muka tehdä ri-
kosilmoitus. Äiti, eiepäilty ja epäilty

Edeltävässä aineistootteessa äiti kuvasi sitä, miten hän pyrki perustelemaan ammattilaisil
le, joille alun perin epäily lapseen kotona kohdistuneesta kuritusväkivallasta oli herännyt, 
että heidän perheensä tilanteessa olisi ollut enemmän tarvetta konkreettiselle avulle kuin 
kuormittavalle rikostutkintaprosessille. Äidin kuvauksen mukaan ammattilaiset eivät 
kyenneet arvioimaan tilannetta riittävän kokonaisvaltaisesti, vaan he vetosivat lain heille 
asettamaan velvollisuuteen ja väistivät sen myötä myös omaa auttamisvelvollisuuttaan.

Matala ilmoitusvelvollisuuskynnys näyttäytyi epäillyille vanhemmille siten, että he 
kokivat joutuneensa hyvin ohuen tiedon perusteella epäillyn asemaan. Toisaalta taas van
hemmista he, joilla oli pitempää historiaa eri ammattilaisten kanssa toimimisesta ja lapsen
sa erilaisista oireiluista, kokivat, että vasta kun jotakin todella vakavaa tapahtuu, päästään 
poliisitutkinnan piiriin. Vanhemman arvio rikostutkinnan tarkoituksenmukaisuudesta 
asian ja tilanteen selvittämiseksi oli siis vahvasti sidonnainen sekä henkilön asemaan tut
kinnassa että rikosepäilyn luonteeseen.

Viranomaisyhteistyö: kokemukset monialaisuudesta ja moniammatillisuudesta

Vanhemmat kuvasivat prosessia myös moniammatillisuuden ja monialaisuuden sekä nii
hin liittyvän viranomaisyhteistyön näkökulmasta. Se jakoi niin ikään vanhempien mieli
piteitä. Konkreettisesti monialainen toimintatapa saattoi tarkoittaa perheelle lukuisia 
yhteydenottoja ja käyntejä eri paikoissa ja tahoissa lyhyenkin ajan sisällä. Vanhemmat ku
vasivat näitä tilanteita kuormittavina ja usein samaa asiaa oli toistettava kerrasta toiseen 
aina uudessa paikassa uusille ihmisille.

Toisaalta jotkut vanhemmat kuvasivat viranomaisten yhteistä työtä saman asian äärellä 
”vakuuttavana toimintana”, jossa useita eri alojen ammattilaisia koottiin lyhyellä varoitus
ajalla yhteen hoitamaan yhden lapsen asiaa. Yhteistyö herätti vanhemmissa luottamusta: 
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sen uskottiin ja koettiin pystyvän huomioimaan paremmin asioiden eri puolia verrattu
na siihen, että vain yksi taho olisi hoitanut asiaa. Viranomaisten toimintaan oli helpompi 
luottaa, kun vanhemmat kokivat, että ammattilaisten toimet eivät olleet riippuvaisia yksit
täisen työntekijän harkintavallasta. Luottamusta herättävästä viranomaistoiminnasta ker
toi vanhempi, joka vei lapsensa Lasten oikeuspsykiatrian yksikköön oikeuspsykologiseen 
haastatteluun.

H: Ja itse asiassa tuntuikin uskomattomalta, et sit kun sinne keskukseen (Lasten 
oikeus psykiatrian yksikköön) mennään ja näkee miten monta asiantuntijaa siellä on 
meitä varten. Mistä nää niinkun repästään näin lyhyellä varoitusajalla. Se oli vaikut-
tavaa ja vakuuttavaa. Äiti, eiepäilty

Vanhemmat pitivät myös mahdollisena sitä, että usean tahon toimiessa saman asian  äärellä 
hiukan eri näkökulmista, virheitä ja väärinkäsityksiäkin sattui. Erityisesti tilanteissa, 
joissa asiat etenivät nopeasti tai perheessä oli käynnissä useita eri viranomaisprosesse
ja yhtä aikaisesti, puutteet viranomaisyhteistyössä aiheuttivat vanhemmille ylimääräistä 
hämmennystä ja kuormitusta. Eri prosesseihin liittyvät käynnit saattoivat olla ajallisesti 
hyvinkin lähekkäin ja käynnit saattoivat tapahtua jopa samassa rakennuksessa, mikä voi 
vaikuttaa asiakkaan näkökulmasta hyvin hämmentävältä ja turhauttavalta. Vanhemmat 
kuormittuivat, jos viranomaiset eivät siirtäneet riittävästi tietoa keskenään. Näissä tilan
teissa he juuri joutuivat toistamaan samoja asioita useassa eri tahossa. Toisaalta vanhemmat 
joutuivat myös ottamaan vastaan hyvin monenlaista informaatiota eri tahoilta, ja sekin 
voi olla raskasta, jos viranomaisten keskinäinen yhteistyö ei ollut saumatonta, kuten yksi 
vanhemmista kuvasi.

H: Että on raskasta tavallaan se, että sitä asiaa tulee niin paljon ja eri suunnista, 
eri viranomaisilta. Jotenkin toivois, jos joku samaan tilanteeseen joutuu, että se olis 
jollakin tavalla yhtenäisempää. Mä en tiä, että tekeekö ne jollain tavalla yhteistyötä. 
Jotenkin sillä tavalla se koko prosessi vaikka alusta pariin kertaan. Siinä on niin sho-
kissa, että ei välttämättä jää kaikki mieleen, että mitä tämä tulee pitämään sisällään. 
Sitä tulee sitä asiaa niin paljon. Äiti, eiepäilty

Edeltävässä aineistootteessa vanhempi kuvasi tilanteen olevan muutenkin kuormittava, ja 
kuormitusta lisäsi se, että vanhemman kokemana viranomaiset eivät toimineet keskenään 
kovin saumattomasti. Sen lisäksi monialaisen prosessin hahmottaminen oli vanhemman 
mielestä hankalaa muutenkin vaikeassa kriisitilanteessa. Hän olisi kaivannut sitä, että am
mattilaiset olisivat sanoittaneet omaa työtänsä ja meneillään olevaa prosessia selkeämmin 
ja että heillä olisi riittänyt ymmärrystä myös sille, että silloin kun tietoa tulee paljon ker
ralla, voisi olla tarpeen, että ammattilaisetkin jaksaisivat toistaa asioita tarvittaessa useam
paan kertaan.

Usean viranomaisen yhtäaikainen työskentely ja erilaiset vastuut saattoivat näyttäytyä 
vanhemmille myös siten, että mitä monimutkaisemmasta tilanteesta oli kyse, sitä selkeäm
min eri viranomaiset vetäytyivät tilanteen kokonaisvastuusta. Epäillyn asemassa ollut isä 
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kuvasi kokemustaan prosesseista seuraavassa aineistootteessa. Hän koki, että mitä enem
män ammattilaiset vetäytyvät vastuusta, sitä enemmän vastuuta siirtyy lapsen kannetta
vaksi, mikä ei voi lähtökohtaisesti olla viranomaistoiminnan tarkoitus.

H: Mut niinkun mä sanoin, niin suurin probleema tässä on, että tätä prosessia ei omis-
ta kukaan. Ei kukaan. Ja mä kysyn, että kuka kantaa vastuun lopputulemasta. Mä 
voin sanoo, kuka vastuun kantaa. Se lapsi. Kaikki nää muut heppelskuugelit, jotka 
tässä on pyörinyt, niin niitä ei pätkääkään kiinnosta. … Ja siinä kohtaa tää prosessi on 
mennyt niin pahasti mönkään kun olla ja voi. Isä, epäilty

Ikävimmillään vanhemmat kokivat monialaisen ja moniammatillisen viranomaisten vä
lisen työskentelyn siis vastuun välttelynä ja siirtämisenä viranomaiselta toiselle, ja loppu
tuloksena kenelläkään ei ollut kokonaiskäsitystä tilanteesta. Tilanteen lopputulema saattoi 
olla se, että vaikka näennäisesti tilanteen hoitamiseen liittyi useita tahoja ja ammattilaisia, 
kukaan ei ottanut kokonaisvastuuta tilanteesta ja asia jäi ainakin osittain hoitamatta ja 
ratkaisematta.

5.2.2 Prosessiin kulunut aika

Järjestelmätekijänä aika liittyy siihen, miten vanhemmat kuvasivat prosessien kestoa ja mil
lainen merkitys sillä oli. Vanhempien kertomien mukaisesti aineistoon sisältyi kestoltaan 
hyvin eri mittaisia viranomaisprosesseja. Kerrotut rikostutkintaprosessien kestot vaihteli
vat muutamasta viikosta yli vuoteen. Ajan teemasta puhuttiin nopean ajan sekä odotusta 
aiheuttavan hitaan ajan kuvauksina. Myös viranomaisten resursointi ja tavoitettavuus liit
tyivät ajan teemaan.

Nopeasti sujuneet prosessit olivat hetkellisesti hyvin kuormittavia, kun paljon asioita 
tapahtui lyhyellä aikavälillä. Kuitenkin kokonaisuutena arvioiden hetkellinen kuormitus 
vaikutti olevan parempi asia kuin se, jos prosessit venyivät ajalliselta kestoltaan pitkiksi. 
Nopeissa prosesseissa päästiin elämässä eteenpäin ja siirtymään nopeammin seuraavaan 
vaiheeseen. Hitaasti sujuneet prosessit olivat epämääräisiä, välitilassa elämistä ja ”löyhässä 
hirressä roikkumista”.

Nopea aika

Nopeasti alkaneet ja edenneet prosessit toivat vanhempien ja heidän perheidensä elämään 
monia eri viranomaiskontakteja ja käyntejä hyvinkin lyhyellä aikajänteellä, ja he priorisoi
vat niitä muiden arjen toimien edelle. Tämä yhtäkkisyys ja kokonaisvaltaisuus kuormitti 
perhettä hetkellisesti paljonkin, mutta toisaalta ajatus sen väliaikaisuudesta helpotti asiaan 
suhtautumista.

Vanhemmat, joiden kohdalla tutkintaprosessi oli edennyt suhteellisen nopeasti, kuva
sivat nopean prosessin helpottaneen henkistä kuormaa. Prosessin nopeus vähensi heidän 
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mukaansa ahdistuksen tunteita ja antoi varmuutta siitä, että asia oli otettu tosissaan ja 
selvitetty tehokkaasti. Myös jatkohoidon ja tuen tarpeet oli päästy kartoittamaan nopeas
ti ja asiaa päästäisiin täten lähitulevaisuudessa työstämään perheenjäsenten kanssa. Yksi 
vanhemmista kuvasi tällaista tilannetta seuraavassa aineistootteessa. Vanhempi kuvasi 
tyytyväisyyttään nopeaan viranomaistoimintaan, sillä se vähensi kuormituksen kestoa ja 
samalla nopea prosessi edesauttoi avun saamista mahdollisimman nopeasti.

H: Tokihan mä oon sillain kaiken kaikkiaan ollut tyytyväinen. Tosi nopeasti on saatu 
niinkun viranomaisten puolelta. Totta kai se vähentää omaa ahdistusta ja sitä tie-
tämättömyyttä ja sitä kokonaistilannetta. Että hyvin pian ollaan saatu… Me ollaan 
niinkun tavallaan sillä tavalla saatu apua, jos niinkun aattelee mielenterveyden puo-
lelta. Äiti, eiepäilty

Nopeasti sujuneet tutkintaprosessit jopa hieman hämmästyttivät vanhempia, erityisesti jos 
heillä oli aiempaa kokemusta muista prosesseista, joilla oli ollut tapana kestää huomattavas
ti pitempään. Koska aineistonkeruussa keskityttiin rikoksen tutkintavaiheeseen, vanhem
milla oli mahdollisesti vielä edessään nopeankin tutkinnan jälkeen oikeusprosessi, jonka 
mahdollista kestoa ja sen mukanaan tuomia lieveilmiöitä vanhemmat pohdiskelivat myös. 
Kokonaisuudessaan asia ei siis ollut kaikkien kohdalla ohi, vaikka tutkintaan liittyvät toi
met olisivatkin edenneet suhteellisen vauhdikkaasti.

”Odottavan pitkä aika”

Hitaammin etenevissä prosesseissa vanhempien oli jatkettava elämäänsä siitä huolimatta, 
että jossakin määrin epäselvä viranomaispuuttuminen oli jollakin tasolla olemassa taustal
la. Haastava kuormitus syntyi, kun asia oli epäselvempi, eteni hitaammin ja epävarmem
min ja prosessi oli pirstaleisempi.

Vanhemmat kuvasivat hitaampia viranomaisprosesseja odotteluksi, ikään kuin jon
kinlaiseksi välitilaksi, jossa elettiin viranomaisten toimenpiteiden ja heidän aikataulujen
sa armoilla. Tämänkaltainen olotila oli kuin ”löyhässä hirressä” roikkumista: odotusaika 
oli aika, jolloin vanhemmat odottivat viranomaisten toimenpiteitä ja ratkaisuja, joihin he 
eivät voineet itse vaikuttaa. Prosessien pitkittyessä ne loivat varjonsa monien arkisten elä
mäntilanteiden ja vuodenkierron ylle, kuten yksi vanhemmista kuvasi.

H: No tää menee nyt omalla painollansa, nyt vaan niinkun ootellaan. En mä oo ees 
tutkijalle viittinyt soittaa, että missä mennään, mitä tapahtuu. Kyllä mä nyt ootan, 
ettei tässä tarvi… no joulu on pilalla, kaikki on pilalla. Mutta niin se oli meillä jo 
viime joulukin. Niin tokkopa sitä joulumieltä löytyy sitten tänäkään vuonna. Äiti, 
eiepäilty

Vanhemman perheessä rikostutkintaprosessi oli ollut käynnissä jo niin pitkään, että kaksi 
peräkkäistä joulua oli vietetty asian painaessa mieltä. Vanhemman kuvauksesta on luet
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tavissa alistumista tähän viranomaisten aikatauluun ja rytmiin, jolle hän ei edes kokenut 
voivansa tehdä mitään.

Pitkään venyneet prosessit kuormittivat sen kaikkia osapuolia ja aiheuttivat monia vä
lillisiä seurauksia. Erityisesti tilanteissa, joissa kyseessä oli luonteeltaan lievempi väkivalta
rikosepäily, aikaa kului prosessien eri vaiheissa. Jos vanhempi itse ei jakanut käsitystä siitä, 
että asia olisi ylipäänsä vaatinut rikostutkinnallista lähestymistä, oli sen keston ja keston 
aiheuttaman kuormituksen ymmärtäminen ja hyväksyminen haastavaa. Yksi epäillyn ase
massa olevista vanhemmista kuvasi kokemustaan tilanteessa, jossa hän koki joutuneensa 
eroon lapsestaan hitaan viranomaistoiminnan vuoksi.

H: Tää prosessi, sen pitkittyminen yli vuoden mittaiseksi, on johtanut siihen, että vas-
tapuoli on niinkun erkauttanut lapsen täysin. Et jos näin mittavia prosesseja tehdään, 
jotka kestää puoltoista vuotta, joissa ei oo mitään järjen hiventäkään… Vaan odote-
taan ja odotetaan ja odotetaan. … Ja poliisin reaktioaika, huhti-, touko-, kesä-, heinä-, 
elo-, syys-, loka-, puhutaan yli puolen vuoden reagointiajasta, jonka jälkeen puoli vuot-
ta menee taas. Niin on kyl tosi, tosi outoo. Isä, epäilty

Vanhemman tilanteessa lapseen kohdistunut väkivaltaepäily oli herännyt lapsen toiselle 
vanhemmalle, ja haastateltu vanhempi arvioi, että viranomaistoiminta oli tehottomuudes
saan aiheuttanut sen, että toinen vanhempi oli saavuttanut tavoitteensa, kun hänen ja lap
sen suhde oli joutunut katkolle epäilyn ja sen selvittämisen vuoksi.

Osassa vanhempien kokemuksia toistui se, että järjestelmä ei kyennyt vastaamaan tar
peeseen kaikissa tilanteissa. Mitä lievemmästä väkivaltaepäilystä tai toisaalta epämääräi
semmästä epäilystä oli alun alkaen kyse, prosessin kokonaiskesto oli pidempi. Pitkissä pro
sesseissa riskinä oli myös se, että lievemmän rikoksen vanhenemisaika olisi saattanut tulla 
vastaan, jos vanhemmat itse eivät olisi pitäneet asiaa aktiivisesti esillä viranomaistahoissa, 
koska he halusivat selvyyden tilanteeseen. Tällöin jopa suorastaan ristiriitaista oli se, että 
epäilty vanhempi itse piti rikosepäilyn selvittämistä yllä ja omalla toiminnallaan varmisti, 
että asia tulee selvitettyä ja käsiteltyä ajallaan, vaikka lopputuloksena oli mahdollista, että 
vanhempi saisi jonkin rikosoikeudellisen seuraamuksen.

Vanhemmat kertoivat myös ajatuksiaan viranomaisten resursseista. Monesti vanhem
pien arviona oli, että heidän tilanteensa olisi vaatinut enemmän resursseja, jotta viran
omaiset olisivat pystyneet puuttumaan nopeammin monimutkaiseen asiaan. Vanhemmat 
pohtivat, että viranomaisten ylityöllistymisellä ja puutteellisilla resursseilla oli vaikutusta 
sekä prosessin kestoon että asian hoitamiseen ylipäänsä. Yksi vanhemmista kuvasi heidän 
perheensä tilannetta, joka oli hänen itsensäkin mielestä monimutkainen ja haastava, ja olisi 
siten vaatinut viranomaisilta suurempaa panostusta asian hoitamiseen.

H: Ja tota, musta tuntu, et kellään ei ollut aikaa niinkun perehtyä siihen meidän… 
… Kaikki tuntuu ylityöllistetyiltä ja liian kiireisiltä. … Ja sitten, itse asiassa lapsen 
sijoituskin venyi sillä tavalla pidemmäksi, koska lastensuojelu ei, virkailijaa ei saatu 
kiinni. Äiti, eiepäilty ja epäilty
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Vanhemman kuvaus paljasti myös suoranaisia virheitä tai ainakin epäeettiseksi tulkittavaa 
toimintaa, jos lapsi oli sijoitettuna todellista tarvetta kauemmin vain siitä syystä, että työn
tekijä ei ollut tavoitettavissa, kuten vanhempi tilanteen oli ymmärtänyt.

Toisaalta jotkut vanhemmat mainitsivat olevansa yleisesti ottaen tietoisia esimerkiksi 
poliisin ja lastensuojelun työtilanteesta tai oikeusprosessien kestosta. Tämän etukäteistie
don myötä he osasivat jo alun perin odottaa, että prosessi, johon he olivat päätyneet, tulisi 
kestämään pitkään. Vanhemmat saattoivat täten ikään kuin ottaa annettuna viranomais
ten puutteellisen resursoinnin ja tyytyä tähän yhteiskunnassa vallitsevaan totuuteen, jossa 
viranomaistoiminta on puutteellisesti resursoitua.
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6 Rikostutkintaprosessin seuraukset 
perhe- ja läheissuhteisiin

Tässä luvussa tarkastelen vanhempien kokemuksia lapseen kohdistuneesta väkivaltaepäi
lystä ja tutkintaprosessista suhdenäkökulman kautta. Kuvaan niitä seurauksia, joita lapseen 
kohdistuneella väkivaltarikostutkinnalla oli vanhempien näkökulmasta perheenjäsenten 
perhe ja läheissuhteisiin. Tarkastelen näitä seurauksia aineistolähtöisesti luokiteltujen per
hesalaisuuden, suhteiden uudelleen muotoutumisen ja vanhemmuuden paradoksaalisuu
den teemojen kautta.

6.1 Perhesalaisuus vanhemman kokemuksena
Epäilyn synty ja sen läsnäolo itsessään loivat varjon perheen ylle ja perheillä oli omat tapan
sa suhtautua asiaan sekä käsitellä sitä. Tämä toistui haastatteluissa, vaikka tavat vaihtelivat 
eri haastateltujen vanhempien kesken. Silloin, kun vanhemmat puhuivat tutkintaprosessis
ta perhesuhteisiin vaikuttavana, sitä lähestyttiin perhesalaisuutena. Sitä, millaisena perhe
salaisuutena tutkinta ja siihen liittyvä viranomaistoiminta näkyivät haastatteluissa, kuvaan 
tässä luvussa. Tarkastelu tapahtuu kahden pääteeman pohjalta: toisessa vanhemmat tekivät 
omia valintojaan (luku 6.1.1), toisessa viranomaiset määrittelivät sitä, mitä perheenjäsenten 
välillä ja heidän verkostonsa kesken oli mahdollista puhua ja tietää (luku 6.1.2). Molemmat 
perhesalaisuuden muodot vaikuttivat vahvasti perhe ja läheissuhteisiin tutkintaprosessin 
aikana.
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6.1.1 Perhesalaisuus omana valintana

Perhesalaisuuden rikkominen viranomaisille kertomalla

Vanhemmat kertoivat siitä, miksi he eivät halunneet puhua väkivaltaepäilystä ja siihen 
liittyvistä asioista kaikille sekä siitä, kenelle ja miten asiasta puhuttiin, silloin kun puhut
tiin. Osassa aineiston tapauksista epäily sai alkunsa siten, että epäily heräsi ammattilais
ten toiminnan yhteydessä. Näissä tilanteissa lapset olivat kertoneet perheen ulkopuoliselle 
ammattilaiselle kuten päiväkodin tai lapsen hoitotahon työntekijälle jotakin sellaista, joka 
herätti ammattilaisessa huolen mahdollisesta lapseen kohdistuneesta väkivallasta. Tällöin 
ammattilainen toteutti lastensuojelulain mukaista velvollisuuttaan ilmoittaa asiasta, ja asia 
päätyi sitä kautta poliisille rikostutkinnallisesti selvitettäväksi. Yhdessä tapauksessa epäily 
tuli esiin poliisin oman toiminnan yhteydessä: poliisi sai jo käynnissä olevassa tutkinnassa 
tietoonsa jotakin sellaista, joka edellytti useampien lasten tilanteen selvittämistä. Kuiten
kin monessa tapauksessa epäily heräsi ensimmäisenä vanhemmalle tai muulle lapsen lähei
selle, joka toi epäilynsä ammattilaisten tietoon.

Jälkimmäisessä tapauksessa vanhempi rikkoi perhesalaisuuden kertomalla siitä am
mattilaisille, jotta he saisivat apua joko lapselle tai muutoin kokonaisvaltaiseen haastavaan 
tilanteeseen. Vanhempi rikkoi perhesalaisuuden, sillä vanhemman toiveena oli, että jokin 
ammattilainen tai viranomainen, tässä tapauksessa esimerkiksi poliisi, voisi saada koko
naisvaltaisemman kuvan perheen pitkään jatkuneesta epäselvästä tilanteesta. Vanhempi 
saattoi myös arvioida, että asia oli sen verran vakava, että se oli tuotava viranomaisten tie
toon huolimatta siitä, miten raskasta asian käsittely mahdollisesti olisi. Tilanteessa, jossa 
kyse oli sisarusten välisestä seksuaalisesta toiminnasta, vanhempi koki, että asian selvittä
miseksi ja avun saamiseksi asia oli siirrettävä viranomaisille hoidettavaksi. Äiti arvioi, että 
hänen omat tietonsa ja taitonsa eivät riittäisi selvittämään sitä, tarvitseeko erityisesti tekijä 
jotakin apua tilanteeseensa. Vaikka asia olikin tapahtunut perheen sisällä, ammattilaisia 
tarvittiin asian selvittämiseksi ja kokonaistilanteen arvioimiseksi. Tätä vanhempi kuvasi 
seuraavassa aineistootteessa.

H: … että heti sanoin lapselle, että tiäksä, en jätä asiaa tähän, että tämä on vakava 
asia, että tähän tarvitaan apua. Että mä haluan, että sinä saat apua siihen, ja kun 
en nää sinun sisälle, niin haluan, että joku muu arvioi, että onko tapahtunut jota-
kin, semmoista vääristymää, seksuaalista kiinnostusta tai jotakin. Että haluan, että 
asia selvitetään. Kyllä se oli mulle oikeestaan aika lailla selvää, ihan alusta asti. Äiti, 
eiepäilty

Erityisen haastavia tilanteita perhesalaisuuden näkökulmasta olivat ne, jotka liittyivät 
eronneiden vanhempien välisiin pitkäkestoisiin kiistoihin ja erimielisyyksiin lasten huol
tajuudesta tai tapaamisista. Aineistossa epäillyn asemassa olevat vanhemmat eivät itse va
linneet asian päätymistä viranomaisten tietoon. Heidän kokemuksensa mukaan tilanteet 
liittyivät siihen, että toinen vanhempi tai muu läheinen joko ylireagoi tilanteessa tai teki 
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ilmoituksen tarkoituksellisesti. Nämä vanhemmat kokivat, että epäilyn esiintuoja halusi 
hankaloittaa heidän asemaansa lapsen vanhempana ja huoltajana. Tästä näkökulmasta 
epäilyn esiin tuominen eli perhesalaisuuden rikkominen näyttäytyi välineellisenä toimin
tana. Yksi epäillyn asemassa olleista vanhemmista kertoi tällaisesta tilanteesta seuraavassa 
aineistootteessa.

H: …taustalla on tämmöinen vieraannuttamiskuvio, että mun ex estää mun ja lapsen 
tapaamisia. Ja siinä oli tulossa tämmöinen tapaamisoikeuden täytäntöönpanoistunto, 
missä exälle olis pitänyt määrätä uhkasakko. Niin se teki tän ilmoituksen ihan vaan 
sen takia, että mun ex ei sais sitä uhkasakkoo. Isä, epäilty

Aineistootteessa isä kuvasi sitä, miten lapsen läheinen henkilö oli tehnyt ilmoituksen, että 
hän olisi kohdistanut lapseen väkivaltaa, jotta epäilyn herättäjä ja lapsen äiti saisivat sillä 
ostettua aikaa ja estettyä näin isän ja lapsen väliset tapaamiset. Lapsen vanhemmilla oli 
ollut jo pitkään kiistaa lapsen tapaamisista, eikä lapsen äiti ollut haastatellun isän mukaan 
antanut hänen tavata lasta oikeudessa määritellyn sopimuksen mukaisesti. Nyt kun edessä 
olisi ollut mahdollisesti uhkasakko, jonka äiti olisi voinut saada tapaamisten estämisestä, 
oli väkivaltaepäilyn esiin nostaminen keino välttyä tältä ja pitkittää isän ja lapsen välisiä 
tapaamisia vielä lisää.

Aineiston pohjalta ei ole mahdollista tietää, onko edellisen esimerkin kaltaisissa tilan
teissa ollut aitoa huolta väkivallasta, minkä vuoksi lapsen toinen vanhempi tai joku muu 
läheinen ilmoitti epäilystä ammattilaisille. Epäiltyjen kokemuksen mukaan tilanteissa ei 
ole ollut mitään sellaista, mistä huoli olisi voinut syntyä, vaan nämä vanhemmat kuvasivat 
tilanteita nimenomaan siten, että epäilyn esiin tuomisen motiivi oli lapsen erottaminen 
toisesta vanhemmastaan ilman aitoa syytä tai huolenaihetta.

Toinen näkökulma samankaltaisiin tilanteisiin oli niiden vanhempien kokemus, jot
ka pyrkivät saamaan apua haastavaan tilanteeseen ja nostivat väkivaltaepäilyn esiin, koska 
heillä oli huoli siitä, että toinen vanhempi käyttäytyy tai toimii lasta kohtaan väkivaltai
sesti. Vanhemmat kokivat, että heidän huolenilmaisuunsa suhtauduttiin siten, että heidän 
tavoitteensa oli lapsen ja toisen vanhemman välisen suhteen vaikeuttaminen. Tällä tavalla 
heihin suhtautuivat sekä lapsen toinen vanhempi että ammattilaiset. Perhesalaisuuden rik
kominen viranomaisille kertomalla voitiin siis tulkita hyvin monitahoisesti ja sillä voitiin 
ajatella olevan hyvin erilaisia motiiveja. Tämä riippui siitä, kuka asiasta kertoi ja kuka oli 
alun perin epäilyn tuonut esiin.

Perhesalaisuus läheissuhteisiin rajautuvana

Vanhemmat kuvasivat myös tilanteita, joissa epäillystä asiasta joko puhuttiin tai vaihto
ehtoisesti ei puhuttu oman perheen ja läheisverkoston kesken. Vanhemmat tekivät rajan
vetoa ja käyttivät harkintaa myös sen suhteen, mitä ja miten asiasta puhuttiin perheen 
ulko puolelle kuten laajemmalle verkostolle tai esimerkiksi omalle työnantajalle. Vanhem
pien tavat toimia vaihtelivat tutkintaprosessin aikana.
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Sekä epäillyt että eiepäillyn asemassa olevat vanhemmat pitivät rikosepäilyä salaisuu
den kaltaisena asiana, josta ei kovin monille perheen ulkopuolisille kerrottu. Vanhemmat 
saattoivat kokea, että epäily itsessään oli niin raskas ja kuormittava, etteivät he halunneet 
puhua siitä juuri kenenkään kanssa. Jotkut vanhemmat eivät halunneet edes ajatella koko 
asiaa. Vanhemmat kuvasivat sitä, miten he saattoivat kokea epäilyn ja siihen liittyvän rikos
tutkinnan niin vaikeaksi ja arkaluontoiseksi asiaksi, että he vaikenivat asiasta mahdolli
sen stigmatisoitumisen välttämiseksi. Yksi heistä kertoi kokevansa, miten häntä voitaisiin 
syyllistää tilanteesta ja erityisesti sekä lapsi että hän itse voisivat leimaantua rikosepäilyn 
vuoksi, ja siksi hän ei kokenut voivansa puhua asiasta ulkopuolisille.

H: Tulee siis semmoinen olo, että tää on semmoinen asia, tai jos tätä alkais puhuun, 
niin helposti voidaan niinkun syyllistää. Tai siis leimataan, helposti voi leimaantua. 
Lapsi. Tai niinkun mäkin. Jotenkin tulee semmoinen olo. Että niinkun ei tiedä ihmi-
sistä, siis kun on kaikenlaisia, niin. Äiti, eiepäilty

Vanhemmat kuvasivat myös sitä, miten erityisesti prosessin pitkittyessä se jäi asiana enem
män takaalalle. Tuolloin puhumattomuus saattoi johtua siitä, että asialle ja siitä puhumi
selle ei ollut tilaa arjessa. Näissä tilanteissa asia ei samalla tavalla kuvautunut luonteeltaan 
salaisuutena, jota erityisesti varjeltaisiin. Kuitenkin se oli asia, josta ei puhuttu perheenjä
senten kesken, vaikka tieto siitä olikin kaikilla. Perheiden arjessa oli paljon muitakin asioita 
ajateltavana ja hoidettavana, kuten yksi vanhemmista kuvasi seuraavassa aineistootteessa.

H: Ei me mun miehenkään kanssa olla siitä puhuttu, kun ei siitä oo ollut niinkun 
mitään puhuttavaa. Et tietysti silloin alkuun, mutta sit kun se oli käyty läpi. Tässä 
on vaan niinkun muutakin tekemistä… Sä vaan käyt töissä ja siivoot ja peset pyykit ja 
laitat ruuat ja käyt kaupassa ja pitää mennä nukkuunkin jossain vaiheessa. Ja lapsen 
kanssa vähän olla. Missä kohtaa siinä on sitten tilaa niinkun jollekin ylimääräiselle. 
Äiti, eiepäilty ja epäilty

Jotkut vanhemmat kertoivat, että ystäville, sukulaisille tai muille ihmisille asiasta kertomi
nen oli tärkeää, sillä läheiset voivat myös tukea ja auttaa tilanteessa. Vanhemmat kertoivat 
asiasta sellaisille henkilöille, joilta he arvelivat todennäköisemmin saavansa tukea, eikä ker
tomisella olisi negatiivisia vaikutuksia. Vanhempi kertoi aivan alkuvaiheesta, jolloin epäily 
oli tullut hänen tietoonsa ja hän kertoi muistaneensa, että hänen lähipiirissään oli ystävä, 
jolla oli myös ammatillista osaamista epäilyyn liittyvistä asioista.

H: … tajusin, että olipa onni, että mulla on ystävä… hänellehän mä soitin silloin en-
simmäisenä iltana sellaisen apua, auta -puhelun. Se kyl joo, sehän oli tosi tärkee, kun 
siinä yhdisty ystävä ja ammattilainen, joka osas vähintäänkin kuunnella ja tuntee 
mun lapsen ja en tiedä, mistä sen avun ois saanut, jos ei häntä olis ollut. Äiti, eiepäilty

Edeltävässä aineistootteessa vanhempi koki saaneensa tärkeimmän tuen ystävältä, joka 
oli samalla alan ammattilainen. Hänen kokemuksensa oli, että tärkeä akuutissa tilanteessa 
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tarvittava tuki olisi voinut jäädä saamatta, jos hänellä ei olisi sattunut olemaan tuollaista 
ystävän ja ammattilaisen yhdistelmää omassa verkostossaan.

Vanhemmat halusivat toisaalta myös suojella läheisiään, eikä asiasta sen vuoksi puhuttu 
kaikkien kanssa. Vanhemmat saattoivat kokea, että toisia ihmisiä ei ole tarpeen kuormit
taa tämän kaltaisella asialla, jos se ei ole välttämätöntä. Vanhemmat, joiden perheissä oli 
useampia lapsia, joutuivat tilanteessa pohtimaan myös, mitä ja miten asiasta puhutaan heil
le. Asia ei suoranaisesti koskenut kaikkia perheenjäseniä, mutta toisaalta oli mahdotonta 
pitää saman perheen sisällä kokonaan salaisuutena asiaa, joka väistämättä vaikutti perheen 
dynamiikkaan ja eri perheenjäseniin monella tavalla. Nämä vanhemmat olivat pyrkineet 
ratkaisemaan asian esimerkiksi lähestymällä muita lapsia lapsilähtöisesti antaen heille 
mahdollisuuden esittää heitä mahdollisesti askarruttavia kysymyksiä tilanteeseen liittyen, 
mutta asioita ei käyty yksityiskohtaisesti läpi kaikkien perheenjäsenten kesken. Nämä oli
vat tilanteita, joihin vanhemmat olisivat toivoneet enemmän ohjeita ja neuvoja asiaa hoi
taneilta ammattilaisilta, jotta heidän ei olisi tarvinnut muun kuormituksen lisäksi pohtia 
vielä näitäkin kysymyksiä.

6.1.2 Perhesalaisuus institutionaalisena käytäntönä

Viranomaiset säätelivät sitä, mitä oli lupa puhua ja kenen kanssa tilanteissa, joissa lapseen 
kohdistuvaa väkivaltaepäilyä selvitettiin. Useat vanhemmat kertoivat tämän kaltaisista oh
jeistuksista. He kertoivat siitä, kuinka heille oli esitetty toive tai ohje, että epäillyn asemassa 
oleva henkilö ei saisi tietoa epäilystä ja tutkittavasta asiasta ennen kuin se tutkintatakti
sista syistä olisi järkevää. Erityisesti lähivanhemmat olivat saaneet ohjeistusta myös lap
sen kanssa puhumiseen. Ohjeistukset koskivat sitä, että ennen lapsen oikeuspsykologista 
haastattelua epäilystä ei puhuttaisi lapsen kanssa, jotta lapsen kertomaan olisi vaikutettu 
mahdollisimman vähän. Vanhempien kuvaukset viranomaisten antamista ohjeistuksista, 
joilla säädeltiin perheenjäsenien välistä vuorovaikutusta, olen nimennyt institutionaalisten 
käytäntöjen tuottamiksi perhesalaisuuksiksi.

Viranomaisten antamat ohjeistukset saattoivat johtaa hyvinkin ristiriitaisiin tilantei
siin vanhempien arjessa, kun rikoksesta epäilty henkilö kuului haastateltavan lähipiiriin. 
Yksi vanhemmista kertoi tilanteesta, jossa hän sai viranomaisilta ohjeistuksen, jonka mu
kaan epäilty pitäisi pitää tietämättömänä käynnissä olevasta tutkinnasta. Epäilty kuului 
vanhemman lähipiiriin ja ohjeistus koski siten epäillyn lisäksi myös muuta epäillyn perhet
tä ja läheisiä. Tähän kuuluisi myös normaalin kanssakäymisen jatkuminen, jotta epäilty ei 
alkaisi pohtia, onko jokin vialla, kuten äiti kuvasi tilannetta seuraavassa aineistootteessa.

H: Sitten ollaan aina saatu semmoinen tunne, aina varsinkin poliisilta, meidän pitää 
olla normiperhe ja elämme niin kuin ennenkin ja ollaan myös tämän tekijän perheen 
kanssa tekemisissä. Ja mitään me ei saada puhua niille, ollaan niinkun ei ois mitään 
tapahtunutkaan. Äiti, eiepäilty
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Vanhempi kuvasi viranomaisten odottavan, että heidän pitäisi olla niin kuin mitään ei olisi 
tapahtunutkaan, eli käytännössä heidän piti teeskennellä. Teeskentely sai monia muotoja. 
Lähivanhemmat saattoivat joutua perumaan lapsen ja epäillyn asemassa olevan vanhem
man tapaamisia tutkinnan aikana, mutta he eivät voineet kertoa oikeaa syytä siihen. Tut
kintaprosessiin liittyvä institutionaalinen perhesalaisuus edellytti näin ollen vanhempia 
puhumaan muunneltua totuutta tai keksimään valkoisia valheita lapsen toiselle vanhem
malle toteuttaakseen tutkintaviranomaisten toiveita.

Epäillyt vanhemmat kuvasivat institutionaalista perhesalaisuutta omakohtaisena koke
muksena. Tämä näkyi siten, että vanhempi sai tietää virallisesti vasta poliisilta käynnissä 
olevasta tutkinnasta ja omasta asemastaan epäiltynä siinä vaiheessa, kun heitä kutsuttiin 
poliisikuulusteluun. Instituutiot siis tuottivat perhesalaisuutta lapsen ja epäillyn vanhem
man välille salaamalla tutkinnan epäillyltä. Epäillyillä ei tutkimushaastatteluajankohtana 
ollut vielä ainakaan täyttä varmuutta siitä, mitä kaikkea tutkinnassa oli tehty ja miten asia 
jatkossa etenisi. Jotkin tutkinnan aikaiset toimenpiteet tai linjaukset olivat heille myös 
epäselviä, kuten miksi tiettyjä linjauksia oli tehty tai mistä ne olivat lähtöisin. Tällaisia oli
vat erityisesti epäiltyjen ja lasten välisiin tapaamisiin ja yhteydenpitoon liittyvät rajaukset. 
Tapaamiset olivat saattaneet olla kokonaankin tauolla epäilyn tutkintaprosessin ajan, mut
ta syytä tähän ei ollut mistään suunnasta tarkasti heille kerrottu. Voi myös olla, että syyksi 
oli kerrottu esimerkiksi lapsen haluttomuus tavata vanhempaa, minkä epäillyn asemassa 
olleet vanhemmat arvelivat olevan keksittyä.

Viranomaiset vaikuttivat salaisuuksiin ja niiden ylläpitämiseen perhe ja läheissuhteis
sa ohjeistamalla vanhempia olemaan puhumatta lapsen kanssa tai ainakaan kyselemään 
lapselta mitään epäilyyn liittyvää ennen haastattelujen toteuttamista ja niiden aikana. Jois
sakin tapauksissa viranomaiset olivat järjestäneet lapsen oikeuspsykologisen haastattelun 
siten, että lapsi ei tiennyt asiasta etukäteen, vaikka vanhempaa olisikin asiasta informoitu 
ja hänen kanssaan oli sovittu haastatteluista. Näissä tilanteissa vanhempi ei voinut valmis
tella lasta tulevaan tilanteeseen. Kuitenkin vanhempi joutui vastaanottamaan lapsen reak
tion yllätykselliseen viranomaistoimenpiteeseen jälkeenpäin ja selviytymään siitä tilantees
ta. Vanhemmat kertoivat, että lapset saattoivat myös puhua epäilyyn liittyvistä asioista jo 
ennen oikeuspsykologista haastattelua enemmänkin. Näissä tilanteissa vanhemman saama 
ohjeistus oli kirjata lapsen kertomat asiat ylös, mutta ei kysellä niistä. Tämä saattoi olla 
arjessa haastavaa, kun lapsen kanssa ei pystynyt kommunikoimaan normaaleilla, totutuilla 
tavoilla. Asia saattoi olla myös lapselle ikään kuin tabu, josta oli vaikea puhua. Yksi van
hemmista kertoi tilanteesta, jossa lasta oli ensin yritetty haastatella kesken koulupäivän, 
mutta tilanne ei ollut kovin onnistunut asian yllätyksellisyyden vuoksi. Vanhempi joutui 
tämän jälkeen ottamaan vastaan lapsen reaktiot ja jatkamaan viranomaisten ohjeistamalla 
tiellä, eli vanhempi ei voinut käydä varsinaista keskustelua lapsensa kanssa asiasta, mutta 
hänen piti toteuttaa viranomaisten ohjeistusta asioiden kirjaamisesta, kunnes lapsen rikos
tutkintaan kuuluva haastattelu saataisiin tehtyä.
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H: Niin sitten poliisi soitti sen jutun jälkeen, että oli tosi vaikeata, ettei se onnistunut 
siinä. Ja edelleenkään ei saa puhua, eikä kysyä eikä sanoa mitään eikä keskustella, 
mutta pitää kirjata. Kynä sauhuten sitten kirjotin, mitä lapsi sitten kyseli tästä. Että 
mitä varten ja mitä ja miks, niinkun oli mulle tosi vihanen, että mikset sä äiti sanonut 
ja miks tämmöstä. Lapsi ei halunnut nähdä mua, se puhui aina vessasta näitä juttuja. 
Äiti, eiepäilty

Epäillyn asemassa olleet vanhemmat eivät olleet tietoisia, mitä ja miten lapsille oli mahdol
lisesti rikostutkintaasiasta puhuttu. Muillakaan vanhemmilla ei ollut joko ollenkaan tai 
ainakaan kovin yksityiskohtaista tietoa tästä asiasta. Täten tutkintavaiheessa vanhempi ei 
ehkä kokemuksen tasolla tavoittanut lapsen prosessin aikana kokemia asioita, eikä hänel
lä välttämättä ollut tietoa esimerkiksi siitä, oliko lapsi puhunut rikosepäilyyn liittyvistä 
asioista oikeuspsykologisessa haastattelussaan. Tämän vanhemmat saattoivat kokea han
kalana ja he pohtivat, miten toimia lapsen kanssa arjessa, jos ei tiennyt, millaisista asioista 
lapsi oli puhunut. Tosin osa vanhemmista valitsi omaaloitteisesti olla katsomatta lapsen 
haastattelutallennetta jälkikäteen, vaikka heillä olisikin ollut oikeus siihen.

6.2 Suhteiden uudelleen muotoutuminen
Toisena rikostutkintaprosessin seurauksena perhe ja läheissuhteisiin on näiden suhteiden 
uudelleenmuotoutuminen. Kuvaan tässä luvussa suhteiden uudelleenmuotoutumista, joka 
saa erilaisia merkityksiä. Ne olivat sekä konkreettisia muutoksia suhteissa (6.2.1) että suh
teiden luonteen (6.2.2.) muutoksia. Näitä erittelen tarkemmin tässä luvussa. Nämä erilaiset 
muutokset eivät ole toisiaan pois sulkevia, päinvastoin ne voivat kulkea käsi kädessä.

6.2.1 Konkreettiset muutokset suhteissa

Rikostutkintaprosessin aikana perheissä tapahtui monia konkreettisia muutoksia perheen
jäsenten välisissä suhteissa. Muutokset olivat erilaisia katkoksia yhteydenpidossa tai tapaa
misissa sekä lastensuojelun toimenpitein tehtyjä lasten sijoittamisia oman kodin ulkopuo
lelle. Näiden taustalla oli lapsen ja häneen kohdistuneesta rikoksesta epäillyn henkilön 
erottaminen toisistaan. Toisaalta oli mahdollista, että rikostutkintaprosessi ei aiheuttanut 
minkäänlaisia konkreettisia muutoksia perheenjäsenten välisissä suhteissa.

Epäillyn ja lapsen erottaminen

Suurin osa vanhemmista kertoi erilaisista konkreettisista muutoksista perhe ja läheissuh
teissa, ja ne liittyivät rikosepäilyn tutkintaan. Lapsen ja epäillyn henkilön erottaminen vai
kutti olevan pääsääntöisesti kaikkien näiden muutosten taustalla. Suurin osa muutoksista 
katkaisi lapsen ja epäillyn henkilön välisen yhteydenpidon tai tapaamiset tutkintaproses
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sin ajaksi. Osa muutoksista johtui viranomaisten toimenpiteistä, ohjeista tai määräyksistä, 
mutta saattoi myös olla niin, että erottamisen taustalla ei välttämättä ollut viranomaistoi
minta, tai ainakaan vanhemmat eivät puhuneet sellaisesta. Epäillyn asemassa ollut van
hempi kertoi tilanteesta, jossa hän oli viettänyt päivän yhdessä entisen puolisonsa ja lasten
sa sekä heidän sukulaistensa kanssa sen jälkeen, kun entinen puoliso oli jo vienyt epäilyn 
viranomaisten tietoon, mutta hän itse ei tiennyt epäilystä. Tilanne ei ollut viranomaisten 
antamien ohjeiden mukainen. Aina siis viranomaisten ohjeistukset eivät päädy konkre
tiaan saakka, sillä loppujen lopuksi vanhemmat päättävät itse, miten he niitä noudattavat, 
vai noudattavatko ollenkaan.

H: … Ja olin siellä, enkä tiennyt silloinkaan vielä, enkä tiedä, kuinka moni tiesi heistä 
siellä. Että, että hän ei niinkun siinä sitten välittänyt sitä, vaikka oli kielletty. Ja kuka 
kielsi, niin sekään ei oo mulle ihan selvää …
E: Niin just.
H: … se, mä en saa lapsia nähdä. Onko se lain mukaan näin, minä en tiedä. Isä, 
epäilty

Isä oli vasta myöhemmin saanut tietää siitä, että viranomaiset olivat asiakirjoihinsa kir
janneet, että hän ei saisi tavata lapsia tutkintaprosessin aikana, joten hän ei tuossa tilan
teessa edes tiennyt, ettei hän saisi olla lastensa kanssa. Asian selvittyä hänelle oli kuitenkin 
edelleen epäselvää, mistä kyseinen kielto oli lähtöisin, eikä se ollut hänelle selvinnyt vielä 
tutkimushaastatteluhetkelläkään, kuten oheisesta aineistootteesta myös ilmenee.

Tapaamisiin ja yhteydenpitoon liittyvät rajoitukset tai ohjeistukset eivät aina olleet 
viran omaisten määrittelemiä, vaan ne voivat johtua myös esimerkiksi lapsen haluttomuu
desta tavata toista vanhempaansa tai toisen vanhemman halusta tai tarpeesta rajata lap
sen ja toisen vanhemman yhteydenpitoa. Epäillyn asemassa ollut isä kertoi pitkittyneestä 
tilanteesta, jossa voimassa oleva tapaamissopimus ei ollut toteutunut. Hän kuvasi, miten 
viranomaiset eivät olleet tehneet asiassa linjauksia, mutta lapsi ei tavannut häntä, sillä lapsi 
ei isän tulkinnan mukaan voinut tai uskaltanut toimia äitinsä tahdon vastaisesti.

H: … Kyllähän se laps on sen tunnistanut jo, että isän luona ei saa olla. Eikä se oo isäs-
tä, eikä se oo hänestä, vaan se on jostain muusta kiinni.
E: Mmm, joo. Et se on nimenomaan siitä äidistä lähtöisin, et se ei oo esimerkiks joku 
sieltä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä tai poliisilta, viranomaisilta tullut semmois-
ta linjausta, et sä et sais tavata lasta tai …
H: Ei, ei, et äiti kieltää! Äiti siis on keksinyt tämmösen, että lapsi pelkää, eikä halua 
tavata … Isä, epäilty

Epäillyn asemassa olevat isät kuvasivatkin suhteen katkeamista lapseen suoraksi seu
raukseksi prosessista, jossa ”lapsen toinen vanhempi käytti epäilyä lyömäaseena lapsen ja 
vanhemman vieraannuttamiseksi toisistaan”, kuten nämä vanhemmat haastatteluissaan 
asiaa sanoittivat. Kun viranomaisprosessit pitkittyivät, pitkittyivät myös katkot suhteis
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sa. Suhteiden katkeaminen vaikutti myös muihin kuin lapsen vanhempiin. Ne laajenivat 
koskemaan muita sukulaisia ja tuttavia kuin vain epäiltyä henkilöä, kuten isovanhempia 
ja muita läheisiä. Vanhempi kertoi siitä, miten heillä oli pohdittu tulossa olevaa juhlapäi
vää ja sen viettoa tässä poikkeuksellisessa rikostutkintaprosessin aikaisessa tilanteessa. 
Rikostutkinta prosessi vaikutti siihen, miten juhlia voitiin järjestää, ketä niihin voitiin kut
sua ja aineistootteesta ilmeni myös se, että lapsellakin oli tarve saada tietoa asiasta. Hän 
ihmetteli, miksei hän tavannut läheistään, jonka kanssa oli aiemmin viettänyt useammin 
aikaa.

H: Ja lapsi jotain niinkun kysynytkin, että miksei, koska hän näkee sitä sukulaislasta. 
Mä sanoin, että sitten joskus ja nyt on tulossa lapsen synttäritkin, ei niitä, kun me 
ollaan se mummo kutsuttu, että ei niitä nyt kutsuta. Äiti, eiepäilty

Neljä haastateltavaa kertoi juuri tähän rikostutkintaprosessiin liittyvistä lastensuojelun si
joituksista. Näissä lastensuojelun sijoitukseen johtaneissa tilanteissa epäiltynä tekoon oli 
lapsen välittömään perhepiiriin kuuluva henkilö, joko sisarus tai toinen vanhempi. Sijoi
tuksella oli näissä tilanteissa todennäköisesti pyritty suojelemaan lasta väkivallalta erotta
malla lapsi ja epäilty väkivallan tekijä toisistaan. Saattoi tosin olla, että sijoitus ei johtunut 
suoraan tarpeesta suojella lasta väkivallalta, vaan siihen johtivat muut tekijät. Esimerkiksi 
vanhemman uuvuttua tilanteessa niin pahasti, ettei hän enää jaksanut pitää lapsesta huolta 
prosessin aikana, lapsi oli sijoitettava. Vanhemmat kertoivat näistä sijoitukseen johtaneis
ta tilanteista melko niukasti. Sijoitusten myötä lasten ja hänen läheistensä väliset suhteet 
muuttuivat, sillä lapsi siirtyi ainakin väliaikaisesti asumaan sijaishuoltopaikkaan pois 
omien vanhempiensa ja mahdollisten sisarustensa luota.

Vanhempien mukaan lapsen sijoittaminen kuten muutkin rajaukset ja linjaukset las
ten ja vanhempien välisissä tapaamisissa ja yhteydenpidossa voivat siis tapahtua joko lapsen 
suojelemiseksi epäillyltä väkivallalta tai tutkinnan suojelemiseksi siten, että epäilty ei pääse 
vaikuttamaan tutkintaan, erityisesti lapsen mahdolliseen kertomaan ennen haastattelua. 
Konkreettiset muutokset voivat johtua myös muista syistä, jotka vaikuttivat vanhemman 
kykyyn tai mahdollisuuksiin huolehtia lapsen hoidosta ja turvallisuudesta.

Ei konkreettisia muutoksia

Lapsen sijoittaminen tai suhteen katkaiseminen tai rajoittaminen epäillyn kanssa ei kui
tenkaan vaikuttanut olevan rutiininomainen toimintatapa tai malli kaikissa lapsiin koh
distuneissa rikosepäilytilanteissa, vaan niissä oli sekä epäilyn sisällöstä johtuvaa että insti
tuutioiden toimintakulttuuriin sidottua vaihtelua. Kaksi vanhempaa ei kertonut mistään 
konkreettisista muutoksista perhe ja läheissuhteissa. Nämä tilanteet olivat kuritusväkival
taepäilyjä, joissa epäiltynä oli toinen tai molemmat lapsen vanhemmista ja joissa lapsi asui 
yhdessä molempien vanhempiensa kanssa. Koska lapsi asui vanhempien kanssa, viranomai
set olivat selvästikin arvioineet, että tilanteessa ei ollut sellaista vaaraa lapselle, että lasten
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suojelun sijoittamisen tai muiden epäillyn ja lapsen välisen yhteydenpidon rajoittamisen 
kriteerit olisivat täyttyneet, vaikka kyseessä olikin väkivaltarikosepäily.

6.2.2 Suhteiden luonteen muutokset

Rikostutkintaprosessi muuttaa perhe ja läheissuhteiden luonnetta. Vanhemmuus muut
tuu, mutta vaikutukset ulottuvat laajemmin suhteisiin niitä rikkomalla (säröt) tai kokoa
malla (yhteen liimaavat kokemukset). Näitä kuvataan seuraavassa.

Haasteita vanhempana toimimiseen

Lapsen lähivanhemmat kertoivat, että muutoksia suhteiden luonteessa aiheutti se, miten 
he lapsen vanhempana joutuivat ottamaan vastaan lapsen kertomia asioita, jotka liittyi
vät väkivaltaepäilyyn. Lapsen kertoma haastoi heidän toimintaansa vanhempana. Nämä 
vanhemmat kuvasivat myös monenlaisia muutoksia lasten käyttäytymisessä sekä lasten 
tunnereaktioita, joita tilanne aiheutti. Lapset purkivat pahaa oloaan muun muassa kiu
kuttelemalla ja itkemällä tai aggressiivisella käyttäytymisellä. Vanhemmat kertoivat lasten 
univaikeuksista ja painajaisista sekä somaattisista vaivoista kuten vatsakivuista. Lisäksi 
vanhempi saattoi joutua lapsensa syyllistämäksi siitä, että hän ei ollut kyennyt suojelemaan 
lasta tapahtuneelta väkivallalta.

Vanhemmat kuvasivat lasten saattaneen oireilla tilannetta esimerkiksi takertumalla ja 
tukeutumalla voimakkaammin heihin ainakin hetkellisesti. Itselle läheisen lapsen tuskan 
vastaanottaminen saattoi olla hyvinkin kuormittavaa, ja se haastoi omaa käyttäytymistä 
suhteessa lapseen, kuten yksi vanhemmista kuvaili seuraavassa aineistootteessa. Lapsen 
kertoma pakotti vanhemman pysymään vahvana ja olemaan lapselle häntä tukeva aikui
nen, vaikka tilanne ei ollut helppo aikuisellekaan.

H: … jokainen voi kuvitella sen, et miltä se sit tuntuu, että se sulle niinkun rakas ja 
tärkeä ihminen kertoo semmoisia asioita. Et vaikka sä kuinka tiedät, et sun täytyy olla 
se aikuinen, jonka täytyy kestää kuulla ja pystyä lohduttaan sitä lasta, ni ihan turhaa 
sitä kenenkään on tulla väittään, et se jotenkin helppoa ois. Sijaisäiti, eiepäilty

Lapset saattoivat purkaa vanhemmilleen rikostutkinnassa epäillyn tapahtuman lisäksi 
myös tutkintatoimenpiteiden nostattamia tuntoja. Lapsi saattoi harmistua esimerkiksi so
maattisesta lääkärintutkimuksesta tai olla vihainen hänelle itselleen yllätyksenä tulleesta 
tutkintaan liittyvästä toimenpiteestä. Näitäkin reaktioita vanhempien oli otettava vastaan.

Vanhemmat havaitsivat lapsissaan muuttunutta käytöstä ja erilaista oireilua suhteessa 
epäiltyyn henkilöön. Rikostutkintaprosessin mukanaan tuomat muutokset konkreettisis
sa suhteissa kuten katkot lasten ja epäiltyjen vanhempien tapaamisissa saattoivat olla hel
potus, mutta niin kauan kuin lopputulos oli epäselvä, suhteita leimasi epävarmuus. Van
hemmat kuvasivat sitä, miten lapset eivät halunneet tavata epäiltyä, ja tutkintaprosessin 
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aikana oli kenties helpompi toimia lapsen toiveen mukaisesti. Seuraavassa aineistootteessa 
vanhempi kuvasi tilannetta, jossa lapset eivät olleet tutkintaprosessin aikana tavanneet 
epäiltyä vanhempaa. Hän kuvasi tilannetta ”erävoitoksi” ja ”helpotukseksi”, kun tilanne 
mahdollisti sen, että hän pystyi ”lupaamaan” lapsilleen, että heidän ei tarvitse tavata toista 
vanhempaansa tutkinnan aikana. Vanhempi pystyi näin ollen toimimaan omassa vanhem
muudessaan haluamallaan tavalla suhteessa lapsiin, kun siihen oli viranomaisten lupa ja 
ohjeistus.

H: Mut toisaalta, et ehkä lapsillekin oli erävoitto se, kun mä sanoin, kun tää prosessi 
alko, et nyt ei sit tarvi niinkun koko tän kevään aikana pelätä, et ei oo mitään tapaa-
misia. Sekin helpotti, et mä pystyin niinkun lupaamaan niille jonkun tietyn ajanjak-
son. Mut nyt se ajanjakso sit alkaa loppumaan. Et ei ehkä ihmekään, et lapsi alkaa 
näkeekin jo sitten (kuvitteellisesti epäiltyä henkilöä joka kadunkulmassa) … Jännitys 
tiivistyy sitten. Äiti, eiepäilty

Epäilyn luonteesta riippuen lapsi saattoi myös asua epäillyn vanhemman kanssa saman ka
ton alla. Näissä tilanteissa vanhemmat eivät välttämättä havainneet mitään erityistä lapsen 
ja epäillyn suhteessa. Yhtä lailla saattoi myös olla, että suhteeseen oli tullut rikostutkinnan 
käynnistäneen väkivaltatilanteen myötä särö, ja se leimasi jonkin aikaa heidän välejään.

Myös epäillyn asemassa olleet vanhemmat joutuivat kohtaamaan muutoksia suhteessa 
lapsiinsa. He, jotka eivät olleet tavanneet lapsiaan epäilyn tutkintaprosessin aikana, pohti
vat paljon sitä, miten tämä katko vaikuttaisi heidän suhteeseensa. He eivät vielä tienneet, 
millaisia muutoksia prosessi kenties toisi mukanaan. Tähän liittyi myös ristiriitaisia koke
muksia, sillä heillä saattoi olla viranomaisten välittämä tieto, että lapsi olisi oireillut jol
lakin tavalla tutkintaprosessin aikana. Jotkut saattoivat pohtia, että lapsen oireilu liittyi 
siihen, että vanhemman ja lapsen suhde oli katkaistu eikä siihen, että vanhempi olisi tehnyt 
lapselleen jotakin väkivaltaista, minkä seurauksena käynnissä oleva rikosepäilyn tutkinta 
oli alkanut. Epäillyn asemassa olleet vanhemmat pohtivatkin sitä, että ammattilaiset eivät 
välttämättä osanneet huomioida tilanteeseen liittyviä eri näkökulmia tasapuolisesti.

Rikosepäily joko särönä tai liimana perhesuhteissa

Vanhemmat kokivat epäilyn läsnäolon sekä sen selvittämisen ja käsittelyn vaikuttavan 
muihinkin perheenjäsenten suhteisiin kuin vanhemmuuteen ja laajemmin koko perheen 
ilmapiiriin. Rikosepäily ja siihen liittyvät viranomaistoimet kuormittivat vanhempia sekä 
henkilökohtaisella että suhdetasolla. Vanhemmat kertoivat tilanteen aiheuttaneen joko sä
röjä perheen sisäisissä suhteissa tai vaihtoehtoisesti he saattoivat kokea, että yhdessä koettu 
kriisi olikin perhettä yhdistävä liima.

Vanhemmat kuvasivat kodin ilmapiirin olleen tilanteesta johtuen painostava, eikä 
kenenkään perheenjäsenen ollut hyvä olla. Kuormittava tilanne saattoi johtaa jopa perhe
suhteiden rakoiluun ainakin väliaikaisesti, kun voimavarat eivät riittäneet ylläpitämään ja 
huoltamaan suhteita. Vanhempi kertoi prosessin vaikutuksista heidän perheeseensä sekä 
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ammattilaisten kenties hyvää tarkoittavista neuvoista tilanteessa, jossa ammattilaiset ei
vät ehkä kyenneet näkemään asioiden vaikutusta perhekokonaisuuteen. Vanhempi kertoi 
 aineistootteessa, miten puolisoilla oli käynnissä avioeroprosessi, he asuivat eri osoitteissa 
ja ”hermo oli pinnassa” kaikilla perheenjäsenillä.

H: … miten se on syönyt meitä perheenä. Miten on laitettu avioerohakemukset ja ol-
laan eri osoitteissa ja on niinkun välillä hermo pinnassa vähän kaikilla … Helppohan 
se on toiselle sanoo, että elät vaan normaalisti ja koitat olla. Jos harmittaa, niin pure 
hammasta. Äiti, eiepäilty

Tilanteissa, joissa epäilty oli omassa perhepiirissä, joutui vanhempi käsittelemään tätä 
risti riitaista tilannetta, jossa sekä uhri että epäilty tekijä olivat hänelle läheisiä henkilöitä. 
Aineistoote kuvaa tällaista tilannetta, jossa yksi vanhemmista kertoi, kuinka hän joutui 
pohtimaan omia läheissuhteitaan hyvinkin perustavanlaatuisesti tilanteessa, jossa hänen 
oma puolisonsa oli epäiltynä lapseen kohdistuneeseen väkivaltaan.

H: … on tullut mieleen, että pääsis koko hommasta eroon, kun ottaisin ja eroisin. Että 
pääsisin helpolla, kuin koira veräjästä… Mutta mä oon aatellut sen niin, että se ei oo 
kuitenkaan pitemmän päälle meidän lapsen etu. Yrittänyt, että jaksan ite tän proses-
sin kypsästi, niin se lopulta koituu kuitenkin meidän lapsen eduks. Tai on sitä omaa 
suhdetta puolisoon, että onko kaikki tämä sen arvoista. Ja että rakastaako sitä toista 
ylipäätään, jos pystyy tuollaisia tekoja tekemään. Kaikkee tämmösiä on pitänyt miet-
tiä. Äiti, eiepäilty

Äiti kuvasi omaa tasapainotteluaan ristiriitaisessa tilanteessa. Yhtäältä hän joutui pohti
maan suhdetta omaan puolisoonsa ja jopa sitä, voiko hän enää rakastaa puolisoaan tapah
tuneiden asioiden jälkeen. Toisaalta hän pyrki pohtimaan tilannetta lapsen kannalta ja 
näki lapsensa etuna sen, että vanhemmat pysyisivät yhdessä.

Tilanteisiin liittyi monenlaisia kuormitustekijöitä, joilla oli negatiivisia vaikutuksia 
haastateltujen perhe ja läheissuhteisiin aiheuttaen niihin monenlaisia säröjä. Säröillä tar
koitan tilanteita ja ilmauksia, joissa vanhemmat pohtivat perhesuhteitaan uudelleen tilan
teen vuoksi ja nämä suhteet kokivat jonkin negatiiviseksi luokiteltavan muutoksen. Täl
laisia olivat esimerkiksi asumusero tai lapsen hetkellinen välttely väkivaltaa käyttänyttä 
vanhempaansa kohtaan.

Kuitenkin näinkin kuormittavaksi koettu elämäntapahtuma saattoi tuoda mukanaan 
myös positiivisia kokemuksia. Kaikkien tilanteen sekä prosessin tuomien haasteiden lisäksi 
sillä saattoi olla perhesuhteita vahvistava ja yhteen hiova vaikutus. Vanhempi kuvasi sitä, 
miten he olivat perheenjäsenten kesken käsitelleet asiaa.

H: … ja puhuttiin, että elämässä tulee asioita, joilta ei voi välttyä ja tulee ikäviä asioita 
ja niiden kanssa vain sitten selvitään. Ja yhteistyössä tässä selvitään, yhdistää perhettä. 
Enempi semmoinen tunteista puhuminen varmaan vielä lisääntyy. Äiti, eiepäilty
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Edeltävässä aineistootteessa vanhempi arvioi, että vaikea kokemus saattoi jopa tuoda per
heeseen jotakin sellaista lisäarvoa, joka olisi ilman tätä kokemusta jäänyt puuttumaan. 
Nämä kuvaukset osoittavat omalta osaltaan, että rikostutkintaprosessin vaikutukset suh
teisiin ovat moninaisia ja näkemys ”yhdessä selviytymisestä” on myös yksi mahdollinen, 
joskaan ei vahvasti esillä oleva vaikutus.

6.3 Vanhemmuuden paradoksaalisuus
Kun lapseen kohdistunutta väkivaltaa epäiltiin ja sitä alettiin tutkia, vanhemmat kohta
sivat erilaisia ristiriitaisia tilanteita suhteessa lapseen. Vanhemmalle yleensä kuuluvat teh
tävät ja velvollisuudet saattoivat joutua kyseenalaistetuiksi tai ohitetuiksi tutkintaproses
sissa. Noita ristiriitaisia odotuksia ja velvollisuuksia olen nimennyt tässä tutkimuksessa 
vanhemmuuden paradoksaalisuudeksi. Vanhemmat puhuivat tästä vanhemmuuden para
doksaalisuudesta lapsen suojelun ja lapsen rinnalla kulkemisen teemojen kautta. Näissä 
teemoissa painottuivat lasten lähivanhempien kokemukset tilanteissa, joissa he itse eivät 
olleet epäiltynä lapseen kohdistuneeseen väkivaltarikokseen.

6.3.1 Lapsen suojelun paradoksaalisuus

Vanhemmat puhuivat vanhemmalle kuuluvasta tehtävästä suojella lasta ja kuinka tuo teh
tävä oli tullut haastetuksi rikosepäilyn ja tutkintaprosessin myötä. Yhtäältä he puhuivat 
siitä, kuinka heillä vanhempana oli tai olisi ollut tarve suojella lasta ehkä jo tapahtuneelta 
väkivallalta tai mahdolliselta tulevalta väkivallalta. Toisaalta vanhemmat kertoivat, että he 
kokivat lapsen suojelemisen tarvetta myös suhteessa moninaisiin viranomaisprosesseihin ja 
käytäntöihin.

Lapsen suojelu väkivallalta

Vanhemmat kertoivat omasta vastuustaan ja velvollisuudestaan lapsen vanhempana suojel
la lasta väkivallalta. Meneillään oleva rikostutkintaprosessi saattoikin olla alkanut, kun he 
itse olivat saaneet tietoonsa jotakin lapseen kohdistuneesta väkivallasta tai ainakin epäil
leet ja selvittäneet asiaa ensin itse. Rikosepäilyyn johtanut asia oli näin tullut esiin ja van
hempi oli tällä tavalla onnistunut suojelemaan lasta väkivallan jatkumiselta. Jotkut van
hemmat kertoivat huomanneensa, että he eivät olleet osanneet kertoa lapsilleen tarpeeksi 
hyvin väkivallan mahdollisuudesta ja täten antaa eväitä lapselle tilanteessa toimimiseksi. 
Epäilyn esiin tuleminen saattoi aktivoida vanhemmassa tarpeen käydä tämän kaltaista kes
kustelua lapsen kanssa tulevilta tilanteilta suojelemiseksi.

Saattoi olla myös niin, että vanhemmalla oli ollut huolta lapsen tilanteesta ja lapselle 
mahdollisesti tapahtuneesta väkivallasta jo pitkään, mutta hänen esiin nostamansa huoli 
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ei ollut tullut kuulluksi viranomaistahoissa. Vanhemmat kuvasivat näissä tilanteissa omaa 
ristiriitaista kokemustaan siitä, miten he kokivat olevansa lapsen vanhempana vastuussa tä
män turvallisuudesta, mutta viranomaistoiminta ei mahdollistanut heitä toimimaan siten, 
että lapsen suojelu olisi ollut mahdollista. Vanhempi kuvasi tällaista ristiriitaa seuraavassa 
aineistootteessa. Hän oli toiminut viranomaisten tekemien päätösten mukaisesti, ja sen 
vuoksi lapset olivat joutuneet kokemaan väkivaltaa. Tilanne herätti vanhemmassa voimak
kaita tunteita kuten vihaa ja syyllisyyttä, jotka hän käänsi kohti vääriä päätöksiä tehneitä 
viranomaisia itseään suojellakseen.

H: Mulla on niinkun painanut vaakakupissa enemmän ne muiden tekemät typerät 
päätökset ja asiapaperit, kun mä oon ajatellut, että pitää noudattaa niitä kuin se, että 
mä oon äiti ja vastuussa lapsista ja mun tehtävä on pitää ne turvassa… Tämmöinen 
syyllisyys. Ja varmaan mä oon vihainen itelleni, mut se on inhottavaa olla itelleen vi-
hainen, mä oon mieluummin muille vihainen. Äiti, eiepäilty

Vanhemmat kokivat, että he olivat epäonnistuneet lapsen suojelemisessa, jos lapsi oli jou
tunut kokemaan väkivaltaa. Vanhemmat kuvasivat epäonnistumista erityisesti tilanteissa, 
joissa he itse olivat tunnistaneet väkivallan mahdollisuuden, mutta heillä ei ollut tilaisuutta 
toimia toisin. Vanhemmat syyllistivät tästä epäonnistumisesta osin itseään, koska he eivät 
olleet katkaisseet tilannetta ajoissa, mutta osin syyllistäminen kääntyi myös kohti viran
omaisia, joiden toiminta tai pikemminkin toimimattomuus oli vanhempien kokemuksen 
mukaan aiheuttanut tilanteen. Lapsen suojelu väkivallalta olisi saattanut vaatia hyvin
kin konkreettisia toimenpiteitä vanhemmalta, mutta asia ei ollut kaikissa tilanteissa niin 
yksin kertaista ja suoraviivaista. Lapsen etävanhempi kuvasi tällaista tilannetta, jossa lapsen 
lähivanhempaa epäiltiin lapseen kohdistuneesta väkivallasta. Vanhempi kertoi pohtivan
sa, pitäisikö hänen ryhtyä toimenpiteisiin, jotta lapsi muuttaisi hänen luokseen asumaan. 
Perheen historiasta johtuvista syistä hän ajatteli, että siitä seuraisi kenties liian suuri ”tais
telu”, johon hänen voimavaransa eivät välttämättä riittäisi. Isä joutui punnitsemaan vaaka
kupeissa yhtäältä omaa jaksamistaan, toisaalta lapsensa suojelua.

H: Joo, kyl se siinä vaiheessa, jos sieltä nyt tulis jotain lisää, niin sit mun on kyllä vaka-
van pohtimisen paikka, että joudunks mä sitten itse käynnistämään jonkun näkösen 
prosessin tosta. Se on sitten iso taistelu, ja mä en tiedä, onko mun henkiset voimavarat 
tällä hetkellä sillä tasolla, et mä pystysin sitä lähtee viemään. Mä en, mä en tiedä. Isä, 
eiepäilty

Erityisesti edeltävän aineistootteen kaltaisissa tilanteissa, joissa taustalla oli erimielisyyk
siä eronneiden vanhempien kesken tai jopa vanhempien välistä väkivaltaa, vanhemmat jou
tuivat ottamaan huomioon lapsen suojelun lisäksi monia muita tekijöitä pohtiessaan omia 
mahdollisia toimenpiteitään.
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Lapsen suojelu viranomaistoimilta

Vanhemmat kuvasivat lapsen suojeluun liittyen myös tilanteita, joissa he olivat joutuneet 
pohtimaan lapsen suojelua väkivallan lisäksi myös rikostutkintaprosessiin kuuluvilta 
viran omaistoimilta. Vanhemmat kuvasivat monia erilaisia prosessin aikaisia tilanteita ja 
toimenpiteitä, joiden kohdalla he joutuivat pohtimaan, olisiko lasta syytä suojella myös 
niiltä. Seuraavassa aineistootteessa äiti kuvasi olevansa ”tuntosarvet koholla” ja ”yliviritty
neessä tilassa”, mikä kuvasi oivallisesti vanhemman asemaa lapsen ja viranomaisten välissä.

H: Tietenkin sitä on niinkun herkkä vanhempana tuommosessa tilanteessa ja koko 
ajan vähän tuntosarvet koholla, että mitä tapahtuu ja tavallaan jollakin lailla sellai-
nen oman lapsen suojelu on varmaankin vähän sellaisessa ylivirittyneessäkin tilassa. 
Äiti, eiepäilty

Vanhemmat saattoivat hämmentyä joistakin tutkintaprosessiin kuuluvista toimenpiteistä, 
jos he eivät saaneet niistä riittävästi etukäteistietoa. Vanhemmat miettivät, miten lapset 
mahtoivat kokea viranomaisten tekemät yllätykselliset toimenpiteet. Muutoinkin vanhem
mat pohdiskelivat viranomaisten toimenpiteitä ja niiden vaikutusta lapseen melko paljon. 
Jotkut vanhemmat halusivat valmistella lastaan mahdollisimman hyvin ja oikealla tavalla 
tulossa oleviin käynteihin juuri siksi, ”ettei lapselle jäisi niistä traumoja”, kuten asiaa ku
vattiin haastatteluissa. Jotkut vanhemmista kertoivat, miten he olivat joutuneet itse toimi
maan tällaisissa tilanteissa lapsen suojelemiseksi. Esimerkiksi yksi vanhempi oli joutunut 
pyytämään viranomaisia vaihtamaan lapselle alun perin suunniteltua haastattelu paikkaa, 
koska vanhempi tiesi lapsen reagoivan negatiivisesti paikkaan, johon haastattelu oli alun 
perin suunniteltu.

Pitkittyneissä prosesseissa vanhemmat saattoivat jopa arvioida, että koko prosessi trau
matisoi lasta juuri siksi, että se oli kokonaisuudessaan pitkä ja monella tavalla kuormittava, 
eikä vanhemmalla ollut mahdollisuutta vaikuttaa tähän. Epäillyn asemassa olevat van
hemmat eivät kuvanneet tätä teemaa kovin moniulotteisesti, mutta jotkut heistä saattoivat 
tuoda esiin, että epäilyn selvittäminen oli alun alkaenkin turha prosessi, joten oli turhaa 
kuormittaa heidän lapsiaan siihen kuuluvilla käynneillä.

6.3.2 Lapsen rinnalla kulkemisen paradoksaalisuus

Vanhemmuuden paradoksaalisuuden teemaan sisältyi kokemuksia siitä, miten vanhem
malla oli mahdollisuus kulkea lapsen rinnalla ja siten esimerkiksi hoitaa konkreettisesti 
lapsen asioita rikostutkinnan aikana.

Erityisesti lapsen lähivanhemmat kuvasivat omana velvollisuutenaan huolehtia siitä, 
että lapsi vietiin käynneille, jotka liittyivät rikostutkintaan. Toisaalta tutkintaprosessissa 
voitiin myös rajoittaa vanhemman oikeuksia. Oikeuksia rajoitettiin hakemalla lapselle 
edunvalvoja rikosprosessiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoittanut sitä, etteikö van
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hempi olisi näissä tilanteissa ollut edelleen se henkilö, joka osallistui prosessiin ja huolehti 
siitä, että lapsen käynnit mahdollistuivat.

Epäillyt vanhemmat kokivat vanhemmuutensa ja huoltajuutensa olevan ikään kuin 
katkolla tutkinnan aikana. Täten he eivät pääsääntöisesti huolehtineet lapsen tutkintaan 
liittyvistä käynneistä viranomaisten luona. Tämä ei kuitenkaan ollut yhdenmukainen käy
täntö, vaan epäilyn luonteesta riippuen epäilty saattoi myös olla henkilö, joka vei lapsen 
omille käynneilleen, myös oikeuspsykologiseen haastatteluun. Tällöin vanhemmuuden ris
tiriitaisuutta kuvattiin hyvin konkreettisesti. Vanhempi oli tutkintatoimien konkreettinen 
mahdollistaja, vaikka viranomaiset olisivat rajoittaneet hänen vanhempana toimimistaan 
ja huoltajuuttaan rikostutkintaprosessin aikana. Toisaalta taas vanhemmat kertoivat myös 
tilanteista, joissa he itse eivät olleet epäiltyjä, mutta eivät silti saaneet olla mukana lapsensa 
kanssa rikostutkintaprosessiin liittyvillä käynneillä. Tällainen tilanne saattoi olla esimer
kiksi silloin, kun vanhemman puoliso oli epäillyn asemassa. Tämänkaltaisesta tilanteesta 
kertoi yksi vanhemmista. Lapsen toinen vanhempi oli epäiltynä lapseen kohdistuneeseen 
väkivaltaan ja lapsi oli haettu tutkintaprosessiin kuuluvan oikeuspsykologiseen haastatte
luun kesken päiväkotipäivän ilman, että vanhempi tiesi asiasta etukäteen. Vanhempi kuvasi 
tilanteen ristiriitaisuutta siten, että kun lapselle oli määrätty edunvalvoja ja hän itse ei saa
nut olla oman lapsensa tukena ja turvana mahdollisesti jännittävässä tilanteessa, se tuntui 
siltä, kuin häneltä olisi viety täysin ilman syytä mahdollisuus toimia, kuten hän olisi lapsen 
huoltajana halunnut.

H: Että kun ei toinen vanhemmista pysty olemaan niinkun normaalilla tavalla lap-
sen huoltaja tämmösessä tilanteessa. Lapsella edunvalvoja, tuli niin semmoinen olo, 
että on syytetty, että ite olis ihan yhtä syyllinen siihen tilanteeseen. Että vaikka ite ei oo 
sillä tavoin kohdellut milloinkaan. Äiti, eiepäilty

Kyseisessä aineistootteessa vanhempi kuvaili, miten hän tunsi, että hänet on arvioitu yhtä 
syylliseksi kuin hänen puolisonsa, vaikka hän itse ei ole milloinkaan kohdellut lasta väki
valtaisesti.

Vanhemmat kuvasivat, että se tieto, mikä heillä prosessin aikana oli käytettävissään, oli 
merkityksellistä. Jos he saivat rikostutkintaviranomaisilta puutteellisesti tietoa prosessista 
ja sen kulusta, vanhemman saattoi olla hankalaa järjestää lapselle esimerkiksi tarvittavia 
tukitoimia arjen jatkumiseksi. Erityisesti epäillyt, etävanhemmat ja sijaisvanhempi kertoi
vat siitä, miten heidän saamansa tieto oli vajavaista ja se saattoi siten estää joidenkin sel
laisten toimenpiteiden tekemistä, joita heidän olisi lapsen vanhempana tai hänestä huolta 
pitävänä henkilönä omasta mielestään pitänyt tehdä.
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7 Rikostutkintaprosessin henkilökohtaiset seuraukset

Tässä luvussa kuvaan vanhempien kokemuksia lapseen kohdistuneesta väkivaltaepäilystä 
ja sen seurauksena alkaneista viranomaisprosesseista keskittyen siihen, millaisia seurauksia 
tällaisella tilanteella oli vanhempiin itseensä. Käyttämäni henkilökohtaisen elämän käsite 
tukee tätä tarkastelua: henkilökohtaisessa elämässä perhesuhteet voivat olla keskeisiä teki
jöitä, mutta henkilökohtainen elämä on vielä jotakin enemmän ja lisää kuin vain perhesuh
teet. Tässä luvussa eriytän vanhempana olon ja vanhemmuuden muusta henkilökohtaises
ta elämästä ja keskityn jälkimmäiseen.

Keskeinen vaikutus oli tunteissa. Lapseen kohdistunut väkivaltarikosepäily sekä sen 
aiheuttamat viranomaisprosessit herättivät vanhemmissa monenlaisia tunteita. Sen lisäksi 
niillä oli vaikutusta heidän toimintakykyynsä. Vanhemmilla oli myös erilaisia keinoja kä
sitellä asioita ja selviytyä tilanteesta.

7.1 Vanhempien ailahtelevat tunteet rikostutkintaprosessin aikana
Vanhemmat kuvasivat monia erilaisia tunnetiloja, joita he kokivat prosessin eri vaiheissa. 
Näitä tunteita olivat shokki ja epäusko, erilaiset vihan ja katkeruuden olotilat, häpeä ja itse
syytökset sekä ahdistuksen, pelon ja huolen tuntemukset. Tunteita aiheuttivat sekä epäily 
lapseen kohdistuneesta väkivallasta itsessään että erilaiset epäilyn selvittämisen myötä elä
mään tulevat viranomaiskäytännöt. Myös erilaisten tunnetilojen ailahtelu laidasta laitaan 
oli tyypillistä prosessin vaiheissa.

Shokki ja epäusko

Sekä epäillyn että eiepäillyn asemassa olleet vanhemmat kuvailivat olleensa shokissa erityi
sesti epäilyn ilmitulon yhteydessä. He kertoivat, että väkivallan kohtaaminen omassa elin
piirissä oli tilanteena järkyttävä. Kun oma lapsi kertoi itseensä kohdistuneesta väkivallasta, 
oli se kertomusta vastaanottavalle vanhemmalle shokeeraava hetki, ja tilanteeseen saattoi 
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liittyä myös fyysisiä reaktioita. Vanhemmat kertoivat esimerkiksi siitä, miten ”kylmät vä
reet kulkivat heidän lävitseen” tuossa tilanteessa tai miten shokki aiheutti lamaantumisen, 
ja ainoa mihin pystyi, oli itkeminen yhdessä lapsen kanssa. Lapsen äiti kertoi tilanteesta, 
jossa hän oli kuullut viranomaiselta lapseensa kohdistuneesta väkivaltaepäilystä ja hän läh
ti heti tiedon saatuaan tapaamaan lastaan koululle. Ensimmäisenä hän tapasi koulun hen
kilökuntaan kuuluvan ihmisen, joka ihmetteli heti, oliko äiti tullut autolla paikalle. Äiti 
ei itse oikein tiedostanut omaa olotilaansa, mutta tunnemaailma välittyi ulkopuoliselle.

H: Se sano, että ethän sä vaan ajanut. Mä sanoin, että miten niin. No nyt sitten puo-
leen tuntiin sä et mee auton rattiin. Mä sanoin, että minkä takia. Mä en tiä, olinko 
shokissa, vai mikä mulla oli, niin hän niinkun tokas mulle. Ja mä olin, että ei tässä 
mitään hätää. Ja totta kai mä oon autolla. Äiti, eiepäilty

Yhtä lailla kuin kuuleminen väkivallasta, myös kuuleminen siitä, että on itse epäiltynä 
lapseen kohdistuvaan väkivaltarikokseen, oli uutisena shokeeraava ja järkyttävä. Epäillyt 
vanhemmat kertoivat, että järkyttävää oli ensinnäkin se, että heitä epäiltiin lapseen koh
distuvasta väkivallasta, mutta myös se, miten viranomaiset tilanteessa toimivat tai kommu
nikoivat. Jos vanhemmat kokivat viranomaisten kommunikaation olevan vähättelevää, se 
saattoi järkyttää vanhempaa tilanteessa, jossa hän oli jo muutoinkin hauras. Varsinkin yllä
tykselliset viranomaistoimenpiteet olivat vanhempien kokemana shokeeraavia ja järkyt
täviä. Tällaisia olivat esimerkiksi lastensuojelun suorittama päivystyksellinen kotikäynti 
epäilyyn liittyen tai poliisin tekemä kotietsintä epäillyn kotiin.

Vanhemmat kuvasivat myös epäuskon tuntemuksia, kun lapseen kohdistunut väkival
taepäily tuli osaksi perheen elämää. Se, että omassa perheessä joutui kohtaamaan tällaisia 
asioita, ei ollut tilanne, jota vanhempi oli osannut odottaa tai valmistautua siihen millään 
tavalla, vaan tilannetta oli vaikea uskoa. Olo oli ”kuin satukirjaa”, kuten yksi vanhempi 
kuvasi omaa epäuskoista tunnetilaansa epäilyn äärellä. Yksi vanhemmista kertoi tunte
muksistaan tilanteessa, jossa väkivaltaepäily oli alun perin koskenut yhtä perheen lapsista, 
mutta laajeni tutkinnan edetessä koskemaan myös hänen toista lastaan.

H: Että nyt tuli semmoinen olo, että ei minun lapsi, ei todellakaan minun lapsi. Ja 
nyt sitten vielä kun tuli tämä, että vielä toinen. Että mua ei pudota niinkun mikään 
polvilleen, mutta meinas niinkun tehdä kipeetä. Äiti, eiepäilty

Vanhemman kuvaamana hänen tunnetilansa oli jo alun alkaenkin ollut epäuskoinen, mut
ta lisätietojen karttuessa tilanne muuttui koko ajan uskomattomammaksi. Vanhempi ku
vasi omaa luonteen vahvuuttaan ja sitä, miten hän oli selvinnyt elämässään monenlaisista 
koettelemuksista, mutta tämä asia oli ainakin melkein liian suuri kestettäväksi ja kannet
tavaksi.

Jotkut vanhemmat kertoivat siitä, miten he saattoivat jopa epäillä lapsen kertomia asioi
ta, koska asia oli luonteeltaan sellainen, ettei sitä ollut helppo uskoa. Epäuskon tuntemuk
sia liitettiin vanhempien kertomuksissa myös siihen, että vanhemman oli vaikea uskoa, 
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että hän oli ylipäänsä joutunut itselle aiemmin vieraisiin viranomaisten prosesseihin kuten 
rikostutkintaan.

Viha ja katkeruus

Vanhemmat kuvasivat monenlaisia vihan, kiukun ja katkeruuden tunteita herättäneitä 
kokemuksia. Osana näitä kokemuksia vanhemmat kertoivat myös hämmennyksestä ja tur
hautumisesta. Vanhemmat kertoivat vihan tunteista, joita he kokivat sekä epäiltyä väkival
lan tekijää että epäilyn herättäjää kohtaan. Jos vanhempi oli epäillyn asemassa, viha kohdis
tui henkilöön tai tahoon, joka oli tuonut asian viranomaisten tietoon ja siten aiheuttanut 
sen, että vanhemmasta oli tullut epäilty rikoksentekijä. Tämänkaltaisesta tilanteesta kertoi 
yksi vanhemmista, jonka entinen puoliso oli kertonut epäilystä viranomaisille.

H: Kun poliisi soitti mua kuulusteluihin. No sitten mä aattelin, että siis mä menin 
kotio ja löin vessanoveen nyrkillä. Mä aattelin, että voi helvetti, että nyt se koittaa saa-
da mut linnaan, niinkun tahallinen teko. Ja siinä tuli niinkun mieleen, että saa tilata 
mustan Volgan pihaan, että pistän koko akan kylmäks. Isä, epäilty

Edeltävän aineistootteen tilanteen taustalla olivat eronneet vanhemmat, joista toinen teki 
ilmoituksen toisesta. Muutkin epäillyt kuvasivat vastaavia tunteita, joten vihan tunne saat
toi kanavoitua nimenomaan entiseen puolisoon vahvemmin kuin muihin epäilyn herättä
jiin.

Vanhempien kokema viha kohdistui moniin eri viranomaistahoihin. Vihan ja kiukun 
tunteita aiheuttivat tilanteet, joissa viranomaiset eivät toimineet vanhempien toivomalla 
tavalla. Vanhemmat kertoivat monista viranomaistoiminnan piirteistä, jotka aiheuttivat 
vihan lisäksi hämmennystä, turhautumista ja katkeruutta. Näitä tunteita vanhemmat ku
vasivat erityisesti tilanteissa, joissa he elivät epätietoisuudessa. Jos he eivät saaneet riittävästi 
kaipaamaansa tietoa tutkintaprosessiin liittyvistä toimenpiteistä tai prosessin kulusta, 
nämä tunteet saivat valtaa. Vanhemmat, joiden kohdalla tutkintaprosessi oli pitkä tai heil
lä oli kokemuksia jo useammista aikaisemmista prosesseista, jotka vain seurasivat toisiaan 
ilman, että vanhempi olisi kokenut niistä olevan apua perheen tilanteeseen, kokivat katke
ruutta yleisemmin koko viranomaisjärjestelmää kohtaan. Esimerkiksi yksi vanhemmista 
kuvasi tällaista tilannetta ”systeemissä vellomiseksi”.

Häpeä ja itsesyytökset

Vanhemmat kuvasivat monin tavoin häpeän tunteita sekä omaa syyllisyyttään. Vanhem
mat kertoivat, miten häpeälliseltä tuntui, kun oli joutunut osaksi rikostutkintaa. Tämä 
tunne ei ollut riippuvainen siitä, oliko vanhempi itse epäiltynä vai ei, vaan jo ajatuksena 
rikostutkinta toi mieleen sen, että vanhempi oli tullut vedetyksi rikosten maailmaan. 
Vanhempia mietityttivät prosessin seuraukset siihen, mitä muut ihmiset heistä ja heidän 
tilanteestaan ajattelivat. Vanhempi kertoi tuntemuksistaan tilanteessa, jossa hänen puo
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lisonsa oli epäiltynä heidän yhteiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta. Hän kertoi 
toivovansa, että asiasta tietäisi mahdollisimman pieni joukko ihmisiä, eikä ammattilaisten 
käyminen heidän kotonaan auttanut tätä asiaa. Hän koki, että hänen oma lainkuuliainen 
elämäntapansa oli joutunut kyseenalaistetuksi hänen puolisonsa tekojen vuoksi. Tämä ai
heutti vanhemmassa häpeää.

H: Se hävettää semmoinen tilanne, kun ite on lainkuuliainen ja tämmöinen, niin ei 
sitä tahtoisi hyväksyä omalta puolisoltaankaan minkään näköistä tämmöistä. Niin, 
että se varmaan häpeekin tekee justiin sen, että minkä takia ei. Että tulee semmoinen 
toisen luokan kansalainen -olo.
E: Okei. Onks sulla semmoinen olo edelleen?
H: On. Ja se varmaan jatkuu niin kauan kuin täällä lappaa ihmisiä käymässä.
E: Niin, niin.
H: Ja tulee semmoinen olo, että naapurit ihmettelee, että ketä täällä käy. Äiti, eiepäil
ty

Vanhemmat saattoivat myös syyllistää itseään koko tilanteesta. Erityisesti he, joiden lapseen 
epäiltiin kohdistuneen väkivaltaa sellaisen läheisen taholta, jonka he itse olivat tuoneet lap
sen elämään, tunsivat syyllisyyttä tästä. Vanhemman syyllisyyttä lisäsi, jos hän koki, että 
hän ei ollut katkaissut tilannetta ajoissa ja siitä syystä lapselle pääsi tapahtumaan ikäviä 
asioita. Toisaalta vanhempi saattoi kokea, että syyllisyyden tunne oli niin raskas kantaa, 
että tilanteessa oli helpompi syyllistää viranomaisia kuin itseään. Näissä tilanteissa van
hemmat kuvasivatkin sitä, miten olivat yrittäneet viestiä huolestaan monille viranomaisille 
useissa eri yhteyksissä. He kysyivät, miksi kukaan ei ollut puuttunut ajoissa?

Ahdistus ja pelko

Vanhemmat kuvasivat tutkintaprosessin aikana koettua ahdistusta. Vanhemmat kertoivat, 
että oli ahdistavaa, jopa piinaavaa, kun prosessit kestivät pitkään ja siihen kuului monia 
erilaisia viranomaisten toimenpiteitä. Prosessin eteneminen ei antanut tilaa ”huokaista” 
missään vaiheessa, vaan ahdistava tunne seurasi läpi koko prosessin. Seuraavassa aineis
tootteessa äiti kertoi siitä, miten hän ajatteli voivansa rentoutua, kun lasten haastattelut 
Lasten oikeuspsykiatrian yksikössä olisivat ohitse, mutta hän ei ollut osannut ennakoida 
prosessin jatkumisen tekevän tilanteen vain vaikeammaksi.

H: Mut oikeestaan niinkun ekaks, kaikkia noita tapaamisia niinkun ahdistuneena 
jännitti ja sit kun se oli ohi, sitten ajatteli, et kyl tää, voi niinkun huokasta, et se on 
niinkun ohi. Ne oikeuspsykiatriset varsinkin. … Tai mä kuvittelin, et oikeuspsykiat-
risten juttujen jälkeen helpottais. Nyt täs onkin, niinkun tää onkin, niinkun ahdistuu 
vaan koko ajan enemmän. Tai yrittää olla ajattelematta. Se jotenkin vaan niinkun 
sydän puristuu ja puristuu koko ajan enemmän. Äiti, eiepäilty
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Vanhemmat kuvasivat myös monenlaisia pelon, hädän ja huolen kokemuksia. Vanhemmat 
kertoivat, että huolta herätti, jos heillä ei ollut tarkkaa tietoa siitä, mitä prosessissa tapah
tuisi. Vanhemmat saattoivat pelätä lapsensa puolesta ja he olivat huolissaan lapsen koke
masta väkivallasta. He pohtivat, mitä kokemus saattaisi aiheuttaa lapselle ja miten lapsi tä
män kokemuksen kanssa selviäisi. Vanhemmat saattoivat pelätä myös konkreettisesti sitä, 
että he voisivat menettää oman lapsensa, koska väkivallasta epäilty asui heidän kanssaan 
samassa perheessä. Vanhemmat pohtivat esimerkiksi, voivatko prosessissa mukana olevat 
viranomaiset arvioida heidän vanhemmuutensa riittämättömäksi, jos väkivallasta epäilty 
henkilö asui samassa perheessä heidän kanssaan.

Jaettuna tunteena vanhemmat kuvasivat helpotuksen, jota he kokivat siinä vaiheessa, 
kun asia lähti jollakin tavalla etenemään viranomaistahoissa. Vanhemmille helpottavaa 
oli, kun prosessi oli edennyt vaiheeseen, jossa oli jo näkymää siitä, mikä tutkintaprosessin 
lopputulema olisi. Kaiken kaikkiaan epätietoisuuden hälveneminen oli vanhemmille hel
pottavaa.

7.2 Hetkellisestä aktivoitumisesta toimintakyvyn romahtamiseen
Lapseen kohdistuneella väkivaltaepäilyllä ja sen rikostutkintaprosessilla oli vaikutuksia 
vanhempien toimintakykyyn. Vanhemmat kertoivat eri asteisesta toimintakyvyn heikke
nemisestä prosessin aikana. Tilanteen ja prosessin seurauksena oli joko tilapäisemmin alen
tunut tai pitkäaikaisemmin romahtanut toimintakyky. Toisaalta prosessin aikana saattoi 
myös tapahtua asioita, jotka aktivoivat joitakin vanhempia toimimaan ainakin hetkellises
ti. Väkivaltaepäily ja sen rikostutkintaprosessi olivat kaikille vanhemmille raskas ja kuor
mittava elämäntilanne. Vanhemmat kokivat raskaana sekä itse rikosepäilyn, että kaikki ne 
moninaiset viranomaistoimet, joita epäilyn selvittäminen heidän elämäänsä toi. Erityisesti 
jos vanhemmat kokivat, että viranomaisten toiminnassa oli puutteita, se kuormitti enti
sestään vanhempien jaksamista. Vanhemmat kertoivat myös siitä, miten avun hakeminen 
itselle saattoi olla raskasta ja työlästä.

Alentunut toimintakyky

Vanhemmat kuvasivat alentunutta toimintakykyä sekä henkisenä kuormituksena että 
psyko somaattisina sairauksina, joista he kertoivat kärsineensä tutkintaprosessin aikana. 
Se, miten epäily ja tutkintaprosessi vaikuttivat vanhempiin, ei ollut irrallaan heidän aiem
masta elämänhistoriastaan. Jos vanhemmalla oli taustallaan omia kokemuksia lapsuusajan 
hyväksikäytöstä, ne kokemukset nousivat pintaan omaan lapseen kohdistuneen epäilyn 
myötä ja kuormittivat siten jaksamista. Samoin aiemmat kielteiset kokemukset viran
omaisten toiminnasta ja oman elämän ongelmista heikensivät vanhempien voimavaroja. 
Jotkut vanhemmista pystyivät kuitenkin toimimaan näistä taustatekijöistä huolimatta, 
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kun taas joidenkin toimintakyky romahti kokonaan ainakin hetkellisesti, tätä kuvaan lisää 
myöhemmin romahtaneen toimintakyvyn kuvauksen yhteydessä.

Ajankohtainen epäilytilanne ja sen tutkintaprosessi olisivat saattaneet vaatia vanhem
milta aktiivisuutta asioiden eteenpäin viemiseksi lapsen parhaaksi, mutta alentunut toi
mintakyky ei sitä tässä kohtaa mahdollistanut. Jotkut vanhemmat saattoivat olla sairaus
lomalla lyhyempiä jaksoja alentuneen toimintakyvyn vuoksi epäilyn selvittämisprosessin 
aikana. Voi myös olla, että vanhemmalla olisi ollut tarvetta sairauslomalle, mutta he eivät 
voineet sitä hakea esimerkiksi siksi, että huoli työpaikan suhtautumisesta tällaiseen asiaan 
painoi mieltä. Vanhempia kuormittava tilanne aiheutti heille univaikeuksia ja siten väsy
mystä, joka taas alensi toimintakykyä tilanteessa. Vanhemmat kuvasivat kuitenkin myös 
sitä, että he kokivat, että jaksaminen ja arjen sujuminen olivat tärkeitä asioita tilanteessa, 
kun he ajattelivat asiaa lapsensa näkökulmasta. Nämä vanhemmat pyrkivät pitämään yllä 
lapsen elämään ja arkeen normaalioloissakin kuuluvia tekijöitä sekä muutoinkin toimi
maan lapsensa parhaaksi omasta alentuneesta toimintakyvystään huolimatta.

Romahtanut toimintakyky

Jos vanhempi esimerkiksi sairasti psyykkistä sairautta tai hänellä oli kokemusta pitkäkes
toisemmasta traumaattisesta elämänhistoriasta, lapseen kohdistunut väkivaltaepäily ja 
rikostutkinta romahduttivat vanhemman toimintakyvyn kokonaan pidemmäksi aikaa. 
Jo entisestään hauras toimintakyky kuormittui tästä tilanteesta, ja vanhemmat kertoivat 
sen myötä esimerkiksi vajonneensa masennukseen tai joutuneensa psykiatriseen sairaala
hoitoon. Vanhemmat kuvasivat sitä, miten tilanne saattoi romahduttaa heidän toiminta
kykyään niin paljon, ettei työkykyiseksi paluusta ollut enää toivoa tai ainakin hyvin käyn
nissä ollut kuntoutuminen oli pysähtynyt.

Jos vanhemman toimintakyky romahti kokonaan, se tarkoitti pitkiä sairausloma
jaksoja. Näin työelämään tuli pitempiä katkoksia, ja tämä taas saattoi vaikeuttaa asioita 
työelämässä. Yksi vanhemmista kertoi tilanteesta, jossa hän joutui olemaan pitkään työstä 
sairauslomalla toimintakykynsä romahdettua, ja se vaikutti työelämän lisäksi myös siihen, 
että hän ei jaksanut tai pystynyt huolehtimaan lapsestaan. Tässä kohtaa lapsi sijoitettiin 
lastensuojelun toimenpitein ja vanhemman kuvauksesta ilmenee, että tämä oli ikään kuin 
ainoa vaihtoehto. Hän ei periaatteessa olisi halunnut, että hänen lapsensa sijoitetaan, mut
ta tilanteessa ei ollut muita vaihtoehtoja. Hänen oma toimintakykynsä ei mahdollistanut 
lapsesta huolehtimista, ja lapsen toinen vanhempi oli epäiltynä lapseen kohdistuneeseen 
väkivaltaan, joten hänen luokseen lapsi ei voinut mennä. Vanhempi joutui myöntymään 
lastensuojelun toimenpiteeseen, koska ei halunnut jäädä katsomaan, mitä tapahtuisi, jos 
hän ei suostuisi tähän järjestelyyn.

H: … mun kunto laski ja tietysti lapsi sitten oireili myös sitä. Ja sitten oikeastaan las-
tenpsykiatri päätti, se lähti hänestä, että lapsi pitää sijoittaa, koska mä oon liian huo-
nossa kunnossa sitä hoitamaan, ja lapsen isä on epäilty. … Et lapsi niinkun sijoitettiin, 
avosijoitettiin, mut se oli vähän semmoinen pakollinen avosijoitus. Et jos me ei oltaisi 
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suostuttu, niin oltaisko meidät sitten niinkun, kiireellisesti sijoitettu, meidän tilan-
teessa. Äiti, eiepäilty ja epäilty

Lapsi saatettiin siis sijoittaa lastensuojelun toimenpitein, jos vanhemman toimintakyky oli 
tilanteen myötä romahtanut sellaiseksi, että hän ei jaksanut huolehtia lapsen arjen asioista. 
Myöskään lapsen toinen vanhempi ei voinut olla avuksi tilanteessa, koska hän oli epäillyn 
asemassa ja epäilyn selvittäminen oli kesken.

Jotkut epäillyn asemassa olleet vanhemmat kuvasivat myös sitä, että heidän ja heidän 
lastensa välillä tuli epäilyn selvittämisen aikana taukoa tapaamisiin, sillä heidän oma toi
mintakykynsä oli romahtanut, kun he olivat joutuneet epäillyn asemaan. He eivät siten 
pystyneet tapaamaan lapsiaan, vaikka siihen olisi ollut esimerkiksi valvottujen tapaamisten 
kaltaisia järjestelyjä tarjolla.

Aktivoitunut toimintakyky

Vanhempi saattoi myös ainakin hetkellisesti aktivoitua epäilyn ja sen selvittämisprosessin 
seurauksena. Aktivoitumisella tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että vanhemmat saattoivat 
olla aktiivisesti yhteydessä eri viranomaistahoihin, jos he kokivat, että viranomaisprosessit 
eivät olleet sujuneet toivotulla tavalla, tai niissä koettiin olevan puutteita tai suoranaisia 
virheitä. Vanhemmat ottivat aktiivisesti yhteyttä eri tahoihin koettaen selvittää asioiden 
kulkua ja saada vastauksia heitä mietityttäneisiin asioihin. Vanhemmat saattoivat myös 
pohtia, pitäisikö prosessista vielä nyt sen loppuvaiheessa valittaa ylempiin tahoihin. Toi
saalta vanhemmat arvioivat, että valitusprosessi voisi mahdollisesti viedä heidän voima
varojaan liikaa, eikä siitä välttämättä kuitenkaan olisi hyötyä.

Tulkitsen aktivoituneeksi toimintakyvyksi myös sen, jos vanhempi lähti mukaan esi
merkiksi yhdistys tai vertaisryhmätoimintaan prosessin seurauksena. Jotkut vanhemmat 
kuvasivat tällaista aktivoitumistaan. He halusivat tällä toiminnallaan auttaa toisia vastaa
vaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Aktivoituminen saattoi tapahtua tilanteessa, jossa 
vanhemman toimintakyky oli jo palautunut sen tilapäisemmän tai pitempiaikaisen alen
tumisen tai romahtamisen jälkeen. Nämä vanhemmat ikään kuin katsoivat omaa tilannet
taan jo hieman etäämmältä ja halusivat tuoda omat kokemuksensa esiin, jotta niistä voisi 
olla hyötyä toisille vastaavassa tilanteessa oleville.

7.3 Käsittely ja välttely vanhempien selviytymiskeinona 
rikosepäilytilanteessa

Vanhemmat muodostivat omia selviytymiskeinojaan kuormittavassa tilanteessa, jossa 
lapseen kohdistunut väkivaltaepäily ja sen mukanaan tuomat viranomaisprosessit tulivat 
osaksi perheen arkea. Selviytymistä tilanteessa olivat joko asian käsittely tai sen välttely. 
Vanhemmat käsittelivät asiaa joko ammattilaisten, epävirallisen verkoston tai molempien 
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kanssa. Jos taas vanhempi vältteli asiaa, se tapahtui ottamalla konkreettista etäisyyttä 
asiaan ja tapahtumapaikkaan tai vanhempi tietoisesti pyrki olemaan ajattelematta asiaa.

Asian käsittely

Vanhemmat käyttivät monia erilaisia ammattiapua tarjoavia tahoja lapseen kohdistuvan 
väkivallan epäilystä ja siihen liittyvästä rikostutkintaprosessista selviytymiseen. Asiasta 
puhumisen ja sen käsittelyn tarve oli monilla vanhemmilla suuri ja he halusivat käsitellä 
sitä nimenomaan ammattiauttajan luona. Vanhemmista he, joilla oli jo jokin olemassa ole
va tuki tai hoitotaho, kääntyivät tutun tahon puoleen myös tässä tilanteessa. Vanhemmat 
kääntyivät pääasiassa eri terveydenhuollon tahojen ja organisaatioiden puoleen apua ha
kiessaan. Työssä käyvät vanhemmat etsivät apua työterveydestä. Vanhemmille tarjottiin 
sairauslomaa, ja keskusteluapua oli tarjolla vaihtelevasti. Jotkut saattoivat kääntyä myös 
yksityisen terveydenhuollon puoleen, jos muuta apua ei ollut juuri siinä hetkessä tarjolla. 
Kaikilla ei kuitenkaan ollut taloudellisia mahdollisuuksia ottaa vastaan yksityisen puolen 
apua riittävästi, esimerkiksi yksi haastateltavista kuvasi saaneensa hyvin apua yksityiseltä 
lääkäriltä, mutta hänellä ei ollut mahdollisuutta jatkaa käyntejä kovin pitkään, sillä ne 
olisivat tulleet liian kalliiksi. Joissakin tilanteissa avun hakeminen ja saaminen vaativat 
paljonkin omaa aktiivisuutta. Seuraavassa aineistootteessa äiti kertoi siitä, miten avun ha
keminen jäi hänen omalle vastuulleen, kun lapsen asioita hoitanut lääkäri tunnisti äidin 
avun tarpeen, mutta ei auttanut tai opastanut häntä sen enempää tilanteessa.

H: Mulle sanottiin, lapsen lääkäri esimerkiks sanoi, että hommaa itselles apua. Ja 
tota, siis mähän oon kova, et mä olin monessa paikkaa itse asiassa sit avun piirissä. Itte 
mä ne hommasin. Et tota, et mä menin sit (kauas kotikaupungista) traumahoitoon, 
niin se auttoi sitten. Mut ne oli siis mun itte, mä luin ja selvitin, et mitä pitäis tehdä, 
mikä auttais. Äiti, eiepäilty ja epäilty

Kyseinen äiti pystyi ja jaksoi selvittää asioita siten, että hän lopulta sai apua, jonka hän myös 
koki olleen hyödyksi. Kaikilla vanhemmilla ei välttämättä ollut tällaista kykyä ja jaksamis
ta tilanteessa, kuten olen kirjoittanut edellisessä, toimintakykyä kuvanneessa alaluvussa.

Poliisi ohjasi osan vanhemmista Rikosuhripäivystykseen ja sieltä saatu apu ja tuki tilan
teessa oli vanhempien kokemuksen mukaan tarpeellista, koska siellä hallittiin rikosproses
si. Nimensä mukaisesti Rikosuhripäivystys ei tarjoa apua rikoksesta epäillyille, joten heil
lä ei tätä mahdollisuutta ollut. Myöskään pahoinpitelyrikosepäilytilanteissa vanhemmat 
eivät kertoneet ohjauksesta Rikosuhripäivystykseen, vaan tätä tuen muotoa oli tarjottu 
nimen omaan seksuaalirikosepäilytilanteissa. On mahdollista, että kaikki haastateltavat 
eivät maininneet tätä asiaa, vaikka heille olisikin annettu tietoja Rikosuhripäivystyksen 
tuesta, mutta on myös mahdollista, että poliisi ei tulkinnut erityisesti perheen sisäisiä 
pahoin pitelyepäilyjä samalla tavalla rikoksiksi kuin seksuaalirikosepäilyjä.

Vanhemmat kertoivat epävirallisesta verkostostaan ja sen avusta asian käsittelyssä. Ys
tävät, puoliso ja muut läheiset koettiin sellaisiksi, joille vanhemmat halusivat asian jakaa ja 
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joilta he saivat tukea. Käsittelyn tarpeen akuuttiutta kuvastaa seuraava vanhemman ker
toma tilanne, jossa läheisverkoston tuki eli ”omat olkapäät” ehti jo korvata ammattilaisen 
tarjoaman tuen, koska sitä ei ollut saatavilla heti tilanteen tultua ilmi.

H: Oisko se ollut jo silloin tai sitten seuraavana päivänä, kun sen tutkinnanjohtajan 
kanssa oltiin yhteyksissä, niin jossain ihan näissä ekoissa puheluissa multa kysyttiin, 
että voiks mun tiedot antaa sinne Rikosuhripäivystykseen, niin sieltä on joku yhteydes-
sä. Ja mä sanoin et joo, voi. Ja toivoinkin sitä. Mut sit se puhelu sieltä mulle päin tuli 
kyl vasta sit niinkun tiistaina tai keskiviikkona seuraavalla viikolla. Et jotenkin olisin, 
mä olin vähän jo ehtinyt unohtaa ja löytää jotenkin ne omat olkapäät. Äiti, eiepäilty

Jopa yksittäinen henkilö lähipiirissä saattoi olla korvaamaton tuki, jota ilman selviytymi
nen olisi ollut huomattavasti haastavampaa, kuten äiti yllä olevassa aineistoesimerkissä ker
toi. Hän olisi ollut valmis ottamaan vastaan apua ja tukea ammattilaisilta, mutta kun sitä 
ei ollut heti tarjolla, hän oli jo käynyt asiaa läpi läheisen ystävänsä kanssa ja siten selvinnyt 
ensimmäisistä päivistä epäilyn ilmitulon jälkeen. Myös vertaistuki saattoi olla tärkeä taho, 
jossa vanhemmat käsittelivät omaa asiaansa erityisesti silloin, kun vanhemmalla ei ollut 
muuta verkostoa, jonka puoleen kääntyä.

Asian välttely

Osana yksilön selviytymisstrategiaa asiaa voitiin sen käsittelyn sijasta myös vältellä. Van
hemmat kertoivat, miten he välttelivät asiaa tai siihen liittyviä tekijöitä joko konkreettisesti 
tai sitten he välttelivät asian ajattelua aktiivisesti omassa arjessaan. Vanhemmat, jotka eivät 
itse olleet epäiltyinä, saattoivat pyrkiä välttelemään rikoksesta epäiltyä henkilöä  siten, että 
häneen ei tarvitsisi olla yhteydessä tai että häntä ei tarvitsisi nähdä. Vanhemmat välttelivät 
tarpeen mukaan myös muita ihmisiä: jos heidän läheisverkostossaan oli ihmisiä, jotka eivät 
tukeneet vanhempia tilanteessa, vaan jopa päinvastoin he aiheuttivat suhtautumisellaan 
lisäkuormitusta, heitäkin välteltiin. Muutama vanhemmista oli konkreettisesti muuttanut 
uuteen kotiin, jotta he saisivat fyysistä etäisyyttä tilanteeseen, eivätkä muistot olisi jatku
vasti läsnä aiheuttamassa lisäkuormitusta.

Epäillyn asemassa olevat vanhemmat pohtivat välttelykäyttäytymisen mahdollisuutta 
itsensä suojelemiseksi. He pohtivat, auttaisiko vältteleminen heitä selviämään tilanteessa 
paremmin. Niissä tilanteissa, joissa vanhempi tulkitsi väkivaltaepäilyn heränneen entisten 
puolisoiden erimielisyyksien vuoksi, vanhemmat saattoivat ajatella jopa, että etäisyyden 
ottaminen omiin lapsiin voisi auttaa selviytymään tilanteesta ja tulevilta konflikteiltakin 
voitaisiin näin välttyä. Yksi vanhemmista kuvasi tämänkaltaista pohdintaa seuraavassa 
 aineistootteessa.

H: Mutta, niin no sitten tän prosessin myötä on tullut sekin, että kun tää venyy, niin 
aattelee, että oisko se sitten paras, että maksais elatusmaksuja vaan ja antais olla. Et-
tei enää tapaiskaan lapsia, että, mitä tulee tän jälkeen, mitä keksitään nytten … Isä, 
epäilty
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Prosessin pitkittyessä epäillyn asemassa ollut isä pohdiskeli, mahtavatko asiat ratketa sit
tenkään, kun tämä kyseinen prosessi on ohi. Hän epäili, että entisellä puolisolla voi olla 
muitakin keinoja käytettävissään myös tulevaisuudessa hänen ja hänen lastensa tapaa
misten vaikeuttamiseksi. Näissä tilanteissa vanhemmat pohdiskelivat, olisiko selkeä eron 
teke minen omiin lapsiin loppujen lopuksi helpompaa kuin käydä jatkuvia taisteluja ja elää 
pelossa, mitä seuraavaksi on tulossa.

Vanhemmat kuvasivat, miten tietoinen asian ajattelun välttäminen toimi heillä selviy
tymiskeinona ulos liian vaikeasta, kamalasta ja kuormittavasta tilanteesta. Vanhemmat 
eivät voineet pitää asiaa aktiivisesti mielessään oman päivittäisen toimintakykynsä yllä
pitämiseksi, vaan se oli suljettava oman arkielämän ulkopuolelle. Tämä vaati vanhemmil
ta kykyä ”tyhjentää oma pää” näistä ajatuksista sekä elää elämää ja arkea eteenpäin ilman 
asian ajattelemista. Vanhemmat kertoivat esimerkkeinä, että ”pään tyhjentämisessä” heitä 
auttoi, jos he upposivat työntekoon tai aloittivat uuden harrastuksen, johon he saattoivat 
keskittyä.



140

8 Vakavasti otetut, odottavat ja mitätöidyt 
vanhemmat rikostutkintaprosessissa

Tämä tulosluku perustuu tyyppeihin, jotka olen rakentanut temaattisen sisällönanalyy
sin jälkeen. Kuten on jo käynyt ilmi, aineistoni on monimuotoinen: sekä rikosepäilyt että 
vanhempien asema rikostutkinnassa vaihtelevat. Etsin ja yhdistelin samansuuntaisten ko
kemusten taustalla olevia temaattisia kokonaisuuksia aiemmin esitetyn temaattisen sisäl
lönanalyysin pohjalta. Rakensin samankaltaisista kokemuspiirteistä kolme tyyppiprosessia 
kuvaamaan eri tavoin edenneitä prosesseja. Näistä havainnoista kasvoi tyypittelyn lopussa 
kolme päätyyppiä: prosessissa vakavasti otetut, odottavat ja mitätöidyt vanhemmat, joita 
kuvaan seuraavissa alaluvuissa tarkemmin. Olen myös tiivistänyt eri tyyppeihin sisältyviä 
asioita taulukkoon 8.
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Taulukko 8. Kokemukselliset tyyppiprosessit vakavasti otetuista, odottavista ja mitätöidyistä 
vanhemmista

VAKAVASTI OTETUT ODOTTAVAT MITÄTÖIDYT

EPÄILTY ASIA seksuaalirikos kuritusväkivalta epäselvä

EPÄILYN RIKOSLUONNE vakava lievä, monitulkintainen monitulkintainen

EPÄILYN VAHVUUS vahva, selkeä vahva, selkeä heikko, epämääräinen

KÄSITYS RIKOS-
LUONTEISUUDESTA

jaettu voi olla jaettu tai
ei-jaettu

ei-jaettu

EPÄILTY tiedossa,
joku muu kuin itse

tiedossa,
itse ja/tai joku muu

ei tiedossa/epävarma, 
itse tai joku muu

LAPSEN JA EPÄILLYN SUHDE erottaminen ei eroteta 
viranomaistoimin

ei eroteta viranomais-
toimin/ei-epäillyn 

vastuu

LAPSEN JA VANHEMMAN 
SUHDE

intensiivinen, vaativa arkinen tiivis, kuormittava

PROSESSIN KESTO nopea hidas hidas

Kokemustyypit eivät pohjaudu selkeästi siihen, missä asemassa vanhempi on ollut tutkin
taprosessissa, vaan merkityksellisiä tekijöitä ovat esimerkiksi vanhemman kokemus tutkin
nan tarpeellisuudesta, tutkintaprosessin kesto sekä suhteet lapseen sekä muihin lapsesta 
vastuussa oleviin aikuisiin. Nämä kietoutuvat moninaisilla tavoilla siihen, miten vanhem
mat ovat prosessin kokeneet. Tyyppien taustalla on siis kokemuksellinen prosessi.

8.1 Vakavasti otetut vanhemmat
Tyypissä, jonka olen nimennyt vakavasti otetuksi tulemisen kokemukseksi, on kyseessä 
vanhempi, jonka perheeseen lapseen kohdistunut väkivaltaepäily ja sen rikostutkinta
prosessi tulivat asiana, johon vanhempi ei ollut osannut varautua tai jollaista hän ei ollut 
osannut odottaa. Kutsun tällaisia kokemuksia kuvanneita vanhempia vakavasti otetuiksi 
vanhemmiksi. Epäily oli sellainen selkeämpi kriisitilanne ja jopa traumaattinen kokemus, 
joista olen kirjoittanut aikaisempaan tutkimukseen pohjautuen luvussa 3.1.2. Tässä koke
mustyypissä vanhempi ei itse ollut epäiltynä lapseen kohdistuneeseen väkivaltaan, vaan 
epäilty henkilö tuli muualta lapsen lähipiiristä. Täten vanhemman vastuuna tilanteessa oli 
kulkea lapsen rinnalla rikostutkintaprosessissa sekä konkreettisesti mahdollistaen proses
sin etenemisen että tukien lastaan monin tavoin. Ammattilaiset edellyttivät vanhemmilta 
näiden vastuiden hoitamista, vaikka tilanne olisi ollut vanhemmalle itselleenkin suuri krii
si ja se saattoi aiheuttaa muutoksia sekä tunnetasolla että omassa toimintakyvyssä.
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Vakavasti otetut vanhemmat kuvasivat erityisesti sitä, miten he kokivat tulleensa kuul
luksi rikostutkintaprosessissa, koska heidän huolensa oli otettu vakavasti. Viranomaisten 
reaktiot ja toimintatavat rikostutkintaprosessissa vahvistivat tätä kokemusta. Se, että asiaa 
oli lähdetty rikostutkinnallisesti selvittämään, oli vanhemmalle tärkeää, sillä se vahvisti 
heidän omaa ajatustaan siitä, että lapselle oli tehty jotakin rikosluonteista. Vakavasti ote
tun vanhemman näkemyksenä oli, että prosessin seurauksena olisi mahdollista välittää 
epäillylle henkilölle viesti, että yhteiskunta ei hyväksy hänen tekoaan. Vakavasti otettujen 
vanhempien tilanteissa oli kyseessä selkeimmin rikosluonteiseksi määrittyvä rikosepäily ja 
sen tutkintaprosessi.

Pääsääntöisesti vakavasti otettujen vanhempien kokemukset viranomaisilta saamastaan 
kohtelusta sekä heidän ammattitaidostaan olivat positiivisia. Vakavasti otetut vanhemmat 
olivat osallisia prosessiin: he esimerkiksi saivat viranomaisilta tietoa tutkinnan vaiheista ja 
sen etenemisestä. He myös pystyivät paremmin kulkemaan toivomallaan tavalla lapsensa 
rinnalla prosessin aikana. Viranomaiset tulkitsivat nämä tilanteet selkeimmin paitsi rikos
luonteiseksi asiaksi, myös kriisiksi. Tämä näkyi vakavasti otettujen vanhempien kokemuk
sena siitä, että heille tarjottiin apua tutkintaprosessin aikana. Poliisi reagoi vanhemman 
akuuttiin kriisitilanteeseen tarjoamalla Rikosuhripäivystyksen apua, tai vanhemmat saat
toivat saada tukea esimerkiksi yksittäisillä tapaamisilla ja keskusteluilla, joita heille tarjot
tiin Lasten oikeuspsykiatrian yksiköissä.

Sosiaalityön työskentely jäi vakavasti otettujen vanhempien kuvauksissa vähäisem
mäksi. Näin oli todennäköisesti siksi, että viranomaiset arvioivat vanhemman kykenevän 
riittävästi suojelemaan omaa lastaan tilanteessa, jossa epäilty henkilö oli ydinperheen ulko
puolinen henkilö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lastensuojelun käsikirjan mukaan 
lastensuojelun toimenpiteille ei ole tarvetta, jos on ilmeistä, että mahdollinen lapseen 
kohdistuva väkivalta on tapahtunut perheen ulkopuolella, vanhemmat huolehtivat lapsen 
hyvinvoinnista ja mahdollinen tuki järjestyy muulla tavoin (THL 2021). Sosiaalitoimesta 
saatettiin tarjota jotakin palvelua epäilyn selvittämisen aiheuttamaan kriisitilanteeseen, 
mutta tarjolla olevat palvelut eivät välttämättä olleet tilanteeseen nähden oikeanlaisia.

Seuraavassa aineistootteessa vakavasti otettu vanhempi kuvaa tilannetta, jossa rikos
tutkintaprosessi eteni melko nopeasti ja asia oli hoidettu hyvin ja asiallisesti. Kuitenkin 
epäilyn vuoksi asiasta oli tehty myös lastensuojeluilmoitus, ja sen vuoksi sosiaalitoimessa 
oli käynnissä oma palvelutarpeen arviointiprosessi. Jos tuo prosessi tehdään korostetusti 
palvelutarpeen arviointina, voi sosiaalitoimen palveluvalikko vaikuttaa vanhemmasta ti
lanteeseen sopimattomalta. Jos prosessin aikana nähtäisiin myös sosiaalityöntekijöiden 
itsensä antama keskusteluapu yhdeksi tuen muodoksi, voisi prosessi ja sen tarjoama tuki 
näyttäytyä toisenlaisena. Äiti kuvasi sitä, miten hän koki sosiaalityöntekijöiden esittämät 
kysymykset turhauttavina ja tarjotut palvelut epätarkoituksenmukaisina heidän tilantees
saan.

H: … enkä mä siltä sosiaalitoimelta mitään apua halua. He lähinnä kysyi, et pystyksä 
huolehtiin lapsista ja jaksaksä siivota ja tämmöstä. Lähinnä vitutti ne kysymykset. Jos 
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en pystyisi, niin olisin jo ottanut, niinkun pyytänyt apua. Et turha nyt tänne tulla 
niinkun. Ja en halua teiltä siivousapua, et älkää viekö mun yhtä terapiamuotoo pois. 
Tosiaan, ne oli vähän tyhmiä kysymyksiä. Äiti, eiepäilty

Kaiken kaikkiaan myös vakavasti otettujen vanhempien saama tuki ja apu akuutissa kriisi
tilanteessa rikostutkinnan ollessa vielä käynnissä näyttäytyi sattumanvaraisena: se perustui 
enemmän omaan aktiivisuuteen kuin rutiininomaisiin käytäntöihin. Jos vanhempi kaipasi 
apua ja neuvoja, hän sai niitä parhaiten olemalla itse aktiivinen kysymällä ja pyytämällä.

Vakavasti otettujen vanhempien kohdalla viranomaisprosessit etenivät suhteellisen no
peasti, mikä lisäsi heidän tunnettaan hyvästä kokemuksesta. Kun prosessi eteni nopeasti, 
sen aiheuttama henkilökohtainen kuormitus ja vaikutukset omaan toimintakykyyn jäivät 
hetkellisiksi. Kun tutkinnan lopputulema oli selvillä nopeammin, vakavasti otetuilla van
hemmilla oli mahdollisuus ”siirtyä elämässään seuraavaan vaiheeseen ja jättää tämä ikävä 
asia taakseen”. Tarvittaessa jatkotukea ja apua pystyi saamaan näissä tilanteissa nopeam
min ja näin vanhemmat pääsivät halutessaan käsittelemään asiaa vapaammin.

Vanhempi saattoi saada apua esimerkiksi tutkinnan aikana vaivanneisiin suhteiden 
luonteen muutoksiin kuten rikosepäilyn aiheuttamiin haasteisiin vanhempana toimimi
sessa. Vakavasti otettujen vanhempien suhde lapseensa oli näissä tilanteissa hyvin tiivis: 
vanhempi kulki kiinteästi lapsensa rinnalla prosessissa tukien häntä parhaansa mukaan. 
Täten suhde saattoi olla prosessin aikana myös vaativa, kun vanhemman omatkin voima
varat olivat tilanteessa koetuksella. Lapsen tukeminen voi olla haastavaa poikkeukselli
sessa tilanteessa, kuten häneen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan tultua ilmi, ja myös 
lapsen käytös ja oireilu saattavat olla tavanomaisesta poikkeavaa ja siten vanhempaa kuor
mittavaa. (Ks. myös Elliot & Carnes 2001; JobeShields ym. 2016; van Toledo & Seymour 
2013; 2016.) Tämä asettaa vielä lisähaasteita vanhemmalle, joka on todennäköisesti itsekin 
kuormittunut tilanteessa. Vakavasti otetut vanhemmat kertoivat, että tähän tilanteeseen ei 
ollut kovin konkreettista apua tai neuvoja saatavilla epäilyn selvittämishetkellä.

Näissä tilanteissa myös monet rikostutkintaprosessin seuraukset perhe ja läheis
suhteisiin jäivät lyhytkestoisemmiksi, koska prosessi eteni nopeasti. Perhesalaisuuteen liit
tyvät seikat saattoivat korostua, kun kyseessä oli vakavampi tilanne, josta vakavasti otetut 
vanhemmat eivät välttämättä halunneet puhua ulkopuolisille. Myös viranomaisten neu
vot olivat näissä tilanteissa suoraviivaisempia. Vakavasti otetut vanhemmat saivat esimer
kiksi lapsen ja epäillyn henkilön erottamiseen selkeämpiä ohjeistuksia näissä tilanteissa. 
Tutkinta vaiheen aiheuttamista institutionaalisista perhesalaisuuksista päästiin kuitenkin 
viranomaisten nopean aikataulun vuoksi myös eroon pikaisemmin.

Vakavasti otettujen vanhempien ja viranomaisten käsitys asian rikosluonteisuudesta oli 
jaetumpi kuin muissa tyypeissä. Täten vanhemmat ymmärsivät ja hyväksyivät prosessissa 
mukana olon ja he halusivat toimia prosessissa siten, että heidän toimintansa edesauttaisi 
sen etenemistä. Vakavasti otetut vanhemmat kokivat prosessin tarpeelliseksi, ikään kuin 
välttämättömäksi tilanteessa, johon oli jouduttu. Toisaalta myös epäillyn asemassa olevien 
vanhempien kertomuksista löytyi piirteitä, jotka sopivat vakavasti otettujen vanhempien 
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tyyppiin. Vaikka he ajattelivatkin, että rikostutkintaprosessi oli heidän tapauksessaan tur
ha, koska he eivät olleet syyllistyneet epäiltyyn rikokseen, he saattoivat ajatella yleisemmin, 
että tämänkaltaiselle prosessille on yhteiskunnassa tarvetta sellaisissa tilanteissa, joissa lap
seen olisi oikeasti kohdistunut väkivaltaa. Myös epäillyt tottelivat viranomaisia ja tekivät, 
mitä heiltä edellytettiin, jotta asia saatiin selvitettyä, vaikka he eivät asian rikosluonteisuu
desta olleetkaan viranomaisten kanssa samaa mieltä.

8.2 Odottavat vanhemmat
Odottaviksi vanhemmiksi nimesin heidät, joiden kokemuksia yhdisti se, että viranomais
prosessi kesti pitkään ja kyseessä oli rikosluonteisesti vähäisemmäksi arvioitava teko, pää
sääntöisesti kuritusväkivalta, jota vanhempi oli kohdistanut omaan lapseensa. Odottava 
vanhempi saattoi olla itse epäiltynä lapseen kohdistuneeseen väkivaltaan tai vaihtoehtoi
sesti lapsen toinen vanhempi oli epäillyn asemassa.

Viranomaisten prosesseissa oli viiveitä eri kohdissa. Odottaville vanhemmille ne näkyi
vät välitilana, jolloin he tiesivät tai epäilivät, että jokin viranomaisprosessi oli käynnisty
nyt, mutta he eivät saaneet siitä ja sen etenemisestä tietoja systemaattisesti prosessin aikana. 
Vanhempien kokemus osallisuudesta jäi siis näissä prosesseissa vajavaiseksi. Vanhempien 
kokemukset viranomaisista eivät olleet kovin positiivisia. Heidän saamansa kohtelu ei ol
lut erityisen henkilökohtaista tai aina edes asiallista heidän kokemanaan, eikä viranomais
ten ammattitaitoakaan koettu erityisen hyvänä näissä tilanteissa. Vanhempien ajatukset 
vaihtelivat sen suhteen, pitäisikö tämänkaltaisissa tilanteissa ylipäänsä selvittää asiaa rikos
tutkinnalla. Prosessin pitkäkestoisuus ja välitilassa eläminen saattoivat vahvistaa vanhem
man näkemystä siitä, että poliisikaan ei ollut ottanut asiaa kovin vakavasti, kun prosessi ei 
rikosasian suhteen edennyt.

Olen kirjoittanut luvussa 3.1.2 tutkimustiedosta, joka kertoo itse väkivaltaa lapsiinsa 
kohdistavista vanhemmista. Siinä tulee esiin, että vanhemmat, jotka ovat olleet väkivaltai
sia lapsiaan kohtaan, ovat saattaneet hakea itse apua vanhemmuuteensa, mutta saatu apu ei 
ole ollut riittävää tai tarkoituksenmukaista (Damant 2010; Keiski ym. 2016; Peltonen ym. 
2014). Tämä näkyi osittain myös odottavien vanhempien kertomuksissa. Koko tutkinta
prosessin ja siihen liittyvien toimenpiteiden hyväksyminen oli odottaville vanhemmille 
vaikeampaa, jos he eivät kokeneet sitä oikeaksi tai tarkoituksenmukaiseksi interventioksi 
kyseisessä tilanteessa. Odottavat vanhemmat kokivat monet prosessin toimenpiteet ja vai
heet turhiksi ja siten kuormittaviksi, koska heidän näkemyksensä mukaan niille ei olisi 
ollut tarvetta.

Tilanteissa, joissa lapsi ja epäilty henkilö asuivat saman katon alla, odottavat vanhem
mat ajattelivat, että muut toimenpiteet kuten avun ja tuen tarjoaminen olisivat olleet rikos
tutkintaa tarkoituksenmukaisempia. Vanhemmat toivat esiin, että heillä olisi ollut huo
mattavasti enemmän tarvetta konkreettiselle avulle ja tuelle, ja saattoi olla, että tällaista 
tarvetta oli ollut jo pitkään, mutta ammattilaiset eivät olleet vastanneet siihen ajoissa syystä 
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tai toisesta. Tällaista tilannetta konkretisoi yksi vanhempi seuraavalla tavalla. He olivat 
alun perin lähteneet jo muutama vuosi sitten hakemaan apua lapsen käytösongelmiin, mut
ta yhdellä hoitoon liittyvällä käynnillä lapsi oli kertonut asian, josta hoitava taho eli sairaa
la oli tehnyt ilmoituksen poliisille epäillystä lapseen kohdistuneesta kuritusväki vallasta. 
Seuraavassa aineistootteessa tämä äiti kertoi, millaisen ”painolastin” auttajat olivat heidän 
perheelleen aiheuttaneet tekemällä ilmoituksen, eikä äidin kaipaamaa apua ollut tarjottu. 
Tilanne sai äidin jopa miettimään, olisiko ammattilaisten puoleen kannattanut alun al
kaenkaan kääntyä.

H: Me ollaan lähdetty hakemaan apua lapsen sosiaaliseen käyttäytymiseen, tai niin, 
kun sen käytös ei oo ollut normaalia. Lapsi ratkaisee asioita nyrkillä ja räjähtämällä 
tai muuta vastaavaa. Niin me ollaan lähdetty hakemaan apua siihen. Niin me ollaan 
kyllä saatu aika kova painolasti sieltä auttajien taholta. … Mutta että sitten niinkun 
se painolasti, se mitä se sairaala ja muut on aiheuttanut meille, niin et … Et jos mä tän 
kaiken tietäisin, niin en mä tiedä, olisinko mä lähtenyt hakemaan mitään apua. Äiti, 
epäilty ja eiepäilty

Toisaalta taas odottava vanhempi saattoi myös ajatella samankaltaisesti kuin vakavasti 
otettu vanhempi, että rikostutkinnallisella selvittämisellä annettiin yhteiskunnallinen 
viesti tekijälle siitä, että teko ei ollut hyväksyttävä. Näin oli, jos odottava vanhempi ei ollut 
itse epäiltynä ja lapsen vanhemmat olivat eronneet. Näissä tilanteissa eroon oli liittynyt 
vanhempien välistä väkivaltaa, sen uhkaa tai muita epämiellyttäviä kokemuksia. Toisel
le vanhemmalle haluttiin viestittää, että lapsen kokema väkivalta ei ole yksityinen asia. 
Kävimme tutkimushaastattelussa yhden isän kanssa oheisen keskustelun, jossa tarkensin 
isän näkemystä rikostutkinnan tarkoituksenmukaisuudesta tilanteessa, jossa hän itse oli 
lapsensa etävanhempi ja lapsi asui pääsääntöisesti äitinsä luona. Äitiä epäiltiin isän kerto
man mukaan lapseen kohdistuneesta väkivallasta. Prosessi oli tutkimushaastatteluhetkellä 
kestänyt yli puoli vuotta, eikä isällä ollut juuri tietoa, missä vaiheessa asian käsittely oli eri 
viran omaistahoissa. Vaikka isän kokemus olikin, että kaikki ”ei ollut mennyt ihan put
keen”, kun hän ei ollut saanut tietoa prosessin etenemisestä, prosessi oli kestänyt pitkään 
ja oli edelleen isälle epäselvä, hän oli silti sen kannalla, että rikostutkinta oli oikea tapa 
puuttua asiaan.

E: Sitä mä haluaisin kysyä vielä, että mitä mieltä sä oot ylipäänsä siitä asiasta, että 
tästä tuli niinkun poliisiasia? Et siinä on niinkun lastensuojelu selvittänyt sitä lasten 
tilannetta, mut että sitten kun on tämmöisestä lyömisasiasta kysymys, niin siinä onkin 
sitten tullut poliisi mukaan. Niin mitä sä ajattelet ylipäänsä siitä …?
H: No siellä on äiti, mun mielestä, syyllistynyt rikokseen.
E: Mmm.
H: Rikosnimike on pahoinpitely ja silloin poliisi tutkii ja syyttäjä syyttää ja mä luulen, 
että hän saa siitä tuomion. Tää on mun käsitys asiasta. Ja toi ei niinkun, mä en hyväk-
sy millään, niinkun menettelyllä tollaista ja sietääkin olla poliisiasia …
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E: Joo, joo.
H: … et mun mielestä se menee niinkun ihan oikein. Ei tommosta voi lakasta ma-
ton alle. Et se on, jota varmaan aika paljon tapahtuu, Suomessa. Varmaan jäävuoren 
huippu tällaisista tulee virkavallan tietoon. Mut mun mielestä on hyvä, että edes, vaik 
tää nyt ei mennyt hirveen putkeen, ehkä, mut sillä lailla, että meillä on kuitenkin 
prosessi siihen. Ja jos sä niinkun oikeesti hölmöilet tuolla, niin siitä oikeesti on seuraa-
muksia. Isä, eiepäilty

Kaiken kaikkiaan rikostutkintaprosessi kuormitti odottavia vanhempia monella tavalla 
erityisesti juuri sen pitkän keston ja vallitsevan epätietoisuuden vuoksi. Vanhempien oli 
vaikea käsitellä asiaa, jos sen etenemisestä ei ollut tietoa, eikä apua perheen tilanteeseen 
välttämättä ollut tarjolla niin kauan kuin rikostutkintaprosessi oli kesken. Prosessi saattoi 
kuitenkin aiheuttaa haasteita vanhempana toimimiseen, mihin apua olisi kaivattu. Pää
osin odottavat vanhemmat kokivat oman vanhemmuutensa näissä tilanteissa arkisena, kos
ka arjen ja elämän oli jatkettava kulkuaan, vaikka viranomaisprosessit eivät edenneetkään 
taustalla kovin vauhdikkaasti. Epäilyä ja sen mahdollista selvittämistä ei voinut koko ajan 
pitää mielessä tai puheissa, ja pääosin vanhempi pyrki keskittymään perusarjen toimiin 
lapsensa kanssa.

Odottavien vanhempien tilanteissa viranomaiset eivät puuttuneet perheenjäsenten vä
lisiin suhteisiin. Saattoi olla, että näissä tilanteissa rikosepäily ei ollut luonteeltaan niin 
vakava, että viranomaiset olisivat kokeneet tarvetta tai mahdollisuutta esittää rajoituksia 
esimerkiksi lapsen ja epäillyn henkilön väliseen yhteydenpitoon. Näissä tilanteissa korostui 
paradoksaalinen vanhemmuus (ks. luku 6.3): epäiltynä lapseen kohdistuneeseen rikosepäi
lyyn oli hänen oma vanhempansa ja siitä huolimatta saattoi olla, että epäillyn asemassa 
oleva vanhempi jopa kulki lapsen rinnalla konkreettisesti lapsen rikostutkintaprosessiin 
liittyvillä käynneillä. Näissä tilanteissa viranomaiset olivat kiistanalaisten perhesuhteiden 
äärellä: lapsesta huolta pitävän henkilön epäiltiin kohdistaneen lapseen väkivaltaa, mutta 
heillä ei välttämättä ollut keinoja, mahdollisuuksia tai osaamista toimia tilanteessa.  Odot
tavat vanhemmat vaikuttivatkin kärsivän viranomaisprosessien eritahtisuudesta. Tervey
den ja hyvinvoinnin laitoksen Lastensuojelun käsikirjan mukaan sosiaaliviranomaisen 
tehtävänä lapseen kohdistuvan väkivallan tilanteissa on varmistaa lapsen turvallisuus sekä 
arvioida hänen lastensuojelun tarvettaan. Arvio sisältää siis tilannearvion siitä, onko tar
vetta sijoittaa lapsi kodin ulkopuolelle, tai tarvitsevatko lapsi ja muut perheenjäsenet apua 
ja tukitoimia. (THL 2021.)

Jos rikostutkintaprosessi kesti pitkään, eikä sen alusta tai muusta kestosta ollut var
muutta, ei myöskään sosiaalityön prosessi vanhempien kuvaamana toiminut siten kuin 
pitäisi. Vanhempien ohjeistamisen lisäksi viranomaiset saattavat ohjeistaa myös toisiaan, ja 
on mahdollista, että poliisi on pyytänyt sosiaalityöntekijöitä tutkinnallisista syistä olemaan 
keskustelematta epäilystä perheenjäsenten kanssa. Silloin saattoi käydä niin, että perheen 
kanssa ei työskennelty, tai jos esimerkiksi palvelutarpeen arviota ja lastensuojelun tarpeen 
selvittämistä tehtiin, työskentely jäi pintapuoliseksi, kun itse asiasta eli väkivaltaepäilystä ei 



147

sellaisenaan keskusteltu. Näitä lastensuojelun prosesseja määrittävät lakisääteiset aikarajat, 
joten ne saatettiin lopettaa, vaikka koko rikosasia olisi ollut vielä etenemättä ja selvittä
mättä. Tällöin vaarana oli, että lapsen ja perheen tilannetta ei selvitetty riittävän kokonais
valtaisesti ja toisaalta, jos rikostutkintaprosessi myöhemmin käynnistyi, ei sen mukanaan 
tuomiin haasteisiin ollut välttämättä ketään tarjoamassa tukea.

Odottavat vanhemmat kuvasivat tämänkaltaisia tilanteita esimerkiksi kertomalla, että 
sosiaalitoimi oli työskennellyt heidän perheessään tekemällä palvelutarpeen arviota, mutta 
se oli päätetty, vaikka rikosasia ja sen käsittely olivat vielä täysin kesken. Odottavat vanhem
mat eivät kuvanneet, että heitä olisi ohjattu esimerkiksi Rikosuhripäivystykseen tai mui
hin rikosasiassa auttaviin tahoihin. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi se, että poliisikaan ei 
välttämättä arvioinut näitä vanhemman lapsiin kohdistamia tekoja rikosluonteiseksi, eikä 
siksi ohjannut perheenjäseniä avun piiriin. Herääkin kysymys, jonka myös osa odottavista 
vanhemmista esitti, että olisiko kuritusväkivaltaepäilyjen kohdalla rikostutkintaa tarkoi
tuksenmukaisempaa selvittää tilannetta lastensuojelun toimenpitein ja sen myötä ratkaista 
tilanne tarjoamalla muutokseen tarvittavia palveluita ja tukea kaikille perheenjäsenille.

8.3 Mitätöidyt vanhemmat
Olen nimennyt mitätöidyiksi vanhemmiksi heidät, jotka kokivat tulleensa täysin sivuute
tuiksi rikostutkintaprosessissa. Kokemukseen vaikutti erityisesti se, että vanhempi ei ollut 
kokenut tulleensa viranomaistahoissa kuulluksi ja siten vakavasti otetuksi huolensa kanssa. 
Näissä tilanteissa vanhemmat kokivat, että järjestelmän toimintaan liittyvissä tekijöissä oli 
puutteita. Viranomaisilla ei ollut heidän mukaansa tarpeeksi osaamista, jotta vanhempien 
esiin nostamaa asiaa olisi ymmärretty riittävän kokonaisvaltaisesti ja hoidettu sen mukai
sesti. Ajatus ja näkemys asian rikosluonteisuudesta ei ollut viranomaisten ja vanhempien 
kesken jaettu. Mitätöityjen vanhempien huoli ja pelko olivat vahvoja, ja he olisivat toivo
neet rikostutkinnalta vahvistusta omille ajatuksilleen.

Ammattilaisten mitätöimiksi tulivat vanhemmista erityisesti he, jotka olivat tuoneet 
esiin huoltaan lapseen liittyen monissa eri viranomaistahoissa, mahdollisesti myös polii
sissa. Heillä oli elämänhistoriassaan useimmiten kokemuksia prosesseista, jotka liittyivät 
eronneiden vanhempien välisiin erimielisyyksiin lasten huoltajuudesta ja tapaamisista. 
Mitä töidyksi itsensä kokeneet vanhemmat eivät olleet saaneet apua tilanteeseensa näistä 
aikaisemmista prosesseista, eikä tästäkään nimenomaisesta prosessista ollut hyötyä. Viran
omaiset vastuuttivat edelleen vanhempaa lapsen tilanteen turvaamisesta, kuten oli tapah
tunut myös aiemmissa prosesseissa.

Mitätöidyt vanhemmat kertoivat myös parisuhdeväkivallasta, jota he olivat eri muo
doissa kokeneet entisessä parisuhteessaan, ja myös sen vuoksi he olivat saattaneet olla po
liisin kanssa tekemisissä. Väkivallan tekijä oli sama henkilö, jonka he epäilivät nyt kohdis
taneen väkivaltaa myös lapseen. Naisilla, jotka ovat kokeneet väkivaltaa parisuhteessaan, 
on suurentunut riski erilaisille masennusoireille (Beydoyn ym. 2012). Nämä oman elämän 
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kokemukset saattoivat vaikuttaa siihen, millainen mitätöidyn vanhemman jaksaminen ja 
toimintakyky sekä toisaalta myös tulkinta tilanteesta oli. Kun tutkitaan lapseen kohdis
tunutta väkivaltaa, olisi tärkeää kartoittaa eri perheenjäsenten väkivaltakokemuksia. Tätä 
ehdotetaan esimerkiksi tuoreessa yhdysvaltalaista Children’s Advocacy Centermallia ku
vaavassa tutkimuksessa, jotta saataisiin parempi käsitys kokonaiskuvasta eikä keskityttäisi 
vain yhteen nimenomaiseen tilanteeseen ja sen selvittämiseen. (Jouriles ym. 2021.)

Mitätöidyt vanhemmat kertoivat, että tilanteet aiheuttivat monia muutoksia perhesuh
teiden luonteessa. Erityisesti lasten oireilu kuormitti mitätöityjä vanhempia. Näihin van
hempana toimimisen haasteisiin oli kuitenkin vaikea saada apua, koska kokonaistilanne 
oli epäselvä. Vanhemmat joutuivat kantamaan itse paljon vastuuta lapsen suojelusta, sillä 
näissä tilanteissa viranomaiset eivät antaneet ohjeistusta epäillyn henkilön ja lapsen välisiin 
tapaamisiin. Näin ollen mitätöidyillä vanhemmilla oli yksin kannettavanaan vastuu lapsen 
turvallisuudesta, eivätkä he saaneet siihen tukea viranomaisilta institutionaalisin ohjeis
tuksin. Saattoi kuitenkin olla, että lapsen pelot estivät lapsen ja epäillyn tapaamiset, mutta 
tällöinkin vanhempi joutui itse selviämään näistä tilanteista. Vanhemman piti esimerkiksi 
itse tiedottaa epäiltyä henkilöä siitä, että lapsi ei olisi tulossa tapaamaan häntä. Lapsen ja 
mitätöidyn vanhemman suhde kuvautui näissä tilanteissa tiiviinä. Vanhemmat kertoivat 
tilanteista siten, että he itse ja lapset jakoivat samat negatiiviset tunteet, jotka kohdistuivat 
epäiltyyn henkilöön eli lapsen toisen vanhempaan. Täten suhde saattoi olla myös kuormit
tava, kun sekä lapsi että vanhempi reagoivat pitkään jatkuneeseen tilanteeseen moninaisilla 
traumaattisilla oireilla ja käytöksellä. Vanhemman toimintakyky ei ollut sillä tasolla, että 
hän olisi pystynyt auttamaan ja tukemaan lastaan tässä tilanteessa tarpeeksi, joten pitkit
tyessään tilanne vain kuormitti vanhempien arvion mukaan molempia entisestään.

Kun perheen elämässä on ollut peräkkäin ja yhtäaikaisesti useita eri viranomaisproses
seja, on mahdollista, että nämä prosessit eivät huomioi toisiaan siten, että kokonaiskuva 
olisi jonkin tahon hallussa. Huoltoriitojen yhteydessä saatetaan esittää väkivaltaväitteitä, 
mutta niitä ei välttämättä huomioida riittävästi huoltajuudesta päätettäessä. Esimerkik
si Teija Hautanen (2010) havaitsi olosuhdeselvitystekstejä tutkiessaan, että väkivallan 
arvioin ti huoltajuusasioista päätettäessä oli epätarkkaa, vaihtelevaa ja vähättelevää. Myös 
perheiden asioita hoitavat prosessit olivat toisistaan erillisiä ja koordinoimattomia. Väki
valta saatettiin sivuuttaa esimerkiksi siten, että yhteishuoltajuuksia, asumisia väkivaltaisel
le vanhemmalle sekä valvomattomia tapaamisia määrättiin, vaikka toisella vanhemmalla 
olisi ollut tuomioita väkivallasta tai lähestymiskielto toista vanhempaa kohtaan. Tutki
muksen mukaan äitejä vastuutettiin pääsemään yli väkivallasta, jotta isä voisi toteuttaa 
isyyttään. Myös Ruotsissa ja Englannissa on havaittu, että ammattilaisten arvion mukaan 
mies arvioidaan erotilanteessa ensisijaisesti isyytensä, ei väkivaltaisuutensa kautta, ja tällä 
voi olla monia vaarallisia seurauksia sekä äideille että lapsille (Eriksson & Hester 2001).

Tällaisissa tilanteissa väkivaltaa kokeneen vanhemman liiallinen vastuuttaminen voi 
kertoa siitä, että ammattilaiset eivät tunnista lähisuhdeväkivallan eri muotoja ja luonnetta 
sekä sen vaikutusta ihmiseen. Mitätöidyt vanhemmat antoivatkin tästä kritiikkiä erityi
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sesti sosiaalityöntekijöille, ja he peräänkuuluttivat tilanteen kokonaisvaltaisempaa selvit
tämistä ja siten myös vastuun ottamista. Mitätöityjen vanhempien kokemus oli vastuun 
ottamisen suhteen päinvastainen, eli silloin kun tilanne oli monimutkainen ja epäselvä, jo
kainen ammattilainen vetäytyi kauemmas tilanteesta ja antoi ymmärtää, että tilanteen sel
vittäminen tai ratkaiseminen ei ole heidän edustamansa organisaation vastuulla. Tämän
kaltaiset tilanteet eivät ole helppoja sosiaalityöntekijöillekään. Huolto ja tapaamisriidat 
ovat sosiaalityöntekijöiden mielestä asiakastyössään kohtaamista tilanteista kaikkein vaa
tivimpia juuri siksi, että ne ovat monimutkaisia ja epäselviä ja usein niihin liittyy lapseen 
kohdistuneita väkivaltaepäilyjä. Tällöin useiden prosessien samanaikaisuus ja vanhempien 
kanssa työskentelyn haasteet estävät lapsen auttamista. (Yliruka ym. 2018.)

Mitätöidyt vanhemmat kertoivat asioista, joiden perusteella heillä oli huolta siitä, että 
lapselle olisi tapahtunut ”jotakin ikävää” toisen vanhemman luona. Heidän kertoman
sa huolenaiheet olivat usein vihjauksenomaisia: ne perustuivat useimmiten vanhemman 
tulkintaan lapsen käytöksestä ja oireista, ja ne saattoivat jäädä epäselviksi rikostutkinnan 
jälkeenkin. Toisen vanhemman esiin nostaman väkivaltaväitteen taustalla voi todennäköi
semmin olla kokemuksellisesti aito huoli lapsesta. Huoli voi herätä lapsen tullessa toisen 
vanhemman luota, jos lapsen käytöksessä on jotakin tyypillisestä poikkeavaa ja erityisesti 
jos kyse on pienestä lapsesta. Lapsen käytökselle voi olla useita erilaisia selityksiä, mutta jos 
vanhemmat eivät kommunikoi keskenään, väärinkäsitys on mahdollinen. Väärin käsitysten 
mahdollisuus myös kasvaa, jos vanhemmalla on jo lähtökohtaisesti negatiivinen kuva toi
sesta vanhemmasta ja hän liittää negatiivisia tunteita tähän ihmiseen. Myös vanhemman 
oma haavoittuvuus kuten traumatausta voi vaikuttaa hänen arvioonsa toisesta vanhem
masta ja hänen vaarallisuudestaan. Jos vanhempi arvioi toisen vanhemman vaaralliseksi, 
hän voi pyrkiä toimimaan siten, että lapsi ei olisi toisen vanhemman kanssa tekemisissä. 
Tämä taas saattaa näyttäytyä siten, että lapsi takertuu lähivanhempaansa entis täkin enem
män. Toinen vanhempi saattaa tällaisessa tilanteessa ajatella lähivanhemman vieraannut
tavan lasta hänestä. (Jaffe ym. 2008.)

Kuten Peter Jaffe ja kumppanit (2008) edellä toteavat, tällaisissa tilanteissa väkivallasta 
epäilty vanhempi voi tuoda esiin sen, että lähivanhempi pyrkii toimillaan vieraannutta
maan lasta hänestä. Mitätöidyt vanhemmat kertoivat kokeneensa, että ammattilaiset vas
tuuttivat heitä lapsensa turvallisuudesta. Vanhemmat kertoivat kuitenkin, että jos oli ole
massa huoltajuus ja tapaamispäätös, heidän oli lähtökohtaisesti noudatettava sitä, tai heitä 
alettaisiin syyttää vieraannuttajavanhemmaksi. Tämä taas voi olla juuri epäillyn vanhem
man kokemus: toinen vanhempi oli ”keksinyt” väkivaltaepäilyn voidakseen vieraannuttaa 
hänet lapsestaan tällä tavalla.  Pelkkä väkivaltailmoituksen tekeminen sinänsä ei pitäisi 
johtaa ammattilaisten suoraan johtopäätökseen siitä, että ilmoituksen tehnyt vanhempi 
pyrkii vieraannuttamaan lapsen ja toisen vanhemman toisistaan, vaan taustalla voi olla 
perusteltukin huoli, kuten mitätöidyt vanhemmatkin vahvasti toivat esiin. Vaikka näissä 
tilanteissa prosessit olivat pitkiä, se ei kertonut siitä, että asioita olisi hoidettu ja selvitetty 
pitkäkestoisesti ja paneutuen. Ennemmin mitätöidyt vanhemmat kertoivat näissä tilanteis
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sa, että prosessi kesti pitkään siksi, että kukaan viranomaisista ei oikein ottanut asiaa vas
tuulleen ja siksi hoitaakseen, vaan asiaa ikään kuin palloteltiin viranomaisten välillä ilman, 
että aktiivista työskentelyä olisi tehty.

Olen sivunnut vieraannuttamisen käsitettä luvussa 2.2.2 ja palaan siihen kuten toiseen 
usein vieraannuttamisen kanssa yhtä aikaa esiintyvään vainoamisen käsitteeseen johto
päätösluvussa. Mitätöityjen vanhempien kohdalla esiintyi kokemuksia, joiden kohdalla 
prosessissa ei tunnistettu vanhempien omia, heidän turvallisuuttaan uhkaavia tilantei
ta, joita voitaisiin nykykeskustelussa kutsua vainoamiseksi. Mitätöidyt vanhemmat eivät 
käyttäneet suoraan vainon käsitettä kertoessaan entisestä puolisostaan ja hänen kanssaan 
käydystä kommunikaatiosta. Epäiltyjen asemassa olleet vanhemmat sitä vastoin korosti
vat vieraannuttamista yhtenä mahdollisena syynä sille, miksi entinen puoliso oli tuonut 
väkivaltaepäilyn viranomaisten tietoon. Kumpienkin kokemuksena oli ammattilaisten 
mitätöinti, jos näitä huolenaiheita ei otettu vakavasti. Yksi mitätöidyistä äideistä kertoi, 
että hän ei ollut missään suorassa yhteydessä entiseen puolisoonsa. Äiti itse ei puhunut vai
noamisesta siten, että hän olisi käyttänyt suoraan tätä käsitettä, mutta äidin kuvauksen pe
rusteella entisen puolison käyttäytyminen voisi täyttää vainon tunnusmerkit ja myös omia 
tunnetilojaan äiti kuvasi siten, että ne voisivat sopia vainon uhrille. Äiti kertoi esimerkiksi 
entisen puolison olevan häneen yhteydessä sähköpostitse aktiivisesti ja niiden ahdistavan 
häntä niin paljon, että hän on järjestänyt asiat siten, ettei hän edes näe niitä.

H: Mul menee aina sähköpostit mappi Ö:hön, niit on semmosen raamatun verran. 
Mä en oo suoraan sanottuna niitä avannut, kun mä en oo halunnut. Ahistaa liikaa, 
kun mä oon aatellut, että ei oo pakko, koska kommunikoidaan laki-ihmisten välityk-
sellä. Mä en halua niinkun sekottaa mieltäni niillä. Äiti, eiepäilty

Yksi mitätöidyistä vanhemmista kertoi perheen pitkästä historiasta, jonka aikana heillä oli 
ollut lukuisia erilaisia viranomaiskontakteja ja prosesseja käynnissä. He olivat myös pääty
neet Lasten oikeuspsykiatrian yksikköön useamman kuin yhden kerran. Yksi näistä koke
muksista oli jäänyt hänelle mieleen erityisen ”karseana”, sillä hän koki, että hänen näke
myksensä ja mielipiteensä mitätöitiin työskentelyn aikana ja lapsen toisen vanhemman 
pohdinnat vaikuttivat myös yksikön työntekijöiden ajatteluun siitä, mistä tilanteessa oli 
kyse. Äiti itse oli huolissaan lapsensa oireilusta, jonka hän arveli johtuvan siitä, että lapsen 
isä olisi tehnyt lapselle jotakin pahaa, kuten käyttänyt lasta seksuaalisesti hyväkseen. Tä
män seurauksena he olivat alun perin päätyneet Lasten oikeuspsykiatrian yksikköön rikos
epäilyn selvittämisprosessiin. Seuraavassa pitkässä aineistootteessa äiti kuvasi täydellistä 
mitätöidyksi tulemisen kokemustaan Lasten oikeuspsykiatrian yksikössä, jossa hän kertoi, 
että hänen kokemuksensa mukaan työntekijöillä oli lasten isän maalaama kuva hänestä 
manipuloivana äitinä, eikä hän tai hänen huolensa siksi tullut kohdatuksi tai kuulluksi 
oikealla tavalla.

H: Se oikeuspsykiatria, se oli jotain ihan karseeta. … Siihen tuli semmoinen tosi kova 
työntekijä. Multa alettiin kysellä semmosia asioita, mitkä ei oo ollenkaan mun elä-
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mässä tapahtunut. Mulle tuli sellainen olo, että mä oon syytetty niinkun yhtäkkiä. 
Ja lasten isä oli sanonut, puhunut, että mitähän mulle on tapahtunut lapsuudessa, 
kun mä tämmösistä syytän. Niin vihjausta siihen, että varmaan mulla on jotain sem-
mosia kokemuksia itsellä. Mulla ei oo mitään. Meidän perheessä ei oo ollut mitään 
väkivaltaa, ei insestiä. Päinvastoin, oon elänyt vähän liiankin pumpulissa, että vähän 
liian hyväuskoinen ja luottavainen oon ollut ihmisiin. Niin semmoinen epäilys siinä 
oli heti. Se oli sen jälkeen, kun lasten isä oli kuultu. Sitten kun mua kuultiin, ja mua 
alkoi itkettää, kun mä kerroin mun lapsen näistä oireista, niin tää samainen työn-
tekijä, oikein niinkun ylhäältä päin, oikein niin kylmästi kysyi multa, että mikä sua 
tässä itkettää (muuttaa ääntään). … Jälkikäteen ajattelen, että hän ajatteli, että minä 
oon se epäilty, joka keksii näitä juttuja, joka itkee ikään kuin sillä olis jotain vaikutus-
ta tähän asiaan. Elikkä että mä yrittäisin manipuloida niinkun itkemällä asioita. 
Semmoinen tunne mulle on tullut jälkikäteen. Ja se, että mulle ei suoraan sanottu ol-
lenkaan sellaista, että mua epäiltäs mistään. Mutta mulle puhuttiin valemuistojen te-
kemisestä lapsille. Ja mähän ymmärrän kyllä, mitä valemuistot tarkottaa. Mä kysyin, 
että miks te mulle puhutte tommosia, koska mä en oo semmoinen ihminen. Mä en oo 
ikinä keksinyt tarinoita. No oon samaa mieltä, että valemuistoja ei saa lapsille tehdä, 
ei missään nimessä, sehän on ihan sairasta. … Koko ajan mulla oli semmoinen tunne, 
että mää tässä oon se epäilty. Ja siis se oli niin kylmää se mun kohtelu. Mua katottiin 
niin ylhäältä päin. Jos musta tuntui pahalta, niin muhun ei reagoitu mitenkään. … 
Ja siis, se on hyvin hämmentävää, että yritetään asia kääntää joksikin muuksi, kuin 
mitä se on. Äiti, eiepäilty

Edellä kuvattu äidin kokemus tuo näkyviin ammattilaisten sanojen ja tekojen vaikutuk
sen. Kyseinen äiti kertoi myös myöhemmistä kokemuksistaan eri ammattilaisten kanssa ja 
erityisesti kokemuksestaan Lasten oikeuspsykiatrian yksikössä myöhemmin. Se oli ollut 
hänelle korjaava kokemus, sillä silloin hänen huolensa oli kuultu ja hänen tunnereaktioi
hinsa oli osattu suhtautua ja vastata oikealla tavalla. Kuten olen vanhempien näkökulmas
ta kuvannut, ammattilaisetkin voivat vaikuttaa hämmentyneiltä ja kenties keinottomilta 
tämänkaltaisten vaikeiden tilanteiden äärellä. Ne ovat kuitenkin tilanteita, jotka kaikkein 
eniten vaatisivat sekä keskittymistä että eri ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tiedon 
jaka mista. Tämänkaltaisten kumuloituneiden ongelmien tuottamia mitätöintien koke
muksia pitäisi välttää, sillä niillä on vaikutusta siihen, miten ihminen jatkossa luottaa am
mattilaisiin ja kääntyy heidän puoleensa apua vaativissa tilanteissa.
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9 Johtopäätökset ja pohdinta

Tässä tutkimuksessa selvitin sitä, millaisia seurauksia lapseen kohdistuvan väkivallan 
rikostutkintaprosessilla oli vanhempien perhe ja läheissuhteisiin sekä heidän henkilö
kohtaiseen elämäänsä ja miten vanhemmat kokivat tämän kaltaiseen prosessiin liittyvän 
viranomaistoiminnan. Vanhemmat tulivat tutkimukseeni monista erilaisista asemista ja 
lähtökohdista. Kaikki vanhemmat asettuivat tilanteeseen ja prosesseihin yhtäältä suhtees
sa lapseen, toisaalta myös tutkittavaan rikosepäilyyn. He olivat lähi tai etävanhempia, 
huoltajia tai sijaisvanhempia, epäiltyjä tai eiepäiltyjä. Tutkittavat rikosepäilyt olivat luon
teeltaan myös hyvin monimuotoisia. Etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini haastattele
malla näitä eri asemista prosessiin liittyneitä vanhempia.

Liityn tällä tutkimuksellani sekä yhdysvaltalaisista Children’s Advocacy Center 
malleista että pohjoismaisista Barnahusmalleista tehtyjen tutkimusten kentälle. Näitä 
toiminta tapoja on tutkittu jonkin verran eri perheenjäsenten näkökulmista heidän koke
muksiaan kartoittaen. Suomalainen tapa, jossa poliisi voi pyytää virkaapua Lasten oikeus
psykiatrian yksiköistä lapseen kohdistuneen väkivaltarikosepäilyn selvittämiseen perustuu 
samankaltaisiin lähtöajatuksiin monialaisesta ja moniammatillisesta viranomaistoimin
nasta kuin edellä mainitut mallit. Käytäntöjen tavoitteena on selvittää lapsiin kohdistuvia 
väkivaltaepäilyjä siten, että lapsen oikeudelliset, suojelulliset ja hoidolliset tarpeet tulisivat 
arvioiduiksi ja huomioiduiksi prosessissa. Lisäksi tavoitteena on, että nämä eri tarpeet huo
mioitaisiin siten, ettei perheenjäsenten tarvitsisi kuormittua lukuisilla viranomaiskontak
teilla, vaan toimenpiteet tehtäisiin mahdollisimman yhtäaikaisesti.

Sitä, miten eiepäillyn asemassa oleva vanhempi, joka hoitaa lapsen asioita ja pitää hä
nestä huolta väkivaltarikostutkintaprosessin aikana, on tutkittu huomattavasti enemmän 
kuin muissa asemassa olevia vanhempia. Lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta väki vallasta 
ja sen kriisiluonteisuudesta on useita tutkimuksia, monet näistä psykologian alalta. Osit
tain tutkimukseni osallistuu myös tähän keskusteluun ja vahvistaa aikaisempia tutkimus
tuloksia siitä, miten ilmi tuleva lapseen kohdistunut väkivalta vaikuttaa vanhempiin ja 
miten se on usein kriisiluonteinen tilanne ja tapahtuma, jolla voi olla pitkäkestoisiakin 
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vaikutuksia. Omalla tutkimuksellani keskityin siihen kohtaan, jossa lapseen kohdistuneen 
väkivaltarikosepäilyn rikostutkinta oli vielä käynnissä tai juuri loppumassa. En siis tarkas
tele suoranaisesti pitkän aikavälin seurauksia, mutta monessa tilanteessa omassa aineistos
sani prosessit olivat pitkiä ja siten ne olivat osaltaan myös ylläpitäneet monia henkilökoh
taisia seurauksia pitkään.

Lisäksi tutkimukseni laajentaa tarkastelua sekä epäiltyjen vanhempien että monien eri
laisten ja rikosluonteeltaan eritasoisten väkivaltarikosepäilyjen suuntaan. Olen kuvannut 
aiemmin tässä tutkimuksessa sitä, miten suomalaisessa järjestelmässä ammattilaisilla on 
matala ilmoitusvelvollisuuskynnys ja myös erilaisten väkivaltaepäilyjen selvittämisen kyn
nys rikostutkinnallisin menetelmin on melko alhainen. Koska tutkimukseni näkökulma 
on aikaisemmin tutkimatonta aluetta erityisesti Suomessa, voin avata tällä tutkimuksella 
keskustelua vanhempien näkökulmasta suomalaiseen toimintatapaan tekemättä kuiten
kaan laajoja yleistyksiä. Aineistoni jäi määrällisesti pieneksi, vaikka annoin sen kertymi
selle aikaa. Määrällisesti pieni aineisto oli kuitenkin luonteeltaan monimuotoinen ja van
hemmat kertoivat kokemuksistaan erilaisista lähtökohdista. Tutkimukseni perusteella voi 
havaita sen, että erityisesti prosessin henkilökohtaiset seuraukset olivat kriisin ja trauman 
kaltaisia myös muille vanhemmille kuin eiepäillyn asemassa oleville. Samoin seuraukset 
olivat samankaltaisia riippumatta siitä, millaisesta rikosepäilystä oli kyse. Tämä näkökul
ma vaatisi lisää tutkimusta. On kuitenkin myös tunnistettava, että kaikista näkökulmista 
ei pysty saamaan tietoa syystä tai toisesta. Esimerkiksi yksityiseksi ja henkilökohtaiseksi 
miellettävästä asiasta ei ole välttämättä helppoa puhua tutkijalle. On myös mahdollista, 
että lapseen kohdistuvan väkivaltaepäilyn kriisiluonteisuus on osaltaan vaikuttanut siihen, 
miksi useammat vanhemmat eivät pystyneet tai jaksaneet osallistua tutkimushaastatte
luun kesken tutkintaprosessin.

Tutkimukseni käsittelee väkivaltarikostutkintaprosessia ja liikun sen myötä useam
pien eri tieteenalojen risteyskohdassa. Käytän siksi myös käsitteitä, joita käytetään näiden 
eri tieteen alojen tutkimuksissa. Tutkimukseni on kuitenkin yhteiskuntatieteellinen, ja 
käännän katseeni vanhempien kuvausten avulla laajemmin niihin institutionaalisiin pro
sesseihin, joissa lapsiin kohdistuvaa väkivaltarikostutkintaa tehdään. Tutkimukseni tuo 
uutta tietoa juuri siitä ristiriitaisuudesta, joka syntyy tilanteissa ja tapauksissa, jotka eivät 
ole rikosluonteisesti selkeitä. Vanhempien kuvaamana tuli esiin myös monia viranomais
toiminnan tahattomiakin seurauksia, sillä lähtökohtaisesti voinee ajatella, että ammatti
laisten toiminnan pyrkimykset ovat hyviä, eikä niillä haluta hankaloittaa lasten ja perhei
den elämää.

Monilla haastatelluilla vanhemmilla oli kokemuksia väkivaltarikostutkintaprosessin 
lisäksi monista eri viranomaistoimijoista ja prosesseista jo ennen tätä kyseistä prosessia, ja 
he kertoivat myös niistä. Kun pyysin haastateltavia kertomaan nimenomaan rikostutkinta
prosessista, he saattoivat todeta, että tiukka rajaaminen ei olisi mahdollista, sillä monet 
aikaisemmat asiat liittyivät siihen, miksi nyt oltiin tässä tilanteessa. Tuolloin pyysin hei
tä itse arvioimaan tilannetta ja kertomaan asioista, joilla he ajattelivat olevan merkitystä 
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tämänhetkisen tilanteen kannalta. Näin kuulin tutkimushaastattelujen yhteydessä myös 
laajempia kertomuksia monista eri palvelujärjestelmän prosesseista ja asiakkuuksista. Olen 
keskittynyt raportoimaan erityisesti tutkintaprosessiin liittyvistä kokemuksista, mutta 
 kuten haastateltavatkin totesivat, ne eivät välttämättä olleet irrotettavissa tarkastelun koh
teeksi kovin selvärajaisesti ja menneillä kokemuksilla oli vaikutuksensa myös siihen, miten 
tutkintaprosessiin liittyvät asiat koettiin. Aina haastateltavat eivät välttämättä edes olleet 
tietoisia, mitkä asiat liittyivät juuri tutkintaprosessiin, kun muitakin asioita oli vireillä 
yhtä aikaisesti. Tämä kertoo osaltaan siitä, että vaikka viranomaisilla olisi tarkkaankin tie
dossa oma tehtävänsä ja asemansa prosessissa, se ei välttämättä välity vanhemmille saakka. 
Seuraavaksi teen joitakin johtopäätöksiä tutkimukseni pohjalta sekä pohdin niiden antia 
käytännölle.

Viranomaiskokemukset luottamusta luomassa

Koska tutkimukseni konteksti on vahvasti rikostutkinnallinen eli pääosassa on oikeudelli
nen prosessi, tuo tutkimus vahvistusta ja uuttakin näkökulmaa prosessuaalisen oikeuden
mukaisuuden sekä institutionaalisen luottamuksen käsitteiden kautta siihen laajempaan 
keskusteluun, miksi on tärkeää huomioida eri asemista ja lähtökohdista rikostutkinnalli
seen prosessiin mukaan tulevat ihmiset. Heidän kohtelullaan on merkitystä laajemminkin 
yhteiskunnan kannalta. Jos ihminen kokee tulleensa oikeudenmukaisesti kohdelluksi, hän 
pystyy hyväksymään itselleen epäedullisemmankin lopputuloksen ja luottamaan jatkossa
kin paremmin viranomaisiin (ks. luku 3.2.1).

Lapseen kohdistuvan väkivaltarikostutkinnan myötä vanhemmat joutuivat päästä
mään elämäänsä joukon eri organisaatioissa työskenteleviä viranomaisia. Organisaatioiden 
tavat toimia todentuivat konkreettisesti organisaatioiden työntekijöiden ja vanhempien 
välisissä asiakassuhteissa. Näinkin sensitiivisen asian ja tilanteen käsittelyltä vaaditaan eri
tyistä herkkyyttä ja monenlaista ymmärrystä käsillä olevasta ilmiöstä ja sen vaikutuksista. 
Tutkimukseni tulokset ovat yhdenmukaisia tutkimusraportissa esiin nostamieni tutki
mustulosten kanssa (ks. luku 3.2.2). Tämän kaltaisissa sensitiivisyyttä edellyttävissä pro
sesseissa kokemus osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta sekä arvostavasta kohtelusta ovat 
olleet tärkeitä tekijöitä, joiden pohjalta voi syntyä kokemus hyvin ja oikeudenmukaisesti 
toteutetusta prosessista (Bonach ym. 2010; Jones ym. 2007; Jones ym. 2010; Plummer & 
Eastin 2007a & b; Rasmusson 2011; Tyler 1997). Tutkimuksessani vanhemmat kertoivat 
kokemuksistaan viranomaisprosesseista sekä vuorovaikutuksellisten tekijöiden että jär
jestelmän toiminnan kautta. Vuorovaikutuksellisina elementteinä olivat kohtelun sekä 
osallisuuden teemat. Kokemuksiin vaikuttavia järjestelmätekijöitä olivat viranomaisten 
ammattitaitoon sekä prosessiin kuluneeseen aikaan liittyvät tekijät. Vanhemmat kertoivat 
hyvistä kokemuksistaan erityisesti siitä, miten heidät oli kohdattu tilanteessa ajattelevana 
ja tuntevana ihmisenä tilanteesta ja asemasta huolimatta. Prosessuaalisen oikeudenmukai
suuden elementit ovat tärkeitä siis riippumatta siitä, mistä asemasta vanhempi tutkinta
prosessiin tulee.
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Kuten todettu, tämänhetkiset suomalaiset institutionaaliset käytännöt käsittelevät 
 monenlaisia väkivaltaepäilyjä ja niiden myötä ihmisiä eri tilanteissa ja asemissa. Vaikka
kaan rikostutkinnallinen toiminta sinänsä ei määrity auttamiseksi, ei auttamiseen tähtää
vien elementtien tuomista prosessiin voida sulkea täysin pois silloin kun kyseessä on lapseen 
kohdistuvan väkivallan tapainen rikosepäily. Toimenpiteiden kohteena olevien ihmisten 
kokemuksilla on merkitystä myös laajemmin. Oikeudenmukaiseksi koetun viranomais
toiminnan avulla rakennetaan ja luodaan myös kokemusta laajemmasta institu tionaalisesta 
luottamuksesta (Heino 2015; Honkanen ym. 2018). Tutkimuksessani vanhemmat kertoi
vat kokemuksiinsa pohjautuvasta luottamuksen murenemisesta erityisesti tilanteissa, joissa 
heidän äänensä ei ollut tullut kuuluviin ja he kokivat tulleensa yhteiskunnan tasolta sivuu
tetuksi ja mitätöidyksi. Jos vanhempi ei kokenut tulleensa vakavasti otetuksi, sillä saattaa 
olla kauaskantoisia seurauksia siihen, miten hän jatkossa suhtautuu viranomaisiin. Johan
na Hurtig ja Merja Laitinen (2006) kirjoittavat, että ihmisestä välittäminen on auttamisen 
perusedellytys, ja sen myötä voidaan ennaltaehkäistä epäluottamuksen, välinpitämättö
myyden ja mitätöinnin kokemuksia auttamissuhteessa. Järjestelmä tason olisi tunnistettava 
oma eettinen ja sosiaalinen vastuunsa sekä kehitettävä välittämisen kulttuuria hallinnollis
ten ja toimenpidekeskeisten käytäntöjen vastapainoksi.

Tutkimukseni yhtenä johtopäätöksenä totean, että oikeudenmukaisuuden kokemus 
on tärkeää vanhemmille niin henkilökohtaisena asiana kuin koettuna luottamuksena 
instituutioita kohtaan. Tähän asiaan pitäisi kiinnittää huomiota viranomaiskäytäntöjä 
kehitettäessä. Erityisen tärkeää tämä on prosesseissa, joihin osallistumista ihminen ei ole 
lähtökohtaisesti voinut valita, kuten usein juuri rikostutkintaprosessi on. Myöskään toi
menpiteen kohteena olevan henkilön asema rikostutkinnassa ei ole määrittävä tekijä, vaan 
näillä kokemuksilla oli merkitystä yhtä lailla epäillyille kuin eiepäillyn asemassa oleville 
vanhemmille. Kaikkien näiden asioiden parissa toimivien ammattilaisten pitäisi olla tie
toisia elementeistä, jotka synnyttävät oikeudenmukaisuuden kokemusta, jotta niitä osaisi 
ottaa paremmin huomioon omassa toiminnassaan.

Rikosluonteisuuden vaikutus koettuun

Tämä tutkimus osoittaa, että tutkittavien asioiden selkeys vaikutti siihen, miten oikeuden
mukaiseksi prosessissa mukana olevat vanhemmat kokivat viranomaistoiminnan. Jos asia, 
jota selvitettiin, oli selkeimmin määriteltävissä rikosluonteiseksi asiaksi, näissä tilanteissa 
ja prosesseissa ammattilaiset pystyivät helpommin asettamaan ihmiset eri asemiin kuten 
epäillyn tai eiepäillyn ja uhrin ja/tai asianomistajan asemiin. Sen myötä asian selvittämi
seen liittyvissä viranomaiskäytännöissä tapahtuvat kohtaamiset olivat tarkemmin mää
riteltyjä ja strukturoituja. Ammattilaiset pystyivät tarjoamaan apua ja toimimaan uhri
sensitiivisellä tavalla kenties helpommin, kun roolijaot olivat selvemmät. Tämänkaltaisissa 
prosesseissa vanhemmat kertoivat saaneensa äänensä kuuluviin, ja heillä oli myös eniten 
kokemusta erilaisista osallisuutta rakentavista tekijöistä näissä prosesseissa. Vanhemmat 
kokivatkin tulleensa vakavasti otetuiksi prosessissa.
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Edellä sanotun perusteella voi johtopäätöksenä todeta, että tässä tutkimuksessa kuva
tut institutionaaliset käytännöt kykenevät vanhempien näkökulmasta parhaiten vastaa
maan niihin tilanteisiin, joissa lapseen kohdistuu selkeimmin rikosluonteiseksi määritel
tävää väki valtaa. Ihmistyön organisaatiot (Hasenfeld 1983) ikään kuin toimivat parhaiten 
yhteen, kun tilanne on selkeä ja näin ollen jokainen viranomainenkin tietää ja tunnistaa 
paikkansa viranomaisyhteistyön kentässä parhaiten. Kuitenkin myös sellaisissa kokemuk
sissa, jotka tulkitsin pääsääntöisesti positiivisiksi, tuli esiin puutteita. Analyysini toi esiin 
yhtäältä puutteita rakenteissa kuten viranomaisyhteistyön sujuvuudessa ja resursseissa, 
toisaalta ammattilaisten tiedoissa ja taidoissa myös vanhempien näkökulmasta paremmin 
sujuneissa prosesseissa. Lähtökohtaisesti siis suomalainenkaan viranomaisyhteistyöhön 
perustuva toimintakäytäntö ei takaa esimerkiksi sitä, etteikö perheenjäsenten tarvitsisi 
kuormittua useilla viranomaiskohtaamisilla lapseen kohdistuvan väkivallan epäilyn tut
kintaprosessissa.

Silloin, kun kyseessä olivat moraalisesti ja rikosluonteisesti epäselvemmät sekä kiistan
alaisemmat tilanteet, olemassa olevat käytännöt eivät pystyneet selvittämään niitä van
hempien näkökulmasta riittävästi tai tarkoituksenmukaisin käytännöin. Vanhemmat 
kuvasivat selvittämisprosessin aiheuttaneen monia haitallisiakin seurauksia perheen elä
mään näissä tilanteissa. Rikostutkinnallista järjestelmää haastoivat yhtäältä vanhemman 
lapseensa kohdistama kuritusväkivalta ja toisaalta epäselvät tilanteet, joihin liittyi monen
laista historian painolastia kumuloituneiden ongelmien (Honkanen ym. 2018) muodossa. 
Tämänkaltaisissa tilanteissa vanhemmat kokivat olevansa omaa rataansa kulkevien viran
omaisprosessien armoilla vailla mahdollisuuksia vaikuttaa itse tilanteen kulkuun, ja pro
sessit olivat usein pitkäkestoisia, eikä niiden aloittamisesta ja etenemisestä ollut saatavilla 
tarpeeksi tietoa.

Erityisesti lasten lähivanhemmat kuvasivat rikostutkintaprosessin epätarkoituksen
mukaisuutta kuritusväkivaltatapauksissa. Lievimmissä epäilytilanteissa sekä vanhemmat 
että asiaa tutkivat viranomaiset saattoivat jopa jakaa näkemyksen, että kyseessä ei olisi 
niinkään rikosoikeudellisesti selvitettävä asia vaan ennemminkin tilanteessa palvelisi tuen 
ja avun tarjoaminen vanhemman haitallisen toiminnan purkamiseksi. Tämä näkyi esimer
kiksi siten, että asian käsittely ja jopa aloittaminen poliisissa kesti ajallisesti pitkään, eikä 
sitä näin ollen tulkittu kovin vakavaksi rikosepäilyksi. Näiden lievempien väkivaltaepäily
jen kohdalla nouseekin esiin näkökulma siitä, miten tarkoituksenmukaista vanhemman 
kokeman raskaan viranomaisprosessin käynnistäminen ja läpivieminen oli, jos sen seurauk
sena perhe vain uupui entisestään, eikä saanut tarvitsemaansa apua ja tukea siihen tilantee
seen, johon apua alun perin haettiin. Kirjoitin luvussa 2.2.1 siitä, miten ammattilaisten 
menettelytavat eroavat riippuen siitä, käsitelläänkö asiaa virallisemmissa oikeudenkäyn
tiinstituutioissa vai sellaisissa instituutioissa, joissa asioita lähestytään intressi näkökulman 
kautta (Ervasti 2017). Muodollinen rikosoikeudellinen käsittely ei välttämättä sitouta ih
misiä muutokseen samalla tavalla kuin jos asiaa käsiteltäisiin muutokseen pyrkivällä työs
kentelyllä sellaiseen tarkoitetuissa instituutioissa. Voisiko siis olla mahdollista, että näissä 
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tilanteissa ihmisiä rikostutkintaa paremmin sitouttavat ratkaisut kuten tukitoimien tar
joaminen voisivat loppujen lopuksi olla enemmän lapsen edun mukaisia kuin muodollinen 
rikosoikeudellinen käsittely. Ainakin jos rikostutkinnallisella lähestymistavalla koroste
taan lapsen oikeudellisten tarpeiden toteutumista, on näissä tilanteissa vaarana, että lapsen 
muut kuten suojelulliset ja hoidolliset tarpeet eivät täysimääräisesti toteudu.

Tässä tutkimuksessa olen useaan otteeseen viitannut Suomessa esiintyvään matalaan 
kynnykseen, mitä tulee lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen ilmoittamiseen ja rikostut
kinnalliseen selvittämiseen. Lainsäätäjän tarkoitus on ollut hyvä, lapsen yksilöoikeuksien 
korostaminen ja viranomaistoiminnan yhdenmukaistaminen aikaisempaan käytäntöön 
nähden, jotta tilanteisiin päästäisiin pureutumaan heti niiden tultua ilmi eikä yksittäi
nen työntekijä käyttäisi liikaa harkintavaltaa näissä tilanteissa. Lakiuudistuksilla voi olla 
myös odottamattomia sivuvaikutuksia sekä nollavaikutuksia, millä tarkoitetaan sitä, että 
aiotut vaikutukset eivät toteudu. Symbolisella lainsäädännöllä pyritään antamaan vies
ti, että  havaittuun ongelmaan on puututtu, mutta sillä ei edes odoteta olevan todellisia 
vaikutuksia. (Ervasti 2017, 55–61.) Niin kauan kuin esimerkiksi poliisien resursointia ei 
tarkastella tästä näkökulmasta, on vaarana, että tämä lapsen oikeuksia korostava lasten
suojelulain muutos jää tältä osin symboliseksi ja sen alkuperäiset tavoitteet toteutumatta. 
Jos yhteiskunta ja sen instituutiot ottavat itselleen jopa liikaa tai vääränlaisia tehtäviä, se 
voi kääntyä loppujen lopuksi itseään vastaan ja tuottaakin enemmän haittaa kuin hyötyä. 
Tutkimukseni havaintona on, että nykykäytännöt eivät itsestään selvästi tuota vanhem
pien näkökulmasta perheiden elämään pelkkää hyvää, vaikka se olisi alun perin ollutkin 
käytäntöjen luomisen ja kehittämisen tarkoituksena5.

Kuritusväkivallan käsittelyn lisäksi lapseen kohdistuvan väkivaltaepäilyn selvittämi
seen viritettyä järjestelmää haastoivat monimutkaiset tilanteet, joissa oli vanhempien vä
lisiä erimielisyyksiä lapsen huoltajuuteen ja tapaamisiin liittyen. Mahdollisesti tilanteissa 
oli myös vanhempien välistä väkivaltaa ja sen sekä huoltajuuskiistojen aiheuttamia viran
omaisprosesseja. Vanhemmat kokivat väkivaltarikostutkintaprosessissa suoranaisia mitä
töimisen kokemuksia, kun vanhemman huolet sivuutettiin. Huoli lapsesta saattoi herätä 
eronneelle vanhemmalle tilanteessa, jossa lapsi palasi toisen vanhemman luota, ja vanhem
pi epäili esimerkiksi lapsen puheiden tai käyttäytymisen perusteella toisen vanhemman 
kohdelleen lasta jollakin tavalla kaltoin. Mitätöinnin kokemuksiin johti viranomaisten 
tapa kyseenalaistaa vanhemman huoli tilanteessa ja summata sen johtuvan eronneiden 
vanhempien riitaisista väleistä. Kuitenkaan edes väkivaltaväitteen ajoittuminen huolto
riitaajankohtaan ei saisi automaattisesti johtaa näin suoraviivaiseen tulkintaan, sillä taus
talla voi olla monia epäilyn syntyä selittäviä tekijöitä, eikä epäilyn todenperäisyyskään aina 
ole poissuljettua (Jaffe ym. 2008). Tämänkaltaisissa tilanteissa, joissa ongelmat olivat jo 
vuosien ajan kumuloituneet, viranomaisetkaan eivät välttämättä tienneet, mikä olisi oikea 
tapa toimia. Vanhemmat kuvasivat muun muassa sitä, miten asiaa oli siirretty eri viran

5 Lapsen oikeuksien syvempi tarkastelu jää tässä tutkimuksessa sivuun, sen näkökulman tarkastelu vaatisi 
toisenlaista aineistoa.
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omaistahosta toiseen ja lopullinen vastuu esimerkiksi lapsen turvallisuudesta saattoi silti 
kaatua lähivanhemmalle, sillä viranomaiset eivät tukeneet vanhempaa tällaisessa tilantees
sa. Tästä taas aiheutui syyllisyyttä vanhemmalle, kun hän ei itsekään kyennyt suojelemaan 
lastaan. Tämän kaltaista tilannetta olenkin kuvannut tässä tutkimuksessa yhtenä vanhem
muuden paradoksina (ks. luku 6.3).

Aineistossa puhuttiin myös vieraannuttamisen kokemuksista. Yhtäältä epäillyt van
hemmat kokivat, että lapsen toinen vanhempi oli tehnyt ilmoituksen epäillystä väki
vallasta vieraannuttaakseen lapsen hänestä. Toisaalta myös eiepäillyt vanhemmat käytti
vät vieraannuttamisen käsitettä. Heidän kokemuksensa mukaan heidän saattoi olla pakko 
noudattaa lapsen ja toisen vanhemman välisiä tapaamissopimuksia, vaikka he epäilivätkin 
toisen vanhemman käyttävän väkivaltaa lapseen. He ajattelivat, että jos he eivät olisi nou
dattaneet tapaamissopimusta, heitä olisi syytetty vieraannuttamisesta. Vieraannuttamisen 
määrittely on vaikeaa, sillä sille ei ole yhtä hyväksyttyä määritelmää (HäkkänenNyholm 
2010), eikä sitä ole määritelty Suomessa rikokseksi. Olen luvussa 2.2.2 esittänyt yhden Heli
nä HäkkänenNyholmin (2010; 2017) määritelmän vieraannuttamisesta. Sen mukaan vie
raannuttaminen on erotilanteessa esiintyvää toisen vanhemman prosessinomaista käyttäy
tymistä, jonka seurauksen lapsen ja toisen vanhemman vuorovaikutussuhde vaikeutuu tai 
jopa katkeaa kokonaan. Kaiken kaikkiaan ilmiönä vieraannuttamisella on haasteellinen 
historia. Erityisesti yhdysvaltalaisessa tutkimuskeskustelussa kiistellään siitä, minkälaises
ta ilmiöstä on kyse. Joidenkin tutkijoiden mielestä kyseessä on täysin ideologinen ilmiö, 
jota ei voi diagnosoida, vaikka sellainen diagnoosi (parental alienation syndrome) Yhdys
valloista löytyykin (Clemente & PadillaRacero 2016).

Alun perin vieraannuttamisen käsite on saanut alkunsa huoltoriidan yhteydessä tilan
teessa, jossa isän väitettiin käyttäneen lastaan seksuaalisesti hyväkseen. Suurimmassa osassa 
huoltoriitatapauksia, joissa vieraannuttamisen käsitettä käytetään, on mukana myös väit
teitä joko lapseen kohdistuneesta tai muusta lähisuhdeväkivallasta. Vieraannuttaminen on 
vakavaa henkistä väkivaltaa, mutta myös ilmiönä harvinainen, joten ennen sen toteamista 
pitäisi sulkea pois muut väkivallan muodot ennen kuin tehdään oletus, että vieraannut
taminen on syy, minkä vuoksi lapsi ei esimerkiksi halua tavata tai olla yhteydessä toiseen 
vanhempaansa. Huoltoriitatilanteissa lapseen kohdistunut väkivalta jää helposti huomioi
matta silloin, kun vieraannuttaminen on nostettu esiin, joten oikeuden päätökset voivat 
asettaa lapsen potentiaaliseen vaaraan. (Meier 2009; Shaw 2019.) Lastaan suojelemaan 
pyrkivän vanhemman toiminnan tulkitseminen vieraannuttamiseksi ilman perusteellista 
selvittämistä voi pahimmillaan johtaa jopa lapsen sijoittamiseen pois häntä suojelemaan 
pyrkivän lähivanhemman luota (Shaw 2019).

Helinä HäkkänenNyholm (2017) on tarkastellut huoltoriitojen oikeudenkäynneissä 
kahta usein rinnakkain ilmenevää ilmiötä eli vieraannuttamista ja vainoa. Yleisintä on, 
että nämä molemmat käsitteet esiintyvät samoissa tapauksissa siten, että vainon uhri kokee 
pyrkivänsä suojelemaan lastaan väkivaltaiseksi kokemaltaan entiseltä puolisolta. Vanhem
pi, joka on esittänyt vieraannuttamisväitteen, ei näe omassa toiminnassaan mitään väärää. 
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Eron jälkeinen vaino on käsitteenä suhteellisen tuore suomalaisessa keskustelussa. Ilmiönä 
se on tunnistettu, mutta sen sanoittamisen vaikeus on vaikeuttanut myös avun saamis
ta. Myös vainotilanteet voivat näyttäytyä ammattilaisille ristiriitaisina, koska osapuolten 
näkemykset ovat usein keskenään erilaisia ja siten ristiriidassa, ja osin asiat voivat olla epä
varmoja. Tämä voi aiheuttaa työntekijässä epäröintiä. (Nikupeteri & Laitinen 2017.) Suo
messa vaino, toisin kuin vieraannuttaminen, on myös kriminalisoitu vuonna 2014 (rikos
laki 39/1889, 25:7a§). Laissa vainoaminen määritellään toistuvaksi uhaksi, seuraamiseksi, 
tarkkailemiseksi tai yhteydenotoksi, joka tehdään siten, että se on omiaan aiheuttamaan 
vainotulle pelkoa tai ahdistusta. Tutkimusaineistossani vanhemmat eivät käyttäneet vai
non käsitettä, mutta joissakin tilanteissa vanhempien kokemukset ja tunnetilat viittasivat 
entisen puolison vainoamiseksi määriteltävään käyttäytymiseen.

Nämä lapseen kohdistuvan väkivallan selvittämisen käytäntöjä haastaneet monimut
kaiset tilanteet olivat tutkimuksessani vanhempien näkökulmasta sellaisia, jotka olisivat 
vaatineet enemmän ammattilaisten paneutumista asian selvittämiseen. Vanhemmat koki
vat myös, että viranomaisilla ei ollut riittävästi tietoa ja ymmärrystä näistä edellä kuvatuis
ta väkivallan eri ilmiöistä kuten huoltoriidoista, vainosta, vieraannuttamisesta ja muusta 
lähisuhdeväkivallasta, joilla on vaikutusta ihmisten toimintaan. Johtopäätöksenä onkin 
se, että mitä monimutkaisemmasta ja siten rikosluonteisesti epäselvemmästä tilanteesta 
vanhempien kuvaamana oli kyse, ammattilaiset vetäytyivät vastuusta ja kukin viranomais
taho pyrki siirtämään asian hoitamisen jollekin toiselle taholle. Vanhempien näkökulmas
ta siis sekä lapsen oikeudelliset, suojelulliset että hoidolliset tarpeet jäivät huomioimatta 
ja vastaamatta viranomaistoiminnassa. Joko työntekijöiden ammattitaito, resurssit tai 
molemmat eivät riittäneet tavoittamaan asian moniulotteisuutta ja siten erilaisia tilantee
seen johtaneita syitä ja ilmiöitä ei selvitetty riittävästi. Kuitenkin juuri näissä tilanteissa eri 
alojen ammattilaisten pitäisi pyrkiä toimimaan yhteistyössä ja selvittämään tilanne mah
dollisimman perusteellisesti. Ilman tätä tilanteet todennäköisesti vain monimutkaistuvat 
entisestään ja joidenkin perheiden kohdalla suurin osa lasten lapsuudesta voi kulua siihen, 
että he ovat eri viranomaisprosessien kohteena ilman, että tilanteeseen tulee muutosta.

Lapseen kohdistuva väkivaltaepäily kriisitilanteena ja vieraana perheessä

Kun lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen rikostutkintaprosessia tarkasteltiin vanhempien 
henkilökohtaisten kokemusten näkökulmasta, lapseen kohdistuva väkivaltaepäily näyttäy
tyi tutkimukseni perusteella vanhemmille jonkinasteisena kriisinä, joka aiheutti monen
laisia tunteita ja vaikutti heidän toimintakykyynsä. Tämä tulos saa vahvistusta joistakin 
aikaisemmista tutkimuksista. Vanhemmille voi tuottaa stressiä myös se, jos lapsen seksuaa
lisesta hyväksikäytöstä epäillään perheen ulkopuolista henkilöä (Elliot & Carnes 2001). 
Erityisesti tilanteissa, joissa vanhemman kyky suojella lastaan on joutunut kyseenalaiste
tuksi, varsinkin jos epäiltynä on ollut vanhemman itsensä valitsema kumppani, vanhem
mat ovat kuvanneet tunteneensa syyllisyyttä (Plummer & Eastin 2007a & b; Väyrynen & 
Laitinen 2011). Kaiken kaikkiaan lapseen kohdistunut väkivaltaepäily voi herättää monen
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laisia tunteita, sitä voidaan kuvata myös suruprosessin kaltaiseksi: alun shokin ja epäuskon 
jälkeen tilanne voi herättää esimerkiksi vihaa tekijää kohtaan ja epätoivon tuntemuksia, 
toisaalta jotkut vanhemmat näkevät tilanteessa myös toivoa prosessin edetessä. Voimak
kaat tunteet voivat joko lamauttaa tai lisätä toimintakykyä. (Bux ym. 2016; Søftestad & 
Toverud 2012.) Tutkimukset osoittavat, että vanhemman hämmennys ja huoli saattavat 
vaikeuttaa heidän kykyään huolehtia lapsestaan prosessin aikana (Ks. Jones ym. 2007; 
 Jones ym. 2010; Plummer & Eastin 2007b).

Tutkimukseni tulokset saavat vahvistusta joistakin aiemmista tutkimuksista myös sen 
osalta, että lapseen kohdistuva väkivaltaepäily voi muuttaa suhteita vanhemman ja lapsen 
välillä. Vanhemman suhde omaan lapseen voi olla yhtä aikaa sekä kuormittava että voi
maannuttava. Äidin ja lapsen välinen suhde voi esimerkiksi lähentyä yhteisen koetun krii
sin myötä, toisaalta äiti on voinut jäädä epäilyn myötä hyvin yksin tilanteessa, erityisesti jos 
epäiltynä on hänen oma puolisonsa. (Plummer & Eastin 2007b.) Epäillyn asemassa olevat 
vanhemmat ovat kuvanneet konkreettisesti katkenneita suhteita lapsiinsa epäilyn myötä. 
Yhtä lailla suhde on voinut saada uusia muotoja, esimerkiksi valvottujen tapaamisten muo
dossa. Heillä on ollut huolta myös siitä, että lapsi altistuisi vääristyneelle informaatiolle, 
kun he eivät itse ole voineet olla tekemissä lapsen kanssa, kuten myös muun muassa Siri 
Søftestad ja Ruth Toverud (2012) ovat omassa tutkimuksessaan todenneet.

Ihmiset voivat kokea samankaltaisen kuormittavan elämäntapahtuman monin eri 
tavoin. Tapahtuma voidaan yhtäältä kokea hyvinkin traumaattisena, mutta toisaalta on 
mahdollista, että tapahtuneet asiat arvioidaan voitetuksi vaikeudeksi, joka on vahvistanut 
ja voimaannuttanut kokijaa. (Juhila 2018.) Tutkimuksessani jotkut vanhemmista kokivat 
väkivaltarikostutkintaprosessin ja siihen johtaneet tapahtumat kokemuksena, jonka jäl
keen koko perhe oli entistäkin vahvempi, kun taas toisille prosessiin johtaneet ja siihen 
liittyvät asiat olivat erittäin traumatisoivia ja tutkimushaastatteluhetkellä vielä käsittele
mättömiä. Joka tapauksessa tilanne oli ollut kuormittava ainakin hetkellisesti, mutta jos 
prosessi oli sujunut nopeasti ja vanhempi pystyi tarkastelemaan sitä tutkimushaastattelu
hetkellä etäämmältä, vanhempi saattoi havaita prosessilla olleen positiivisiakin vaikutuk
sia.

Kirjoitin luvussa 3.1.1 siitä, miten lapseen kohdistuva väkivaltaepäily ja sen seuraukse
na alkaneet viranomaistoimet voisi myös tulkita ”vieraaksi perheessä”: perheeseen ilmestyi 
jotakin, joka ei sinne kuulunut. Perheen tavat reagoida vieraaseen voivat vaihdella: sitä voi
daan lähestyä ja pyrkiä elämään sen kanssa, tai sitten sitä pyritään välttelemään (Jallinoja 
2009b; Smart 2011). Tutkimuksessani vanhemmat kertoivat omista selviytymiskeinoistaan 
sellaisten teemojen kautta, joiden myötä vahvistuu ajatus siitä, että lapseen kohdistuvas
ta väkivallasta ja siihen liittyvistä viranomaistoimista voidaan puhua vieraana perheessä. 
Vanhemmat joko käsittelivät asiaa eri tahoissa tai he pyrkivät välttelemään sitä aktiivisesti. 
Asian välttely saattaa olla yksi traumaoire (esim. Laajasalo & Peltonen 2021), ja siten se on 
ymmärrettävä reaktio kuormittavaan ja traumatisoivaan tilanteeseen. Trauman kokenut 
ihminen tyypillisesti pyrkii välttämään sekä tapahtumapaikkaa että tapahtuman ja siitä 
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muistuttavien asioiden ajattelua. Välttely on kuitenkin pitemmällä tähtäimellä haitallista, 
sillä välttelemällä ei ole mahdollista saada korjaavaa kokemusta, ja asiasta yli pääseminen 
voi siten olla hitaampaa ja vaikeampaa. (Emt.) Mitä voimakkaammin traumamuistoja py
ritään välttämään, sitä voimakkaammin tapahtuma ja muut negatiiviset asiat tunkeutuvat 
mieleen (Dagleish ym. 2008; Geraerts ym. 2007).

Lapsiin kohdistuva väkivaltaepäily ja sen selvittäminen kuvautuivat vanhempien kerto
muksissa kuormittavan kriisitilanteen lisäksi salaisuudeksi ja yksityiseksi asiaksi. Tällä oli 
vaikutusta siihen, miten asiasta puhuttiin tai ei puhuttu eri tahoille. Tässä tutkimuksessa 
kutsun näitä toimintamalleja perhesalaisuuksiksi omina valintoina (ks. Jallinoja 2009b; 
Rober ym. 2012). Vanhemmat tekivät valintojaan asiasta puhumisen suhteen esimerkiksi 
perustuen siihen, keneltä he uskoivat saavansa ymmärrystä ja tukea asiaan (ks. Vangelisti 
ym. 2010). Esiin nostamani aikaisempi tutkimus osoittaa, että tällaisissa tilanteissa saate
taan kääntyä oman verkoston puoleen, mutta voi myös olla, että verkostoa ei haluta kuor
mittaa asialla (Laitinen & Väyrynen 2011; Søftestad & Toverud 2012). Ei ole myöskään it
sestään selvää, että kaikkiin ihmisiin voitaisiin tällaisessa tilanteessa luottaa. Mahdollinen 
positiivinen vaikutus perheenjäseneen saattaa johtaa siihen, että perhesalaisuus tuodaan 
yleisempään tietoon (Vangelisti ym. 2010). Tutkimukseni vanhemmista he, jotka olivat 
itse aktiivisesti saattaneet lapseen kohdistuneen väkivaltaepäilyn viranomaisten tietoon, 
tekivät sen saadakseen apua lapselleen tai ylipäänsä haastavaan tilanteeseen. Muutoin van
hemmat olivat varovaisia puhumaan asiasta perheen ulkopuolisille sen yksityisen luonteen 
vuoksi, ja mahdollisen stigmatisoitumisen pelko esti heitä myös puhumasta asiasta kovin 
laajasti.

Yksityisyyden suojaamista pidetään lähtökohtaisesti hyvänä lähestymistapana sensi
tiivisten asioiden yhteydessä, mutta liiallisella salailukäyttäytymisellä voi olla negatiivisia 
vaikutuksia perhesuhteisiin ja kommunikaatioon (Rober ym. 2012). Tässä tutkimuksessa 
rikostutkintaprosessi tuotti perhesalaisuutta omien valintojen lisäksi myös institutionaali
sina käytäntöinä. Omina valintoina vanhemmat tekivät juuri edellä kuvattuja rajauksia sen 
suhteen, kenelle ja miten asiasta puhuttiin. Tutkintaprosessin aikana vanhemmat saivat 
myös viranomaisilta useita ohjeistuksia siitä, miten asiasta ei pitäisi puhua tutkintatoimien 
ollessa käynnissä, jotta tutkinnan suorittaminen mahdollisimman hyvin ja luotettavasti 
ei vaarantuisi. Tämänkaltaiset ohjeistukset tuottivat institutionaalista perhesalaisuutta 
ja haastoivat perheenjäsenten keskinäistä kommunikaatiota. Instituutioiden ohjeistuksil
la aiheutettiin hämmennystä ja poikkeuksellista käyttäytymistä perhe ja läheissuhteissa, 
kun vanhemmat joutuivat salaamaan asioita lapsiltaan ja muilta läheisiltään sekä joissa
kin tilanteissa jopa valehtelemaan esimerkiksi lapsen toiselle vanhemmalle lapsen tapaa
misten peruuntumisesta. Lapsen ja vanhemman välinen kommunikaatio saattoi myös 
muuttaa muotoaan, erityisesti jos perheessä oli totuttu avoimeen vuorovaikutukseen per
heenjäsenten kesken. Institutionaalisen perhesalaisuuden teeman kaltaisia asioita on tullut 
esiin myös aikaisemmassa tutkimuksessa, jossa viranomaiset ovat rakentaneet ohjeistettua 
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 äitiyttä esimerkiksi kieltämällä puhumasta lapsen kanssa epäilyyn liittyvistä asioista tut
kinnan aikana (Laitinen & Väyrynen 2011; Plummer & Eastin 2007b).

Edellä todetun pohjalta on erittäin tärkeää, että lapseen kohdistuvan väkivallan epäily 
ja sen aiheuttama rikostutkintaprosessi ymmärrettäisiin vanhempaa kuormittavaksi kriisi
tilanteeksi vanhemman rikostutkintaan liittyvästä asemasta huolimatta. Myös perhe
suhteiden toisiinsa kietoutumisen ymmärrys olisi välttämätöntä: kun puhutaan lapseen 
kohdistuvasta väkivallasta, pitäisi huomioida lapsen lisäksi hänelle tärkeät aikuiset ja tukea 
heidän jaksamistaan tilanteessa. Viranomaisten pitäisi siksi pyrkiä kohtaamaan erityisesti 
rikosepäilytilanteessa olevia lapsia ja heidän lähivanhempiaan uhrisensitiivisellä tavalla, 
jotta heillä olisi mahdollisuus saada apua ja tukea sekä tapahtuman käsittelyyn että epäi
lyn myötä alkaneiden viranomaisprosessien läpivientiin (ks. Kainulainen & Saarikkomäki 
2014, 4–5).

Perheenjäsenille pitäisi olla tarjolla apua ja tukea akuuttiin kriisiin tilanteen käsittele
miseksi ja psykoedukatiivisten kohtaamisten mahdollistamiseksi heti epäilyn herättyä ja 
tutkinnan käynnistyttyä. Psykoedukaatiolla tarkoitetaan työskentelyä, jossa ihmiselle tar
jotaan ymmärrystä tapahtuneiden asioiden yhteydestä hänen hyvinvointiinsa, ajatteluunsa 
ja tunteisiinsa (ks. esim. Peltonen 2018). Tilanteen normalisoinnilla ja legitimoinnilla voi
daan tukea kuormittavassa elämäntilanteessa olevaa henkilöä. Ihmiselle kerrotaan, että hä
nen reagointinsa on normaalia kyseisessä kuormittavassa elämäntilanteessa ja vahvistetaan 
sitä ajatusta, että kyseiset reaktiot ovat seurausta juuri näistä elämäntapahtumista. Myös 
ymmärrys asian ja tilanteen yksityisestä luonteesta olisi tärkeää erityisesti avun tarjoamisen 
näkökulmasta. Ammattilaisten olisi pystyttävä tarjoamaan vanhemmille tietoa erilaisten 
selviytymiskeinojen mekanismeista kuten välttelykäyttäytymisen haitallisuudesta ja huo
lehtia, että vanhemmalla on pääsy ammattiavun piiriin asian käsittelemiseksi, sillä läheis
verkoston puoleen kääntyminen ei ole aina vaihtoehto eikä välttämättä yksinään riittävä.

Läpileikkaavana teemana vanhempien kertomuksissa kulki rikostutkintaprosessiin 
kulunut aika. Sillä oli merkitystä lähes kaikkeen koettuun. Rikostutkintaprosessit näyt
täytyivät ikään kuin välitilana, jossa odotettiin jotakin, jotta voitiin päästä seuraavaan 
vaiheeseen. Vanhemmat kokivat, että nopeat prosessit olivat kestonsa puolesta pääasias
sa helpottavia, kun asia selvitettiin nopeasti ja siten asiassa ja elämässä päästiin sen myötä 
eteenpäin. Pitkäkestoisissa prosesseissa elämä oli ikään kuin ”löyhässä hirressä roikku
mista” ja odottelua, mikä ei edesauttanut yksilön toimintakykyä ja selviytymistä. Mikko 
Mänty saari ja Tarja Pösö (2013) kirjoittavat, että palveluilla on palveluprosessin aika ja sosi
aalityöllä asiakassuhteen ja ammatillisen työprosessin aika. He esittävät kysymyksen, mikä 
on asiakkaan arjen aika. Tutkimukseni tuo tämän aikajänteen tarkastelun myötä uutta 
tietoa siitä, miten vanhemmat kokevat eri pituiset viranomaisprosessit ja miten prosessit 
erityisesti pitkittyessään lisäävät sen kuormittavuutta. Tutkimukseni havaintona on, että 
lapseen kohdistuvan väkivaltarikosepäilyn tutkintaprosessiin päätyvät vanhemmat joutui
vat asettumaan eri instituutioiden ja niiden työntekijöiden sanelemaan ja määrittämään 
aikaan joutuen mukauttamaan oman arjen aikansa siihen.
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Koska aina tulee olemaan lapseen kohdistuvan väkivallan tilanteita, joiden rikostutkin
ta on tehtävä, on rikosoikeudellisten prosessien viiveisiin kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Jotkut vanhempien kokemat perhe ja läheissuhteisiin sekä heihin itseensä aiheutuneet 
seuraukset eivät ole kokonaan vältettävissä, mikäli lapseen kohdistunut väkivaltaepäily 
herää ja sitä ryhdytään rikostutkinnallisesti selvittämään. Tällaisia ovat erilaiset tunteet 
ja toimintakyky sekä muutokset suhteissa, joita olen aiemmin tässä tutkimuksessa kuvan
nut. Kuitenkin moni näistä edellä kuvatuista tekijöistä voisi olla huomattavasti vähemmän 
kuormittava, jos prosessin kesto olisi lyhyempi. Myös instituutiot itse tuottavat toiminnal
laan perhesalaisuutta, jolla on monenlaisia seurauksia perhe ja läheissuhteisiin, kuten olen 
kuvannut. Tästäkin syystä rikostutkinnan nopea eteneminen olisi erittäin tärkeää, jotta 
instituutioiden omalla toiminnallaan aiheuttamat seuraukset eivät prosessin pitkittymisen 
myötä lisäisi sen negatiivisia vaikutuksia.

Erityisesti haluan kiinnittää huomiota siihen, että tutkimukseni perusteella lapsi ja 
epäilty henkilö pyritään pitämään erillään epäilyn selvittämisen ajan hyvin monenlaisissa 
tilanteissa joko viranomaisten tai vanhemman itsensä aloitteesta. Varsinkin jos epäiltynä 
on lapsen toinen vanhempi, on vanhemman ja lapsen suhteen kannalta haasteellista, jos 
asian selvittämisen pitkän keston vuoksi myös suhde on katkolla pitkään. Kyseessä on kui
tenkin tilanne, jossa epäilty henkilö on vasta epäilty, kunnes toisin todistetaan. Näiden ja 
muidenkin perhe ja läheissuhteiden sisällä heräävien väkivaltaepäilyjen kohdalla niiden 
selvittämisaikataulu olisi priorisoitava perhesuhteiden, ei asian rikosluonteisuuden näkö
kulmasta.

Tutkimuksen anti käytännölle ja jatkotutkimusten tarve

Lapsiin kohdistuva väkivalta on ilmiö, johon liittyviä kysymyksiä ei voi ratkaista yhden 
ammattikunnan tai tieteenalan keinoin. Jo jonkin aikaa on tunnustettu ja tunnistettu 
monialaisen ja monitieteisen lähestymistavan välttämättömyys väkivaltailmiöön liitty
viä asioita pohdittaessa ja ratkottaessa. Tämän tutkimuksen pohjalta voi todeta, että jo 
kehitetyt ja käytössä olevat moniammatilliset ja monialaiset käytännöt ovat monella ta
valla toimivia erityisesti selkeämpää lapseen kohdistuvaa väkivaltaa selvitettäessä. Erilais
ten väkivaltaepäilyjen äärellä tarvitaan kuitenkin vaihtelevia ja luoviakin ratkaisuja, kun 
viranomaiskäytäntöjä kehitetään edelleen. Se, mikä toimii tietyissä tilanteissa, ei välttä
mättä olekaan toimiva jossakin toisessa tilanteessa. Tarvitaankin monipuolisen tiedon ja 
ymmärryksen lisäämistä väkivaltailmiön eri puolista kaikissa ammattilaistahoissa, joissa 
näitä asioita käsitellään. Tarvitaan myös viranomaisten jatkuvaa keskinäistä vuoropuhe
lua sekä yleisellä tasolla että tapauskohtaisesti asioita punnittaessa. Mitä haastavampi ja 
monimutkaisempi tilanne on, sitä enemmän tarvitaan eri alojen ammattilaisten jaettua 
tietoa ja osaamista asian hoitamiseksi, ei asian siirtämistä instituutiolta ja ammattilaiselta 
toiselle, jotta lapsen oikeudelliset, suojelulliset ja hoidolliset tarpeet tulisivat arvioiduiksi 
ja huomioiduiksi.
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Sosiaalityön asema jää tutkimuksessani ehkä hiukan pienemmälle huomiolle kuin 
oikeu dellisten toimijoiden, mutta toisaalta tämä vastaa sitä kuvaa, mikä minulla on käytän
nössä asioiden kulusta silloin, kun lapseen kohdistuvaa väkivaltarikosepäilyä selvitetään. 
Lastensuojelullisten tarpeiden arvioinnille voisi olla nykyistä enemmän sijaa erityisesti pe
rinteisimmissä lastensuojelun tilanteissa kuten perheen sisäisissä kuritusväkivalta epäilyissä. 
Näissä tilanteissa näkyy matala ilmoitusvelvollisuuskynnys, eli lastensuojelullista asiaa hoi
detaan myös rikosasiana ja sekä rikostutkintaprosessi että viranomaisten yhteistyö toimi
vat näissä kankeammin ja sattumanvaraisemmin kuin selkeämmissä rikosepäilyissä. Suo
messa ei ole erillistä nimikkeistöä rikoslaissa silloin kun kyseessä on lähisuhdeväkivalta, 
vaan näissä tilanteissa käytetään rikoslain pahoinpitelytunnusmerkistöä, eikä lähisuhteissa 
tapahtunutta väkivaltaa nähdä raskauttavana asianhaarana (Kainulainen & Niemi 2017). 
Siten tämänkaltainen lähestyminen jättää huomioimatta monta tärkeää osaaluetta, joita 
tilanne vaatisi. Vaikka kriminalisointi antaakin vahvan yhteiskunnallisen viestin siitä, että 
väkivalta edes lapsen kasvatustarkoituksessa ei ole hyväksyttävää, vaatii tiivistä viranomais
ten yhteistyön kehittämistä, jotta lapset ja perheet saisivat rikostutkinnasta huolimatta tar
vitsemansa avun tilanteissa, joissa rikostutkinta ei yksin riitä vastaamaan kaikkiin lapsen 
ja perheen tarpeisiin.

Sosiaalityön anti tähän monialaiseen ja ammatilliseen keskusteluun on laajaalainen. 
Koska lapsiin kohdistuvan väkivallan ilmiössä on erityisesti kysymys lasten suojelemisesta, 
tarvitaan sosiaalityön asiantuntemusta ja käytettävissä olevia lapsiperheiden sosiaalityön ja 
lastensuojelun tukitoimia sekä päätöksentekoa rikosoikeudellisen selvittämisen ja päätös
ten rinnalla. Toivon sosiaalityön asemaa vahvistumista nykyisessä käytännössä, sillä vai
kuttaa siltä, että viime vuosien aikana on edetty rikostutkintapainotteisesti ja sosiaalityö 
on se, joka toimii prosessissa poliisin apulaisena. Sosiaalityöltä saatetaan odottaa tutkin
nan mahdollistamista esimerkiksi lastensuojelulakiin (417/2007) perustuvan lapsen sijoit
tamisen muodossa tutkinnan ajaksi. Kuitenkin kaikkien lastensuojelun toimenpiteiden 
pitää perustua lastensuojelulakiin (417/2007), eikä pelkkä rikosepäily itsessään läheskään 
kaikissa tilanteissa riitä sijoittamisen perusteeksi. (Ks. myös EOA 2021.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Barnahushankkeessa (Laajasalo ym. 2020b) on 
jo aiemmin pohdittu kunnallisen sosiaalityön asemaa erilaisten ja monimuotoisten väki
valtaepäilyjen kohdalla. Selkeästi rikosluonteisimmissa tapauksissa sosiaalityön tehtävä 
voisikin olla enemmän palveluohjauksen kaltainen. Tällöin lapsi ja perhe voivat tarvita 
esimerkiksi traumahoitoa, ja sosiaalityön tehtäväksi jäisi varmistaa lapsen ja perheen ohjau
tuminen tarvittavan hoidon piiriin. Lähtökohtaisesti lastensuojelullisissa tilanteissa tuen 
tulisi olla pitkäkestoista ja lapsen tilannetta pitäisi arvioida jatkuvasti (ks. esim. Eriksson 
2017). Tuolloin esimerkiksi systeemisen lastensuojelun tiimimalli voisi olla hyödyksi, sil
lä silloin koordinaatiovastuu olisi lastensuojelulla ja työskentelyyn kutsuttaisiin mukaan 
eri alojen toimijoita tilanteen ja tarpeen mukaan (Laajasalo ym. 2020b). Vaikuttaa myös 
siltä, että sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistukseen jälkeen kynnys lastensuojelun pal
veluiden piiriin pääsemiseksi on entistäkin korkeampi, eikä edes lapseen kohdistunut 



165

väkivalta epäily välttämättä takaa lastensuojelun työskentelyä, vaan asiaa saatetaan lähestyä 
enemmän sosiaalihuoltolain hengen mukaisena palvelutarpeen arviointitilanteena. Tätä 
suuntausta olisi seurattava tarkasti, jotta lastensuojelun tarpeessa olevat lapset ja perheet 
eivät tulisi suljetuksi ulos heitä mahdollisesti auttamaan ja tukemaan pystyvistä palveluista 
ja toimenpiteistä, eikä pitempikestoinen jatkuva lapsen tilanteen arviointi jäisi väkivalta
tilanteissa tekemättä.

Tutkimukseni aineisto oli määrällisesti pieni, mutta toisaalta monimuotoinen. Nämä 
olivat haasteita sen analysoinnille ja raportoinnille. Aloittelevan tutkijan näkökulmasta 
määrällisesti suurempi aineisto olisi ehkä helpottanut aineiston analyysia ja raportointia, 
mutta olen edelleen tyytyväinen, että päädyin valitsemaan juuri vanhempien näkökulman 
tutkimukseeni. Viranomaisten ääntä on kuultu kaiken kaikkiaan enemmän ja kehittämis
työssäkin viranomaisten näkökulmaa ja siitä tuotettua tietoa hyödynnetään aktiivisem
min kuin toimenpiteiden kohteena olevien ihmisten näkökulmaa. Kehittämistyötä tekevä
nä, sosiaalityöntekijän koulutuksen saaneena ihmisenä koen vastuuta siitä, että myös tämä 
näkökulma tulee kuulluksi ja raportoiduksi sekä otetuksi huomioon, kun viranomaiskäy
täntöjä kehitetään.

Tutkimukseni tuo vanhempien näkökulman niihin tilanteisiin, joista ammattilaiset 
monesti puhuvat ”caseina”, tapauksina ja lukumäärinä. Tarkoituksenani on muistuttaa am
mattilaisia ajattelemaan ja huomioimaan, että jokaisen tapauksen takana on useita ihmisiä, 
joiden elämään näillä viranomaisten interventioilla on monenlaisia seurauksia. Nämä ta
paukset ovat myös hyvin monimuotoisia, ja ne vaativat monenlaista ymmärrystä ja osaa
mista ammattilaisilta, jotta niitä ei niputettaisi vain tiettyihin kategorioihin ja käsiteltäisi 
ja hoidettaisi sen mukaisesti. Haluan tällä tutkimuksella tuoda esiin ihmis lähtöisen nä
kökulman ja sen huomioimisen tärkeyden kaikessa viranomaistoiminnassa. Mitä vähem
män vapaaehtoisesta toiminnasta ja toimenpiteistä on kyse, kuten rikostutkinta prosessi, 
sitä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten näiden toimenpiteiden kohteena 
olevat ihmiset ajattelevat ja kokevat nämä toiminnot. Erityisesti lapseen kohdistuvan väki
vallan kohdalla pitäisi pystyä hahmottamaan kokonaistilannetta jokaisen yksittäisen lap
sen kohdalla lapsen edun periaatteen mukaisesti, sillä tämän tulee olla ensisijaista kaikessa 
viranomaistoiminnassa (LOS 1989, 3 artikla). Barnahustoiminnan ydin, johon siis myös 
suomalainen käytäntö osaltaan pohjaa, on se, että lasta ja perhettä ei pitäisi kuormittaa 
lukuisilla viranomaiskontakteilla väkivaltaepäilytilanteissa, vaan viranomaisten pitäisi 
pystyä toimimaan lapsen ja perheen ympärillä siten, että viranomaiskuormitusta olisi mah
dollisimman vähän, mutta lapsen oikeudelliset, suojelulliset ja hoidolliset tarpeet tulisivat 
toteutetuksi tilanne ja tapauskohtaisesti arvioiden.

Selvittämälläni vanhempien näkökulmalla on päästy yhden askeleen verran kohti 
asiakas näkökulman tavoittamista lapsiin kohdistuvaan väkivaltarikostutkintaprosessiin. 
Erittäin tärkeää, jopa välttämätöntä, olisi tutkia lasten ja nuorten näkökulmaa. Tätä tar
vitaan, jotta voisimme sanoa, että kehitämme palveluita ja toimenpiteitä perustuen siihen, 
miten väkivaltaepäilyn kohteeksi joutunut tai väkivaltaa kokenut lapsi ne itse kokee, ei vain 
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miten ammattilaiset asiaa tulkitsevat. Lisäksi olisi tärkeää tutkia myös eri perheenjäsenten 
näkökulmia kaikkien niidenkin väkivaltarikosepäilytilanteiden osalta, joissa virkaapua 
Lasten oikeuspsykiatrian yksiköstä ei ole pyydetty, vaan poliisi ja sosiaalitoimi työskente
levät asian parissa.

Tämä tutkimus keskittyy rikoksen tutkintavaiheeseen. Tärkeää olisi tutkia myös ko
konaisprosessia eli oikeuskäsittelyn tuomaa lisää prosessiin. Viive ilmoituksesta tuomioon 
lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa on keskimäärin kaksi vuotta (Ruuskanen & 
 Sarimo 2018). Mitä tämä odotusaika ja käsittely mahdollisesti eri oikeusasteissa tarkoit
taa lapsille, nuorille ja heidän perheenjäsenilleen? Asiakasnäkökulmaisen tutkimustiedon 
tuottamisen pitäisi olla myös rakenteissa, jotta toimien kehittämistä ja muutoksia käytän
nöissä ja lainsäädännössä tehtäisiin aidosti tietoon, ei veikkauksiin tai arvailuihin, perus
tuen. Lopuksi esitän tutkimukseni pohjalta vielä joitakin konkreettisia suosituksia, joita 
voi ottaa huomioon kaikessa siinä käytännön työn kehittämisessä, jota lapsiin kohdistuvan 
väkivallan selvittämiseen liittyen tälläkin hetkellä yhteiskunnassamme tehdään.

Käytäntösuositukset

Tutkimustulosten pohjalta on hahmoteltavissa joitakin käytäntöön ja käytäntöjä ohjaa
vaan yhteiskuntapolitiikkaan esitettäviä suosituksia lapsiin kohdistuvien väkivaltarikos
epäilyjen selvittämisen käytäntöjen parantamiseksi erityisesti asiakasnäkökulmasta.

Epäilyt itsessään ovat hyvin monimuotoisia ja se näyttää tämän tutkimuksen mukaan 
olevan yksi tekijöistä, jolla on vaikutusta prosessin kestoon ja viranomaisyhteistyön suju
vuuteen. Yhtäältä rikosluonteeltaan lievemmät väkivaltaepäilyt ja toisaalta monimutkai
semmat ja epäselvemmät tilanteet kestävät eri viranomaistahoissa, myös rikostutkinnassa, 
kauemmin. Poliisit eivät todennäköisesti puutteellisten resurssiensa vuoksi priorisoi kaik
kia lapsiin kohdistuneita rikosepäilyjä viiveettä suoritettavaksi. Täten yhtenä suosituksena 
on erityisesti poliisiviranomaisen resurssien varmistaminen siten, että rikosepäilyn luon
teesta huolimatta kaikki lapsiin kohdistuvat väkivaltaepäilyt olisi mahdollista priorisoi
da tutkinnallisesti samoista lähtökohdista toteutettaviksi. Tällöin myös muiden lapsen ja 
perheen kanssa työskentelevien viranomaisten on helpompi toimia perheen hyväksi, kun 
rikostutkinta suoritetaan mahdollisimman pian epäilyn esiin tulosta, mikäli rikostutkin
nallinen kynnys tilanteessa ylittyy.

Eri viranomaisille pitäisi taata rakenteelliset mahdollisuudet konsultoivaan yhteistyö
hön jo siinä vaiheessa, kun epäily väkivallasta herää. Koska tällä hetkellä ilmoitusvelvol
lisuutta tulkitaan hyvin matalan kynnyksen velvollisuudeksi, ilmoituksia poliisille teh
dään myös monista lievemmistä väkivaltaepäilyistä kuten kuritusväkivallasta. Kuitenkin 
on havaittu, että nämä epäilyt eivät etene poliisiviranomaisessa kovin nopeasti niiden 
lievän rikosluonteisuuden vuoksi (Laajasalo ym. 2020a), ja sama on todettavissa tämän 
tutkimuksen pohjalta. Täten kaikilla ilmoitusvelvollisilla ja poliisilla pitäisi olla yhteinen 
foorumi näiden tilanteiden läpikäymiseksi matalalla kynnyksellä ja nopealla aikataululla, 
jotta viran omaiset voisivat pohtia yhdessä lapsen edun mukaisia ratkaisuja ja tehdä yhteistä 
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suunnitelmaa yksilö ja tapauskohtaisesti harkiten. Tämä edellyttää sekä riittävää resur
sointia että rakenteita aidolle viranomaisten yhteistyölle. Myös työntekijöiden riittävästä 
osaamisesta on huolehdittava. Esimerkiksi kaikilla lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkivil
la poliiseilla pitäisi olla mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen.

Yhtenä kehittämiskohteena on eri viranomaistahojen ennaltaehkäisevä toiminta ja sen 
mahdollistava ammattilaisten osaamisen lisääminen erilaisista väkivallan ilmiöistä. Tie
tyissä monimutkaisissa perhetilanteissa saatetaan päätyä rikosepäilyn äärelle. Kuitenkaan 
epäily itsessään ei välttämättä ole kovin konkreettinen, vaan saattaa perustua esimerkik
si erotilanteissa toisen vanhemman huoleen lapsen olemisesta toisen vanhemman kanssa. 
Tärkeää olisi, että palvelujärjestelmässämme pystyttäisiin tunnistamaan tämänkaltaiset 
tilanteet jo aikaisemmin ennen rikostutkintaan päätymistä. Viitteinä tilanteissa ovat esi
merkiksi riitaisa ero, erilaiset parisuhteen aikaiseen väkivaltaan liittyvät väitteet ja ku
muloituvat ongelmat, joiden myötä asiakkuuksia kasaantuu useaan eri viranomaistahoon 
samoilla lapsilla ja perheillä. Rikostutkinnalliset menetelmät eivät ole tarkoituksenmukai
sia tällaisten tilanteiden selvittämisessä, eikä niiden siten pitäisi olla ensisijaisia ratkottaessa 
tämänkaltaisia monimutkaisia perhetilanteita.

Näitä tutkimukseni myötä esiin nostamiani kehittämiskohteita on tunnistettu myös 
käytännön työssä, joten tutkimustulokseni vahvistavat näitä näkemyksiä. Osittain edellä 
kuvaamiini käytäntösuosituksiin on pyritty ja pyritään edelleen vastaamaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Barnahushankkeessa, joka kestää vuoden 2023 loppuun saakka 
ja jossa itse myös tällä hetkellä työskentelen. Hankkeessa pyritään luomaan rakenteita eri
tyisesti monialaiselle varhaiselle viranomaisyhteistyölle ja arvioinnille. Esimerkkinä tästä 
on niin kutsutun LASTAseulamallin testaaminen ja juurruttaminen eri alueilla. Lisäksi 
hankkeessa edistetään eri alojen ammattilaisten tiedon lisäämistä lähisuhdeväkivallan eri 
ilmiöistä ja niiden luonteista. Tätä tehdään kouluttamalla ammattilaisia eri tavoin. Hank
keen puitteissa tarjotaan myös lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille sekä 
kansallista että alueellista koulutusta ilmiön parissa työskentelyn tueksi. Tässä työssä saan 
itse olla vahvasti mukana ja tästä väitöskirjaprosessista ja kaikesta sen myötä opitusta on 
ollut paljon tukea ja apua kehittämistyöni toteuttamisessa. Olen jo esitellyt tutkimukseni 
tuloksia alustavassa muodossa monessa eri foorumissa ja nyt työn valmistuessa aion jat
kossakin käyttää niitä osana kehittämistyötä. Täten voin todeta tutkimukseni mahdollis
taneille tutkimushaastatteluihin osallistuneille vanhemmille, että heidän panoksensa on 
ollut tärkeä ja siitä on konkreettista hyötyä, kun tätä tutkimustietoa hyödynnetään käy
täntöjen kehittämistyössä. Suurimpana haasteena hanketyönä tehtävässä kehittämisessä 
on se, miten kehittämisessä tapahtuvat toimet asettuvat jatkossa osaksi jo olemassa olevia 
rakenteita myös hankkeen loputtua. Jos tämä halutaan varmistaa, olisi lapsiin kohdistuvan 
väkivallan vastaisen työn kansalliseen koordinaatioon luotava pysyvä rakenne.
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Liite 1. Tiedote tutkimuksesta
         17.5.2016

Vanhempien kokemukset lapseen kohdistuvan fyysisen kaltoinkohtelun epäilyn ri-
kostutkintaan liittyvistä viranomaiskäytännöistä

Pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan lapsesta huol
ta pitävien henkilöiden kokemuksia lapseen kohdistuvan fyysisen kaltoinkohtelun 
epäilyn rikostutkinnasta, koska sinulle läheisen lapsen asiaa on tutkittu Lasten 
oikeus psykiatrian yksikössä. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen sinulle järjestetään 
mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta. Jos päätät osallistua tutkimuksen, 
sinulta pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta.

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa Lasten oikeus psykiatrian 
yksiköiden, poliisin ja lastensuojelun käytäntöjen merkityksestä ja vaikutuksesta 
perheiden elämään lapsesta huolta pitävien henkilöiden näkökulmasta.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimi
kunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.

Tutkimuksen kulku

Tutkimusaineisto koostuu lapsesta huolta pitävien henkilöiden haastatteluista ja/
tai kirjoituksista. Pyyntö tutkimukseen osallistumisesta toimitetaan Lasten oikeus
psykiatrian yksiköiden kautta. Tutkijan tietoon tulee ainoastaan niiden henkilöi
den tiedot, jotka antavat suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta.

Sosiaalityön väitöstutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kuulemaan omakohtainen 
kertomuksesi siitä, mitä koit, ajattelit ja tunsit lähtien siitä hetkestä kun kuulit, että 
sinulle läheisen lapsen asiassa on tehty ilmoitus poliisille päätyen siihen hetkeen, 
kun rikostutkinta Lasten oikeuspsykiatrian yksikön osalta päättyi. Mitä tuona ai
kana tapahtui? Millainen merkitys tällä viranomaisten puuttumisella on ollut per
heenne elämään ja miten se on vaikuttanut eri perheenjäseniin?

Haastattelu voidaan toteuttaa joko kasvokkain tai puhelimen välityksellä. Haastat
teluja toteutetaan yhden vanhemman tai muun lapsen läheisen osalta yksi, ja sen 
kesto on tilanteesta riippuen noin puolesta tunnista kahteen tuntiin.

Liitteet
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Voit ilmoittaa osallistumisestasi tutkimukseen postittamalla oheisen suostumus
lomakkeen allekirjoitettuna oheisella palautuskuorella tutkijalle, joka ottaa sinuun 
yhteyttä tutkimushaastattelun sopimiseksi. Voit myös lähettää ilmoittautumisen 
sähköpostissa. Mikäli osallistut tutkimukseen mieluummin kirjoittamalla koke
muksistasi, voit toimittaa kirjoituksen postitse yhdessä suostumuslomakkeen kans
sa tai sähköpostitse suoraan tutkijalle.

Otathan yhteyttä tutkijaan mahdollisimman pian tämän tiedotteen saatuasi, kui
tenkin viimeistään 30.11.2018 mennessä. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta 
palkkiota ja se on tutkittaville maksutonta.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle välitöntä hyötyä, mutta tämän tutki
muksen avulla saadaan sellaista tietoa, joka voi tukea muita vastaavassa tilanteessa 
olevia perheitä. Haastattelu on luottamuksellinen ja voit itse säädellä sitä, mitä ha
lua kertoa prosessista.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Sinusta kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti vain tut
kimuskäyttöä varten. Ulkopuolisille tietoja ei luovuteta.

Tutkimushaastattelut äänitallennetaan tutkijan käyttöön. Ne aukikirjoitetaan 
tekstitiedostoksi, minkä jälkeen äänitallenteet tuhotaan. Aukikirjoituksen yhtey
dessä aineisto käsitellään niin, että kaikki tunnistettavat tiedot hävitetään. Sama 
koskee kirjoituksia. Tutkimusaineisto säilytetään tutkijan omaan tutkimuskäyt
töön viiden vuoden ajan tämän väitöstutkimuksen valmistumisesta, sen jälkeen se 
hävitetään. Mahdollinen jatkotutkimusaihe täsmentyy väitöstutkimuksen jälkeen 
ja on myös mahdollista, että jatkotutkimusta ei tehdä. Tutkimusjulkaisuissa ei käy
tetä tutkittavien nimiä ja aineistolainaukset toteutetaan niin, että tutkittavat eivät 
ole tunnistettavissa.

Mikäli haastatteluissa tulee esiin haastateltavan tai hänen läheistensä turvallisuu
teen vaikuttavia asioita, neuvotellaan toimintatavoista tutkittavan kanssa erikseen.

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää tutkimuksen kos
ka tahansa syytä ilmoittamatta. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttämi
nen ei vaikuta millään tavalla asemaasi meneillään olevissa viranomaisprosesseissa. 
Voit keskeyttää tutkimukseen osallistumisen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa 
ennen sen päättymistä ilman, että siitä koituu sinulle mitään haittaa. Voit myös pe
ruuttaa tämän suostumuksen. Jos päätät peruuttaa suostumuksesi, tai osallistumi
sesi tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, siihen mennessä kerättyjä tietoja 
ei käytetä osana tutkimusaineistoa.
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Tutkimustuloksista tiedottaminen

Tutkimuksen tulokset raportoidaan osana Essi Julinin yhteiskuntatieteellistä väi
töskirjatutkimusta, joka on valmistuttuaan luettavissa osoitteessa http://tampub.
uta.fi.

Lisätiedot

Kysymyksiä tutkimuksesta voi esittää tutkija Essi Julinille.

Tutkijoiden yhteystiedot

Tutkija:  Väitöskirjatyön ohjaaja:
Essi Julin  Tarja Pösö
YTM, tohtoriopiskelija  YTT, Sosiaalityön professori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Linna, 33014 Tampereen yliopisto Linna, 33014 Tampereen yliopisto 
julin.essi.m@student.uta.fi tarja.poso@uta.fi
050 318 7701 050 433 6258
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Liite 2. Tutkittavan suostumus
         14.3.2016

Vanhempien kokemukset lapseen kohdistuvan fyysisen kaltoinkohtelun epäilyn 
rikos tutkintaan liittyvistä viranomaiskäytännöistä

Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen tutkimukseen ja olen 
saanut sekä kirjallista että suullista tietoa tutkimuksesta ja mahdollisuuden esittää 
siitä tutkijoille kysymyksiä.

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on 
oikeus kieltäytyä siitä sekä perua suostumukseni milloin tahansa syytä ilmoitta
matta. Tiedän, että keskeyttämisestä ei koidu minulle mitään haittaa. Jos päätän 
peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy jostakin 
muusta syystä, siihen mennessä kerättyjä tietoja ei käytetä osana tutkimusaineistoa. 
Ymmärrän myös, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Paikka ja aika:
________________  __.__.20__ ________________  __.__.20__

Suostun osallistumaan tutkimukseen: Suostumuksen vastaanottaja:

tutkittavan allekirjoitus tutkijan allekirjoitus

 Essi Julin
nimenselvennys  nimenselvennys

tutkittavan syntymäaika

osoite

yhteystiedot (sähköpostiosoite/puhelinnumero)
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Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
16.3.2016

Tiedote Lasten oikeuspsykiatrian ja psykologian yksiköille

Tampereen yliopiston Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikössä on käynnissä 
yhteiskuntatieteiden väitöskirjatutkimus, joka käsittelee lapsesta huolta pitävien 
henkilöiden kokemuksia fyysisen kaltoinkohtelun rikosepäilyn tutkintaprosessista. 
Tutkimusta esittelevä tiivistelmä on tämän tiedotteen liitteenä.

Yksiköiden työntekijöitä pyydetään osallistumaan tutkimuksen aineistonkeruu
vaiheeseen jakamalla oheista tutkimustiedotetta sekä tutkittavan suostumusloma
ketta palautuskuorineen yksikössä asioineille henkilöille. Yksiköiden työntekijöitä 
pyydetään jakamaan tutkimustiedotetta liitteineen kaikille niille lapsesta huolta 
pitäville henkilöille, jotka ovat olleet mukana lapseen kohdistuvan rikosepäilyn 
tutkintaprosessissa ja joilla on ollut kontakti Lasten oikeuspsykiatrian/psykologian 
yksikköön. Saman lapsen kohdalla kyseeseen voi tulla useampi aikuinen. Aikuisen 
asema rikostutkinnassa voi olla yhtä lailla epäilty kuin asianomistajakin.

Tutkimustiedote jaetaan siinä vaiheessa, kun rikostutkintaprosessi on päättymässä 
Lasten oikeuspsykiatrian/psykologian yksikön osalta (esimerkiksi palauteneuvot
telun yhteydessä) ja poliisitutkinta mahdollistaa tutkimukseen osallistumisen. Tut
kimustiedotteen jakajia pyydetään varmistamaan asia kunkin lapsen kohdalla asiaa 
tutkivalta poliisilta.

Tutkimustiedotteen jakamisen yhteydessä pyydetään käymään mahdollisen tutkit
tavan kanssa läpi tiedotteessa mainitut asiat myös suullisesti. Erityisesti pyydetään 
korostamaan tieteellisen tutkimuksen ja meneillään olevan rikostutkinnan erilli
syyttä.

Tutkimustiedote ja sen liitteet on toistaiseksi laadittu suomen kielellä. Yksiköiden 
työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä tutkijaan, mikäli tarve jollekin muulle 
kielelle tulee konkreettisesti esiin aineistonkeruujakson aikana. Tutkija tekee tuol
loin arvion tutkimustiedotteen ja suostumuslomakkeen käännättämisestä ja toi
mittamisesta yksikköön.

Liite 3. Tiedote Lasten oikeuspsykiatrian ja -psykologian yksiköille
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Tutkimustiedotteen jakaminen sijoittuu ajanjaksolle 31.8.201631.10.2018. Yksiköi
den työntekijöitä pyydetään jakamaan tutkimustiedotetta kaikille henkilöille, jot
ka täyttävät yllä kuvatut ehdot.

Tutkimukselle on haettu Taysin erityisvastuualueen alueellisen eettisen toimikun
nan puoltava lausunto sekä tutkimusluvat kaikista Suomen yliopistosairaaloista 
(Hus, Kys, Oys, Tays, Tyks). Väitöskirjatyön ohjaajina toimivat sosiaalityön profes
sorit Tarja Pösö ja Hannele Forsberg Tampereen yliopiston Yhteiskunta ja kult
tuuritieteiden yksiköstä. Tutkimuksen tulokset raportoidaan osana väitöskirjatut
kimusta, joka on luettavissa valmistuttuaan osoitteessa http://tampub.uta.fi. 

Kiitos osallistumisesta ja vaivannäöstä!

Kaikissa kysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä tutkijaan:
Essi Julin
YTM, Tohtoriopiskelija
Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna
33014 Tampereen yliopisto
julin.essi.m@student.uta.fi
050 318 7701
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Liite 4. Tutkimussuunnitelman tiivistelmä

 17.3.2016      Essi Julin

Tutkimussuunnitelman tiivistelmä

Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. 
Väitöskirjatutkimuksen tekijä on YTM Essi Julin ja tutkimuksesta vastaavana hen
kilönä ja väitöskirjatyön ohjaajana toimii sosiaalityön professori, YTT Tarja Pösö. 
Toisena ohjaajana toimii sosiaalityön professori, YTT Hannele Forsberg.

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää lapsesta huolta pitävien henkilöiden kokemuk
sia lapseen kohdistuvan fyysisen kaltoinkohtelun rikosepäilyn tutkintaprosessista. 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa olemassa olevien viranomaiskäy
täntöjen sekä toivotuista että mahdollisesti tahattomista seurauksista perheiden 
elämään. Vanhempien näkökulma on tärkeä arvioitaessa ja edelleen kehitettäessä 
vahvistuvia viranomaiskäytäntöjä. Tutkimus kiinnittyy palveluiden toimintaa ja 
oikeudenmukaisuutta asiakaslähtöisesti käsittelevään tutkimusperinteeseen ja las
tensuojelututkimukseen.

Tutkimuksen aineisto koostuu 2030 narratiivisesta haastattelusta/kirjoituksesta 
lapsista huolta pitäviltä henkilöiltä. Tarvittaessa aineistoa täydennetään myöhem
min laadittavalla puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Tutkittavia ovat ne lap
sesta huolta pitävät henkilöt, joiden lapsen asiassa poliisi on pyytänyt virkaapua 
lapseen kohdistuneen fyysisen kaltoinkohtelun epäilyn selvittämiseksi Lasten 
oikeus psykiatrian yksiköstä. Aineisto on valtakunnallinen kattaen kaikki viisi Suo
men yliopistosairaaloiden yhteydessä sijaitsevaa Lasten oikeuspsykiatrian yksikköä. 
Yhden lapsen asiassa useampi aikuinen voi osallistua tutkimukseen ja tutkittavan 
asema esitutkinnassa voi olla joko epäilty tai asianomistaja. Tutkimukseen osallis
tuminen on tutkittaville vapaaehtoista.

Tutkimuksessa pyydetään lapsesta huolta pitäviä henkilöitä kertomaan omista ko
kemuksistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan liittyen lapseen kohdistuvan fyysisen kal
toinkohtelun epäilyn rikostutkintaprosessiin lähtien siitä, kun he ovat saaneet tietää 
lapseen kohdistuneen fyysisen kaltoinkohtelun epäilyn etenevän poliisi tutkinnaksi 
päätyen siihen, kun prosessi Lasten oikeuspsykiatrian yksikössä on päättynyt.

Sekä tutkimusaineistoa että tutkimuksen yhteydessä muodostuvaa henkilörekiste
riä säilytetään sähköisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä manuaalisesti lukko
jen takana. Aineisto anonymisoidaan litterointi/tallennusvaiheessa. Äänitallenteet 
hävitetään välittömästi litteroinnin jälkeen. Tietolähteenä ovat tutkimushaastatte
lut ja kirjoitukset, mahdollinen kyselylomake sekä tutkittavan täyttämä kirjallinen 
suostumuslomake. Aineistoa säilytetään viisi vuotta väitöskirjatutkimuksen val
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mistumisen jälkeen tutkijan omaan jatkokäyttöön, sen jälkeen se hävitetään. Väi
töskirja julkaistaan monografiana.

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole tutkittaville välitöntä hyötyä lukuun ottamat
ta mahdollista terapeuttista näkökulmaa kuulluksi tulemisen kokemuksen kautta. 
Mahdollisena haittana tutkittavalle voi olla osallistumisen henkinen tai fyysinen 
kuormittavuus. Tarvittaessa tutkittavat ohjataan tuen piiriin.
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