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Johdanto
Cornerstone Partnership (CP) on ollut osa Antser Groupia vuodesta 2020 
lähtien. CP toimii lapsiin, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja 
aikuiskoulutukseen liittyvillä aloilla tarjoten koulutusta ja interventioita eri 
sektoreiden ammattilaisille. Tämä tutkimus käsittelee yrityksen yhteistyötä 
sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa, jonka tavoitteena on lasten ja 
perheväkivallan uhrien suojeleminen.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet virtuaalitodellisuuden (VR) käytön 
positiivisista vaikutuksista koulutuksessa, terveydenhuollossa ja 
markkinoinnissa. Tutkimukset tukevat lisäksi virtuaalitodellisuuden käyttöä 
yksilöiden näkemysten muuttamisessa ja empatiakyvyn lisäämisessä, esimerkiksi 
kodittomia kohtaan Yhdysvalloissa (Herrera et al. 2018) ja Espanjassa, jossa 
negatiivisen käyttäytymisen kokeminen virtuaalitodellisuudessa lisäsi äidillistä 
empatiakykyä  (Hamilton – Giachritsis et al. 2018).

Kun virtuaalitodellisuutta oli käytetty menestyksekkäästi empatiakyvyn ja 
näkökulmien lisäämiseen adoptiossa, sijaisvanhemmuudessa ja henkilöstön 
koulutuksessa, CP testasi VR-teknologian käyttöä lastensuojelussa 
perheväkivallan tekijöiden ja uhrien interventiossa. Tavoitteena oli saada 
henkilöt ymmärtämään perheväkivallan vaikutuksia sekä asenteiden ja 
käyttäytymisen muuttamisen tehokkuutta.

Tässä raportissa kootaan ja arvioidaan sosiaalihuollon ammattilaisten tekemiä 
haastatteluja VR-sisällön käyttäjille (perheväkivallan tekijöille). Tavoitteena on 
selvittää, onko VR hyödyllinen työkalu, jolla voidaan tehostaa interventioita ja 
auttaa perheväkivallan vaikutuksista kärsiviä perheitä ja yksilöitä.

Sisällön tulisi aikaansaada seuraavia käyttäytymisen ja asenteiden muutoksia:
◼ Estää tekijöitä toimimasta väkivaltaisesti.
◼ Kertoa uhreille perheväkivallan pitkäaikaista vaikutuksista.

Tässä raportissa esitetyt virtuaalitodellisuuden vaikutukset kuvaavat VR-
sisällön käyttöä kahdessa Lontoon Redbridge-alueella käytössä olevassa
interventio-ohjelmassa. Ohjelmat ovat:

◼ Respect-ohjelma: 8 viikon ryhmämuotoinen interventio 
perheväkivallan tekijöille. Ohjelman tavoitteena on lisätä tekijöiden 
empatiakykyä, ymmärrystä perheväkivallan vaikutuksista kumppaniin 
ja lapsiin sekä sitoutumista väkivaltaisen käyttäytymisen 
lopettamiseen. Tässä ohjelmassa virtuaalitodellisuutta käytettiin 
väkivaltaisen käyttäytymisen tunteisiin liittyvien vaikutusten 
tehokkaaseen välittämiseen.

◼ Triple P-ohjelma: 8–10 viikon ryhmämuotoinen interventio, joka pyrkii 
estämään nuorten vakavia käytös-, tunne- ja kehitysongelmia lisäämällä 
vanhempien tietoja, taitoja ja itsevarmuutta. Tässä ohjelmassa 
virtuaalitodellisuuden käytön tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja 
vanhempien ymmärrystä siitä, että kodin vahingoittavien riitojen 
seuraaminen vaikuttaa lapsiin.

Tiedot
Lontoon Redbridgen alue ja CP ovat toimittaneet tämän raportin tiedot 
i2 media researchille. Kvalitatiiviset tiedot muodostuvat Lontoon 
Redbridgen sosiaalihuollon ammattilaisten ja CP:n tekemistä 
käyttäjähaastatteluista. i2 media research haastatteli sosiaalihuollon 
ammattilaisia tässä raportissa esitettyjen todisteiden kokoamiseksi. 
Näitä tietoja on tuettu mahdollisuuksien mukaan kvantitatiivisilla 
Common Assessment Framework (CAF) -tiedoilla, joita Lontoon 
Redbridgen varhaisen tuen palvelujen ammattilaiset ovat mitanneet 
ennen VR-interventioita sekä niiden jälkeen.

Viitteet
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https://doi.org/10.1371/journal.  pone.0204494
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maternal perspective-taking and empathy using virtual embodiment. Sci Rep 8, 2975 (2018). 
https://doi.org/10.1038/ s41598-018-21036-2
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Suositukset
Tämä raportti on merkittävä askel riippumattomien todisteiden keräämisessä 
koskien Cornerstone Parternershipin VR-työkalujen tehokkuutta, vaikutusta 
sekä niihin liittyviä riskejä.

On tärkeää huomioida, että raportin tiedot eivät ole riittävän kattavia 
tehokkuuden vakaaseen osoittamiseen. Tämän vuoksi suosittelemme, että 
CP ottaa käyttöön standardoidun vaikutustenarviointikehyksen/-mittarin, 
jolla voidaan arvioida VR-työkalujen käytön tehokuutta perheväkivallan 
uhrien ja tekijöiden interventioissa. Mittari antaisi yhdenmukaisen ja vakaan 
keinon arvioida interventioita ja se auttaisi ammattilaisia VR-työkalujen 
laajemmassa käytössä.

Raportin alustavat tiedot antavat kuitenkin selkeän positiivisen indikaation 
siitä, että VR-interventiot ovat tehokas työkalu käytöksen ja asenteiden 
muuttamisen nopeuttamisessa ja perheväkivallan negatiivisten vaikutusten 
minimoimisessa.

Käyttäjät kertoivat seuraavista intervention positiivisista 
tuloksista:

1. Käyttäjillä oli yleinen motivaatio käyttää teknologiaa ja sisältöä.

2. Sisältö edisti toisten näkökulman huomioimista ja halua muuttaa 
(muokata) omaa käyttäytymistä.
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Tulosten perusteella suositellaan seuraavia toimia:

1. Luodaan määritetty luettelo toimista ja tuloksista, joita sosiaalihuollon 
ammattilaisten on arvioitava ennen VR-sisältöä hyödyntävien 
interventioiden suorittamista ja niiden jälkeen. Tämä muodostaa 
standardoidun vaikutustenarviointikehyksen.

2. Arvioidaan VR-sisällön vaikutusta useampiin käyttäjiin, jotta 
ymmärretään tärkeimmät hyödyt, haasteet ja riskit ja jotta saadaan 
kvantitatiivinen vahvistus tämän raportin tuloksille.

3. Testataan intervention sisällön personalisointimenetelmiä,
esimerkiksi henkilökohtaisen interventioon liittymisen kautta.
Personalisointi auttaa perheväkivallan tekijöitä samaistumaan
heidän omia tilanteitaan vastaaviin olosuhteisiin.



Tulokset
Perheen 
vaikuttavuustutkimukset
Sosiaalihuollon ammattilaiset suorittivat perheen 
vaikuttavuustutkimuksiin (Common Assessment 
Framework; CAF) liittyviä arviointeja perheväkivallan 
uhreille ja tekijöille, jotka olivat osallistuneet CP:n VR-
interventioihin. Perheet saivat keskimäärin 39 pistettä (32–
52) ennen interventiota ja 48,5 pistettä (37–60) 
intervention päättymisen jälkeen. Interventio nosti pisteitä 
keskimäärin 9,5 pisteellä.
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Tulokset

Tiedot ensikokemuksesta
Tiedot kerättiin osallistujien VR-sisällön ensimmäisen 
käyttökokemuksen jälkeen. Ensikokemusta koskevat kysymykset 
pyrkivät selvittämään alustavaa muutosta asenteissa, 
käyttäytymisen tiedostamisessa ja käyttäytymisen muuttamisen 
mahdollisuudessa. Osallistujat vastasivat neljään väittämään VR-
sisällön käyttökokemuksen jälkeen. Palaute oli pääasiassa 
positiivista. Suurin osa osallistujista oli vahvasti sitä mieltä, että 
sisältö auttoi heitä ymmärtämään käyttäytymisensä vaikutusta 
lapsiin.

Reaktiot VR-istuntoon

Sosiaalihuollon ammattilaisia pyydettiin arvioimaan, miten hyvin istunto 
vastasi heidän tavoitteinaan.  Asteikko oli yhdestä viiteen, jossa yksi oli 
täysin samaa mieltä ja viisi täysin eri mieltä. Yli puolet ammattilaisista sanoi, 
että he ovat täysin samaa mieltä siitä, että istunto vastasi heidän 
tavoitteitaan ja lähes kolmasosa oli samaa mieltä.

Istunto vastasi tavoitteita

© i2 media research limited VR-interventioiden arviointi 6



Perheväkivallan 
tekijöiden 
tapaustutkimukset
Cornerstone Partnership on käyttänyt VR-sisältöä yhdessä 
useiden sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa perheväkivallan 
tekijöiden käyttäytymisen muuttamiseen käytössä olevien 
interventio-ohjelmien puitteissa. Kolme henkilöä osallistui VR-
sisällön kokemisen jälkeen sosiaalihuollon ammattilaisten 
haastatteluihin, joissa he kertoivat kokemuksistaan, 
käyttäytymisestään ja VR-sisällön vaikutuksista.

Henkilö kuvasi kokemustaan 
VR-sisällöstä "ehdottomasti 
positiiviseksi kokemukseksi" ja 
"uudenlaiseksi kokemukseksi 
televisioon ja muihin näyttöihin 
verrattuna". Hän ei puhunut 
paljoa tunteistaan tai 
käyttäytymisen muuttamisesta 
videoiden katselun 
seurauksena. Hän sanoi 
käyttäytymisensä olevan "täysin 
erilaista" kuin videoilla näkyi. 
Hän mainitsi myös useita 
kertoja,

että hän ei ole koskaan kokenut 
videoilla kuvattuja tilanteita. Hän 
kuvasi niitä "karuiksi" ja 
"äärimmäisiksi".
Hän kommentoi sen sijaan, miten
kiehtovaa teknologia on. Hän
myös uskoi siitä olevan
"ehdottomasti apua monille".

Henkilö vältteli puhumista videon 
sisällön herättämistä 
tunnereaktioista ja mahdollisista 
käyttäytymisen muutoksista. Hän 
oli

Motivaatio
Tapaustutkimus 1

kuitenkin motivoitunut puhumaan 
VR-teknologian käyttämisestä 
erityisesti televisioon verrattuna, ei 
niinkään itse sisällöstä. Hän sanoi: 
"Se oli todella hyödyllistä.  Sisältö oli 
selkeää, äänekästä ja kaikki oli selvää. 
Käyttökokemus oli hyvä. Minulla ei 
ole aikaisemmin ollut tilaisuutta 
käyttää sitä. Tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun käytin VR-järjestelmää. 
Pidin siitä ja se oli mukavaa." 
Kokemus oli osallistujalle jännittävä 
ja uusi. Hän sanoi tuntemuksen 
olevan parempi kuin televisiota 
katsoessa: "tuntui siltä, kuin olisi 
paikalla". Hän jatkoi: "television 
katsominen on erilaista... Tunne on 
hyvin erilainen. Kyse ei ole yhdestä 
videosta. Puhun yleisesti. Katsotpa 
mitä tahansa, kokemus on täysin 
erilainen kuin televisiota katsoessa."

Kun teknologiasta puhuttiin 
tarkemmin, hän mainitsi muita tapoja, 
joilla ihmiset voisivat hyödyntää 
virtuaalitodellisuutta. Hän sanoi: "Siellä 
voisi katsoa

elokuvan, Discovery Channelia tai 
mitä tahansa". Henkilön halukkuus 
käyttää teknologiaa, hänen 
innokkuutensa keskustella 
fyysisestä käyttökokemuksesta 
sekä keskusteleminen sen 
mahdollisuuksista todistaa, että 
VR-teknologia motivoi ihmisiä.  
Henkilön osoittama halukkuus 
käyttää VR-teknologiaa on 
lupaavaa. Se osoittaa, että uutta 
teknologiaa voidaan käyttää laajasti 
yhteyden saamiseen 
perheväkivallan tekijöihin, joihin on 
aikaisemmin ollut vaikea saada 
muodostettua yhteyttä.

Seuraavissa tapaustutkimuksissa 
tarkastellaan kahta muuta 
perheväkivallan tekijää, jotka olivat 
halukkaita käyttämään VR-sisältöä.

"Tuntui kuin olisi paikalla... [se 
on] uutta ja erilaista televisioon 
ja muihin näyttöihin verrattuna"
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Perheväkivallan tekijöiden tapaustutkimukset

"Olen 
tietoisempi 
siitä, 
millainen 
henkilö 
olen."Osallistuja sanoi, että 

kokemusta voisi optimoida, jos 
hän voisi "samaistua 
henkilöihin", joita kuvataan

Sisällössä. Hän huomautti, että 
pahoinpitelijät voivat olla 
"älykkäitä" ja "sivistyneitä". Heitä ei 
esitetty näin sisällössä. Hän sanoi, 
että sisältö voisi olla 
samaistuttavampaa, jos sitä 
"räätälöitäisiin sitä käyttävien 
henkilöiden mukaan".

Reflektio
Tapaustutkimus 2
Henkilö kuvasi kokemustaan VR-
sisällöstä "selkeäksi uneksi". Hän 
sanoi sen vaikuttaneen häneen 
"erittäin syvästi" ja olleen "sielua 
koskettavaa". Häneen vaikutti 
erityisesti kuvaus 
syntymättömästä vauvasta. Se sai 
hänet ymmärtämään, että lapset 
"kuuntelevat aina". Hän sanoi, 
että videot "tulevat aina 
seuraamaan häntä". Hän kuvasi 
myös itseään "tietoisemmaksi 
omasta persoonastaan". Hän 
sanoi olevansa tietoisempi siitä, 
miten hän käyttäytyy 
kumppaninsa, lastensa ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden lähellä. Hän sanoi 
myös tarkkailevansa nyt, miten 
vanhemmat ovat lastensa kanssa 
ja miten he toimivat. Hän toivoi 
muidenkin näkevän sisällön.
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Perheväkivallan tekijöiden tapaustutkimukset

Henkilön kokemus oli 
"epätodellinen". Hän sanoi: "riitti, 
että näin isäni ja äitini kasvot
[VR-sisällön henkilöillä]. 
Kokemuksesta tuli hyvin 
todenmukainen”. Osallistuja sanoi: 
"En halua lasteni kasvavan 
samanlaisessa ympäristössä kuin 
minä". Hän on myös alkanut 
tekemään muutoksia aktiivisesti. 
Hän kertoo: "Rauhoitan itseni. 
Riitelemme yhä,

mutta emme yhtä rajusti kuin 
aikaisemmin, johon kuului 
tavaroiden heittelyä ja 
väkivaltaa. Olemme 
muuttuneet paljon.  Välillämme 
on edelleen paljon jännitystä, 
mutta lapset eivät ole 
osallisena."

"Itkin hieman.  
Silmiini tuli 
kyyneleitä. En 
yleensä itke, 
mutta
nyt liikutuin."

Tunne
Tapaustutkimus 3
Henkilö koki VR-sisällön 
"liikuttavaksi". Hän sanoi, että "oli 
mahdotonta olla liikuttumatta". 
Hän sanoi sisällöllä olleen "erittäin 
voimakkaan vaikutuksen" ja sen 
tuntuneen "kuin ajassa taaksepäin 
siirtymiseltä".
Hän sanoi sen tuoneen mieleen 
"paljon muistoja" ja sen olleen 
"melko rankkaa". Hän sanoi: "Itkin 
hieman. Silmiini tuli kyyneleitä. En 
yleensä itke, mutta nyt liikutuin."
Lapsen asemassa oleminen vaikutti 
henkilöön voimakkaasti.

© i2 media research limited VR-interventioiden arviointi 9



Sosiaalihuollon 
ammattilaisten arvioinnit

Konteksti
Perheen A ja B VR-intervention tarkoituksena oli saada vanhemmat 
huomaamaan, että kodin kiivaiden riitojen seuraaminen vaikuttaa lapsiin 
negatiivisesti.  Vanhemmat saivat mahdollisuuden nähdä 
käyttäytymisensä lasten näkökulmasta. Intervention aikana vanhempia 
kannustettiin havainnoimaan ja ottamaan vastuuta teoistaan sekä 
asettamaan lasten tarpeet etusijalle.

Perheen C intervention tarkoituksena oli saada isä muuttamaan käsitystään 
siitä, että riitojen näkeminen tekee lapsista/nuorista vahvempia. Haluttiin 
myös korostaa, ettei lasten tarvitse nähdä riitelyä tullakseen vahvoiksi. 
Lisäksi interventiossa kannustettiin vanhempia tiedostamaan lasten läsnäolo 
kodissa erimielisyyksien aikana sekä pyrittiin lisäämään vanhempien 
tietoisuutta riitojen pitkäaikaisista vaikutuksista.

Prosessin kulku
Vanhempien ensimmäisen käynnin jälkeen, jossa kerrottiin ohjauksen ehdot
ja annettavissa oleva tuki, heille näytettiin VR-sisältöä, jonka kumpikin
vanhempi näki samaan aikaan.

Ennen VR-sisältöä esittävän istunnon pitämistä keskustellaan perheestä 
heränneistä huolenaiheista. Perhettä valmistellaan sisältöä varten ja heille 
kerrotaan, että jotkin osa-alueet eivät koske heitä, kuten asumisolosuhteet. 
Ammattilainen antaa heille myös selkeät ohjeet keskittyä perheen 
käyttäytymiseen VR-kokemuksen aikana. Näin he voivat saavuttaa 
oppimistulokset, ja se myös auttaa keskustelemaan käyttäytymisen 
vaikutuksista lapsiin. Perheitä kuullaan VR-kokemuksen jälkeen ja aikaa 
varataan myös myöhemmille keskusteluille.

Perheen 
A  tulos
"Kumpikin vanhempi oli hyvin järkyttynyt lyhyen leikkeen katsomisen 
jälkeen. He kuitenkin puhuivat tunteistaan ja ottivat vastaan neuvojani ja 
ohjeitani. Äiti sanoi ymmärtäneensä riitelyn vaikuttavan heidän tyttäreensä 
emotionaalisesti. Hän tunsi tarvetta viettää enemmän aikaa tyttärensä kuin 
entisen kumppaninsa kanssa." – Perhetuen työntekijä
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Perheen 
B  tulos
"Sisältö järkytti äitiä voimakkaasti. Isä ei ensin ottanut sisältöä vakavasti, 
mutta ymmärsi myöhemmin tilanteen vakavuuden. Kumpikin ymmärsi, ettei 
lasten edessä riitely tehnyt hyvää heidän henkiselle hyvinvoinnilleen.  He 
ovat kuitenkin voineet katsoa VR-sisällön etsittävän stereotyyppistä 
"ongelmaperhettä". Äiti sanoi esimerkiksi: "Kotini on siisti ja me emme ole 
alkoholisteja". Isän ensireaktio voi olla myös seurausta siitä, ettei VR-sisältö 
ollut visuaalisesti täysin samaistuttavaa. Tästä huolimatta kumpikin vanhempi 
vaikutti ymmärtävän sisällön syvemmän merkityksen". – Perhetuen 
työntekijä

Perheen 
C  tulos
"Sisältö järkytti isää ja hän oli kauhistunut riitelyn pitkäaikaisista 
vaikutuksista lapsiin. Hän ymmärsi, että hänen tavallaan ratkaista riitoja oli 
negatiivinen vaikutus hänen avioliittonsa, eikä hän halunnut altistaa lapsiaan 
sille. Hän sanoi sisältöä katsellessaan: "lasten ei tarvitse olla näin vahvoja". 
Äiti ei kuitenkaan osoittanut juurikaan tunteita tai ymmärrystä VR-sisältöä 
kohtaan." – Perhetuen työntekijä



Sosiaalihuollon 
ammattilaisten arvioinnit

Pidemmän aikavälin 
vaikutukset
VR-sisältöä hyödyntäneen intervention jälkeen kukaan osallistujista ei ole 
aiheuttanut 6 kuukauden aikana yhtään poliisitoimenpidettä tai 
perheväkivaltaan liittyvää ilmoitusta. Tämä kertoo vakuuttavasti VR-sisältöä 
hyödyntävän intervention pitkäaikaisesta tehosta ja vaikutuksista edellä 
kuvattujen välittömien vaikutusten lisäksi.

Yhteenveto
VR-sisältö voi olla tehokas työkalu, mutta joillakin perheenjäsenillä voi olla jo 
näkemyksiä perheväkivallalle altistumisen pitkäaikaisista vaikutuksista. Jotkut 
voivat kokea, ettei sisältöä tarvitse näyttää kaikille perheenjäsenille. 
Ammattilaiset kuitenkin uskovat, että sisällön näyttäminen vanhemmille 
yhdessä on hyödyllistä, jotta he voivat myös keskustella siitä yhdessä. Tämä 
myös varmistaa, että vanhemmat saavat saman viestin, jolloin he voivat tukea 
toisiaan ja työskennellä yhdessä tarvittavien käyttäytymismuutosten 
aikaansaamiseksi. Kuten perheiden A ja B  tapauksessa, on tärkeää korostaa, 
että sisältö on äärimmäinen esitys perheriidasta. Se ei kuvaa tarkasti tiettyjen 
henkilöiden tilanteita.

Riittävä ja standardoitu perehdytys on tämän vuoksi tärkeä osa interventioita, 
jotta viesti ei katoa katseltavan sisällön visuaalisten ominaisuuksien joukkoon.

© i2 media research 
limited

VR-interventioiden arviointi 11



Johtopäätökset
Tämä tutkimus tarjoaa vakuuttavia todisteita Cornerstone Partnershipin 
VR-sisällön mahdollisuuksista parantaa perheväkivaltaa koskevien 
interventioiden tehokkuutta.

Suosituksemme osoittavat, että lisää tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan, 
erityisesti tarkan vaikutustenarvioinnin työkalun kehittämisessä, jolla 
voitaisiin tukea kaikkea virtuaalitodellisuuden käyttöä interventioissa.

Sekä käyttäjät että sosiaalihuollon ammattilaiset kertoivat 
virtuaalitodellisuuden mahdollisuudesta motivoida, sitouttaa ja saada aikaan 
muutoksia käyttäytymisessä ja asenteissa.
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