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1 Johdanto 

Työpuhelimeni soi, pyyntö osastolle, aiheena lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittely. 

Sylivauvalla on sääriluussa ja pohjeluussa murtumat. Vanhemmat toivat lapsen 

päivystykseen illalla, koska vauva oli ollut itkuinen ja aristanut jalkaansa. Äiti oli kertonut 

vauvan pudonneen aamulla hoitopöydältä, kun äiti käänsi selkänsä. Päivystäjä oli tutkinut 

lapsen ja murtumat todennettiin röntgenkuvan avulla. Lapsi oli otettu osastolle seurantaan ja 

jatkotutkimuksiin. Koska lapsi on alle vuoden ikäinen ja hänellä on selkeät murtumat, tapaus 

käsitellään myös pahoinpitelyepäilynä. Sosiaalityöntekijä pyydetään osastolle osaksi asian 

selvittelyn hoitavaa monialaista tiimiä. Keskustelen sairaanhoitajan ja lastenkirurgin kanssa 

ja sovimme yhteistyöstä. Kirurgi kertoo perheelle lapsen vammoista, niiden hoidosta ja 

jatkoseurannasta. Hän kertoo myös, että asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus ja poliisia 

konsultoidaan ilman lapsen henkilötietoja; poliisi ottaa kantaa siihen, onko asiasta syytä 

tehdä rikosilmoitus. Osastohoidon aikana kuvataan lapsen luusto ja otetaan verikokeita, jotta 

voidaan sulkea murtumia helpommin aiheuttavat sairaudet pois. Sosiaalityöntekijänä 

keskustelen paikalla olevan isän kanssa tapahtumista, perheen arjesta ja voimavaroista. 

Päihteiden käyttö, mielenterveysasiat sekä taloudellinen tilannekin käydään läpi. Välillä 

vauva tarvitsee maitoa ja äitikin saapuu paikalle. Ikävät tapahtumat itkettävät äitiä. Kerron 

selvittelyprosessin kulusta sekä keskustelutuen mahdollisuudesta. Täydennän 

lastensuojeluilmoitusta isän kertomuksen perusteella ja soitan poliisille; tämän hetkiset 

tiedot eivät anna syytä rikosilmoituksen tekemiseen. Kirjaan poliisin vastauksen lapsen 

potilasasiakirjoihin ja käyn kertomassa sen isälle. Kun selvittelyt valmistuvat 

terveydenhuollon osalta, perhe saa kotiutua.  

Kertomani tapausesimerkki on muunneltu todellisista tapauksista. Se kertoo lyhennetysti 

sen, mitä tapahtuu, tai ainakin pitäisi tapahtua, kun alle vuoden ikäiselle lapselle tulee 

murtuma ja vanhemmat vievät hänet hoidettavaksi terveydenhuoltoon. Harvalle ehkä tulee 

mieleen, että kun alle vuodenikäisellä lapsella todetaan selvä luunmurtuma, lapsi otetaan 

yleensä sairaalaan osastolle ja tehdään tutkimuksia, joilla suljetaan pois myös lapsen 

vamman tuottaminen fyysisellä kaltoinkohtelulla. Näin toimitaan muun muassa, koska 

kaikista alle yksi-vuotiaiden murtumista noin 25 prosenttia epäillään olevan tahallaan 

aiheutettuja tai puutteellisen valvonnan seurausta (THL 2015a). Suomessa on luotu 

toimintaohjeita lasten fyysisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan lasten kaltoinkohtelun 

tunnistaminen ja puheeksi ottaminen myös fyysisen kaltoinkohtelun osalta, on sisällytettävä 

prosesseihin, koska vanhemmat harvoin kertovat näistä asioista oma-aloitteisesti (THL 
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2015b ja 2014; Lastensuojelulaki 25§). Pelkästään lapsen fyysisen kaltoinkohtelun 

tunnistamiseen liittyvä selvittämisprosessi on puuttumista perheiden elämään ja osaltaan 

ehkäisee lasten fyysistä kaltoinkohtelua (Paavilainen & Flinck 2013).   

Lasten kokeman fyysisen kaltoinkohtelun yleisyyttä Suomessa on vaikea arvioida. 

Tapaukset jäävät aliraportoiduiksi, koska lasten fyysistä kaltoinkohtelua on hankala 

tunnistaa ja siihen puuttuminen koetaan vaikeaksi. Lisäksi tilastotiedon tuottamiseen on 

käytetty erilaisia tilastointi- ja tutkimusmenetelmiä, mikä hankaloittaa vertailukelpoisen 

tiedon muodostamista. Erään kansainvälisen arvion mukaan noin 4 – 16 prosenttia 

länsimaisista lapsista joutuu vuosittain fyysisen pahoinpitelyn kohteeksi. (Gilbert ym. 2009). 

Tupolan ja Kallion (2004) mukaan annettujen diagnoosien tarkasteluun perustuen Suomessa 

tapahtuu noin 50 vakavaa lasten pahoinpitelyä vuodessa ja noin 300 lasta otetaan vuosittain 

sairaalaan heille väkivalloin aiheutettujen vammojen vuoksi. Suomalaisille koululaisille 

tehdyn kyselyn mukaan 15-vuotiaista nuorista 32 prosenttia kertoi joutuneensa lievän 

väkivallan ja 4 prosenttia vakavan väkivallan kohteeksi kotonaan (Ellonen ym. 2008). 

Suomessa 0 – 12 vuotiaiden isistä 47 prosenttia ja äideistä 44 prosenttia on kertonut 

käyttävänsä lievää kuritusväkivaltaa, kuten läimäyttelyä ja tukistusta lapsiaan kohtaan 

(Ellonen, 2012). Fyysinen väkivalta voi johtaa myös lapsen kuolemaan, Suomessa tällaisia 

tapauksia oli 2003 – 2010 noin neljä vuodessa, ja vuonna 2011 tapauksia oli seitsemän 

(Sisäasiainministeriö 2012). Viime vuosina kuritusväkivallan on todettu Suomessa 

vähentyneen (Fagerlund ym. 2014). Se voi toisaalta johtua lainsäädännön ja sen tuoman 

keskustelun myötä muuttuneista vanhempien asenteista toisaalta myös työntekijöiden 

herkemmästä puuttumisesta perheissä tapahtuvaan väkivaltaan (Sariola 2014). Aihealueen 

tutkimuksen avulla halutaan luoda valmiuksia puuttua mahdollisimman varhain lapsen 

kokemaan fyysiseen kaltoinkohteluun, koska fyysisen kaltoinkohtelun kohteeksi joutuminen 

haittaa lapsen normaalia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä saattaa aiheuttaa 

hankaluuksia käyttäytymiseen ja oppimiseen. Lisäksi fyysisen kaltoinkohtelun uhriksi 

joutuminen aiheuttaa kärsimystä lapselle ja perheelle sekä kustannuksia yhteiskunnalle. 

(Norman ym. 2012; Hotus 2015).  

Oma kiinnostukseni tämän käytäntötutkimuksen aiheeseen heräsi työhistoriani perusteella. 

Aiemmin työskentelin huostaanotettujen yläkouluikäisten nuorten kanssa ja kohtasin 

työssäni päivittäin vähintäänkin uhkaa fyysiseen väkivaltaan. Kohtasin myös nuoria, jotka 

tulivat kodeista, joissa he olivat joutuneet pitkään fyysisen väkivallan kohteeksi. Silloin 

ymmärsin ainakin hieman pintaa syvemmin, mikä merkitys ihmiselle on fyysisen väkivallan 

uhriksi joutumisella. Tämänhetkisessä työssäni kohtaan toisinaan lapsia, joita on 
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pahoinpidelty tai tilanteita, joissa lapsen fyysinen vamma on sellainen, että ohjeistusten 

mukaisesti myös lapsen pahoinpitely on suljettava pois.  

Käytäntötutkimukseni lähtökohtana oli työyhteisön toive lapsen pahoinpitelyepäilyn 

selvittämisprosessin selkiyttämisestä. Sairaalassa on tärkeää, että johtavat tahot osallistuvat 

käytäntöjen kehittämiseen, mikä toteutuu tämän tutkimuksen kohteena olevan prosessin 

kehittämisessä. Organisaation johdon sitoutuminen työskentelykulttuuriin sekä 

organisaatiossa muodostetut yhteiset näkemykset ja tavoitteet ovat tärkeitä tekijöitä 

organisaation kulttuurisessa muutoksessa. Myös lapsen pahoinpitelyepäilyn tunnistamisen 

ja selvittämisen kohdalla tarvitaan laajempaa kulttuurista muutosta, jotta prosessi toimii 

(Carter ym. 2006). 

 

2 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

2.1 Tutkimuksen toimintaympäristö 

Tein sosiaalityön maisteriopintoihini sisältyvän käytäntötutkimuksen eteläsuomalaisessa 

aluesairaalassa. Terveydenhuollon vastuulle kuuluu terveydenhuollossa kohdattujen 

potilaiden osalta lasten fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen, selvittäminen ja 

pahoinpitelyepäilystä poliisille sekä lastensuojeluun ilmoittaminen. Lisäksi lapsen 

pahoinpitelyepäilyn lääketieteellinen selvittäminen on sairaalan tehtävä myös 

viranomaispyynnöstä. Laissa lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen 

selvittämisen järjestämisestä (2 § ja 3 §) velvoitetaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien 

erikoissairaanhoidon tekemään lapsen pahoinpitelyepäilyssä tarvittavat tutkimukset 

viipymättä. Lastensuojelulaki (25 §) velvoittaa muiden muassa terveydenhuollonhuollon 

palveluksessa olevien henkilöiden tekemään ilmoituksen lastensuojeluun sekä poliisille, jos 

työntekijä on työssään kohdannut lapsen, jonka epäilee joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi. 

Ammattihenkilölaissa (15§) on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilölle velvollisuus 

soveltaa ammattitoiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja 

menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti ja täydentää koulutustaan jatkuvasti. Lakeihin 

perustuen terveydenhuollossa on tehty toimintaohjeita myös lapsen pahoinpitelyepäilyn, 

sekä laajemmin perhe- ja lähisuhdeväkivallan, ennaltaehkäisemiseen, tunnistamiseen ja 

selvittämiseen (esim. THL 2015 ja 2014). Toimintaohjeisiin liittyvää koulutusta 
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järjestämällä pyritään tarjoamaan henkilökunnalle riittävästi mahdollisuuksia 

täydennyskoulutukseen aihealueesta.   

Terveydenhuollossa hoitosuhde potilaan kanssa on ehdottoman luottamuksellinen, jo 

asiakkuus sinänsä on salassa pidettävää tietoa, eikä tietoja saa luovuttaa terveydenhuollon 

ulkopuolisille tahoille tai muille terveydenhuollon toimijoille ilman potilaan suostumusta tai 

laissa säädettyä perustetta. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §; Lastensuojelulaki 25 

§.) Salassapitovelvollisuus saattaa hankaloittaa yhteistyötä eri toimijatahojen kesken sekä 

aiheuttaa epävarmuutta tietojen vaihdossa. Lapsen pahoinpitelyepäilyä selvitettäessä 

tarvitaan terveydenhuollon, lastensuojelun ja mahdollisesti poliisin asiantuntijuutta sekä 

näiden tahojen välistä monialaista yhteistyötä. (Paavilainen ym. 2006; Muukkonen & 

Tulensalo 2015.)  

 

2.2 Lapsen fyysinen kaltoinkohtelu 

Pahoinpitelyä laajempi käsite on kaltoinkohtelu. Kaltoinkohteluun kuuluu fyysistä ja 

psyykkistä kaltoinkohtelua sekä laiminlyömistä. (Hotus 2015.) Tässä tutkimuksessa käytän 

rinnakkain ilmauksia lapsen pahoinpitely ja lapsen fyysinen kaltoinkohtelu, joilla tarkoitan 

samaa. Lapsen fyysinen kaltoinkohtelu tai pahoinpitely ovat esimerkiksi tukistamista, 

luunappeja, lyömistä, potkimista, tupakalla polttamista tai kuristamista. Lapseen 

kohdistuneen fyysisen väkivallan seurauksena lapselle aiheutuu esimerkiksi kipua, fyysisiä 

haittoja, haavoja, mustelmia, palovammoja, murtumia, pään alueen vammoja, kallovammoja 

ja kehon sisäisiä vammoja. (Paavilainen & Flinck 2013.) Jos lapsen pahoinpitelyyn ei 

puututa, se vaikuttaa hänen kehitykseensä monilla alueilla eikä yksilöllisiä vaikutuksia osata 

ennustaa. Fyysisen kaltoinkohtelun seurauksena lapsen sosiaalinen, psyykkinen ja 

kognitiivinen kehitys saattavat häiriintyä ja näkyä myöhemmin esimerkiksi huonona 

koulumenestyksenä, nuoren päihteidenkäyttönä, rikollisuuteen taipuvaisuutena tai 

väkivaltaisuutena. Väkivallan seurauksena lapselle voi jäädä fyysisiä vammoja ja hän voi 

jopa kuolla. Lisäksi hänelle saattaa kehittyä mielenterveydenhäiriöitä, vihaa, epätoivoa ja 

epäluottamusta. (Paavilainen & Pösö 2003, 40 – 41; Taskinen 2007, 14 - 15, 17.) Varhainen 

puuttuminen on tärkeää, jotta perheet voivat saada tukea ja apua ennen kuin fyysisestä 

väkivallasta koituu akuutteja tai pidemmän ajan kuluessa kehittyviä haittavaikutuksia (Krug 

2005). Varhainen tunnistaminen on kuitenkin vaikeaa, jos fyysisestä kaltoinkohtelusta ei 

havaita selkeitä oireita ja merkkejä (Inkilä 2015, 20). Tämän vuoksi on tärkeää kohdistaa 

lasten fyysisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy sekä koko väestöön että apua tarvitseviin 
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perheisiin (Iivonen 2006). Toisaalta tulee välttää perheiden leimaamista ja riskien 

määrittelyä rutiininomaisesti (Paavilainen & Flinck 2013). Uudistunut sosiaalihuoltolaki 

velvoittaa kuntaa järjestämään perheille tukea ja apua arjen haasteista selviämiseen 

erityisesti elämän kriisitilanteissa ja myös ennaltaehkäisevästi. Lain mukaan tukea on 

järjestettävä esimerkiksi perheväkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tarpeeseen sekä 

lapsen terveyden, tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.  (Sosiaalihuoltolaki 

11 § ja 13 §.)  

2.3 Lapsen fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen  

Pahoinpitelyepäilytutkimuksiin ryhdytään joko sen vuoksi, että lapsen tilanne täyttää 

kriteerit, joiden perusteella aloitetaan tutkimukset tai lapsessa on ulkoisia merkkejä 

pahoinpidellyksi joutumisesta. Tutkimukset etenevät prosessina, jossa lapsen 

kokonaistilannetta selvitetään ja lopuksi päädytään esittämään epäily, että lasta on 

pahoinpidelty tai hylätään epäily pahoinpitelystä. Tunnistaminen tapahtuu eri 

ammattiryhmien, kuten lapsen päivähoidon, koulun, nuorisotoimen, terveydenhuollon, 

lastensuojelun ja poliisin monialaisena yhteistyönä. (Hotus 2015.) Epäily voi alussa olla 

selkeä esimerkiksi fyysinen vamma tai jälki, tai epäily voi olla heikko, esimerkiksi kun se 

perustuu jonkun kertomaan. Epäily voi lisäksi muodostua esimerkiksi kirjallisuuteen ja 

tutkimukseen pohjaavien kriteerien mukaisesti, jolloin tietyissä tilanteissa, kuten alle 1-

vuotiaan lapsen selkeissä luunmurtuma tapauksissa, tulee aina käynnistää myös 

pahoinpitelytutkimus. Epäily voidaan luokitella akuutiksi tai ei akuutiksi, jolloin 

väkivallanteosta on kulunut aikaa. Terveydenhuollolla on suurin rooli lapsella olevan 

vamman diagnosoinnissa sekä sen arvioinnissa, onko vamma ja sen laatu yhteensopiva 

lapsen tai saattajan kertomuksen kanssa. Tärkeää on, että lääkäreillä on yhtenäiset käytännöt 

pahoinpitelyvammojen tunnistamisessa. (Muukkonen & Tulensalo 2015.) 

Pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessin tuloksena voi olla epäilyn osoittaminen fyysisestä 

kaltoinkohtelusta johtuvaksi tai epäilyn olleen tarpeeton tai epäilyn jäävän epäilytasolle. 

Lapsen pahoinpitelyn tunnistamisprosessin toimivuutta hankaloittaa liian vähäinen eri 

tahojen välinen monialainen yhteistyö ja yhteisten kirjallisten ohjeiden puute sekä puutteet 

tiedonkulussa ja kulttuuriset tekijät, joiden vuoksi aiheen puheeksi ottaminen voi olla 

vaikeaa. (Hotus 2015.)  

Hoitotyön tutkimussäätiön äskettäin julkaisema hoitosuositus: Lasten kaltoinkohtelun 

tunnistamiseen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa (2015), on tehty 

laajojen kirjallisuushakujen pohjalta. Hoitosuosituksen mukaan lasten kaltoinkohtelun 

tunnistamisessa on tärkeä kartoittaa lapsen ja perheen tilanteeseen liittyviä riskitekijöitä, 
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jotka tutkimusten perusteella voivat olla yhteydessä lapsen kaltoinkohteluun. Lisäksi lapsen 

kaltoinkohtelun fyysisten merkkien ja oireiden tietäminen parantaa fyysisen kaltoinkohtelun 

tunnistamista. Riskitekijöiden kartoittamisessa tulee selvittää lapsen käyttäytymistä ja 

lapseen liittyviä muita tekijöitä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu lapsen altistuvan 

fyysiselle kaltoinkohtelulle esimerkiksi seuraavien tekijöiden johdosta: lapsi on syntynyt 

ennenaikaisesti, lapsi on ollut vastasyntyneenä pienikokoinen, lapsi on itkuinen, lapsi on 

vammainen, lapsella on käyttäytymisongelmia tai lapsi on uhmakas ja tottelematon (Peck & 

Priolo-Kapel 2002; Kayama ym. 2004). Vanhempiin ja heidän käyttäytymiseensä liittyviä 

riskitekijöitä ovat esimerkiksi: päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, lapsena koettu 

kaltoinkohtelu, emotionaalinen kypsymättömyys, tunnekylmyys, alhainen koulutus, 

nuoruus ja yksinhuoltajuus sekä lapseen kohdistuvat epärealistiset odotukset (Bethea 1999; 

McAllister 2000). Lapsen fyysiselle kaltoinkohtelulle altistavia perhetilanteeseen liittyviä 

tekijöitä ovat esimerkiksi: perheväkivalta, pienituloisuus, huono sosiaalinen tilanne, 

työttömyys, perheen stressi tai kriisi, monilapsisuus, lapsen ja vanhemman vähäinen 

vuorovaikutus ja perheen kokema sosiaalisen tuen puute (Bethea 1999; McAllister 2000; 

Peck & Priolo-Kapel 2002). Riskitekijöiden määrään ja laatuun sekä lapsen ja perheen 

kokinaistilanteen arviointiin tulee erityisesti kiinnittää huomiota (Hotus 2015). Lapsen 

fyysinen pahoinpitelyn määrittely ja siihen liittyvät tekijät lienevät osaksi konteksti- ja 

kulttuurisidonnaisia, varsinkin kuritusväkivallan kohdalla, mutta toisaalta Yhdistyneillä 

kansakunnilla on yleissopimus (60/1989) lapsen oikeuksista ja siinä lapsen fyysisen 

kaltoinkohtelu kielletään yksiselitteisesti. Yleissopimukseen nojaten kansainvälisten 

tutkimusten tulokset voivat soveltua myös Suomessa hyödynnettäviksi. 

Lapsen fyysisestä kaltoinkohtelusta puhuminen ja kaltoinkohteluun puuttuminen koetaan 

käytännön työssä vaikeaksi ja sensitiiviseksi aiheeksi. Terveydenhuollon henkilökunnan 

pelko vääristä tulkinnoista, liiasta kajoamisesta perheen yksityisyyteen tai luottamuksen 

menettämisestä yhteistyösuhteessa estävät puuttumista. Aiheen sensitiivisyyden lisäksi 

lapsen kaltoinkohtelun tunnistamista terveydenhuollossa vaikeuttavat yhtenäisten ohjeiden 

puuttuminen tai niiden tuntemattomuus sekä henkilökunnan työkiire. (Paavilainen ym. 

2002ab; Paavilainen ym. 2006.) Kaltoinkohtelun kohteena olevalla lapsella on harvoin 

itsellään ymmärrystä, voimavaroja tai kykyjä hakea apua tilanteeseensa. Fyysisen 

kaltoinkohtelun tunnistamista sekä siihen puuttumista voidaan parantaa kouluttamalla 

työntekijöitä aihepiiristä (Inkilä 2015; Paavilainen & Flinck 2013). Jotta terveydenhuollossa 

osattaisiin tunnistaa ja tultaisiin puuttuneeksi lapsen kaltoinkohteluun, terveydenhuollon 

henkilöstö tarvitsee säännöllisen koulutuksen lisäksi työnohjausta ja selkeät toimintaohjeet 
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(Hopia ym. 2004). Aiemmin aiheeseen liittyvä koulutus ei ole ollut riittävää ja sisällöltään 

tieteellisesti perusteltua (Carter ym. 2006). 

 

2.4 Lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittäminen erikoissairaanhoidossa 

Lapsen mahdollisesti kokeman fyysisen kaltoinkohtelun selvittämisprosessi alkaa 

tavallisesti sairaalan päivystyksessä, jossa tulisi ottaa kantaa siihen, miksi lapsi otetaan 

osastolle jatkotutkimuksiin ja seurantaan. Syy tulee kirjata lapsen tietoihin 

diagnoosinumeroin ja vanhemmille tulee kertoa sairaalaan ottamisen syyt. Selvitysprosessi 

jatkuu lastenosastolla, jossa hoitovastuu on joko kirurgilla tai lastenlääkärillä lapsella olevan 

vamman laadun mukaan. Sosiaalityöntekijä osallistuu prosessiin usein vasta lastenosastolla, 

koska siellä on enemmän aikaa ja mahdollisuus selvittää perheen tilannetta. 

Kun lapsi tuodaan sairaalan päivystykseen fyysisen vamman vuoksi, on tarkalla 

haastattelulla selvitettävä vamman syntymisen syy sekä samassa yhteydessä arvioitava 

kertomuksen johdonmukaisuus ja ristiriidattomuus ilmenevän vamman kanssa. Mikäli herää 

epäilys lapsen vamman tahallisesta aiheuttamisesta joko lapsen tai saattajan kertomuksen 

perusteella tai lapsen tilanteessa täyttyvät kriteerit, jolloin pahoinpitelytutkimuksiin on 

ryhdyttävä, lapsi tulee ohjata erikoissairaanhoidon lastenosastolle. Kriteerit, joiden 

perusteella lapsen pahoinpitelyepäilytutkimukset käynnistetään: kaikki alle 1-vuotiaiden 

lasten luunmurtumat, kaikki alle 5-vuotiaiden kylkiluun, olkaluun varren ja lapaluun 

murtumat sekä nikamamurtumat, molemminpuoliset, pirstaleiset tai yli 1 mm levinneet 

kallonmurtumat, epäily imeväisen ravistelusta, kaikki tarkkarajaiset tai kuuman esineen 

aiheuttamat palovammat, jos lapsella on paljon mustelmia, ja ne sijaitsevat muualla kuin 

säärissä, reisissä, kyynärvarsissa tai otsassa, kaikki muutkin kaikenikäisten lasten murtumat 

ja vammat, joissa esitietojen ja vammalöydöksen kesken on ristiriita tai joissa 

pahoinpitelytausta on mahdollinen. (THL 2015a; HYKS 2015.)    

Lastenosastolla lapsen tilannetta on paremmin aikaa selvittää. Lääketieteellisillä 

lisätutkimuksilla suljetaan pois muut sairaudet, joiden seurauksena lapselle voisi aiheutua 

pahoinpitelyvammoja muistuttavia vammoja. Lisäksi tutkitaan, onko lapsella joitakin 

havaitsematta jääneitä vammoja tai vanhoja vammojen, esimerkiksi luiden murtumien, 

merkkejä. Sairaalan sosiaalityöntekijä on osa monialaista työryhmää, joka selvittää lapsen 

pahoinpitelyepäilyä lastenosastolla ja tarvittaessa päivystyksessä. Sairaalan 

sosiaalityöntekijä voi kertoa lapselle ja perheelle lapsen pahoinpitelyepäilyn 

selvittämisprosessin kulusta ja siihen osallistuvista eri tahoista. Sairaalan sosiaalityöntekijä 
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voi myös toimia lapsen ja perheen psykososiaalisena tukena sekä varmistaa perheen tuen 

saamisen jatkossa. Tarvittaessa sairaalan sosiaalityöntekijä järjestää lapsen asioissa 

verkostoneuvottelun, johon osallistuvat ainakin huoltajat, vastuulääkäri, lastensuojelun 

työntekijä ja mahdollisesti poliisi. Neuvottelun tuloksena lastensuojelu arvioi ja päättää, 

mikä on lapselle turvallinen paikka sairaalahoidon päätyttyä. Lapselle ja perheelle 

järjestetään sairaalassa mahdollisuuksien mukaan sosiaalipediatrinen seuranta lastenlääkärin 

ja hoitajan vastaanotolla.  (THL 2015a; HYKS 2015.)    

2.5 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimustehtävä 

Tässä käytäntötutkimuksessa on tarkoituksenani selvittää, miten sairaalassa voidaan 

tunnistaa lapsen fyysinen kaltoinkohtelu, miten siihen puututaan ja miten lapsen 

pahoinpitelyepäily selvitetään sekä millaista tukea henkilökunnalle tulisi olla lapsen 

fyysisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja pahoinpitelyepäilyjen selvittämisen 

onnistumiseksi. Lisäksi selvitän, mitä sairaalan sosiaalityöntekijältä odotetaan lapsen 

pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessissa.   

 

Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten tunnistaa ja selvittää lapsen mahdollinen pahoinpitely? 

2. Mitä tukea henkilökunnalle tulisi järjestää lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessia 

varten?  

3. Mitä sairaalan sosiaalityöntekijältä odotetaan lapsen pahoinpitelyepäilyn 

selvittämisprosessissa? 

 

Tutkimustehtävänäni oli koota aineksia lapsen pahoinpitelyepäilyn tunnistamiseen ja 

selvittämiseen muodostettavia kirjallisia ohjeita varten sekä henkilökunnalle aiheesta 

pidettävien koulutusten perustaksi. Koska lapsen pahoinpitelyepäilyjä tulee selvitettäväksi 

harvakseltaan, prosessin toimintaohjeiden on oltava selkeät, paikallisesti mukautetut ja 

helposti löydettävissä. Henkilökuntaa on myös koulutettava aiheesta, jotta he saisivat 

ajankohtaista ja tiivistettyä tietoa lasten fyysisestä kaltoinkohtelusta, sen tunnistamisesta ja 

siihen puuttumisesta käytännön työnsä tueksi. Tiedon kokosin tutustumalla aihealueen 

aiempiin tutkimuksiin ja aiempiin lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämistä koskeviin 

toimintaohjeisiin sekä tekemällä fokusryhmähaastattelut aihetta käsittelevässä 
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monialaisessa työryhmässä. Tutkimuksessa kerääntyneen tiedon pohjalta laadin 

prosessikaavion ja kokosin terveydenhuollon edustajien kanssa sairaalaamme ohjeistuksen 

lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisestä sekä olen mukana suunnittelemassa 

henkilökunnalle aiheesta järjestettäviä koulutuksia.  

 

 

 

3 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

3.1 Käytäntötutkimus sosiaalityössä 

Aloittaessani tätä tutkimusta, selvitin, mitä on sosiaalityön käytäntötutkimus. Satkan ym. 

(2005, 11) mukaan käytäntötutkimuksesta puhuttaessa tarkoitetaan tutkimusta, jossa 

ongelmanasettelu ja aihe liittyvät sosiaalialan käytäntöihin. Käytäntötutkimuksella tuotetaan 

tietoa monen tahon tarpeisiin nähden ja tieto sekä sen tuottamisen tavat ovat omanlaisiaan. 

Tutkimusote on innovatiivinen ja tiedon muodostamisessa ylitetään raja-aitoja. Lisäksi 

käytäntötutkimuksella tavoitellaan sosiaalialan ammatillisuuden vahvistamista ja sosiaalisen 

näkemyksen tuomista kaikenlaiseen päätöksentekoon (mt. 14). Omassa tutkimuksessani 

ongelmanasettelu ja aihe liittyvät niin sosiaalialan kuin terveydenhuollon käytäntöihin ja 

aihe määrittyi poikkitieteellisenä kysymyksenä. Tavoitteenani on tiedon tuottaminen 

terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisenä prosessina, jossa molempien tahojen toimijat 

ovat rakentamassa yhteisesti määriteltyä todellisuutta. Toisaalta lähdin tähän 

tutkimusprosessiin tuodakseni terveydenhuollossa esiin näkemystä sosiaalisen 

merkityksestä osana potilaan hoitoa. Haastatellessani työryhmää lapsen 

pahoinpitelyepäilystä ja siihen liittyvistä asioista, monialaisessa työryhmässä määriteltiin 

olemassa olevan tiedon pohjalta lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessin kannalta 

oleelliset käsitteet. Käytäntötutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuoda dialogisiin 

kohtaamisiin reflektoitavaksi sosiaalityössä vallitsevia käsitteitä ja teorioita ja uudelleen 

käsitteellistää sosiaalityön ilmiöitä (Satka ym. 2005, 10 – 11). Käytäntötutkimuksessa 

sitoudutaan arvoihin, joiden perustalta kehitetään käytäntöä, tehdään sosiaalityötä 

näkyväksi, työskennellään yhteisöllisesti sekä sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti 

(Saurama & Julkunen 2009, 305). Tutkimukseni kontekstin muodostavissa sosiaalityössä ja 

terveydenhuollossa toimitaan ihmisläheisten arvojen perustalta, mutta toimintakulttuurit 
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myös eroavat toisistaan. Sosiaalityön lähestymistapa on kokonaisvaltainen kun 

lääketieteessä tutkitaan ja hoidetaan ihmisen kehoa tai mieltä biotieteelliseen näkökulmaan 

painottuen (Metteri, 2014, 301; Lappalainen, 2014, 88). Tutkimuksen kohteena olevassa 

lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessissa selvitetään perheen kokonaistilannetta 

sosiaalityön näkökulmasta, lisäksi tehdään lääketieteelliset tutkimukset ja tarvittaessa poliisi 

selvittää omalta osaltaan rikosta. Monialaisen työryhmämme työskentelyssä eri 

ammattiryhmien ammattietiikat ja työn arvot tulivat keskusteluun ja yhteensovitettaviksi, 

työryhmän työskentelylle oli määriteltävä yhteiset arvot ja käsitteiden sisällöt. Nämä 

keskustelut koin mielenkiintoisiksi ja tärkeiksi ja niiden pohjalta työryhmässä voitiin 

yhteensovittaa eri alojen erityisosaamista. 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen tarkoitukseksi on määritelty myös käytäntölähtöisen 

tiedonmuodostuksen ja tutkimusperustaisen käytännön yhdistäminen keskustelevaksi 

prosessiksi, jossa tutkimusongelma löydetään käytännön työstä ja siihen pyritään antamaan 

vastauksia käytäntöä hyödyttäen. (Saurama & Julkunen 2009, 294 - 295.) Omassa 

tutkimuksessani käytännön prosessin kehittämisen tueksi etsin työryhmälle 

tutkimusperustaista tietoa käytännön prosessin kehittämistä ohjaamaan. Monialaisen 

työryhmän keskusteluissa käytännön prosessi ja tutkimusperustainen tieto rakennettiin 

yhdessä toimivaksi ja perustelluksi kokonaisuudeksi, jossa tieto ja käytäntö tukevat toisiaan. 

Uggerhøj (2014) määrittelee, että käytäntötutkimus on käytännön ja tutkimuksen 

kohtaamista, jolloin neuvotteluissa tuotetaan tietoa tutkimuksen aineistoksi. Kohtaamisessa 

käytäntö ja tiede eivät sulaudu toisiinsa, vaan molemmat säilyttävät omat päämääränsä; 

tutkimus tuottaa teoreettista tietoa ja tieto muodostuu käytännön sosiaalityössä. 

Käytäntötutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutkimuksen suunnittelu, aineiston 

muodostuminen ja analyysien tekeminen toteutuvat käytännön työntekijöiden ja tutkijan 

yhteisissä keskusteluissa (Kildedal ym. 2011, 171–173 ref. Uggerhøj 2014). 

Käytäntötutkimukseni pohjaa Briteissä painottuvaan, mutta myös Pohjoismaissa usein 

käytettyyn määritelmään, jonka mukaan käytäntötutkimuksen avulla tavoitellaan muutoksia 

käytännön työskentelyssä ja tutkimus tapahtuu interaktiivisena prosessina monien 

käytännön tahojen yhteisenä toimintana (Saurama & Julkunen 2009, 294 - 295). 

Tutkimukseni avulla tavoiteltiin käytännön työssä lapsen pahoinpitelyepäilyn 

selvittämisprosessin selkiyttämistä ja kehittämistä. Kehittämisprosessiin osallistuivat 

terveydenhuollon toimijoiden lisäksi poliisi ja lastensuojelu, joiden avulla varmistettiin 

käytännön näkemysten laaja-alaisuus. Työryhmässä roolini oli pääasiassa sosiaalityön 
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käytäntötutkimuksen tekijä, mutta toin eritellysti asioita esiin myös sairaalan 

sosiaalityöntekijänä.   

Käytäntötutkimuksen määrittelyissä punnitaan usein sitä, kuinka paljon käytäntötutkimusta 

tekevän sosiaalityöntekijän tulee tehdä käytännön sosiaalityötä ja kuinka paljon työaikaa 

jätetään käytäntötutkimukselle. Toisaalta kysytään, onko käytäntötutkimusta tekevän 

tutkijan ylipäätään työskenneltävä käytännön sosiaalityössä. (Saurama & Julkunen 2009, 

294 - 295.) Tässä käytäntötutkimuksessani tavoitteeksi asettui käytännön 

työskentelyprosessin selkiyttäminen, kehittäminen ja jäsentäminen sekä kertyneen tiedon 

pohjalta prosessin kulkuun liittyvän materiaalin suunnittelu ja toteutus. Toimin 

tutkimuksessa limittyneesti tutkijana ja käytännön työssäni sosiaalityöntekijänä, mikä on 

osaltaan käytäntötutkimuksen luonnetta (mt. 294 – 295). Roolini oli tuoda monialaisen 

työryhmän keskusteluihin sosiaalityön näkemys sekä tutkimusperustaista tietoa 

aihealueesta. Lisäksi kokosin työryhmän fokusryhmähaastatteluissa muodostunutta tietoa, 

jota analysoin tieteellisesti tutkimusprosessini tuloksiksi ja tiedoksi lapsen 

pahoinpitelyepäilyn selvittämiseen liittyvän prosessin kehittämistä varten. 

Sosiaalityöntekijän työrooliini liittyen osallistuin työkäytännön kehittämiseen 

muodostamalla prosessin kulkukaavion ja kokosin siihen liittyvän materiaalin. Pystyin jo 

tutkimuksen aikana ottamaan joustavasti käytäntöön tutkimuksessa muodostunutta tietoa. 

Muiden muassa Sauraman ja Julkusen (2009, 308) pohdintojen ohjaamana 

jäsensin omaa paikkaani tutkimusprosessissa. Aineistoa kerätessäni olin osa työryhmää ja 

heidän keskustelujaan, mutta aineistoa analysoidessani reflektoin toimintaani osana 

työryhmää ja toisaalta osana selvitysprosessin toimintaa sekä muodostin analyyseja 

tieteellisesti koetelluilla menetelmillä. Oma työskentelytapani sopi brittiläiseen tulkintaan 

käytäntötutkimuksesta, jonka määrittelyn mukaan tutkija toimii sekä tutkijana että 

käytännön sosiaalityöntekijänä tutkimallaan aihealueella sekä ottaa tutkimuksessa tuotettua 

tietoa käyttöön jo tutkimusvaiheessa. Tätä tulkintaa käytäntötutkimuksesta käytetään usein 

myös Pohjoismaissa. (mt. 294–295).    

 

3.2 Eettisiä näkökulmia aiheesta ja tutkimuksesta 

Perustan tämän tutkimukseni lähtökohtaisesti sosiaalityön eettisiin arvoihin, joista 

moniammatillisuuteen ja monialaisuuteen liittyvät kysymykset sopivat sairaalan 

työympäristöön. Monialaisessa työskentelyssä sosiaalityön eettinen tehtävä on edistää 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä tarpeellisten palvelujen aikaansaamista. 
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Sosiaalityöntekijän tulee arvioida kriittisesi monialaista toimintaa sekä pitää yllä keskustelua 

monialaisen toiminnan tavoitteista ja menettelytavoista. (Talentia 2013, 26 - 27.) Oma 

tutkimukseni kohdistuu monialaiseen toimintaan ja sosiaalityöntekijänä tavoitteenani on 

saada aikaan keskustelua aiheesta sekä luoda käytäntöjä, joiden avulla monialainen tiimi 

jatkossa pitäisi keskustelua ja taitoja yllä lasten fyysiseen kaltoinkohteluun liittyvästä 

aihealueesta. Tutkimuseettisesti on syytä tarkastella, kuinka aiheeni tutkimustulokset 

vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin käytännön työssä. Aiheesta keskusteleminen ja sen 

kriittinen arviointi voivat lisätä käytännössä tapauksiin puuttumista ja parantaa esimerkiksi 

lasten asemaa ja perheiden kohtelua, mikä on hyvää. Toisaalta, aiheeseen perehtyminen tuo 

puuttumisia varmasti enemmän myös sellaisiin tapauksiin, joissa prosessin läpivieminen 

tuottaa perheelle suurta rasitusta, vaikka tulos onkin heille positiivinen eli pahoinpitelyä ei 

todeta. Tällaisissa tapauksissa on harkittava ainakin, millaista tukea perhe voisi tilanteessa 

saada ja että henkilökunnan toimintatavat ovat mahdollisimman korrekteja ja eettisesti 

harkittuja. Perheelle tulee kertoa selkeästi prosessin jokaisesta vaiheesta ja antaa heille tilaa 

kysymyksiin sekä dialogiseen ja empaattiseen keskusteluun. On myös otettava huomioon, 

että aiheeni on mikroympäristössään sekä yhteiskunnallisesti hyvin sensitiivinen, joten 

tutkimusta koskevat ratkaisut on tehtävä koko tutkimuksen ajan eettisesti ja moraalisesti 

harkiten, aiheenvalinnasta lähtien. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 127 – 133.)  

Rauhala ja Virokannas (2011, 237 - 239) painottavat, että tutkimusetiikka on aina 

tutkimuksen kontekstiin sidottua, eikä tutkimukseen liittyvää etiikkaa voi etukäteen 

määritellä koodistojen avulla. Tutkimustilanteessa aito dialogi mahdollistaa tutkijan ja 

tutkimukseen osallistuvien välille empaattisen kohtaamisen. Eettisesti hyvä tutkimus pyrkii 

olemaan hyödyllistä ja rakentavaa myös tutkimukseen osallistujien näkökulmasta ja heille. 

Tutkimukseni aihe tuli työyhteisön ehdottamana ja tutkimukseen osallistujien tavoitteena oli 

saada hyötyä omaan arkityöhönsä tutkimukseni tuloksista. Usein tutkimuseettisessä 

pohdinnassa keskitytään vain väärin tekemisen välttämiseen, vaikka tutkimuseettisiä 

kysymyksiä ovat erityisesti tutkimukseen liittyvät eettiset ongelmatilanteet, joissa ei tiedetä, 

kuinka ratkaista tilanne eettisesti oikein. Sosiaalityön tutkimuksessa tutkijan tulisi ajatella 

tutkimusta myös sen laajemmassa kontekstissa; yhteiskunnassa, jossa tavoitteita ja 

pyrkimyksiä määrittävät aikaan sidotut poliittis-hallinnolliset ja taloudelliset tekijät. 

(Rauhala ja Virokannas 2011, 237 - 239). Erityisesti sosiaalityön alueella monet reunaehdot 

ja toisaalta ihmisten sisäiset motiivit liittyvät aikamme yhteiskuntaan. Kyetäkseen 

arvioimaan tutkimusta eettisesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta, on ihmisen 

moraalikäsityksen oltava erityisen kehittyneellä tasolla (Helkama 2009, 65). Omassa 
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tutkimuksessani en haastatellut asiakkaita tai muita erityisen haavoittuvassa asemassa 

olevia, mutta pohdin tutkimuksessani sitä, saisinko luotettavaa aineistoa haastattelussa, jossa 

osallistujien ei ole helppo tuoda esiin työntekijän heikkoutta ja vaikeutta asettua prosessin 

vaatimiin tilanteisiin. Rauhalan ja Virokankaan (2009, 238 - 239) mukaan tutkimusluvan 

hankkiminen ei poista käytännön tutkimuksesta tilanteita, jotka sisältävät eettisiä ongelmia. 

Omassa tutkimuksessani tutkimusluvan saaminen sisälsi sen eettisen ongelman, että 

työskentelen sosiaalityöntekijänä siinä prosessissa, jota nyt myös tutkin. Toisaalta 

lähtökohtani kuuluu käytäntötutkimuksen asetelmaan. Rauhala ja Virokannas (2009, 242) 

ovat tuoneet ansiokkaasti esiin sen tosiasian, että sosiaalityön tutkimuksessa tutkimukseen 

osallistuvat voivat olla ihmisiä, jotka eivät osaa ennalta arvioida vahvuuttaan ja jaksamistaan 

suhteessa tutkimusaiheeseen ja saattavat vasta tutkimustilanteessa kohdata tutkimuksen 

aiheen tuottaman ahdistuksen itsessään.  

Tutkimuseettiset periaatteet ihmistieteissä on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja 

tietosuoja. Näiden periaatteiden mukaisesti olen pyrkinyt tekemään kaikki tätä tutkimusta 

koskevat ratkaisuni ajatellen sekä tutkimusprosessin kulkuun liittyviä ratkaisuja että 

tutkimuksessa haastateltuja ja tutkimuksen kohteena olevaan prosessiin aikanaan syystä tai 

toisesta osallistuvia henkilöitä (lapsia, perheitä, henkilökuntaa). Tutkimusteknisesti noudatin 

tutkimuseettisiä periaatteita hakemalla tutkimukselleni tutkimusluvan tutkimuspaikan 

ohjeita noudattaen. Pyysin tutkimukseen osallistuvilta luvan työryhmän keskustelujen sekä 

nauhoitetun fokusryhmähaastattelun ja mahdollisten yksilöhaastatteluiden käyttämiseen 

tutkimusaineistona sekä vakuutuksen siitä, että osallistuja oli saanut riittävät tiedot 

tutkimukseen liittyen. Aineistoa käsittelin harkiten ja tulen sen hävittämään, kun 

tutkimusprosessi loppuu. Raportoinnistani ei voi yhdistää tietoja yksittäisiin henkilöihin eikä 

tutkimuspaikkaan. (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009.) 

 

3.3 Tutkimuksen aineisto ja sen kerääminen 

Käytäntötutkimukseni aineisto muodostuu tiedosta, jota keräsin kahdessa 

fokusryhmähaastattelusta saadusta tiedosta. Lisäksi keräsin tietoa tutkimuskirjallisuudesta. 

Tuomalla aiemman tutkimuksellisen tiedon sekä muualta hankitut toimintaohjeet osaksi 

fokusryhmähaastattelua, tulivat nekin osaksi aineistoani. Aiempiin tutkimuksiin perehdyin 

kirjallisuushauilla, joissa käytin pääasiassa seuraavia käsitteitä: lapsen fyysinen 

kaltoinkohtelu, lapsen pahoinpitely, lapsen pahoinpitelyepäily, kaltoinkohtelun seuraukset 
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lapselle, pahoinpitelyepäilyn syntyminen, henkilökunnan puuttuminen kaltoinkohteluun, 

sairaalaorganisaatio ja lainsäädäntö. 

Keräsin aineistoni monialaisen työryhmän tapaamisissa eteläsuomalaisessa sairaalassa. 

Monialaiseen työryhmään osallistui lääkäreitä ja sairaanhoitajia sekä konsultoiva poliisi ja 

lastensuojelun sosiaalityöntekijä kunnasta. Kaksi työryhmän kokoontumiskertaa toteutettiin 

fokusryhmähaastatteluina, joissa haastattelin työryhmää ja nauhoitin haastattelukeskustelut 

aineistoksi tähän tutkimukseeni. Haastattelukerrat aloitin kertomalla työryhmälle lyhyen 

katsauksen aihealueen aiemmista tutkimuksista sekä esittelemällä olemassa olevia 

toimintaohjeita lasten pahoinpitelyepäilyjen tunnistamisesta ja selvittämisestä. Tällä halusin 

rikastuttaa työryhmän keskustelua fokusryhmähaastattelussa. Alkujohdannon jälkeen 

ohjailin keskustelua haastattelurungon suuntaisesti. Lisäksi työryhmän jäsenet nostivat esiin 

omien asiantuntemustensa kautta aiheen kannalta tärkeitä asioita ja keskeisiä näkökulmia.  

Koska työskentelen sosiaalityöntekijänä osana lapsen pahoinpitelyepäilyn 

selvittämisprosessia sairaalassa, on huomioitava, että tutkimukseni tulokset saattavat roolini 

vuoksi vääristyä (Metsämuuronen 2008, 47 – 48). Oman sosiaalityöntekijän työroolini 

tiedostaen pyrin suhtautumaan tutkimusaiheeseeni ja aineistoon mahdollisimman vähän 

tunnepitoisesti sekä toisaalta jäsentäen keräämääni aineistoa ja aiempaa tutkimustietoa 

mielekkääksi kokonaisuudeksi. Toiminnallani pyrin noudattamaan hyvää 

tutkimuskäytäntöä, jonka mukaisesti tutkijan tulee pyrkiä mahdollisimman objektiiviseen 

analyysiin suhtautumalla aineistoon neutraalisti ja avoimesti. Samalla tulee tiedostaa se 

tosiasia, että aineistoon suhtautuminen ei voi olla täysin autenttista ja jo aineiston keräämisen 

aikana tutkija alkaa muodostaa kuvaa sen analyysista. (Metsämuuronen 2008, 47 – 48.) 

 

3.4 Aineiston analyysi 

Käytin aineistoni analyysiin teema- ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin yhdistelmää. 

Aluksi litteroin fokusryhmähaastattelut ja tutustuin aineistooni lukemalla ja kuuntelemalla 

sitä. Jo haastatteluiden aikana, niitä litteroidessani ja lukiessani olin alkanut luokitella ja 

pelkistää aineistoa mielessäni. Tiivistin haastatteluissa sekä kirjallisuushauilla keräämäni 

tiedon lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessin kehittämistä varten. Ennen 

varsinaista aineiston analysointia muodostin analyysirungon, joka perustuu Jaana Inkilän 

(2015, 53) äskettäin esittämään lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen ja varhaisen 

puuttumisen moniammatillista yhteistyötä kuvailevaan malliin. Inkilä on tutkinut 

Tampereen alueen lasten kaltoinkohteluun puuttumisen toimintamallin tunnettavuutta, mutta 
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omassa tutkimuksessani otin Tampereen mallin tilalle sairaalassamme käytettävän 

toimintaohjeen ”Lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittäminen”. Analyysirunko on kohtalaisen 

väljä, jolloin pystyin laajentamaan sitä luomalla aineistolähtöisesti lisäkategorioita 

alkuperäisen analyysirungon ulkopuolelle jääneille informatiivisille asioille. Varsinaisen 

analysoinnin aloitin sisällönanalyysille ominaisesti pelkistämällä aineiston, mikä tapahtui 

erottamalla litteroinnista olennaiset kohdat tutkimustehtäväni ohjaamana. Koodatut 

ilmaukset keräsin erilliseen tiedostoon, josta niitä oli helppo työstää jatkossa. 

Analyysiyksikkönä käytin fokusryhmähaastatteluista kirjaamiani lauseita tai 

ajatuskokonaisuuksia, joiden sisältö yhdistyi tutkimuskysymyksiini. Seuraavaksi siirsin 

koodatut ilmaisut analyysirunkoon muodostamieni yläluokkien alle. Ryhmittelin jäljelle 

jääneet informatiivisesti mielenkiintoiset ilmaukset, jotka eivät sopineet valmiisiin 

yläkategorioihin ja muodostin niille tarvittavat lisäkategoriat. Tämän jälkeen käsitteellistin 

ilmaukset teoreettisiksi käsitteiksi, jotka yhdistin alaluokkiin. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 

113 – 118.). Seuraavan sivun taulukossa 1 on esimerkki aineistoni analyysista. Taulukon 

olen tehnyt Tuomen ja Sarajärven (2009, 116) taulukkoa mukaillen. 

 

Yläluokka  Alkuperäinen 

ilmaus 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Lapsen 

kohtaaminen 

-Kysymysasettelu 

pitää olla sellanen, 

et siihen voi vastata 

kuun tai auringon. 

-Voisitko kertoa, 

mitä oot kertonut 

tapahtuneesta, ja sit 

ne kertoo. 

Kysymysten 

avoimuus 

Kysyminen 

Prosessin 

merkityksiä 

henkilökunnalle 

-Nähdäänkö, että 

vanhempi on paha 

ihminen vai 

esimerkiksi taustalla 

on kohtuuton 

tilanne. 

-Miten sen asian 

esittää. Ihan 

hienovaraisesti ja 

vivahteista kiinni. 

Vähän kääntää sitä 

asennetta. 

Henkilökunnan 

asenne perhettä 

kohtaan 

Asennoituminen 

Taulukko 1. Esimerkki aineiston analyysista. 

Analyysien jälkeen pyysin työryhmää lukemaan tulokset, jotta he tekisivät tuloksista omat 

tulkintansa. 
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4 Tulokset 

 

4.1 Lapsen fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pahoinpitelyepäilyn selvittäminen 

Toimenpiteet 

Kun lapsi tuodaan terveydenhuoltoon fyysisen vamman vuoksi, Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitoksen ohjeistuksen (2015a) mukaan pitäisi lapsen kokonaistilannetta arvioida myös 

pahoinpitelyn poissulkemiseksi. Tähän tutkimukseen osallistuneen työryhmän 

fokusryhmähaastattelussa nostettiin esiin monenlaisia näkökulmia ja kysymyksiä liittyen 

lapsen pahoinpitelyepäilyn muodostamiseen terveydenhuollossa. Seuraavissa kappaleissa 

on otteita ja tulkintoja haastattelussa esiin nousseista asioista.  

Lapsen saapuessa terveydenhuoltoon fyysisen vammautumisen vuoksi, ensimmäiseksi 

selvitetään ja kirjataan vammaan johtanut tilanne riittävän tarkasti. Tilanteen selvittämiseksi 

lapselta ja hänen saattajiltaan kysytään vammaan johtaneista tapahtumista. 

-Selvitetään, mitä on tapahtunut, samaa kysymyspatteristoa, mitä aina 

kysytään ja sit, jos alkaa kellot soimaan niin sit tulis se, et mitä nyt vielä [pitää 

kysyä]. [Poliisi] 

 -Ja se kirjaaminen. Ne kysymyksetkin täytys tarkasti kirjata. [Poliisi] 

 

Kehossa havaittavista vammoista tulee tehdä selkeät ja tarkat kuvaukset kirjauksiin, lisäksi 

vammat tulee kuvata kameralla.  

-Poliisin ohje: kirjaa, dokumentoi ja kysy avoimesti. [Poliisi] 

-..otetaan kuvat niistä vammoista alkuvaiheessa. Ja kirjauksessa kuvataan 

tarkasti vammat ja niiden paikat. [Poliisi] 

-Me voidaan käyttää PAKE-kaavakettakin, mihin merkitään kehon kuvaan 

vammojen paikat. [Lääkäri] 

 

Lapsen liikunnallisen kehitysvaiheen kuvaaminen on ensisijaista varsinkin vauvaikäisellä. 

Tieto liikunnallisesta kehitysvaiheesta on avainasemassa mahdollisesti puutteellisen 

valvonnan seurauksena aiheutuneiden vammojen arvioimisessa.    

-Tärkeä tieto on heti aluks kirjata se, että miten lapsi on liikkunut ja liikkuu 

yleensä. Kysymällä vanhemmalta ja itse arvioimalla. [Sairaalan 

sosiaalityöntekijä] 
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Lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta on hyvä tarkkailla ja dokumentoida. 

Varsinkin vauvan ja vielä puhumattoman lapsen kohdalla se on tärkeää, koska heiltä itseltään 

ei voida tapahtumista kysyä.  

-Miten vauva reagoi vanhempaan. Jos se vauva ei hae turvaa vanhemmasta. 

Kiintymyssuhde. [Lastensuojelun sosiaalityöntekijä]  

 

Poliisi ja lastensuojelu painottivat, että lasta on tärkeä kuulla erikseen, mikäli hänen ikänsä 

ja kehitystasonsa huomioiden lapsi pystyy tuottamaan luotettavia kuvauksia tapahtumista. 

Lapsen kuunteleminen ja tilanteen selvittäminen lapsen kokemusten perusteella ovat joka 

tapauksessa tärkeitä. Ellei lapsen kanssa ole puhuttu lainkaan, sekin on tärkeä näkyä 

kirjauksista.  

-Kouluikäinen lapsi tuodaan mustelmilla. Lapsi otettas itekseen ja tutkittas ja 

kysyttäs, mistä tää mustelma on tullu. Niin lapsi kertos. Alle 4-vuotiaalta on 

turha kysyä, mutta kouluikäinen jo pystys. [Poliisi] 

-[Sanotaan lapselle ja aikuiselle, että] kerro ihan tarkasti, mitä tapahtu. 

[Poliisi] 

-Jos lapsen kanssa ei oo puhuttu mitään … sekin kirjataan. [Poliisi]  

 

Pienen lapsen kanssa vastaanotolle tulevia vanhempia tulisi poliisin mukaan puhuttaa 

erikseen jo varhaisessa vaiheessa asian selvitykseen liittyen.  

-Vanhempia ainakin puhutettas erillään (äiti ja isä erikseen). Varsinkin jos on 

niitä murtumia, joita ei pitäis olla. [Poliisi] 

 

Päivystyksen lääkärin ja hoitajan mukaan järjestelyä ei ole sairaalassa helppo toteuttaa, 

koska päivystyksessä ei ole tiloja vapaina ja henkilökuntaa ei voi sitoa yhteen tehtävään 

kovin paljon. Lastensuojelun ja poliisin mukaan, jos tilanteisiin on varauduttu etukäteen 

asioita ja toimintaa pohtimalla sekä ohjeistukset opiskelemalla, käytännön järjestelyitä 

voidaan tehdä vähäisemmilläkin resursseilla ja osana työkäytäntöjä. Esimerkiksi hoitaja voi 

pyytää vanhemmat toisaalle samassa huoneessa, kun lääkäri puhuu lapsen kanssa. Tai lääkäri 

voi tutkia lasta toisen vanhemman kanssa ja hoitaja keskustella toisen vanhemman kanssa. 

Työnjako voidaan järjestellä tilanteittain.     

-Jos siinäkin erotetaan heti (vanhemmat ja lapset), se on vähän lapselle 

raakaa. Siin olis hyvä olla joku, joka rohkaisee puhumaan lasta. [Hoitaja] 
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-Vanhempi voi mennä vähän poispäin. Ihan huonekalujärjestelyillä. Se olis 

peruskäytäntö. [Poliisi] 

 

Poliisi ja lastensuojelu määrittelivät haastatteluissa käytettävät avoimet kysymykset 

sellaisiksi, joilla ei johdatella mihinkään yksittäisiin tapahtumiin vaan ollaan kiinnostuneita 

siitä, mitä lapsi ja saattaja kertovat tapahtuneesta. Kysymyksen ja vastauksen jälkeen voi 

pyytää kertomaan lisää jostain, mitä vastaaja sanoi. 

-Kysymysasettelu pitää olla sellanen, et siihen voi vastata kuun tai auringon. 

[Poliisi]  

- Kerro ihan tarkasti, mitä tapahtu. … Ja kerro siitä [jostain yksityiskohdasta] 

lisää. … Siinä äkkiä pystyy arvioimaan sen, onko kertomuksessa epäsuhtaa. 

[Poliisi] 

-…johdattelua pitää välttää. [Lastensuojelun sosiaalityöntekijä] 

 

Jos lapsen itsensä tai saattajan kertomus vamman syntytavasta on selvä ja ristiriidaton sekä 

vamman syntymekanismi sopii kertomukseen, jonka perusteella väkivaltaa ei ole tapahtunut, 

ei ole syytä laajempaan puuttumiseen kuin vamman hoitoon. Jos taas kertomus vamman 

synnystä on epämääräinen tai selvästi ristiriidassa vamman laadun kanssa tai vammoja on 

tullut monelle puolelle tai niiden syntymekanismi on vaatinut suuren energian tai hoitoon 

hakeudutaan selvästi viiveellä, tulisi lapsi ottaa sairaalaan osastolle lisäselvittelyjä varten. 

 -Siinä äkkiä pystyy arvioimaan sen, onko kertomuksessa epäsuhtaa. [Poliisi] 

-[Päivystyksessä todetaan] että vammamekanismi on niin suuri, että otetaan 

osastolle seurantaan. Tai vammoja on tullu niin monelle puolelle, että 

tarvitaan seurantaa. [Lääkäri] 

-Otetaan osastolle ja virka-aikaan [tarkemmat] selvitykset. [Lääkäri] 

-Sitten on niitä, jotka tuo lapsen hoitoon vasta pitkän ajan päästä. Ja niitäkin, 

jotka ei tuo ollenkaan, ne on suurin ongelma. [Poliisi] 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät toivat esiin suoran kysymisen tärkeyden. Kerkerin ym. 

(2000) mukaan vanhemmilta kannattaa suoraan kysyä lapsen kaltoinkohtelusta, koska he 

usein kertovat siitä vastauksena kysymykseen. Lastensuojelussa asioista halutaan puhua 

avoimesti esittämällä suoria kysymyksiä. Kokemuksena on, että lapset yleensä vastaavat 

kysymyksiin kertomalla asioistaan. Tosin lastensuojeluun tapaukset tulevat usein siinä 

vaiheessa, kun pahoinpitelyn tapahtumisesta on jo puhuttu ja lähtökohtana on keskustella 

tiedossa olevista tapahtumista. 
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-Että kysytään [fyysisen väkivallan kokemisesta] suoraan, niin kyllä lapset 

kertoo. [Lastensuojelun sosiaalityöntekijä] 

-Sitä [kysymistä] pitää vähän muotoilla, ettei johdattele. [Lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä] 

 

Poliisi piti erityisen tärkeänä, että suorat kysymykset eivät johdattele vastauksiin. Ei kysytä 

esimerkiksi kuka löi tai ketä löi, koska se ei ole lapsen itsensä kertomaa tapahtumista vaan 

jo ennakko-odotuksena on, että lyötiin. 

-Se ei oo lapsen kertomaa, jos sä kysyt, et löikö isi. Se ei oo sillon lapsen 

kertomaa vaan sä oot tuonu hänelle sen vaihtoehdon. [Poliisi] 

-Nii, johdatellu [lasta vastaamaan, että joku löi]. [Lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä] 

-Se juttu pahimmoillaan kaatuu siihen [johdattelevaan kysymykseen] ja se on 

sillään ohi. [Poliisi] 

 

Poliisi ohjeisti olemaan tarkkana myös tapahtumien sitomisessa aikaan ja paikkoihin. 

Näiden tietojen perusteella kertomusten luotettavuutta voidaan usein arvioida.  

 -Prosessin kannalta aikaan ja paikkaan sitominen on äärettömän tärkeetä. 

Edes jotain aikoja ja paikkoja. [Poliisi] 

 

Tilanne on selkeä, jos lapsi tai hänen saattajansa kertoo pahoinpitelyn tapahtuneen ja lapsen 

fyysinen vamma sopii kertomuksen mukaisesti tuotetuksi. Silloin terveydenhuollosta tulee 

olla välittömästi asiasta yhteydessä poliisiin, joka saapuu asiaa selvittämään. 

-On tiettyjä tilanteita, joissa ei tarvii kysyä, on puol päätä mustana, tehdään 

rikosilmoitus. [Poliisi] 

-Poliisi on se, mikä ensimmäisenä on lasta haastattelemassa. [Poliisi] 

 

Tilanteita arvioitaessa on muistettava, että sosiaalisesti ja taloudellisesti paremmassa 

asemassa olevilla perheillä on enemmän mahdollisuuksia peittää pahoinpitely, ja että 

perheitä ei saa leimata rutiininomaisesti (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2015a). 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä kertoi kokemuksesta, että sosiaalisesti ja taloudellisesti 

paremmin pärjäävistä perheistä ei tehdä niin helposti lastensuojeluun ilmoituksia. Sairaalan 

työntekijöiden olisi erityisesti kiinnitettävä huomionsa siihen, ettei ilmoitusten tekemiseen 

vaikuttaisi mahdollisesti tiedossa oleva perheen sosioekonominen asema tai perheen 

ulkoinen olemus.   
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-Terveydenhuollon puolelta ne ilmoitukset riippuu hirveesti siitä, millainen 

sosioekonominen asema kyseisellä perheellä on. Et jos vanhemmat on päihde- 

tai mielenterveyshoidos ja lapsel lastensuojelun asiakkuus, niin todella 

matalalla kynnyksellä tehdään ilmotus. Mut näist niin sanotuist paremmist 

perheistä, niin se ikäänkun menee läpi, et laps johonki törmäs tai jotain, mikä 

on tosi väärin.  [Lastensuojelun sosiaalityöntekijä]  

 

Ilmoitukset ja perheiden tukeminen 

Terveydenhuollosta on nykyisin lainsäätämä ilmoitusvelvollisuus suoraan poliisille sekä 

lastensuojeluun, mikäli syntyy epäily lapseen kohdistuneesta pahoinpitelystä 

(Lastensuojelulaki 25§). Keskusteluissa tuli esiin, että terveydenhuollon piirissä ei olla vielä 

tottuneita tekemään ilmoituksia lastensuojeluun tai poliisille ja kulttuuri on viime vuosina 

ollut vasta muuttumassa yhteistyön suuntaan.  

-Aikaisemmin näitä ilmoituksia ei tehty oikeestaan ollenkaan, mut nyt 

viimeisen kymmenen vuoden aikana on. Se on vaatinu sen, että näistä asioista 

on alettu puhua [sairaalan sisällä]. Ja tietysti nyt tämä muuttunut 

ilmoitusvelvollisuuskin. [Sairaalan sosiaalityöntekijä] 

-Jos me puhutaan kaltoinkohdelluist lapsist, niit on takuul ollu yhtä paljon 

sillon ku nyt. Mut niit ilmotuksii ei vaan oo terveydenhuollost tehty. [Poliisi] 

 

Poliisi muistutti, ettei terveydenhuollon toimijan tarvitse yksin ratkaista, onko 

pahoinpitelyepäilystä syytä tehdä rikosilmoitusta vaan hänen on suositeltavaa konsultoida 

poliisia tapauksesta ilman lapsen henkilötietoja ja toimia poliisin kanssa muodostetun arvion 

mukaisesti. 

-Se yhteistyö [poliisin kanssa] on koettu toimivaks ja se perustuu hirveen 

pitkälti siihen konsultointiin. [Poliisi] 

- Tää [poliisin konsultointi niemettömänä tapauksena] on osoittautunu aika 

tehokkaaks keinoks. [Poliisi] 

 

Työryhmässä korostui näkemys siitä, että lapsen kanssa sairaalassa olevalle perheelle tulee 

kertoa lakisääteisistä velvollisuuksista ja niihin liittyvästä selvitysprosessista. Koettiin, että 

tavallisesti perheet tämän ymmärtävät ja asioita päästään hoitamaan yhteistyössä heidän 

kanssaan.  

- …selitetään, että tämä on lääkäreiden velvollisuus tehdä ilmoitus. 

[Ilmoituksen avulla] asia selvitetään. [Lääkäri] 

-Eerika-tapauksen jälkeen ihmiset paljon vähemmän rutisee sitä vastaan, että 

asiat selvitetään. [Lastensuojelun sosiaalityöntekijä] 
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-Osa vanhemmista sen ymmärtää, osalle se on kova paikka. [Hoitaja] 

 

Selvitysprosessin vaiheiden kertominen auttaa perhettä orientoitumaan tilanteessa ja antaa 

jonkinlaisen tukirangan elämänkululle selvittelyiden osalta. Myös lapselle kerrotaan 

selvitysprosessista hänen ikänsä huomioiden. 

-Lapselle pitää antaa riittävä tieto. Me ilmoitetaan poliisille ja lapsi tietää 

mitä tapahtuu prosessissa. [Lääkäri] 

-Käydään läpi, että miten selvittelyt sairaalassa menee, mitä tutkitaan ja miksi. 

Lääkärin on tärkee kertoa heidän vastuulla olevista tutkimuksista. Ja siitä, 

miten se prosessi jatkuu kotiutumisen jälkeen voi sairaalan sosiaalityöntekijä 

kertoa. Perheet usein helpottuu, kun saa tietoa. [Sairaalan sosiaalityöntekijä] 

 

Työryhmästä tuli myös selkeä näkemys siitä, että on tärkeä järjestää perheelle tukea, mikäli 

he siitä hyötyisivät. Tuki voi olla tarpeen esimerkiksi lapsiperheen arkeen tai vanhemman 

omiin ongelmiin, jotta lapsi ei joutuisi kokemaan kaltoinkohtelua. Tuki voi olla tarpeen 

myös akuuttiin kriisiin, minkä pahoinpitelyepäilyselvittely aiheuttaa. Esimerkiksi jos perhe 

kertoo vauvan pudonneen sängyltä vanhemman sitä näkemättä tai isomman sisaruksen 

satuttaneen vauvaa vahingossa ja tapaturmasta on aiheutunut vauvalle suurienergisen 

tapahtuman vaatinut luun murtuma, on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan 

suositeltavaa sulkea myös fyysisen pahoinpitelyn mahdollisuus pois. Tällaisessa tilanteessa 

pahoinpitelyselvittelyt voivat tulla myös yllätyksenä perheelle. 

- …että selvitetään, onko tuen tarvetta. [Lastensuojelun sosiaalityöntekijä] 

-Konkreettinen apu arjessa voi kannatella perhettä, listä vanhempien 

jaksamista ja parantaa vanhempana olemista. Toisaalta myös, jos 

kaltoinkohtelua ei ole tapahtunut ja selvittelyjä joudutaan tekemään, vanhempi 

voi järkyttyä syvästikin, silloin kriisiapu on tarpeen normaaliin arkeen 

pääsemiseksi. [Sairaalan sosiaalityntekijä]   

-… vanhempi tulee hakemaan apua lastensuojelusta, kun on tukistanut lastaan. 
[Poliisi] 

 

Aiemmassa tutkimuksessa on tuotu esiin, että lapsen pahoinpitelyepäilyn tunnistamisessa ja 

siihen puuttumisessa ovat henkilökunnan vuorovaikutustaidot hyvin tärkeitä (Peck & Priolo-

Kapel 2002). Myös tätä pohdittiin työryhmän keskusteluissa. Tärkeäksi koettiin, että 

henkilökunta asennoituu vanhempiin niin, ettei vanhempaa syytetä. Lisäksi lapsen kanssa 

vuorovaikutukseen keskittyminen koettiin tärkeäksi. Vuorovaikutusta tilanteissa kuvattiin 

muun muassa seuraavilla kommenteilla: 
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-Miten sen asian esittää. Ihan hienovaraisesti ja vivahteista kiinni. Vähän 

kääntää sitä asennetta. [Lääkäri] 

-Työntekijällä ei voi olla kiire [kun kysytään lapselta, mistä tää mustelma on 

tullu, niin sitten seis] lapselle annetaan tila. [Poliisi] 

-Kertoa lapselle, että vanhempi on ihan oven takana, ettei lapselle tule 

paniikkia. [Hoitaja] 

On ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla sairaalan henkilökunnalla on riittävästi ajankohtaista 

tietoa aktiivisessa muistissaan lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseksi. Lisäksi on oltava 

rohkeutta tarttua vaikeaksi koettuun asiaan. Fyysisten vammojen hoitamisen lisäksi voidaan 

lapsi ja perhe saattaa avun piiriin heidän kokonaistilanteessaan.     

 

4.2 Ohjeet, yhteistyö ja koulutus tukena sairaalan henkilökunnalle 

Aiemmin tässä raportissa kerrottuihin, tutkimuksissa osoitettuihin lapsen kaltoinkohtelun 

riskitekijöihin perustuen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on listannut ohjeistukseensa 

tilanteet, joissa lapsen fyysisen vamman hoidon yhteydessä suositellaan tehtävän 

pahoinpitelytutkimukset joka tapauksessa (THL 2015b). Listauksen koettiin olevan arvokas 

työväline käytännössä. 

 -Ne listaukset on hyvänä apuna tilanteita arvioitaessa. [Lääkäri] 

-Selkeyttää perustelua vanhemmille, että tällaisissa tilanteissa mennään aina 

tietyn protokollan mukaisesti. [Sairaalan sosiaalityöntekijä] 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneen työryhmän keskusteluissa tuli esiin, että lapsen fyysisten 

vammojen tutkimiseen liittyvästä pahoinpitelyepäilyn poissulkemisesta tulisi olla kyseisen 

sairaalan päivystykseen sovitetut selkeät, lyhyet, mutta riittävän yksityiskohtaiset ohjeet, 

jotka pohjautuvat oman sairaanhoitopiirin sekä valtakunnallisiin edellä mainittuihin 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeistuksiin. Sairaalamme päivystykseen ja 

lastenosastolle tehtävien ohjeiden muokkaaminen jo olemassa olevista THL:n sekä 

sairaanhoitopiirin ohjeista tapahtuu tässä tutkimuksessa kootun tiedon ja tutkimuksen 

tulosten ohjaamana. 

-Tunnistamisest tulee tulla aika selkeet, yksinkertaiset ohjeet, vähän 

lyhentämällä. Kymmenen kohtaa, mitkä pitää arvioida ja niitten perusteella 

syttyy lamppu ja mihin se johtaa, siitä selkeä toimintamalli. [Lääkäri] 

-[Olemassa olevat] toimintaohjeet on tarkoitettu yliopistosairaalaan, ne ei 

sovellu sellaisenaan meille. Ohjeitten laatimisessa on otettava huomioon 

meidän sairaalalle ominaiset asiat. [Lääkäri] 
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Lapsen fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen on aiemmin todettu vaikeaksi aiheeksi ja 

yhteistyö prosessissa työskentelevien tahojen välillä puutteelliseksi, jolloin tieto ei riittävästi 

siirry taholta toiselle (Hotus 2015). Tutkimukseeni osallistuneessa työryhmässä todettiin, 

että säännölliset tapaamiset työryhmässä edustettuina olleiden tahojen välillä ovat 

tarpeellisia, jotta yhteistyöhön on helppo ryhtyä tarvittaessa. Yhteistyötä voidaan harjoittaa 

luontevasti esimerkiksi yhteisissä aihealuetta käsittelevissä koulutuksissa.  

 -Pidetään koulutus, jossa olisi poliisi ja lastensuojelukin. [Lääkäri] 

-Koulutukset voisi ottaa säännöllisin väliajoin, koska tapauksia on vähän, 

asiat eivät pysy välttämättä mielessä. Ja tulee uutta henkilökuntaa tasaisesti. 

[Sairaalan sosiaalityöntekijä] 

 

Lisäksi työryhmässä koettiin, että toisten tahojen työalueiden parempi tunteminen helpottaisi 

ja lisäisi yhteistyöhön ryhtymistä. Yhteiset koulutukset vastaisivat myös tähän.   

-Kerrottais [henkilökunnalle], mitä se rikosprosessi on. Kuulustellaan ihmisiä, 

ei niitä sieltä heti koppiin haeta, ja keskustellaan. [Poliisi] 

Poliisin ja lastensuojelun osallistuminen tämän työryhmän tapaamiseen nähtiin tärkeänä ja 

ne olivat osoitus siitä, että yhteistyötä ja tätä aihetta arvostetaan. Työryhmään osallistuneiden 

tahojen mukaan yhteistyö erityisesti poliisin kanssa on lapsen pahoinpitelyepäilyjen 

selvittämisessä saatu toimimaan käytäntöä palvelevasti.  

-Yhteistyö [poliisin] kanssa on koettu toimivaks ja se perustuu hirveen pitkälti 

siihen konsultointiin. [Poliisi] 

Isoherrasen (2012) mukaan vuorovaikutuksen, keskustelun, dialogin ja reflektiivisen 

arvioinnin taidot ovat tärkeitä moniammatillisessa yhteistyössä. Näitä taitoja tarvitaan myös 

työskenneltäessä lapsen pahoinpitelyepäilyyn liittyvässä prosessissa. Isoherranen havaitsi 

sosiaalisen pääoman kertyvän moniammatillisesti hyvin toimivissa ryhmissä, joissa 

asiantuntijoilla on aidosti tukea ja luottamusta toisiinsa. Sosiaalinen pääoma on tärkeä 

jaksamista lisäävä tekijä henkilökunnalle myös lapsen pahoinpitelyepäilyä selvitettäessä. 

Todellisen muutoksen moniammatillisen työskentelyn toteutumiseksi Isoherranen toteaa 

lähtevän poliittisesta ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.  

Työryhmän keskusteluissa tuli esiin joitakin henkilökunnan kokemuksia lapsen 

pahoinpitelyepäilyn tunnistamiseen ja selvittämiseen liittyvässä hoitosuhteessa, joista 

seuraavaksi otteita ja tulkintoja. Lapsen fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen 
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puuttuminen eivät ole henkilökunnalle helppoja asioita. Tilanteet eivät ole päivittäisiä, joten 

niihin ei totuta. Ilmiö koetaan herkäksi ja sen puheeksi ottaminen vaikeaksi. Epäilyn 

selvittämisessä joudutaan menemään perheen yksityisyyden alueelle. (Paavilainen ym. 

2006.)  

-Ihmiset on arkoja ottaan asiaa esille sen takia, jos ne epäilee, et ne on 

väärässä, sit tulee väärin tuomittua ihmisiä. Se aiheuttaa inhimillisen 

katastrofin johkin perheeseen, jos se on väärä se tieto. [Lääkäri] 

-Ei meiän tehtävä oo tuomita. Selvitetään asiaa. [Lääkäri] 

 

Työryhmässä pohdittiin, että henkilökunnassa ja yhteistyötahoissa on ihmisiä, joilla on 

perheitä ja täten henkilökunnalla on omien arkikokemustensa kautta ymmärrystä 

vanhempien toimintaan sekä toisaalta mahdollisuus eläytyä perheen ja lapsen tilanteeseen. 

-Ihmisillä on erilaisia motiiveja kaltoinkohdella lasta, voi olla olosuhteen 

luoma pakkotilanne, tai että vanhemmatkin murtuu sen tilanteen alla. 
[Lääkäri] 

- …kyllä ammattilaisiltakin joskus keinot loppuu [vanhempana]. [Poliisi] 

 

Lasten pahoinpitelyepäilyjen kanssa työskentelevät katsovat oman tehtävänsä lisäksi lapsen 

pahoinpitelyepäilyn laajempia vaikutuksia perheen elämään. Henkilökunnassa pohditaan 

perheeseen aiheutunutta kriisiä, rikosasioiden selvitysprosessin viivästymistä useilla 

kuukausilla tai jopa vuodella, jolloin asioita ei saada käsiteltyä ajankohtaisesti vaan pitää 

odottaa ja elää epätietoisuudessa.  

-Ne voi olla todella pitkiä prosesseja. Kun perheiden pitää elää 

epätietoisuudessa ja miettiä, milloin se varsinainen päätös tulee. Jos siis 

rikosprosessi on käynnissä.  [Lastensuojelun sosiaalityöntekijä] 

 

Toisaalta tuotiin esiin, että on oikein, että lasten fyysiseen kaltoinkohteluun syyllistyvät 

ihmiset ymmärtävät tekojensa vakavuuden ja saavat niistä rangaistuksen. Pääasiana 

pidettiin, että lapsen ei tarvitse kokea fyysistä kaltoinkohtelua. Tärkeäksi tueksi perheiden 

tilanteissa koettiin edelleen se, että lapselle annetaan aikaa, häntä kuunnellaan ja tilanteeseen 

pysähdytään. 

-Oma asenne kohdillaan [työntekijällä] … että vanhemmat olettaa, että heidät 

leimataan, että on huono isä tai äiti. [Hoitaja] 

-Oikeinhan se on, jos kerran on lyömistä pidempään ollu, että siitä 

rangaistuksen saa. Eikä sen lapsen tarvi enää siellä olla. [Lääkäri] 
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Työryhmässä päädyttiin yksimielisesti siihen, että aiheesta on säännöllisesti koulutettava sen 

parissa työskenteleviä henkilöitä. Tietoa ja työvälineitä tarvitaan työkäytäntöjen ja 

työskentelykulttuurin muodostumiseen. Myös yhteistyötahot olivat halukkaita koulutuksen 

järjestämiseen.  

-…et miks näin tapahtuu, et niit pystys arvioimaan [tarve koulutukselle ja sen 

kautta vahvistumiselle asian hoitamisessa]. [Lääkäri] 

Carter ym. (2006) mukaan monilla aloilla koulutus lapsen pahoinpitelyepäilyihin liittyen on 

riittämätöntä eikä perustu aina empiiriseen tutkimukseen. Koulutuksen lisäksi tarvitaan 

resursseja työnohjaukseen, yksittäisten työntekijöiden ja koko henkilökunnan 

asennemuutosta sekä työkaluja käytäntöön lapsen pahoinpitelyepäilyn tunnistamiseen ja 

selvittämiseen. Sairaalan sosiaalityöntekijän on tärkeä osallistua muun henkilökunnan 

kanssa koulutukseen lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittelystä erikoissairaanhoidossa ja 

pohtia osana monialaista työryhmää asenteita, kulttuuria ja työkäytäntöjä sekä yhteistä 

arvoperustaa työskentelylle. Carterin (2012) mukaan monialaisen yhteistyön käytäntöjen 

kehittäminen on tärkeää, koska selvitysprosessi vaatii monien ammattiryhmien välistä 

yhteistyötä. Yhteistyön kehittämisessä on tärkeää yhteisten käytäntöjen ja kirjattujen 

ohjeiden luominen sekä tiedonkulun varmistaminen. Työryhmän keskusteluihin ja 

kirjallisuuteen nojaten vahvistui ymmärrys siitä, että henkilökuntaa tuetaan parhaiten 

riittävällä koulutuksella ja selkeillä toimintaohjeilla lapsen pahoinpitelyepäilyn 

tunnistamisessa ja selvittämisprosessissa. 

 

4.3 Sairaalan sosiaalityö lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessissa  

Työryhmän haastatteluissa sairaalan sosiaalityöntekijällä koettiin olevan vakiintunut asema 

lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessissa. Sairaalan sosiaalityöntekijän roolissa 

työskentelee usein vain yksi henkilö, joka osallistuu lapsen pahoinpitelyepäilyn 

selvittämiseen, muu henkilökunta prosessissa on jonkin verran vaihtuvaa. 

Sosiaalityöntekijän on tärkeä olla selvillä prosessin kulusta ja prosessissa pysyvänä 

työntekijänä jollain tavalla koordinoida sitä. Työryhmän näkemysten mukaan 

sosiaalityöntekijä tuo sairaalan sisällä monialaiseen yhteistyöhön asiantuntemuksen 

yhteiskunnan tukiverkostoista ja palveluista, perheen sosiaalisen tilanteen selvittämisestä, 

vanhemmuuden tukemisesta sekä lapsen ja perheen psykososiaalisesta tuesta. Sairaalassa 

sosiaalityöntekijä voi käydä perheen kanssa läpi prosessin kulkua sekä eri toimijoiden 

rooleja ja tehtäviä prosessissa.  
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Asioiden esittäminen niiden positiivisen puolen kautta sekä perheen kunnioittava 

kohtaaminen helpottaa sosiaalityöntekijänkin työskentelyä vaikeassa asiassa. 

-… ei jätä kertomatta tai kysymättä niitä vaikeitakaan asioita. [sairaalan 

sosiaalityöntekijä perheen kanssa työskentelyssä] [Hoitaja] 

 

Työryhmän keskusteluissa tuli esiin, että sosiaalityötä ja sosiaalityöntekijää kohtaan on 

asenteita, jotka hankaloittavat työskentelyssä alkuun pääsemistä.  

-[Lastenosastolla] nähdään sellasia asioita, mitä [sairaalan] 

sosiaalityöntekijä vois hoitaa, niin vanhemmat on, että ei me tarvita. [Hoitaja] 

 

Toisaalta sosiaalityöntekijän mahdollisuudet olla apuna erilaisissa tilanteissa erotetaan 

selkeästi hoitohenkilökunnan mahdollisuuksista. Lapsen pahoinpitelyepäilyä selvitettäessä 

sairaalan sosiaalityöntekijä kuuntelee perhettä ja ohjaa tuen piiriin. Eri tilanteissa tulee esiin 

erilaisia tietoja perheen elämästä ja arjesta.  

-Usein ne sitte sulle [sairaalan sosiaalityöntekijälle] puhuu erilaisia asioita 

kuin meille. Ei ne meille niin sellasista… no, erilaisista asioista. [Hoitaja] 

 

Myös henkilökunnalla on omat käsityksensä sosiaalityöstä ja esimerkiksi lastensuojelusta. 

Omat käsitykset ja kokemukset saattavat vaikuttaa työn tekemiseen, vaikkei se olisi 

suotavaa. Esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen luetaan virkavirheeksi. 

Sairaalan sosiaalityöntekijä voi tilanteisiin tullessaan varmistaa ilmoitusten tekemisen ja 

tarvittaessa tehdä ne. 

-Ammattilaistenkin keskuudessa on käsitys, että kun otetaan yhteyttä 

lastensuojeluun siitä seuraa suoraan huostaanotto. Nostaa kynnystä tehdä 

ilmoitusta. [Lääkäri] 

 

Lastensuojelun julkisuuskuva on usein lapsen tahdonvastainen huostaanotto ja sosiaalityön 

valta-asema suhteessa perheiden elämään. Sairaalan sosiaalityöntekijän herkällä 

asennoitumisella ja aidosti dialogisella työskentelytavalla voi hetkellisesti murtaa perheiden 

ja henkilökunnan käsityksiä ja saada kenties alkuun kulttuurisen muutoksen siinä, että 

sosiaalityöllä halutaan auttaa ja tukea perheitä heidän omissa ympäristöissään.     

-Pitäisikö teidän mainostaa meitä, että miten se lastensuojelutyö tehdään. 

[sairaalassa kertoa siitä, että lastensuojelu haluaa auttaa ja tukea perheitä] 

[Lastensuojelun sosiaalityöntekijä]  



29 
 

-Mennään huoli edellä, kun tavataan perhettä. Halutaan tukea ja auttaa. 

[Lastensuojelun sosiaalityöntekijä]  

 

Aikaisemmista tutkimuksista ei selkeästi käynyt ilmi sairaalan sosiaalityöntekijän roolia 

lapsen pahoinpitelyepäilyä selvitettäessä. Hyks:ssä lapsen pahoinpitelyepäilyn 

selvittämisohjeen ohessa on erillisenä ohjeena määritelty sairaalan sosiaalityöntekijän rooli 

lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessissa. Rooli on toimimista osana 

moniammatillista työryhmää sosiaalityön asiantuntijana. Sosiaalityöntekijä työskentelee 

lääkärin ja hoitajan kanssa, varmistaa, että ilmoitusvelvollisuudet on toimitettu sekä 

kuuntelee perhettä ja on tarvittaessa kuntaan yhteydessä perheen jatkotuen järjestämiseksi. 

Sairaalan sosiaalityöntekijä myös järjestää tarvittaessa verkostotapaamisen osastolla lapsen 

kotiutumispaikan selvittämiseksi.      

 

5 Tulosten hyödyntäminen, yhteenveto ja johtopäätökset 

Käytäntötutkimuksessa keräämääni tietoa hyödynnettiin käytännön työskentelyprosessin 

selkiyttämisessä, prosessin kirjallisten ohjeiden muotoilemisessa sekä prosessista 

pidettävien koulutusten materiaalin perustana. Tämä on käytäntötutkimukselle ominaista 

(Saurama & Julkunen, 2009, 294). Tutkimuksellani toin tiivistettyä ja sairaalan kontekstiin 

sopivaa tietoa lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessista. Tutkimuksen tulokset 

esittelin sairaalan työryhmälle sekä Helsingin yliopiston käytäntötutkimuksen seminaarissa. 

 

Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän käytäntötutkimuksen tavoitteena oli tuottaa monialaisessa työryhmässä sellaista 

tietoa, jonka avulla voidaan muokata paikallisesti sopivat toimintaohjeet lapsen 

pahoinpitelyepäilyn tunnistamiseen ja selvittämiseen kyseisessä sairaalassa. Työskentelyn 

taustaksi kokosin aiheesta aiempaa tutkimustietoa sekä olemassa olevia toimintaohjeita. 

Tässä tutkimuksessa esiin tulleista asioista ovat tutkimuksen tavoitteisiin nähden seuraavat 

keskeisiä: 

- Jos päivystykseen tuotavan fyysisesti loukkaantuneen lapsen kohdalla kertomus 

vamman synnystä on epämääräinen tai selvästi ristiriidassa vamman laadun 

kanssa tai vammoja on tullut monelle puolelle tai niiden syntymekanismi on 

vaatinut suuren energian tai hoitoon hakeudutaan selvästi viiveellä tai muut 
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pahoinpitelyselvittelyn kriteerit (THL / HUS) täyttyvät, tulee lapsi ottaa 

sairaalaan osastolle lisäselvittelyjä varten. 

- Perheen sosioekonomisen aseman ei tule vaikuttaa prosessin käynnistämiseen ja 

ilmoitusten tekemiseen. 

- Sairaalan henkilökunnan kannattaa konsultoida poliisia ennen kuin ryhtyvät 

tekemään päätöstä ilmoituksen tekemisestä poliisille. 

- Vuorovaikutus perheiden kanssa sekä henkilökunnan asenne vaikuttavat 

prosessin onnistumiseen. On tärkeä tuoda asiat esiin niiden positiivisen puolen 

kautta.  

- Lapsen pahoinpitelyepäilyn tunnistamisesta ja selvittämisestä tarvitaan kaikilla 

tiedossa olevat selkeät, yksinkertaiset, lyhyehköt ja riittävän yksityiskohtaiset 

ohjeet, jotka on sovitettu paikalliselle tasolle. 

- Moniammatillisen yhteistyön sujuvuus on tärkeää prosessissa, jotta perheet 

saavat tukea usein monimutkaisissa tilanteissaan sekä henkilökunta saa tukea 

toisistaan. 

- Henkilökunnalle muodostuu prosessissa merkityksiä myös omien arkirooliensa, 

kuten vanhemmuuden kautta.  

- Henkilökunta tarvitsee tuekseen säännöllistä koulutusta prosessiin ja lapsen 

fyysiseen kaltoinkohteluun liittyen.    

- Sairaalan sosiaalityöntekijän tehtävä on selvittää perheen sosiaalinen tilanne, 

järjestää tarvittaessa tukea kotiin ja toimia prosessin monialaisessa yhteistyössä 

madaltaen sosiaalityön ja terveydenhuollon raja-aitoja.   

Käytäntötutkimukseni tulokset ovat hyvin samansuuntaisia, mitä aihealueen aiemmissakin 

tutkimuksissa on saatu tuloksiksi: lapsen pahoinpitelyepäily on aiheena sensitiivinen, siihen 

puuttuminen koetaan vaikeaksi, esimerkiksi koska pelätään epäilyn olevan väärä, aiheesta 

koetaan tarvittavan säännöllistä, tutkimukselliseen tietoon perustuvaa koulutusta sekä 

selkeitä toimintaohjeita. Monialainen yhteistyö nähdään keskeisenä lapsen 

pahoinpitelyepäilyä selvitettäessä sekä epäilyä muodostettaessa. Aiemmin ei ole tutkittu 

sairaalan sosiaalityön osuutta ja merkitystä lapsen fyysisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen 

ja lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämiseen liittyvässä prosessissa. Tässä tutkimuksessa 

nähtiin sairaalan sosiaalityöntekijällä selkeä ja merkittävä rooli lapsen pahoinpitelyepäilyn 

selvittämisprosessissa. 
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Johtopäätökset ja jatkotutkimuksen aihe 

Käytäntötutkimukseeni nojaten voin todeta, että lapsen fyysisen kaltoinkohtelun 

tunnistamisen ja pahoinpitelyepäilyn selvittämisen onnistumiseksi sairaalan prosessissa on 

monialainen yhteistyö kehitettävä sellaiseksi, että se on mahdollisimman hyvä tuki 

onnistuneelle prosessille ja sen kululle. Totean myös, että lapsen fyysistä kaltoinkohtelua, 

lapsen pahoinpitelyepäilyn tunnistamista ja lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämistä 

monipuolisesti käsittelevä koulutus on tärkeä tuki sairaalan henkilökunnalle prosessin 

onnistumiseksi, minkä vuoksi koulutussuunnitteluun ja toteutukseen kannattaa panostaa. 

Aiempien tutkimusten mukaan lapsen fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen on todettu 

vaikeaksi aiheeksi ja yhteistyö prosessissa työskentelevien tahojen välillä puutteelliseksi, 

jolloin tieto ei riittävästi siirry taholta toiselle. 

Lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisprosessia on tässä tutkimuksessa käsitelty sairaalan 

osalta, mutta prosessi on kokonaisuudessaan laajempi jatkuen poliisin, mahdollisesti lasten 

oikeuspsykiatrian, sekä lastensuojelun osalta sairaalan ulkopuolella. Jokaisella taholla on 

prosessissa oma orientaationsa, jonka mukaan prosessi on heille merkityksellinen. 

Sairaalassa tunnistetaan, selvitetään ja hoidetaan lapsen fyysisiä vammoja. Sairaalan 

sosiaalityöntekijä tukee perhettä psykososiaalisesti ja varmistaa perheen tarvitsemat 

jatkotuet. Poliisi selvittää asiaa rikoksena tai antaa sairaalalle konsultaatiotukea siinä, 

tuleeko sairaalasta tehdä rikosilmoitus asiasta. Lastensuojelu jatkaa perheen ja vanhempien 

tukemista sekä varmistaa lapsen edun ja turvallisen elämän toteutumisen. Jaana Inkilä (2015) 

on tutkinut lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseen Tampereella kehitettyä eri tahojen 

yhteistyömallin tuntemusta ja toimivuutta. Inkilä (mts. 53) kehitti tutkimuksessaan Lasten 

kaltoinkohtelun tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen monialaista yhteistyötä kuvailevan 

mallin. Hahmottelin Inkilän mallin innoittamana tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

kaavion, jossa lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittäminen sairaalassa hahmottuu 

tapauskohtaisena työskentelynä sekä organisatorisena toimintana (Taulukko 2). Toiminnan 

pohjana on sairaalassa oltava selkeä kirjallinen toimintaohje, jonka perusteella 

henkilökuntaa koulutetaan. Lapsen pahoinpitelyepäilyä selvitettäessä sairaala on yksi 

toimija monitahoisessa yhteistyössä 
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Monialainen yhteistyö lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittämisessä 

Tapauskohtainen työskentely Organisaatiotason toiminta 

-Lapsi otetaan osastolle lisäselvittelyihin, 

jos pahoinpitelyselvittelyn kriteerit 

(THL/HUS) täyttyvät tai kertomus ja 

vamman laatu ovat ristiriidassa 

-Vanhempien ja lasten haastattelut avoimia 

sekä kirjataan tarkasti 

-Vanhempien haastattelut erikseen ja ilman 

lasta 

-Lapsen kuuleminen henkilökohtaisesti 

-Aikaa pysähtyä asian äärellle 

-Henkilökunnan oikea asenne ja 

vuorovaikutustaidot tärkeitä prosessissa 

-Asiat esiin positiivisen kautta 

-Poliisin ja lastensuojelun konsultointi 

Sairaalan sosiaalityö: 

-Perheen kokonaistilanteen selvittäminen 

-Perheen psykososiaalinen tukeminen 

-Haetaan perheelle tarvittaessa tukea kotiin 

-Kokonaistilanteen koordinointi 

 

-Lyhyt, yksinkertainen, riittävän tarkka 

toimintaohje sairaalan toimintaan 

sovitettuna 

-Koulutuksia säännöllisesti 

-Tahojen toimintakäytännöt toistensa 

työskentelyä tukeviksi 

-Toisten työtehtäviin tutustuminen 

prosessin osalta 

-Säännölliset tapaamiset 

-Tilanteiden purku / mahdollisuus 

reflektioon 

 

Sairaalan sosiaalityö: 

-Osana moniammatillista ja monialaista 

yhteistyötä 

Toimintaohjeen muodostaminen + henkilökunnan koulutuksen muotoilu 

Taulukko 2. Sairaalan osuus lapsen pahoinpitelyepäilyn tunnistamisessa ja selvittämisessä 

osana monitahoista yhteistyötä. 

 

Jatkotutkimuksen aiheena itseäni kiinnostaisi esimerkiksi se, miten lapset ja perheet kokevat 

prosessin sekä osallisuutensa siihen, kun tunnistetaan tai suljetaan pois lapsen fyysistä 

kaltoinkohtelua tai selvitetään pahoinpitelyepäilyksi muodostunutta tilannetta, sekä miten 

perheiden mielestä parhaiten tunnistettaisiin ne tapaukset, joissa on kyse lapsen 

pahoinpitelystä.   
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Liite 1     AINEISTOPYYNTÖ 

 

Arvoisa vastaanottaja,    15.12.2015 

 

 

Pyydän kohteliaimmin, että voisin osallistua työryhmäänne ja nauhoittaa tapaamisen, jossa 

keskustelisimme lapsen fyysisestä kaltoinkohtelusta, lapsen pahoinpitelyepäilyn heräämisestä sekä 

sen selvittämisestä. Viimeistelen valtiotieteen maisterin tutkinnon (sosiaalityöntekijän pätevyys) 

opintojani ja tekisin tästä aiheesta pienimuotoisen käytäntötutkimuksen opintoihini. Aineistona 

käyttäisin työryhmän kokoontumisen keskustelua sekä mahdollisesti tarkentavia yksilöhaastatteluja. 

Haen tutkimukselle sairaalan tutkimuslupaa.   

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Tiina Toiminen 
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Liite 2     SUOSTUMUSLOMAKE 

 

 

Suostun siihen, että Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija Tiina Toiminen tallentaa kokoukset, 

fokusryhmä- sekä yksilöhaastattelut äänitiedostoiksi ja käyttää tallenteita käytäntötutkimuksensa 

aineistona. Aineistoa tarkastelee Tiina Toiminen sekä lisäksi anonymisoitua aineistoa voi tarkastella 

yliopistonlehtori, joka ohjaa tutkimusprosessia. Aineistot säilytetään huolellisesti tutkimusprosessin 

ajan sekä hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksen raportoinnista ei voi 

yhdistää työryhmän yksittäisiin henkilöihin mitään tietoja. Tutkimuksen raportti esitellään 

työryhmälle sen valmistuttua. Työryhmään ja tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen 

voi halutessaan keskeyttää, jolloin siihen asti kertynyt materiaali on tutkijan käytössä. Olen saanut 

riittävän tiedon tutkimukseen liittyen tästä paperista. 

 

 

Päiväys:_______________________________________________ 

 

Allekirjoitus:____________________________________________ 

Nimen selvennys:________________________________________ 
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Liite 3    FOKUSRYHMÄHAASTATTELU 

 

Fokusryhmähaastatteluun teemoja: 

- lapsen fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen 

- lapsen pahoinpitelyepäilyn muodostaminen terveydenhuollossa  

- aiheen puheeksiottaminen vastaanotolla 

- lapsen ja vanhempien puhuttaminen 

- aiheeseen liittyvä kirjaaminen terveydenhuollossa  

- ilmoitusvelvollisuudet 

- jatkohoitoon / lisätutkimuksiin ottaminen 

- perheen tukeminen osastolla 

- yhteistyö eri tahojen välillä (poliisi, lastensuojelu, terveydenhuolto, muut mahdolliset 

tahot) 
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