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1. Lapsiin kohdistuvan väkivallan kuva 
Suomessa

2. Barnahus-hanke – miten se tuo 
oikeutta ja apua väkivaltaa kokeneelle 
lapselle?



Väkivallaton lapsuus Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan
ehkäisystä 2020−2025 2019:27 Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 
2020−2025 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:27

Ilmoitusalttius lisääntyy



Aikuisen (vähintään 5 vuotta vanhemman) kanssa koettujen seksuaalikokemusten esiintyvyys 9-luokkalaisten keskuudessa 
vuosina  1988, 2008 ja 2013, 2019 Lähteet Kouluterveyskysely 2019; Fagerholm ym., 2013: Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013

Myönteisiä kehityskulkuja, mutta myös uusia väkivallan muotoja

(Malin, T. 2020)



Asenteet muuttuneet kielteisemmiksi ja esiintyvyys 
vähentynyt, silti kuritusväkivaltaa esiintyy yhä
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- 6% vanhemmista kertonut läimäisseensä, lyöneensä, potkaisseensa, 
purreensa tai yrittäneensä lyödä lasta esineellä viimeisen 12 kk aikana. 
Erityisesti vanhemman itse kokema kuritusväkivalta keskeinen riskitekijä 
(Peltonen ym. 2014; Ellonen yn.2016)

- 4-v lasten vanhemmista (n=348) 12% kertoi fyysisen väkivallan (mm. 
tukistaminen ja luunapit) kohdistumisesta lapseen. Vakavasta fyysisestä 
väkivallasta (ravistelu, läimäytys tai lyöminen) kertoi 4% (Hietamäki 2018, 
NEVA-pilottitutkimus)

- Kouluterveyskyselyssä (2019) 5% 4. ja 5. luokkalaisista raportoi 
elämänaikaista fyysistä väkivaltaa vanhempien taholta





Barnahus-hanke – mitä uutta se tuo?
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Hankesuunnitelmassa 
lähtökohtana aiemmin tehty 
kansallinen ja 
kansainvälinen 
kehittämistyö: 

• Oikeuspsykologian/-psykiatrian 
yksiköiden kehittämistyö 

• THL:n LASTA-hanke 
• Barnahus –laatustandardit (2017)
• OT-keskus –kehitystyö
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Oikeuspsykologian ja –psykiatrian yksiköt palvelevat 
vain pientä osaa (n. 15%) väkivaltapäilyn kohteena 
oleviesta lapsista, erityisesti

- Pienet, alle kouluikäiset lapset
- Psyykkisesti huonovointiset lapset ja nuoret
- Vaikeat huoltoriidat
- Perheensisäinen seksuaaliväkivalta

- Vahva tutkimuspainotteisuus, näyttöön perustuvat 
menetelmät , vain vähän hoitoa



     
      Laki-orientaatio                                       Hoito-orientaatio 

Barnahus-mallin sisäinen jännite

Johansson, Susanna. 2011. Juridifiering som institutionell förändring. Om mötet mellan  straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan. Nordic Journal of Law and Justice 34,135, 38–59.
Bakketeig E. (2017) Exploring Juridification in the Norwegian Barnahus Model. In: Johansson S., Stefansen K., Bakketeig E., Kaldal A. (eds) Collaborating Against Child Abuse. Palgrave Macmillan, Cham

“ The double aim of the 
model risks tension between 

competing aims instead of 
having aims of equal 

significance.” –Bakketeig, 
2017
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1. Monialaisen varhaisen yhteistyön 
vahvistaminen



Monimutkaiset tilanteet vaativat monialaista 
pohdintaa!

                                                  Matti 6-v
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Lapsella käytöshäiriö ja 
lastenpsykiatrian kontakti

Vanhemmilla uupumusta, useita pieniä 
lapsia, taloudellisia vaikeuksia

Negatiivisen vuorovaikutuksen ja 
ankarien kasvatuskäytäntöjen kehä

Kuritusväkivaltaa (tukistaminen) 
tilanteissa, jossa vanhempi yllättänyt 

sytyttämästä kaarnaa tuleen sekä 
katsomassa pornoa kaverin puhelimelta

Vanhemmat pyytäneet ja saaneet 
neuvolan kautta perhetyötä 

Kenen prosessi? Kuka toimii? 

Mikä on lapsen etu?  
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Munro, 1999. COMMON ERRORS OF REASONING IN CHILD
PROTECTION WORK. Child Abuse & Neglect, Vol. 23, No. 8, pp. 745–758

      Mikä johtaa virheisiin lapsen tilanteen arvioinnissa? 

“It was found that professionals based 
assessments of risk on a narrow range of 
evidence. It was biased towards the
information readily available to them, 
overlooking significant data known to other 
professionals.”



 
• Tavoitteina koordinoitu, kansallisesti riittävän 

yhtenäinen taustatietojen keruu ja moniammatillinen 
työskentely (poliisi, syyttäjä, lastensuojelu, terveydenhuolto) 
rikosepäilyn heräämisen jälkeen

• Arviointitutkimus Lasta-lomakkeesta ja –mallista 
keskeistä
• Malli on lähellä strukturoitua kliinistä arviointia, joka 

tehdään käymällä järjestelmällisesti läpi 
tutkimuskirjallisuuden merkitseviksi osoittamat 
riskitekijät. 
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2. Väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten tuen ja 
hoidon parempi saatavuus ja koordinaatio
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Lähde: Potilaan lääkärilehti
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             Barnahus-hoitokoulutusten kokonaisuus
                           Tilanne 11/2020

Tf-KKT koulutukset x2 (yht 80 koulutettavaa, vuoden koulutusprosessit)

CFTSI koulutus yhteistyössä (10 
koulutettavaa, puolen vuoden 

koulutusprosessi)

CPC-CBT koulutus syksy 
2021? (10 koulutettavaa, 

noin puolen vuoden 
koulutusprosessi) 

PROMISE3 / CPC-CBT (5x2 koulutettavaa)

PROMISE3 / CFTSI (5x2 koulutettavaa)

Yhteistyössä 
Barnafrid/LiU & Yale 

Child Study Center

Yhteistyössä 
ETKL/Viola 
YKK-hanke, 
aiesopimus

2020
syksy

2021
kevät

2021
syksy

2022
kevät



18.11.2020 19

Implementaation tuki

Käännetään lomakkeita ja kyselyitä 
(SV,EN🡪 FI)
• Käytetään mm. koulutuksen ja 

hoitomenetelmän vaikuttavuuden ja 
menetelmäuskollisuuden arvioinnissa

• Tavoitteena työkalupakki hoitojen 
toteuttamisen tueksi



Tuen ja hoidon 
porrastus: väkivallan 
luonteesta ja 
yksilötekijöistä 
riippuen osalle 
tärkeintä arjen ja 
vanhemmuuden tuki, 
pienelle osalle 
vaativampaa korjaavaa 
traumahoitoa tai 
muuta tarvittavaa 
hoitoa
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3. Verkkokoulu ammattilaisille ja koulutusohjelmiin 



Albaek, A. U., Kinn, L. G., & Milde, A. M. (2018). Walking Children Through a Minefield: How Professionals Experience Exploring Adverse Childhood Experiences. 
Qualitative health research, 28(2), 231–244. doi:10.1177/1049732317734828

Pahuuden 
kohtaaminen

Riittämät-töm
yyden tunne

Pelko asioiden 
pahentamisesta
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”Millaista on 
henkinen väkivalta 
ja mistä sen 
tunnistaa?”

”Äiti raportoi rajuista 
rajaamistilanteista kotona 
erityistarpeisen lapsen kanssa. 
Onko tämä jo väkivaltaa?”

”Voiko 
seksuaali-väkival
lasta toipua?” 

”Miten voin tukea väkivaltaa 
kokenutta lasta luokassa? ”
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4. Lapsiystävälliset tilat ja kohtaamiset 
väkivaltaepäilyjen tutkinnassa

• Kartoitus ja toiminnallinen käsikirja hankepoliisien ja 
syyttäjien toimesta

• Selvitetään mahdollisuus esim. suurimpien perhekeskusten 
hyödyntämiseen kuulemisen ja tuen paikkoina 
– parhaimmillaan paikalla monta toimijaa, joiden mahdollisuus tukea lasta ja 
perhettä 



5. Rikosprosessien keston lyhentäminen
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Ulkomailla syntyneiden vanhempien 
tuki-intervention pilotti 2021
• Käsikirja valmis, videot tuotannossa
• Ensisijaisena tavoitteena lisätä luottamusta 

palvelutarjoajiin
• Yhteistyössä Helsingin kaupunki ja 

perhekeskukset, ITLA, HY:n 
sote-maisteriohjelma, THL:n Barnahus-hanke 
ja monikulttuurisuustiimi

• Tutkimusyhteistyö HY ja TUNI

Barnahus-työntekijät 
seri-tukikeskuksissa
• Nuorisoikäisten(13->) 

psykososiaalinen tuki
• Uuden työntekijäverkoston tuki 

THL:llä

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen 
tuki?  - selvitys tuen ja hoidon muodoista sekä lapsiin kohdistuvan 
seksuaalirikoksen tekijöiden  ehkäisevästä kuntoutuksesta
Kentälle tehty kysely + kohdennettu kysely työmenetelmistä 
sairaanhoitopiireihin + haastattelut kehittäjien ja esihenkilöiden kanssa

Oikeustulkkien 2. 
pätevöitymiskoulutus 
tulkkaukseen lapsirikoksissa 
käynnistynyt
• ÅA, Poha ja THL
• Seminaaripäivät ja työnohjaus

Lastensuojelun työntekijöiden 
vuoden mittainen 
täydennyskoulutus (alkaa 2021)
• Kuuleminen, kohtaaminen, tuki
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KIITOS!


