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Varhainen tuki voi toteutua vain riskien 

tunnistamisen kautta!

• Tutkimustieto tukee vahvasti varhaista lasten 

kaltoinkohtelua aiheuttavien ja sen riskiä 

lisäävien tekijöiden tunnistamista validien 

välineiden avulla sekä perheen varhaista 

tukemista moniammatillisena yhteistyönä 

(Paavilainen & Flinck 2015, Lasta –hanke 2017)



Hoitosuositus listaa riskitekijät, oireet ja merkit 

sekä periaatteet ja vaikuttavat menetelmät 

(Paavilainen E. & Flinck A. 2015)

• Lapseen ja hänen käyttäytymiseensä liittyvät

• Vanhempiin ja heidän käyttäytymiseensä liittyvät

• Perhetilanteeseen tai perheen käyttäytymiseen liittyvät

 Ottaen huomioon perheen kokonaistilanne

http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_lasten_kaltoink

ohtelu.pdf

Sisältää myös lasten kaltoinkohtelusta aiheutuvat oireet ja 

merkit.

http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_lasten_kaltoinkohtelu.pdf






Koulutusta

• Luo luottamusta –suojele lasta 

verkkokoulutuspilotti 

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta/

• Huoli puheeksi –opas varhaisista dialogeista

http://kauppakv.fi/sis/THL/tuote/9789513317928?o

penHier=  

• Tutustuminen matalan kynnyksen 

yhteistyötahoihin

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta/
http://kauppakv.fi/sis/THL/tuote/9789513317928?openHier


Brief Child Abuse Potential Inventory

Pieni ote mittarista: Mittarin ulottuvuudet

 Onnellisuuden puute 

 Yksinäisyys 

 Puutteellisuus

 Perheen riitaisuus 

 Sosiaalisten suhteiden 

ongelmat 

 Joustamattomuus 

 Ahdistus



Kaltoinkohtelun  epäily Lapsen/ nuoren 
kaltoinkohtelun 

riskitekijöiden varhainen 
tunnistaminen

Protokollan mukaisen  toiminnan 
aloitus

Osastolle tulo ilman 
kaltoinkohtelun epäilyä

Perheen voinnin arviointi 
(Brief CAP)

Perheen voinnin arviointi
(Brief CAP)

Huoliasioiden puheeksi ottaminen 
ja kirjaaminen  

Huoliasioiden puheeksi ottaminen 
ja kirjaaminen

Tuentarpeiden määrittely yhdessä 
vanhempien/vanhemman kanssa

Tuentarpeiden määrittely yhdessä 
vanhempien/vanhemman kanssa

Yhteistyö viranomaisten kanssa 
(huomioidaan mahdolliset 
perheen tiedonsaannin rajoitukset)

Tarvittaessa yhteistyö 
viranomaisten tai kolmannen
sektorin palveluntuottajien kanssa



Kuritusväkivalta…kuri ei ole kasvatusta

Lomakkeen väittämä 5.”Lasten ei tulisi koskaan 

olla tottelemattomia”

Lomakkeen väittämä 9.”Lasten tulisi olla hiljaa ja 

kuunnella”

Lomakkeen väittämä 19.”Lapsi tarvitsee hyvin 

ankaria sääntöjä”

https://www.youtube.com/watch?v=KuY3DOgAFJc

https://www.youtube.com/watch?v=KuY3DOgAFJc


Joustamattomuus  Joustavuus 

3. ”Kaiken kodissa pitäisi aina olla järjestyksessä”

5.”Lasten ei tulisi koskaan olla tottelemattomia”

9.”Lasten tulisi olla hiljaa ja kuunnella”

19.”Lapsi tarvitsee hyvin ankaria sääntöjä”

• Millä tavalla lapsen tottelemattomuus näkyy arjessanne?

• Millä tavalla lapsen tottelemattomuus haittaa arkeanne?

• Kuvaisitko arjen tilanteita, joissa lasten tulisi olla hiljaa ja kuunnella?

• Kuvailisitko arjen tilanteita, joissa hyvin ankaria sääntöjä tarvitaan?

• Tässä voi soveltaa suoraan myös Hoitotyön suosituksen sisältämiä apukysymyksiä/ohjeistusta:

• Keskustele kurinpitoasenteista ja -keinoista ja pohdi niitä yhdessä vanhempien kanssa. Johtuuko 

kaltoinkohtelu kasvatuksellisesta kurinpidosta vai siitä, että vanhempi menettää tilanteen 

hallinnan?

• Mitä teette, kun lapsen käytös hermostuttaa? Mitä teette, kun lapsi itkee?

• Millaista on hoitaa tätä lasta? 

• Onko sinulla/vanhemmilla vaikeuksia lapsen kanssa ruokailussa tai nukkumaan mennessä?

• Ärsyttääkö lapsesi sinua? (ks. ärsyttävyystekijät hoitotyön suosituksessa s. 5) -> käynnistää usein 

runsaan keskustelun.

• Selvitä, onko vanhemmilla tietoa lapsen normaaleista kehitysvaiheista ja lapsen ikään liittyvistä 

asioista, esimerkiksi uhmaiästä.

• Kuka auttaa sinua, tai molempia vanhempia lastenhoidossa ja arjessa?

 RATKAISUKESKEISYYS!



Hankkeessa hyödynnettäviä kolmannen sektorin työvälineitä. Kannusta minut 
vahvaksi –hankkeen tuotos:





Hankkeen varhaisia tuloksia n= 227

• 196 äitiä ja 31 isää on vastannut perheen voinnin

kyselyyn (=BriefCAP)

• Vanhempien huolet sisälsivät yksinäisyyttä (13 %), 

joustamattomuutta (23 %), puutteellisuutta (13 %), 

ongelmia muiden ihmisten kanssa (8 %), perheen

riitaisuutta (8 %) ja ahdistusta (19 %). 

• Vanhemmat eivät raportoineet puhtaasti

onnettomuudestaan mutta useassa kohtaa he olivat

ympyröineet molemmat vastausvaihtoehdot

• 5% perheistä oli raportoinut ≥6 / 25 huoliasiaa.





Tutkimusta tehdään…

• Vanhempien kokemuksista (haastattelu/kysely)

• Henkilöstön osaamisen kehittymisestä 

(itsearviointi)

• Mittarin toimivuudesta ja sen validiteetista 

• Vertaillaan vanhempien osallisuuden 

kokemuksia suhteessa Brief CAP vastauksiin.

• Kandityö kirjaamisesta, tarkoitus jatkua graduun 

asiakirja-analyysina

• Tuotoksena Policy Brief eli käyttöohje 

valtakunnalliseen käyttöön



Miten tästä eteenpäin?

• Muutamassa yksikössä vielä koulutus- ja aloitusvaihe 

käynnissä. (mm. TAYS)

• Monialainen yhteiskehittelyiltapäivä 14.11.2017 (Etelä-

Pohjanmaa)

Tavoitteena mm. moniammatillisen yhteistyön 

tiivistäminen ja myös kolmannen sektorin mukaan 

saaminen erityisesti matalan kynnyksen palveluissa 

Tavoitellaan edelleen toistensa työn yhä parempaa 

tuntemusta ja verkostoitumista sekä yhteisesti sovittuja 

toimintaperiaatteita ja -tapoja. (STM 2016.) 









VAI Was not brought ??



Tutustu hankkeen kotisivuun ja seuraa 

blogia!!

Kotisivu: 

http://www.uta.fi/hes/tutkimus/tutkimusryhmat/Hoit

otiede/lasten_kaltoinkohtelun_ehkaisy.html

Blogi:

http://blogs.uta.fi/perheetkeskiossa/

http://www.uta.fi/hes/tutkimus/tutkimusryhmat/Hoitotiede/lasten_kaltoinkohtelun_ehkaisy.html
http://blogs.uta.fi/perheetkeskiossa/


Lämmin kiitos mielenkiinnostanne!


