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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lukioikäisten nuorten ajatuksia ja ko-
kemuksia nuorten välisestä seurusteluväkivallasta. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa 
seurusteluväkivaltailmiöstä Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:lle, joka 
on toiminut opinnäytetyössä työelämän yhteistyökumppanina.  

Tutkimus on laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. 
Kyselytutkimus teetettiin Kauhajoen lukion toisen vuoden opiskelijoilla koulun oppi-
tuntien aikana. Kyselyyn osallistui 47 nuorta. Tavoitteena oli selvittää, miten nuoret 
määrittelevät seurusteluväkivallan, millaisia kokemuksia heillä on seurusteluväkival-
lasta ja miten he siihen suhtautuvat. Lisäksi kyselyn avulla selvitettiin, kenelle nuoret 
väkivaltakokemuksistaan kertoisivat ja mikä on nuorten näkemys väkivallan ilmene-
misestä seurustelusuhteissa.  

Tulosten perusteella lähes puolet nuorista arvioi, että nuorten välisissä seurustelu-
suhteissa ilmenee jonkin verran väkivaltaa. Vastaavasti lähes puolet kyselyyn vas-
tanneista nuorista toi esiin, että heillä ei ole minkäänlaisia kokemuksia seurustelu-
väkivallasta. Osa nuorista taas kertoo vastauksissaan esimerkiksi ystäviensä väki-
valtakokemuksista ja muutamalla nuorella on myös henkilökohtaisia kokemuksia 
seurustelusuhteissaan ilmenneestä väkivallasta. Tulosten mukaan nuoret kokevat, 
että henkistä väkivaltaa esiintyy seurustelusuhteissa fyysistä väkivaltaa useammin. 
Seurusteluväkivallan ilmenemismuodoista esiin nousee erityisesti seurustelukump-
panin haukkuminen sekä lyöminen. Tyttöjen vastauksissa korostuu myös seksuaa-
lisen väkivallan muodot. Nuorten mielestä riitely on normaaliin seurustelusuhtee-
seen kuuluvaa, mutta väkivaltaa nuoret eivät hyväksy. Tulosten perusteella omista 
väkivaltakokemuksistaan lähes kaikki nuoret kertoisivat ystävilleen ja suuri osa ker-
toisi kokemuksistaan myös vanhemmilleen. Nuoret tuovat vastauksissaan esiin, että 
turvataitokasvatusta olisi hyvä olla jo yläasteella, mikä korostaa ennaltaehkäisevän 
työn merkitystä. 

Saatujen tulosten avulla Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistyksen työntekijät 
sekä muut paikkakunnalla nuorten kanssa työskentelevät tahot voivat suunnitella ja 
kehittää nuorten parissa tehtävää väkivaltatyötä.  

Avainsanat: nuoruus, seurustelu, seurusteluväkivalta, parisuhdeväkivalta 



3 
 

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: School of Health Care and Social Work 

Degree programme: Bachelor of Social Services 

Author: Henna-Leena Pääkkönen 

Title of thesis: ”Dating violence is wrong and it should be intervened immediately”: 
The thoughts and experiences of high school youth about teen dating violence. 

Supervisor: Päivi Rinne 

Year: 2019  Number of pages: 63 Number of appendices: 3 

The aim of this thesis was to find out the thoughts and experiences of high school 
youth about teen dating violence. The intention was to produce information on the 
teen dating violence for the South Ostrobothnia Mother and Child Safety Associa-
tion, which has operated as a working life partner in the thesis. 

This research is qualitative and the data was collected through questionnaire. The 
survey was conducted for second year students at Kauhajoki High School during 
their school lessons. 47 adolescents participated in the survey. The goal was to find 
out how young people define dating violence, what experiences they have about 
dating violence and how they relate to it. In addition, the survey was used to find out 
whom the young people would tell about their experiences of violence and what the 
adolescents’ views are on the occurrence of violence in dating relationships. 

Based on the results, almost half of the adolescents think there is some violence in 
the relationships between young people. Similarly, almost half of the adolescents 
who responded to the questionnaire pointed out that they had no experience of da-
ting violence. On the other hand, some of the adolescents wrote about dating vio-
lence experiences in their own relationships, or their friend’s relationships. Accord-
ing to the results, adolescents feel that mental violence occurs more often than 
physical violence. In the forms of dating violence, especially shouting and striking 
are common. Girls' responses also emphasize the forms of sexual violence. Ado-
lescents think that quarreling is normal, but violence is not acceptable. Based on the 
results, almost all adolescents would tell their friends about their own experiences 
of violence, and many would share their experiences with their parents. In their re-
sponses, adolescents point out that it would be good to have safety skill education 
already in the junior high school, which underlines the importance of preventive 
work. 

With the help of the results, the employees of South Ostrobothnia’s Mother and 
Child Home and Shelter Association, as well as other people working with young 
people in the community, can plan and develop work against teen dating violence. 
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1 JOHDANTO 

Jo opintojeni alkuvaiheessa olin melko varma, että tulen tekemään opinnäytetyöni 

nuorten välisestä seurusteluväkivallasta. Seurusteluväkivalta tuntuu olevan yleises-

tikin melko vieras ilmiö, mikä tekee siitä mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Seurus-

teluväkivallasta ei juurikaan puhuta julkisesti, joten myös tämän vuoksi koin tärke-

äksi aiheen esiin nostamisen. Myös Niemen (2010, 15) kokemusten mukaan nuor-

ten välinen seurusteluväkivalta on Suomessa suhteellisen tutkimaton aihe, ja koska 

tietoa ei juurikaan ole ollut, myös julkinen keskustelu aiheesta on ollut vähäistä. Nie-

men tutkielma on laadittu lähes kymmenen vuotta sitten ja edelleen aihe tuntuu ole-

van jonkinasteinen tabu. 

 

Erääseen sosionomiopintoihini sisältyneen opintojakson yhteydessä kyselin jo ai-

kaisemmin kotikuntani nuorisotalolla nuorten kokemuksia seurusteluväkivallasta ja 

yllätyin siitä, miten moni nuori aiheesta kertoi jotain tietävänsä. Pääasiassa koke-

mukset liittyivät nuorten tuttuihin tai kavereihin. Tämä vahvisti entisestään tunnetta 

siitä, että aihetta olisi varmasti tarpeellista tutkia enemmänkin.  

 

Salmi (2009) puolestaan on todennut, että Suomessa parisuhdeväkivallan tutkimus 

on keskittynyt voimakkaasti aikuisten naisten kokeman parisuhdeväkivallan kartoit-

tamiseen, kun taas miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta ja nuorten välisestä 

seurusteluväkivallasta tutkimusta on tehty varsin vähän. Nuorten rikoskäyttäytymi-

nen ja uhrikokemukset 2016 -kyselyn perusteella kolme prosenttia nuorista olisi ko-

kenut väkivaltaa seurustelusuhteessaan, mutta Väestöliitto on saanut nuorten pa-

rissa toimivilta tahoilta viestiä, että heidän kokemustensa perusteella seurusteluvä-

kivaltaa kokeneiden nuorten todellinen määrä lienee jopa huomattavasti suurempi 

(Väestöliitto 2017). Tästä syystä halusinkin ottaa selvää, millaisia ajatuksia, mielipi-

teitä ja kokemuksia nuorilla itsellään on seurusteluväkivallasta, onko nuorten väli-

sissä seurustelusuhteissa väkivaltaa ja millaisia väkivallan muotoja seurustelusuh-

teissa mahdollisesti ilmenee. Halusin myös tietää, osaavatko nuoret tunnistaa väki-

vallan ja miten nuoret ylipäätään suhtautuvat seurustelusuhteissa ilmenevään väki-

valtaan. Tärkeää oli kysyä nuorilta myös sitä, kenelle nuoret kertoisivat seurustelu-

suhteensa väkivaltakokemuksista.  
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Niemen (2010, 18) mukaan seurusteluväkivalta- tai seurustelusuhdeväkivaltater-

meillä voidaan viitata kaiken ikäisten seurustelevien parien väliseen väkivaltaan. 

Tässä opinnäytetyössä käytetään pääasiallisesti termiä seurusteluväkivalta ja ai-

hetta käsitellään nuorten, alle 20-vuotiaiden, näkökulmasta. Jotta ymmärtäisi nuor-

ten välistä seurusteluväkivaltaa, on kuitenkin tärkeää tuntea myös parisuhdeväki-

valtaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Tämän vuoksi tässä opinnäytetyössä on käsitelty 

myös parisuhdeväkivaltaa. 

 

Yhteistyötahoina tässä opinnäytetyössä ovat olleet Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja tur-

vakotiyhdistys ry sekä Kauhajoen lukio. Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdis-

tyksen työntekijät käyvät vuosittain pitämässä Kauhajoen lukion toisen vuoden opis-

kelijoille oppitunteja, joissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa terve parisuhde 

ja parisuhdeväkivallan muodot. Tästä lähti myös ajatus siitä, että teetättäisin opin-

näytetyöhöni liittyvän kyselyn juuri näillä nuorilla, jotta yhdistyksen työntekijät voisi-

vat hyödyntää tutkimuksen tuloksia oppitunteja suunnitellessaan. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Työn tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut hankkia tietoa nuorten välisestä seurusteluväki-

vallasta. Työelämän yhteistyökumppanina tässä opinnäytetyössä on toiminut Etelä-

Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, joka on yksi Ensi- ja turvakotien liiton jä-

senyhdistyksistä. Yhdistyksen tavoitteena on auttaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa 

tai sen uhkaa kokeneita, väkivallan tekijöitä sekä tukea erokriisissä olevia. Lisäksi 

yhdistys järjestää vertais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä on tukea tarvitsevien lapsi-

perheiden äänenä. Yhdistyksen toimintaan kuuluu olennaisena osa myös se, että 

yhdistyksen työntekijät jalkautuvat jakamaan väkivaltatietoutta muun muassa erilai-

siin tapahtumiin ja oppilaitoksiin. (Tumelius 2019.) 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyh-

distykselle tietoa siitä, osaavatko nuoret tunnistaa väkivaltaa, miten nuoret väkival-

lan määrittelevät, missä määrin väkivaltaa nuorten välisissä seurustelusuhteissa 

esiintyy ja millaisia kokemuksia nuorilla on seurusteluväkivallasta. Yhdistykseltä ko-

rostettiin erityisesti sitä, että on tärkeää pyrkiä kyselyn avulla selvittämään, kenelle 

nuoret väkivaltakokemuksistaan kertovat. Tämä on oleellista siitä syystä, että saa-

dun tiedon avulla väkivaltatietämystä osataan kohdistaa myös heille, joille nuoret 

väkivaltakokemuksistaan kertovat. Näin he puolestaan osaavat auttaa väkivallan 

kokijaa väkivallan tunnistamisessa sekä avun piiriin hakeutumisessa. Tutkimuksen 

tavoitteena on tuottaa samalla tietoa myös muille paikallisille nuorten parissa toimi-

ville tahoille, kuten esimerkiksi koulujen henkilökunnalle sekä nuorisotyöntekijöille. 

 

Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat seuraavat: 

 

1. Miten lukioikäiset nuoret määrittelevät seurusteluväkivallan? 

 

2. Mikä on lukioikäisten nuorten näkemys seurusteluväkivallan ilmenemi-

sestä nuorten välisissä seurustelusuhteissa? 

 

3. Miten lukioikäiset nuoret suhtautuvat seurusteluväkivaltaan? 
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2.2 Aikaisempia tutkimuksia  

”Aikuisten välisissä parisuhteissa tapahtuva väkivalta tunnetaan ilmiönä jo melko 

hyvin, mutta nuorten seurusteluväkivallasta puhutaan vielä liian vähän” (Rajaniemi 

2017). Myös Ensi- ja turvakotien liiton (2017) mukaan seurusteluväkivallan ylei-

syyttä Suomessa on tutkittu niukasti. Tämä ilmenee muun muassa siten, että aikai-

sempia tutkimuksia seurusteluväkivallasta ei kovin runsaasti löydy. Muutoinkin seu-

rusteluväkivaltaa käsittelevää kirjallisuutta ja teoriaa on yllättävän niukasti saatavilla 

ja tutkimuksetkin ovat melko vanhoja. Seurusteluväkivaltaa on kyllä tutkittu jonkin 

verran muun muassa nuorisorikollisuutta käsittelevien tutkimusten yhteydessä. Täl-

laisia tutkimuksia ovat esimerkiksi neljän vuoden välein toteutettavat Kriminologian 

ja oikeuspolitiikan instituutin kansalliset Nuorisorikollisuuskyselyt, jotka on suun-

nattu 15–16-vuotiaisiin nuoriin (Helsingin yliopisto 2017). Lisäksi työssä on käytetty 

myös jo hieman vanhempaa kirjallisuutta, mutta perustelen sen sillä, että kyseinen 

teoria ei kuitenkaan ole vanhentunutta, eikä sitä ole kumottu uudemmilla teorioilla.  

 

Tutkimusta seurusteluväkivallasta on tehty Suomea laajemmin ja aikaisemmin 

muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä Isossa-Britanniassa (Niemi 2010, 

38). 1990-luvun loppupuolella on saatu tutkimustuloksia, joiden perusteella esimer-

kiksi Yhdysvalloissa erilaisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista jopa kolman-

nes kokee seurustelusuhteissaan fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Vakivaltata-

pahtumien määrässä ei kuitenkaan ole havaittu eroja tyttöjen ja poikien välillä, vaan 

he joutuvat seurustelusuhteissaan lähes yhtä usein fyysisen väkivallan kohteeksi. 

Sen sijaan kuitenkin väkivallan laadussa ja vakavuudessa on todettu olevan eroa-

vaisuuksia sukupuolten välillä. (Lehtonen & Perttu 1999, 95.)  

 

Jenni Niemen (2010) Poliisiammattikorkeakoululle toteuttama pro gradu -tutkielma 

käsittelee nuorten kokemaa seurusteluväkivaltaa. Tutkielmassa on haettu vastauk-

sia muun muassa siihen, millaista seurusteluväkivalta on luonteeltaan ja siihen, mil-

lainen väkivallan tapahtumakonteksti yleensä on. Tutkimuksen kohteena tässä tut-

kielmassa ovat olleet Manner-Suomen yhdeksäsluokkalaiset nuoret. Tulosten pe-

rusteella nuorten seurusteluväkivalta on pääasiassa lieväksi luokiteltavaa väkivaltaa 

ja väkivallalla uhkaaminen on yleisin seurusteluväkivallan muoto. Tämän tutkimuk-

sen perusteella vakavimmat väkivallanteot kohdistuvat tyttöihin, ja tytöt saavatkin 
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vammoja väkivallan seurauksena poikia useammin. Tyttöihin kohdistuva väkivalta 

tapahtuu useimmiten yksityisasunnossa, kun taas poikiin kohdistuva ulkona tai 

muulla julkisella paikalla. Tutkimus osoittaa selvästi myös sen, että ongelmat ko-

tona, oma riskikäyttäytyminen sekä muut väkivaltakokemukset ovat yhteydessä 

seurusteluväkivaltaan. (Niemi 2010, 101–102.) Niemen tutkimus on ollut myös siinä 

mielessä merkityksellinen, että siihen viitataan useissa aihetta käsittelevissä mate-

riaaleissa.  

 

Vuonna 2008 on Suomessa toteutettu Nuorisorikollisuuskysely, jonka aineiston 

pohjalta Venla Salmi on tarkastellut vastaushetkellä seurustelusuhteessa olevien 

15–16-vuotiaiden nuorten (N=1358) kokemaa seurusteluväkivaltaa (Salmi 2009). 

Tulosten perusteella lähes puolet nuorista oli kokenut seurustelusuhteessaan mus-

tasukkaisuutta ja kokemus mustasukkaisuudesta oli yhtä yleinen sekä tytöillä että 

pojilla. Myös kumppanin nimittely ja loukkaava käytös olivat yhtä yleisiä kokemuksia 

molemmille, tytöille ja pojille. Fyysisen väkivallan kokeminen puolestaan oli tutki-

muksen mukaan yleisempää pojille kuin tytöille. Jopa 22 prosenttia kyselyyn vas-

tanneista pojista ilmoitti seurustelukumppaninsa läimäisseen häntä. Tytöillä vas-

taava määrä oli 6 prosenttia. Tyttöjen kohdalla taas yleisempää on, että seurustelu-

kumppani estää liikkumisen tai tarttuu kiinni. Piispa (2011) kuitenkin huomauttaa, 

että tutkimuksessa ei kysytty seksuaalisesta väkivallasta, mikä saattaa vaikuttaa tu-

loksiin jossain määrin. Lisäksi kyselyyn vastanneiden tyttöjen määrä oli yhdeksän 

prosenttiyksikköä suurempi kuin poikien (Salmi 2009). 

 

Vuonna 2009 ja 2010 Suomessa on toteutettu kaksi nuorisoväkivaltaa koskevaa 

kyselyä, joista toinen oli suunnattu tytöille ja toinen pojille. Tämän tutkimuskokonai-

suuden toteuttajana on toiminut NFG eli Non Fighting Generation ry. Kyseinen tut-

kimus koskee nuorten tekemää väkivaltaa yleensäkin, eikä se ei ole keskittynyt seu-

rusteluväkivaltaan. IRC-galleriassa toteutettu kysely on ollut varsin laaja, sillä siihen 

oli vastannut jopa yli 11 000 nuorta. (Gjerstad 2010.) Edellä mainitun tutkimuskoko-

naisuuden tulosten perusteella tyttöjen ja poikien käyttämä väkivalta oli määrällisesti 

suunnilleen samalla tasolla ja väkivaltaa esiintyi runsaasti. Jopa 61 prosenttia kyse-

lyyn vastanneista pojista ja 48 prosenttia tytöistä myönsi käyttäneensä väkivaltaa 

kuluneen vuoden aikana. Kyselyssä tyttöjen käyttämä yleisin henkisen väkivallan 

muoto oli haukkuminen, mutta myös pilkkaaminen oli tavallista. Fyysisistä väkivallan 
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muodoista tyttöjen keskuudessa yleisintä oli läpsiminen, eli avokämmenellä lyömi-

nen poskelle, sekä töniminen. Myös poikien keskuudessa esiintyi haukkumista sekä 

pilkkaamista, mutta fyysisistä väkivallan muodoista korostui poikien osalta liikkumi-

sen estäminen ja kiinni tarttuminen sekä myös lyöminen ja töniminen. (Gjerstad 

2010.)  

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on toteuttanut kah-

deksannen nuorisorikollisuuskyselyn keväällä 2016. Kyselyn kohderyhmänä olivat 

suomenkielisten yläasteiden yhdeksäsluokkalaiset. Kyselyn perusteella kolme pro-

senttia pojista ja kolme prosenttia tytöistä ilmoitti kokeneensa väkivaltaa seuruste-

lusuhteessaan. Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, keneen nuori on kohdistanut 

väkivaltaa viimeisimmällä kerralla vuoden aikana. Tuloksista kävi ilmi, että tytöt oli-

vat hakanneet seurustelukumppaniaan useammin kuin pojat.  Tyttöjen tekemän vä-

kivallan viimeisin väkivallan uhri oli entinen tai nykyinen seurustelukumppani jopa 

13 prosentin osalta, mutta poikien kohdalla vastaava luku oli ainoastaan yksi pro-

sentti. (Näsi 2016.)   
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3 NUORUUS JA SEURUSTELUSUHTEET 

3.1 Nuoruus ikävaiheena 

Kehityspsykologisen tutkimuksen mukaan nuoruus sijoittuu ikävuosiin 11–25. Se 

voidaan jakaa kolmeen toisistaan erotettavissa olevaan vaiheeseen: Varhais-

nuoruus (11–14-vuotiaat), keskinuoruus (15–18-vuotiaat) sekä myöhäisnuoruus 

(19–25-vuotiaat). (Puuronen 2000, 57.) Nurmen (2003) mukaan nuoruus on siirty-

mistä lapsuudesta aikuisuuteen ja nuoruusikää ohjaavat monet biologiset, psykolo-

giset ja sosiaaliset tekijät. Myös kasvuympäristöllä on oma merkityksensä. Nuorten 

kehitykseen, toimintaan, ajatteluun ja valintoihin vaikuttavat omalta osaltaan myös 

ympäröivä yhteiskunta ja siinä vallitseva kulttuuri sekä niihin liittyvät muutokset 

(Nurmi ym. 2014, 181). 

 

Nuoruuteen kuuluu olennaisena osana tietyt ikäkauteen liittyvät kehitystehtävät, 

jotka nuoren on käytävä läpi kehittyäkseen nuoresta aikuiseksi. Nuoruuteen kuuluu 

itsenäistyminen, jolloin vanhemmat usein korvataan oman ikäisillä kavereilla ja hei-

hin turvaudutaan nuoruusiän kasvun ja kehityksen aikana. Olennaisena osana nuo-

ruuteen kuuluu myös puberteetin takia muuttuvan ruumiinkuvan, seksuaalisuuden 

sekä seksuaalisen identiteetin jäsentäminen. (Aalberg & Siimes 2007, 68.) Nuoruu-

den aikana yksilön elämässä tapahtuukin paljon, kuten esimerkiksi tunteiden kyp-

symistä, aikuistumista sekä sukukypsyyden saavuttaminen. Edellä mainittujen muu-

tosten vuoksi nuoruutta pidetäänkin usein myrskyisänä aikana. (Puuronen 2000, 

45.) 

 

Nuoruuteen kuuluu myös identiteetin kehittyminen (Nurmi 2003).  Psyykkinen kasvu 

on nuorilla voimakasta kehittymistä, mutta toisaalta taas se on saman aikaisesti 

myös ajoittaista psyykkisten toimintojen taantumista. Nuoren psyykkinen kehitys ei 

siis etene suoraviivaisesti, vaan kehityksellisen etenemisen ohella voi tulla myös 

taantumaa. (Aalberg & Siimes 2007, 67,74.) Aalbergin ja Siimeksen (2007, 83) mu-

kaan yksi ikäkauteen kuuluva ominaisuus on myös kypsymättömyys, johon liittyy 

muun muassa lyhytjännitteisyyttä, hetkessä elämistä sekä nopeasti asiasta toiseen 
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siirtymistä. Kypsymättömyytensä vuoksi nuori saattaakin tehdä herkästi myös ereh-

dyksiä. Kun sanoja ja tekoja ei tule pohdittua sen enempää vaan toimitaan hetken 

mielijohteesta, nuori voi tehdä äkkinäisiä päätöksiä tai ratkaisuja ilman, että ajattelisi 

niiden seurauksia itselleen tai muille. 

 

Sinkkosen (2012, 153) mukaan nuoren taidot erimielisyyksien selvittelyyn ja ratkai-

semiseen muotoutuvat yleensä aikaisempien kaverisuhteiden sekä kotoa saatujen 

kokemusten kautta. Esimerkiksi vanhempien kuunteleva asennoituminen ristiriitati-

lanteissa näkyy vastaavasti nuoren kykynä ilmaista omat tarpeensa ja toiveensa 

pehmeämmin ja toista kunnioittaen. Mikäli vanhempien käyttäytyminen nuorta koh-

taan on komentelevaa ja rajoittavaa, saattaa se puolestaan ilmetä nuoren ehdotto-

mampina ja itsekeskeisempinä vaatimuksina. (Sinkkonen 2012, 153.) 

3.2 Nuorten seurustelu 

Nuoruuteen liittyy usein olennaisena osana ensimmäiset seurustelukokemukset. 

Nuorten seurustelusuhteelle ei kuitenkaan ole olemassa mitään yksiselitteistä mää-

rittelyä, sillä suhtautuminen seurusteluun on kulttuuri-, aika- ja uskontosidonnaista. 

Nuorilla on myös eri tapoja ymmärtää seurustelu ja niin sanottu yhdessä oleminen. 

Se, mikä toiselle on seurustelua, ei sitä välttämättä olekaan toisen mielestä. (Aalto-

nen 2012, 109.) 

 

Seurusteluun liittyy olennaisena osana se, että tunteet seurustelukumppania koh-

taan ovat yleensä erilaisia kuin esimerkiksi tunteet ystävää kohtaan. Useimmiten 

seurustelusta sovitaan yhdessä ja siihen saattaa liittyä joitakin ehtoja, kuten esimer-

kiksi se, että samaan aikaan ei seurustella muiden kanssa. Seurustelua vasta har-

joitellaan ja seurustelukumppanit saattavat vaihtua hyvinkin useasti. (Santalahti 

2018.) Nuorten seurustelusuhteet ovatkin useimmiten lyhytaikaisia ja kokeilevia. 

Toisille nuorille taas uusien kokemusten hankkiminen saattaa olla jopa tärkeämpää 

kuin vakava seurustelusuhde. (Kovanen 2014, 52–61.) Lisäksi internetin maailma 

on tuonut mukanaan uusia seurustelun muotoja. Nuoret voivat ihastua ja jopa seu-

rustella keskenään, vaikka eivät olisi koskaan edes tavanneet toisiaan kasvotusten 

(Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 90). 
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Seurustelun avulla nuoret etsivät omaa itseään ja omaa tunnemaailmaansa. Aluksi 

seurustelusuhteet saattavat olla itsekkäitä ja jopa narsistisia suhteita, joiden avulla 

nuori pyrkii rakentamaan omaa minuuttaan. (Aalberg & Siimes 2007, 200.) Aalberg 

ja Siimes (2007, 200) uskovat, että tämä koskee ehkä enemmän poikia kuin tyttöjä, 

sillä erityisesti pojat pyrkivät korostamaan omaa heteroseksuaalisuuttaan muun mu-

assa kaukorakkauksilla, korostetuilla seksipuheilla sekä ennenaikaisilla seuruste-

luilla. Vasta myöhemmässä vaiheessa seurusteluista tulee molemminpuolisia suh-

teita, kun nuoret löytävät suhteessa omaa itseään, omia tunnereaktioitaan ja itsear-

vostusta (Aalberg & Siimes 2007, 200). 

 

Nuoret saattavat suostua seurustelusuhteissaan myös seksuaalisiin tekoihin, joita 

välttämättä ei vielä edes oikeasti haluaisi tehdä ja kokea. Taustalla saattaa vaikuttaa 

esimerkiksi hylätyksi tulemisen paine, mikä aiheuttaa sen, että nuori ei uskalla kiel-

täytyä seurustelukumppaninsa ehdotuksista. Toisinaan vaikuttavana tekijänä saat-

taa olla myös se, että nuorella on epätietoisuus omasta seksuaalisesta itsemäärää-

misoikeudestaan ja omista rajoistaan. (Porras 2019.) 

 

Väestöliiton keväällä 2018 toteuttaman #Munvalinta -kyselyn perusteella seurustelu 

on nuorille kuitenkin tärkeä asia. Kyselystä käy ilmi, että nuoret arvostavat seurus-

telusuhteissaan luottamusta, rehellisyyttä sekä mahdollisuutta olla oma itsensä. 

Myös toisen kunnioittamista pidetään tärkeänä asiana seurustelusuhteessa. (Väes-

töliitto 2018.) Vaikka seurustelusuhde olisi lyhyt, se on kuitenkin nuorelle merkityk-

sellinen. Nuori opettelee olemaan yhdessä seurustelukumppaninsa kanssa ja pohtii 

samalla omia rajojaan. Myös nuorten seurustelusuhteissa on kriisejä, joista nuoret 

pyrkivät selviytymään, vaikka ihmissuhdetaidot saattavatkin olla vielä melko rajalli-

set. (Santalahti 2018.) 
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4 PARISUHDE- JA SEURUSTELUVÄKIVALTA 

4.1 Parisuhdeväkivalta 

Läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvalle väkivallalle on olemassa monia eri käsit-

teitä. Säävälä, Nyqvist ja Salonen (2006, 13) puhuvat jopa ”käsitesekamelskasta”. 

Varmasti tunnetuin aiheeseen liittyvä käsite on perheväkivalta. Perheväkivalta ku-

vaa ydinperheeseen kuuluvien jäsenten välistä väkivaltaa. Perheväkivallan rinnalle 

on luotu laajempi käsite, lähisuhdeväkivalta, joka puolestaan kuvaa myös muissa 

lähisuhteissa ja seurustelusuhteissa ilmenevää väkivaltaa. Kun väkivalta kohdistuu 

seurustelukumppaniin, avo- tai aviopuolisoon tai jopa entiseen puolisoon, voidaan 

käyttää käsitettä parisuhdeväkivalta. (Säävälä ym. 2006, 13–14.) 

 

Säävälän ym. (2010) mukaan ”väkivallalla tarkoitetaan yleensä tekoja, jotka täyttä-

vät seuraavat neljä edellytystä: joku käy toiseen fyysisesti käsiksi, hänellä on vahin-

goittamistarkoitus, teko tapahtuu ilman toisen suostumusta ja viranomainen tai muu 

ulkopuolinen taho on nimennyt teon väkivallaksi”. Väkivalta ei ole kuitenkaan aina 

fyysistä, vaan se voi olla myös henkistä tai seksuaalista. Tärkeää onkin ymmärtää, 

että ”jokainen väkivallan ilmenemismuoto on vahingollinen” (Hautamäki 2013, 50). 

Lisäksi parisuhdeväkivallalle on tyypillistä väkivallan eskaloituminen. Väkivalta voi 

siis alkaa lievänä, mutta ajan kuluessa se saattaa muuttua yhä pahemmaksi ja raa-

istua. (Säävälä ym. 2010.)  

 

Väkivallan kohteeksi voi joutua kuka tahansa iästä, kulttuurista, etnisestä alkupe-

rästä, uskonnosta, elämäntyylistä, koulutuksesta tai taloudellisesta ja yhteiskunnal-

lisesta asemasta riippumatta (Perttu ym. 2015, 12). Tärkeää on myös muistaa, että 

eri kulttuureissa väkivaltaan suhtaudutaan eri tavoin, ja kaikissa maissa lähisuhde-

väkivaltaa ei pidetä edes rikoksena. Tässä opinnäytetyössä olen kuitenkin rajannut 

kulttuurinäkökulman opinnäytetyön ulkopuolelle. 

 

Julkisessa keskustelussa esillä on pääasiassa naisten kokema parisuhdeväkivalta, 

jossa tekijänä on mies. Parisuhdeväkivaltaa käsittelevässä teoriassa tästä käyte-

tään käsitettä väkivallan sukupuolittuneisuus. Tämän teorian mukaan väkivalta olisi 
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siis luonteenomaisempaa miehille ja naiset puolestaan eivät väkivallan tekoja juuri-

kaan tekisi. (Säävälä ym. 2010.) Naisten ja miesten kokeman väkivallan yleisyy-

dessä ei kuitenkaan ole kokonaistasolla eroa, sillä tutkimusten mukaan naiset ja 

miehet kokevat väkivaltaa yhtä usein. Naisten ja miesten kokeman parisuhdeväki-

vallan muodot ja seuraukset kuitenkin eroavat toisistaan (Heiskanen & Ruuskanen 

2010, 14, 24). Vaikka tutkimusten mukaan naiset käyvät yhtä usein käsiksi miehiin 

kuin miehet naisiin, niin miesten tekemän väkivallan fyysiset seuraukset ovat 

yleensä pahemmat (Säävälä ym. 2010). 

 

Parisuhdeväkivalta saattaa olla väkivallan kokijalle varsin hämmentävää. Väkivallan 

tekijä on henkilö, joka vannoo rakastavansa ja välittävänsä ja toisessa tilanteessa 

käyttäytyminen onkin täysin päinvastaista (Husso 2003, 72). Schulmanin (2004) 

mukaan oman kumppanin tekemä väkivalta saattaa loukata ja haavoittaa jopa 

enemmän kuin tuntemattoman henkilön tekemä väkivalta. Väkivalta on usein val-

lankäyttöä, jonka avulla kumppania pyritään kontrolloimaan (Ronkainen 2017).  

Kontrollointi voi olla toisen ajatusten ja toiminnan ohjailemista sekä valvomista (Leh-

tonen & Perttu 1999, 34). Lehtonen ja Perttu (1999, 34) ovat todenneet, että väki-

valta otetaan käyttöön parisuhteessa yleensä silloin, kun lievemmät vallankäytön 

muodot eivät olekaan toimineet toivotulla tavalla. Väkivalta ei välttämättä ole aina 

edes tietyn päämäärän tavoittelua, vaan se voi olla myös valta-aseman osoittamista. 

Esimerkiksi seurustelukumppanin toiseensa kohdistama väkivalta saattaa olla keino 

menetetyn auktoriteettiaseman saavuttamiseen. Keskeistä kuitenkin on, että väki-

valta on niin sanottua pakkovaltaa, joka ei sisällä molempien osapuolien välistä neu-

votteluprosessia, mikä erottaakin väkivallan muista vallankäytön muodoista. (Leh-

tonen & Perttu 1999, 34.) 

4.2 Nuorten välinen seurusteluväkivalta 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, parisuhdeväkivalta on maailmanlaajuinen ilmiö. 

Tämä koskee myös nuorten välistä seurusteluväkivaltaa (Aaltonen 2012, 121). Seu-

rusteluväkivaltana voidaan pitää väkivallan tekoa tai jopa pelkästään väkivallan uh-

kaa, jotka ilmenevät nykyisessä tai jo päättyneessä seurustelusuhteessa (Arkio ym. 

2017). Seurusteluväkivalta koskettaa sekä tyttöjä että poikia. Tärkeää on kuitenkin 
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muistaa, että myös samaa sukupuolta olevien ja seksuaalivähemmistöihin kuulu-

vien nuorten seurustelusuhteisiin saattaa liittyä väkivaltaa aivan samalla tavalla kuin 

heterosuhteisiin (Healey 2012).  

 

Salmen (2009, 152–153) mukaan nuorten välisessä seurusteluväkivallassa on jos-

sain määrin kyse eri ilmiöstä kuin aikuisten parisuhteisiin liittyvässä väkivallassa, 

mutta seurusteluväkivaltaan liittyy kuitenkin myös useita samoja piirteitä kuin aikuis-

ten parisuhteissa ilmenevään väkivaltaan. Nuorten välinen seurusteluväkivalta 

eroaa aikuisten välisestä parisuhdeväkivallasta muun muassa siinä, että nuorilla ei 

ole taloudellista riippuvuutta toisistaan. Lisäksi nuorilla pareilla ei yleensä ole lapsia, 

jolloin heitä ei sido yhteen vanhemmuus. (Clark 2013, 12.)  

 

Tyttöjen ja poikien tekemä ja kokema seurusteluväkivalta on yleensä luonteeltaan 

erilaista. Pojille tyypillisempää on fyysinen ja verbaali käytös, kun taas tytöille luon-

teenomaisempaa on usein manipulatiivinen, epäsuora aggressio. (Salmivalli 1998, 

35.) Tytöt kokevat seurustelusuhteissaan yleisimmin työntämistä, ravistelua tai avo-

kämmenellä lyömistä. Näiden lisäksi pojat kohtaavat myös potkimista ja hakkaa-

mista. Samalla tavoin kuin aikuisten parisuhteissa ilmenevissä väkivallanteoissa va-

kavimmat teot ja väkivallan seurauksena syntyneet vammat keskittyvät naisiin, koh-

distuvat ne nuorten kohdalla tyttöihin. Myös seksuaalisuutta loukkaavaa seuruste-

luväkivaltaa kokevat pääosin tytöt. (Ensi- ja turvakotien liitto 28.3.2017.) 

4.3 Väkivallan taustalla vaikuttavat tekijät 

Väkivaltaisen käytöksen syitä on Sinkkosen (2012, 171) mukaan mahdotonta mää-

ritellä kovin yksiselitteisesti, sillä väkivaltaiseen käytökseen vaikuttavia tekijöitä on 

paljon. Sinkkonen (2012, 171–173) on kuitenkin listannut joitakin väkivaltaisen käy-

töksen taustalla mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat muun muassa geneet-

tiset tekijät, sukupuoli, varhaisen vuorovaikutuksen vakavat puutteet sekä heikko 

itsetunto, joka saattaa olla yhteydessä aggressiiviseen käytökseen. Lisäksi turvat-

tomat kiintymyssuhteet sekä perheväkivalta ja vanhempien riitaisuudet saattavat ai-

heuttaa väkivaltaista käyttäytymistä. Lindroosin (2010) kokemusten perusteella vä-
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kivalta onkin yleensä oire pahoinvoinnista, jonka juuret ulottuvat aina varhaisiin lap-

suusajan ihmissuhteisiin saakka. Väkivallan taipumuksena on synnyttää väkivaltaa 

ja usein väkivallan kierre on ylisukupolvinen. Jos väkivallan tekijä on lapsuudessaan 

nähnyt ja kokenut vanhempansa aiheuttamaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa, riski 

väkivaltaiseen käyttäytymiseen voi kasvaa (Haapasalo 2017, 45, 137). Vastaavasti 

myös väkivallan uhri voi oppia hyväksymään häneen kohdistuvan väkivallan kotoa 

saadun mallin kautta (Dufva 2001, 58).  

 

Kotoa saatu malli ei kuitenkaan ole ainoa olemassa oleva syy väkivaltaiselle käyt-

täytymiselle tai väkivallan kokijan niin sanotulle uhrikäyttäytymiselle, vaan se voi-

daan oppia myös kodin ulkopuolelta (Dufva 2001, 58). Säävälän ym. (2006, 33) mu-

kaan erityisen ratkaiseva merkitys väkivalta-alttiuteen ja väkivaltaan suhtautumi-

seen on perheen lisäksi nuoren sosiaalisella verkostolla. Mikäli nuoren ystävät käyt-

tävät väkivaltaa, selittää se seurustelukumppaniin kohdistuvaa väkivaltaa jopa pa-

remmin kuin lapsuuden aikainen altistuminen väkivaltakokemuksille (Silverman & 

Williamson 1997, Säävälän ym. 2006, 33 mukaan).  

 

Toisinaan väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla saattaa vaikuttaa myös kulttuuri ja 

yhteiskunnalliset tekijät (Säävälä ym. 2006, 32). Vaikka suomalainen yhteiskunta 

pyrkii olemaan tasa-arvoinen, vallitsee meillä vielä jollain tasolla asenne, jonka mu-

kaan mies on perheen pää (Marttala 2011). Väkivaltaa selitetäänkin usein sukupuol-

ten välisellä eriarvoisuudella. Erityisesti väkivallan tekijä, mutta myös muu yhteisö, 

saattaa syyllistää väkivaltaa kokenutta. Väkivalta saatetaan hyväksyä ja oikeuttaa 

esimerkiksi sillä, että nainen on pettänyt kumppaniaan. (Pikarinen & Halmesmäki 

2003.) 

 

Gjerstad (2010b) uskoo, että tyttöjen lisääntyneen väkivaltaisen käyttäytymisen 

syyksi voidaan nähdä myös yleinen yhteiskunnan väkivaltaistuminen. Tämän voisi 

ajatella koskettavan yhtä lailla myös poikia. Väkivaltaista käytöstä perustellaan 

usein myös alkoholin ja huumeiden käytöllä, uskonnolla ja jopa kulttuurisilla usko-

muksilla, mutta todellisuudessa nämä ovat kuitenkin vain tekosyitä väkivaltaisen 

käyttäytymisen puolustamiselle. Väkivaltaista käytöstä ei voida perustella millään 

hyväksyttävällä syyllä, Healey (2012) korostaa.  
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4.4 Riitelyn ja väkivallan ero  

Terveessä parisuhteessa molempien osapuolien on turvallista ilmaista itseään va-

paasti ja kunnioittaa toistensa mielipiteitä ja tunteita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että koskaan ei voisi toiselle olla vihainen tai poissa tolaltaan, mutta tärkeintä 

on, että erimielisyydet voidaan käsitellä ilman toiseen kohdistuvaa kaltoinkohtelua 

tai väkivaltaa.  (Healey 2012.) Erimielisyydet ja ristiriidat kuuluvat jokaiseen parisuh-

teeseen tavalla tai toisella, mutta merkitystä on sillä, miten riitely tapahtuu. Olen-

naista onkin riitelyn ja väkivallan erottaminen toisistaan. (Väestöliitto, [viitattu 

31.3.2019].)  

 

Riidoissa on kyse erimielisyyksien purkamisesta rakentavalla tavalla ja olennaista 

on myös se, että riitaan tarvitaan aina kaksi osapuolta. Väkivaltaan sen sijaan tarvi-

taan vain yksi henkilö, väkivallan tekijä. Kun riitelyt on riidelty ja riita on selvitetty 

rakentavasti, molemmat osapuolet voivat myöntää olleensa väärässä ja parisuh-

teessa voidaan palata niin sanottuun normaaliin arkeen. Väkivallan tunnistaa muun 

muassa siitä, että se aiheuttaa kokijalleen turvattomuuden tunteita ja pelkoa väki-

vallan tekijää kohtaan. Väkivallan avulla väkivallan tekijä pyrkii saamaan oman tah-

tonsa läpi ja väkivallan avulla voidaan rangaista tai kostaa itse koettua vääryyttä. 

(Hautamäki 2013, 49–50.) 

4.5 Väkivallan muodot 

Fyysinen väkivalta. Naisten Linjan kokemusten mukaan fyysinen väkivalta on har-

voin lähisuhdeväkivallan ensimmäinen muoto ja todennäköisesti sitä edeltää henki-

nen väkivalta. Fyysinen väkivalta alkaa yleensä jollakin ehkä pieneltä ja mitättömäl-

täkin tuntuvalla teolla, kuten esimerkiksi tönäisyllä tai kiinni pitämisellä. (Naisten 

Linja, [viitattu 28.3.2019].) Muita fyysisen väkivallan muotoja voivat olla esimerkiksi 

liikkumisen estäminen, lyöminen ja läpsiminen, potkiminen, hiuksista repiminen 

sekä ampuma- tai teräaseen käyttö (Hautamäki 2013, 52–53). Näiden lisäksi väki-

valtaan voi liittyä sylkemistä, raapimista ja puremista tai esimerkiksi ravistelua ja 

kuristamista (Naisten Linja, [viitattu 28.3.2019]). 
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Fyysinen väkivalta jättää usein jäljet ja tällöin se onkin helposti tunnistettavissa. Net-

titurvakodista ([viitattu 28.3.2019]) kuitenkin muistutetaan, että fyysinenkään väki-

valta ei jätä aina jälkiä. Ja vaikka jälkiä ei jäisi, on kyse silti väkivallasta. Lisäksi 

väkivallan tekijä saattaa kohdistaa pahoinpitelyn niin, että sen jättämät jäljet jäävät 

vaatteiden alle piiloon. (Kovanen 2014.) 

 

Henkinen väkivalta. ”Henkinen väkivalta on yleensä keskeinen vallan väärinkäytön 

ja kontrolloinnin väline parisuhteessa” (Aaltonen 2012, 122). Henkinen väkivalta 

saattaa olla aluksi melko huomaamatonta, ja muodoltaan se voi olla sanallista tai 

sanatonta. Henkisen väkivallan avulla väkivallan tekijä pyrkii murentamaan uhrinsa 

luottamusta omaan itseensä, omiin tuntemuksiinsa ja omaan käsityskykyynsä. (Ko-

vanen 2014.)  

Henkinen väkivalta voi olla seurustelukumppanin uhkailemista, mykkäkoulun pitä-

mistä, kontrollointia, ulkonäön tai vaatteiden kritisoimista, nimittelyä ja vähättelyä, 

toisen nolaamista muiden ihmisten edessä, itsemurhalla uhkailemista tai pelon tuot-

tamista huutamalla (Hautamäki 2013, 54). Lisäksi henkinen väkivalta voi seuruste-

lusuhteissa olla esimerkiksi sitä, että kontrolloidaan kenen kaveri kumppani saa tai 

ei saa olla, vertaillaan oman kumppanin ulkonäköä johonkin toiseen ja kehutaan tätä 

toista kauniimmaksi tai vietetään enemmän aikaa muiden kuin oman tyttö- tai poi-

kaystävän kanssa, vaikka toinen haluaisi yhteistä aikaa. 

Seksuaalinen väkivalta. Seksuaalinen väkivalta voi ilmetä parisuhteessa monin eri 

tavoin, ja se onkin voimakas nöyryyttämisen keino (Aaltonen 2012, 122). ”Seksuaa-

linen väkivalta sisältää seksuaalisen uhan ilmapiirin lisäksi kaiken tahdonvastaisen 

toiminnan kiristyksestä raiskaukseen” (Marttala 2011). Tärkeää onkin ymmärtää, 

että seksuaalisessa väkivallassa ei ole kyse seksistä, vaan kyse on väkivallasta, 

loukkaamisesta ja riistosta. Seksissä teot perustuvat vapaaehtoisuuteen ja tuottavat 

mielihyvää molemmille osapuolille, mikä erottaa seksin seksuaalisuutta loukkaa-

vasta väkivallasta. (Bildjuschkin 2019.) 

Seksuaalista väkivaltaa voi olla muun muassa kumppanin pettäminen tai uhkailu 

suhteen aloittamisella toisen kanssa, painostaminen seksiin, pornon katseluun pa-
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kottaminen tai asiaton koskettelu ja vihjailu (Hautamäki 2013, 57). Lisäksi seksuaa-

linen väkivalta voi olla myös nöyryyttämistä ja halventamista, huoraksi nimittelyä 

sekä ruumiinosien arviointia ja vertailua (Marttala 2011). 

Pahimmassa tapauksessa seksuaalinen väkivalta voi johtaa jopa raiskaukseen. Ra-

jan vetäminen toivotun seksuaalisen kanssakäymisen ja pakotetuksi joutumisen vä-

lillä ei ole kuitenkaan aina niin helppoa ja selkeää. Seksuaalisen väkivallan kokijat 

eivät useinkaan määrittele kokemaansa seksuaalista väkivaltaa raiskaukseksi, 

vaikka he tiedostaisivat, etteivät ole ryhtyneet seksuaaliseen kanssakäymiseen va-

paaehtoisesti. (Väestöliitto, [viitattu 28.3.2019].)  

Nuorten välisissä seurustelusuhteissa kumppani saattaa kiristää toista esimerkiksi 

sillä, että asettaa seksiin suostumisen ehdoksi seurustelulle ja sen jatkumiselle. 

Seksuaalista väkivaltaa on myös kieltäytyminen kondomin käytöstä ja painostami-

nen suojaamattomaan seksiin. Väkivallan tekijä saattaa myös pitää seksistä kieltäy-

tymistä merkkinä uskottomuudesta tai kiristää kumppaniaan sillä, että toinen ei ra-

kastakaan oikeasti, koska ei suostu seksiin. (Aaltonen 2012, 122.) Toisinaan taas 

väkivallantekijä voi pakottaa toisen seksiin esimerkiksi riidan jälkeen ikään kuin so-

vinnon merkiksi (Marttala 2011). Painostaminen seksuaalisiin tekoihin on väkivaltaa 

ja nuoren olisi tärkeä tiedostaa, että seurustelusuhde ei velvoita nuorta suostumaan 

seksiin eikä muihinkaan seksuaalisiin tekoihin. (Nettiturvakoti, [viitattu 24.3.2019].) 

Digitaalinen väkivalta. Uudet teknologiat ovat luoneet uusia tapoja, joiden avulla 

ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa, mutta sen lisäksi ne ovat tuoneet mukanaan 

uusia keinoja ja mahdollisuuksia väkivallan käyttöön. (Zweig ym. 2013.) Uudet tek-

nologiat ovat muuttaneet myös väkivallan luonnetta, minkä vuoksi digitaalisia väki-

vallantekoja voi olla vaikea tunnistaa väkivallaksi. Sosiaalinen media, älylaitteiden 

tallentamat tiedot sekä nettiselaimen sivuhistoria antavat paljon tietoa, jos suh-

teessa toinen haluaa kontrolloida kumppaniaan. (Naisten Linja, [viitattu 26.1.2019].) 

Teknologian väärinkäyttöä nuorten välisessä seurustelusuhteessa voi olla esimer-

kiksi se, että seurustelukumppani soittelee ja viestittelee jatkuvasti ja menettää malt-

tinsa, jos viesteihin ei vastata tarpeeksi nopeasti. Digitaalisesta väkivallasta on kyse 

myös silloin, jos kumppani vaatii luovuttamaan tilien salasanoja ja lukee toisen vies-

tejä salaa tai painostaa näyttämään niitä. Myös kontrollointi siinä, kenen kanssa 

seurustelukumppani saa olla kaveria sosiaalisessa mediassa tai toisen kuvien ja 
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postausten kontrollointi on digitaalista väkivaltaa. Väkivaltana voidaan pitää myös 

sitä, kun kumppani painostaa toista alastonkuvien ottamiseen tai jopa seksin kuvaa-

miseen, kuvaa toista salaa tai vastentahtoisesti ja jakaa toisesta intiimiä kuvamate-

riaalia netissä tai uhkailee kuvien jakamisella. (Naisten Linja, [viitattu 26.1.2019].) 

Muita väkivallan muotoja. Yksi parisuhdeväkivallan muoto on vaino, jolla tarkoite-

taan esimerkiksi nykyisen tai entisen kumppanin seuraamista tai tarkkailemista. Vai-

noamisen tavoitteena on yleensä uhrin kontrolloiminen ja se voi tapahtua esimer-

kiksi uhria ahdistavina ja pelottavina rakkauden osoituksina. Teknologian kehityk-

sen myötä myös digitaalinen vainoaminen on yleistymässä perinteisempien vainoa-

misen tapojen rinnalle. Vainoamista tapahtuu useimmiten parisuhteen päättymisen 

jälkeen, mutta toisinaan vainon tekijä voi olla myös täysin tuntematon henkilö. (Essel 

2017.) 

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa myös muita parisuhdeväkivallan muotoja, ku-

ten esimerkiksi taloudellinen ja hengellinen väkivalta. Niitä ei ole tässä yhteydessä 

käsitelty sen enempää, koska ne liittyvät ennemminkin aikuisten välisiin suhteisiin 

kuin nuorten seurustelusuhteisiin. 

4.6 Väkivallan vaikutukset 

Sinkkonen (2012, 171) korostaa, että ”väkivalta ei rakenna koskaan mitään eikä sillä 

voi olla myönteisiä seurauksia”. Erityisesti nuoret ovat haavoittuvaisia negatiivisille 

kokemuksille, sillä heidän keskushermostonsa kehitys on vielä keskeneräistä (Sink-

konen 2012, 157). Väkivallan kokeminen on aina jossain määrin traumaattinen ko-

kemus ja sen seuraukset voivat olla monenlaisia (Hautamäki 2013, 67).  

Väkivaltakokemukset vaikuttavat muun muassa nuoren itsetuntoon, aiheuttavat ar-

kuutta, pelkoa, masennusta ja häpeää, mutta myös syyllisyyden tunteita (Hautamäki 

2013, 67–68). Näiden lisäksi myös univaikeudet, vatsakivut ja päänsärky ovat taval-

lisia seurauksia väkivaltakokemusten jälkeen (Nettiturvakoti, [viitattu 24.3.2019]). 

Mikäli väkivalta on fyysistä, siitä voi seurata fyysisiä vammoja, kuten luunmurtumia, 

ruhjeita, mustelmia ja äärimmäisessä tapauksessa jopa kuolema. (Hautamäki 2013, 

67–68.) 
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Edellä mainittujen lisäksi väkivallan vaikutukset voivat näkyä myös kognitiivisella ta-

solla, jolloin nuoren kehitys saattaa viivästyä tai oppiminen hidastua. Toisinaan seu-

rusteluväkivallan vaikutukset saattavat myös jäädä piiloon, jos oireet eivät ole sel-

keitä ja suoraan nähtävissä. Väkivaltavakokemukset voivat johtaa myös siihen, että 

nuori sulkeutuu ja pyrkii eristäytymään muista. (Ensi- ja turvakotien liitto 2017.) 

 

Tärkeää on huomioida, että väkivaltakokemukset vaikuttavat myös väkivallan teki-

jään. Vaikka väkivallan tekijä saattaa vähätellä omaa tekoaan, siitä huolimatta hän 

todennäköisesti kokee syyllisyyttä ja yleensä myös katuu tekoaan, vaikka ei sitä 

tunnustaisikaan. Jos väkivalta suhteessa jatkuu, väkivallan tekijän häpeän tunteet 

sekä itseinho lisääntyvät. (Ahola & Ahola 2016, 60.) 

4.7 Väkivallan tunnistaminen ja avun hakemisen esteet 

Väkivallan tunnistaminen. Ensi- ja turvakotien liiton (2017) mukaan kokematto-

mille nuorille seurustelun pelisäännöt voivat olla epäselviä ja kumppanin mustasuk-

kaista käytöstä tai omistushaluisuutta saatetaan uskoa rakkaudeksi. Nuoren voi olla 

vaikea määritellä ja tunnistaa sitä, mikä on normaaliin parisuhteeseen liittyvää ja 

mikä taas ei. Ahola ja Ahola (2016, 54) ovatkin todenneet, että läheisissä ihmissuh-

teissa olevat eivät välttämättä aina tiedä missä kulkee raja hyväksyttävän ja ei-hy-

väksyttävän käyttäytymisen välillä. 

 

Väkivallan tunnistaminen saattaa olla vaikeaa myös sen vuoksi, että usein ajatel-

laan, että vain lyöminen ja fyysinen satuttaminen ovat väkivaltaa (Essel, Rantanen 

& Rossinen 2017). Myöskään seksiä ei osata välttämättä erottaa seksuaalisesta vä-

kivallasta (THL 2014). 

 

Väkivallasta irtautumisen esteet. ”Väkivallan kohteeksi joutunut saattaa alkuun 

hävetä tapahtunutta tai pelätä tekijää niin paljon, ettei hän uskalla tehdä juuri mi-

tään” (Ahola & Ahola 2016, 63). Väkivaltaa kokenut nuori saattaa pelätä esimerkiksi 

leimautumista, mikäli hän kertoo kokemuksestaan jollekin. Tämä koskee erityisesti 

seksuaalista väkivaltaa. Nuori voi myös ajatella, että häntä saatetaan pitää lapselli-

sena, jos hän kertoo esimerkiksi seurustelukumppanin läimäisystä muille, ja mikäli 
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nuorella ei ole aikaisempaa kokemusta eikä käsitystä normaalista, terveestä seu-

rustelusuhteesta, voi nuori luulla läimäisyjen kuuluvan seurusteluun. (Niemi 2010, 

86–87.) Väkivallasta kertominen tai kumppanista eroaminen voi olla vaikeampaa 

myös silloin, jos seurustelukumppani on kaveripiirissä suosittu tai nuori kokee saa-

vansa suhteesta muuten sosiaalista arvonnousua, pohtii Aaltonen (2012, 124). 

Hintikka (2017) muistuttaa, että ”on hyvin tavallista, että uhri kokee syyllisyyttä ta-

pahtuneesta ja uskoo osaltaan itse aiheuttaneensa ja mahdollistaneensa rikoksen”. 

Väkivallan kokija saattaa siis pohtia omaa osuuttaan tapahtuneeseen väkivaltaan ja 

syyllistää näin myös itseään erityisesti silloin, kun tekijä on uhrille läheinen. Väkival-

lan kokija voi pohtia jopa sitä, että hänessä on jotain vikaa, kun on päätynyt väkival-

lan uhriksi. Tekijä saattaa myös vedota uhriin, jotta tämä ei kertoisi tapahtuneesta 

kenellekään. Peittely ja vaikeneminen ovatkin osa väkivaltaa, mikä usein mahdollis-

taa väkivallan jatkumisen (Perttu ym. 2015, 15). Monet väkivaltaisessa suhteessa 

olevat saattavat syyttää itseään väkivallasta tai ajattelevat, että asiat muuttuvat pa-

rempaan suuntaan. Näin ei kuitenkaan yleensä ole, vaan tilanne saattaa jopa pa-

hentua. (Healey 2012.) 

Väkivaltaisesta parisuhteesta irtautumisen tekee vaikeaksi usein myös se, että vä-

kivallan tekijä voi olla toisinaan kuitenkin varsin ihana ja suhteessa on myös paljon 

hyviä hetkiä. Tällaisen ilmiön taustalla vaikuttaa väkivallan kierre. Väkivallan kier-

teelle on ominaista, että väkivaltaisen tilanteen jälkeen seuraa yleensä syyllisyyttä 

ja selittelyä sekä anteeksipyytelyä. Lisäksi väkivallan tekijä saattaa lupailla, että ei 

enää koskaan satuta ja loukkaa kumppaniaan. Tästä seuraa niin sanottu kuherrus-

kuukausi, jolloin kaikki on taas jonkin aikaa hyvin. Hiljalleen välit kuitenkin taas al-

kavat kiristyä ja jännitys suhteessa kasvaa. Väkivallan kokija saattaa jo kokea ah-

distusta ja pyrkii varomaan sanomisiaan, koska pelkää kumppaniaan ja uutta väki-

valtatilannetta. (Nettiturvakoti 10.11.2017.) 

Väkivallasta kertominen. Rikosuhripäivystyksen kokemusten mukaan ystävä on 

yleensä se henkilö, jolle nuori häntä ahdistavista kokemuksistaan ensimmäisenä 

kertoo. Ystävältä haetaan tukea, apua ja neuvoja. Toisinaan kokemukset saattavat 

kuitenkin olla niin järkyttäviä, että nuori päättää olla kertomatta niistä kenellekään. 
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Joskus väkivallan kokija saattaa myös päätyä suojelemaan läheisiään vaikeilta asi-

oilta ja jättää tämän vuoksi heille niistä kertomatta. (Rikosuhripäivystys, [viitattu 

29.3.2019].) 

Sinkkosen (2012, 151) kokemusten perusteella nuoret riitelevät eniten seurustelu-

kumppaninsa kanssa, mutta kokevat vastaavasti saavansa eniten tukea samaa su-

kupuolta olevilta ystäviltään. Myös Niemen (2010, 86) tutkimukseen vastanneiden 

nuorten mukaan väkivallasta kerrotaan yleisimmin kaverille. Myös vanhemmille saa-

tetaan kertoa, mutta hyvin harva nuori kuitenkaan kertoo väkivallasta viranomaisille.  

Yksi syy väkivallasta kertomiseen saattaa häpeän lisäksi olla myös se, että nuorella 

ei yksinkertaisesti ole sanoja, joilla sanoittaa esimerkiksi kokemaansa seksuaali-

suutta loukkaavaa väkivaltaa. Tämän vuoksi myös seksuaalikasvatuksen merkitys 

varhaisessa vaiheessa korostuu. (Bildjuschkin 2019.) 

4.8 Suhtautuminen seurusteluväkivaltaan 

Yleistä on, että naisten tekemää parisuhdeväkivaltaa vähätellään huumorilla. Mies-

ten taas puolestaan saattaa olla vaikea kertoa omista väkivaltakokemuksistaan, 

koska väkivalta aiheuttaa usein häpeän tunteita. Tästä syystä miehet saattavatkin 

vähätellä omia kokemuksiaan väkivallan kokijoina. (Essel ym. 2017.) 

 

Yleensäkin väkivallalla ja väkivaltaisella käyttäytymisellä on erilainen merkitys poi-

kien kuin tyttöjen elämässä. Poikien kohdalla väkivaltainen käyttäytyminen on jos-

sain määrin jopa sallittua. Väkivaltaa käyttävästä tytöstä taas saatetaan ajatella, että 

hän on jopa luonnonoikku tai syrjäytynyt. Myös tyttöjen käyttämää väkivaltaa, kuten 

läpsimistä, huutamista, kynsimistä ja hiuksista repimistä saatetaan pitää nauretta-

vana tai jopa hulluutena. (Jokinen 2017.) Väkivaltaisesti käyttäytyvä tyttö rikkookin 

yleensä sukupuoleen liittyviä odotuksia, sillä perinteiseen tyttökuvaan ei liitetä avoi-

men aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Tämän vuoksi tyttöjen seuruste-

lukumppaniinsa kohdistamaan väkivaltaan saatetaan suhtautua vähätellen. (Raja-

niemi 2017.) 
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Erityisesti tyttöjen kumppaniinsa kohdistama väkivalta tuleekin usein vähätellyksi 

nuorten itsensä, mutta myös ammattilaisten taholta (Rajaniemi 2017). Sama ilmiö 

on tullut esiin 13–18-vuotiaiden tyttöjen väkivaltaa kartoittavassa Levottomat Tuhki-

mot -hankkeessa. Tytöt eivät usko väkivaltaisuutensa aiheuttavan todellista vahin-

koa kenellekään ja heidän mielestään ”poikaa voi lyödä, koska poikaan ei satu”. 

(Gjerstad 2010a.) 

4.9 Väkivalta on rikos 

Lähisuhdeväkivalta on Suomen lain mukaan rikos (Hautamäki 2013, 49). Suomessa 

ei kuitenkaan ole erityisesti parisuhdeväkivaltaa säätelevää oikeusnormistoa, minkä 

vuoksi parisuhteissa tapahtuvissa rikoksissa sovelletaan yleisesti väkivallan käyt-

töön liittyvää lainsäädäntöä (Paavilainen & Pösö 2003, 196–197). Aaltonen (2012, 

123) painottaa, että myös nuorten välinen seurusteluväkivalta on rikos, josta voi ai-

heutua rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tärkeää onkin muistaa, että pahoinpitely 

on virallisen syytteen alainen rikos myös alaikäisten välisissä seurustelusuhteissa.  

 

Rikoslain (L 1995/578) mukaan lievästä pahoinpitelystä tekijä voi saada sakkoran-

gaistuksen, ja mikäli kyseessä on pahoinpitely, rangaistus on sakko tai enintään 

kaksi vuotta vankeutta. Myös pahoinpitelyn yritys on rangaistava teko. Seksuaali-

seen tekoon pakottamisesta rangaistus on sakko tai enintään kolme vuotta van-

keutta, ja seksuaalisesta ahdistelusta puolestaan rangaistus on sakko tai enintään 

kuusi kuukautta vankeutta. (L 1998/563.) 

 

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Tämä tarkoittaa sitä, että 15 vuotta 

täyttänyt voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Tuomittaessa rangais-

tusta 15–17-vuotiaana rikoksen tehneelle noudatetaan sääntöä, jonka mukaan ran-

gaistuksen määrä on enintään 3/4 siitä, mitä tuomittaisiin täysi-ikäiselle tekijälle. Alle 

18-vuotiasta ei yleensä tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänet voi-

daan jättää myös rangaistukseen tuomitsematta, jos oikeus katsoo, että hän ottaa 

opikseen ilman rangaistustakin. (Oikeuslaitos 2018.) 
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Nuorisorangaistus on rikoslakiin sisältyvä, alle 18-vuotiaille tarkoitettu rangaistus. 

Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15–17-vuotiaana rikokseen syyllistynyt 

nuori, mikäli sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus puolestaan liian 

ankaraksi rangaistukseksi. Tuomioistuin voi tuomita nuorisorangaistusta neljästä 

kuukaudesta yhteen vuoteen. (Rikosseuraamuslaitos 2016.) 

 

Tärkeää on muistaa, että poliisin tai muiden viranomaisten tietoon tulee ainoastaan 

pieni osa parisuhdeväkivallasta. Tästä syystä osa väkivallasta jääkin puuttumaan 

viranomaistilastoista. Tällöin puhutaan niin sanotusta piilorikollisuudesta. (Salmi 

2009.) 

4.10 Seurusteluväkivallan ennaltaehkäisy ja auttavat tahot 

Seurusteluväkivalta ilmiönä tunnetaan vielä melko huonosti. Kun itse olen kertonut 

opinnäytetyöni aiheesta, moni onkin ihmetellyt, ”onko sellaistakin olemassa”. Ei siis 

ihme, jos seurusteluväkivallan ennaltaehkäisykin on vielä lapsenkengissä.  

 

Perttu (2002) muistuttaa, että väkivallan ehkäisyssä ja katkaisussa olisi tärkeää ko-

rostaa ja opettaa nuorille tasa-arvoisia ja kunnioitukseen perustuvia ihmissuhteita. 

Nuorten kanssa olisi hyvä käsitellä jo etukäteen jokaiselle kuuluvia seksuaalioikeuk-

sia sekä muutoinkin seurustelun pelisääntöjä. Nuorille on ensiarvoisen tärkeää 

muistuttaa, että väkivalta ei kuulu parisuhteeseen (Borzumato-Gainey, Degges-

White & Smith 2012). Olennaista on myös pyrkiä saamaan keskustelulle avoin ilma-

piiri, jotta nuori uskaltaa kertoa kokemastaan aikuiselle. Kun nuori saa mahdollisuu-

den kertoa kokemuksistaan, auttaa se myös väkivallasta selviytymisessä. (Aaltonen 

2012, 124.)  

Muutoinkin seurustelusuhteiden mahdollisista ongelmista tulisi puhua avoimesti ja 

niitä on myös tärkeää tutkia, jotta nuorten on helpompi hakea ja saada apua (Niemi 

2010, 15). Seurusteluväkivallan ilmiölle olisi tärkeää saada julkista näkyvyyttä ja 

muutoinkin seurusteluväkivalta tulisi nostaa puheenaiheeksi entistä enemmän. 

Tämä on tärkeää, jotta nuorten kynnys avun hakemiselle madaltuisi ja myös siksi, 

että nuorten parissa toimivat ammattilaiset osaisivat puuttua tilanteisiin herkemmin. 

(Väestöliitto 2017.) 
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Vaikka väkivallasta kertominen on nuorelle varmasti hyvinkin vaikeaa, avun saami-

nen olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Aholan ja Aholan (2016, 99) kokemusten 

mukaan väkivaltaisessa suhteessa olevat ovat useimmiten halukkaita saamaan 

apua ja neuvoja ongelmaansa, mutta he eivät aina tiedä mistä apua voisi saada. 

Lähes kaikilla paikkakunnilla on kuitenkin ammattilaisia, jotka voivat auttaa ja neu-

voa lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutunutta, mutta myös väkivaltaa käyttänyttä 

(Ahola & Ahola 2016, 99). Nuoret voivat saada apua myös koulun henkilökunnalta, 

kuten kouluterveydenhoitajalta, koulukuraattorilta, opettajalta tai koulupsykologilta 

(Nuortennetti, [viitattu 2.5.20199]). Väkivalta on rikos ja siitä tulisi kertoa myös vi-

ranomaisille eli sosiaalityöntekijälle tai poliisille. 

Suomessa on monia paikallisia ja valtakunnallisia auttavia tahoja. Apua voi saada 

myös internetin ja puhelimen välityksellä. Netissä toimii muun muassa jo aikaisem-

min mainittu Naisten Linja, jonka maksuttomat tukipalvelut on tarkoitettu kaikille vä-

kivaltaa kokeneille tai sitä pelkääville naisille. Naisten Linjan nettisivuilta löytyy run-

saasti tietoa väkivallasta, sen eri muodoista sekä lisäksi turvaohjeet väkivaltatilan-

teiden varalle. (Naisten Linja, [viitattu 12.5.2019].) Tietoa lähisuhdeväkivallasta löy-

tyy myös Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämästä Nettiturvakodista. Nettiturvakodista 

löytyy myös erilaisia testejä ja tehtäviä, joiden avulla voidaan selvittää muun muassa 

sitä, onko suhteessa väkivaltaa, mutta myös omaa väkivaltaisuutta. Nettiturvakoti 

tarjoaa apua kaikille väkivallan osapuolille. (Nettiturvakoti, [viitattu 12.5.2019].) 

Netistä löytyy edellä mainittujen lisäksi myös muita auttavia tahoja, kuten Nuorten 

Exit sekä Sexpon nettineuvonta. Lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto pitää yllä 

Lasten ja nuorten puhelinta sekä Nuortennettiä. Myös Rikosuhripäivystys ja Rais-

kauskriisikeskus Tukinainen tarjoavat maksutonta ammattiapua väkivaltaa koke-

neille. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

5.1 Kohderyhmä ja tutkimuslupa 

Tutkimukseni kohderyhmäksi valittiin Kauhajoen lukion toisen vuoden opiskelijat. 

Tähän myötävaikutti osaltaan se, että työelämän yhteistyökumppanina opinnäyte-

työssäni toimii Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, jonka avopalvelun 

kriisityöntekijät olivat perinteisesti toteuttamassa oppitunteja Kauhajoen lukion toi-

sen vuoden opiskelijoille kevään 2019 aikana. Oppituntien aikana nuorten kanssa 

käsitellään muun muassa seurustelusuhteissa esiintyvää seurusteluväkivaltaa ja 

opetetaan nuorille väkivallan tunnistamista. Kevään oppitunnit ovat sijoittuneet niin, 

että ne pidettiin tämän opinnäytetyön seurusteluväkivaltakyselyn jälkeen, mutta kui-

tenkin ennen kuin kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tänä keväänä kyselyn tulok-

sia ei siis ole voitu vielä hyödyntää kyseisiä oppitunteja suunniteltaessa ja toteutet-

taessa. 

 

Tutkimuslupa (Liite 1) anottiin Kauhajoen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtajalta. 

Ohjeeksi saatiin, että tutkimuslupa voi olla vapaamuotoinen. Tutkimusluvan saami-

sen jälkeen lukion toisen vuoden opiskelijoiden huoltajille lähetettiin kasvatus- ja 

opetusjohtajan ohjeistuksen mukaisesti Wilman kautta tiedoksianto (Liite 2) kyselyn 

toteuttamisesta lukion oppilaanohjaajan välityksellä. Varsinaista lupaa vastaami-

seen ei huoltajilta täytynyt anoa. Niemisen (2010) mukaan Suomessa ei ole ole-

massa lainsäädäntöä siihen, kuka alle 18-vuotiaiden osallistumisesta tutkimukseen 

saa päättää. Nuoren huoltajia on kuitenkin hyvä tiedottaa tutkimuksesta etukäteen, 

jolloin heillä on mahdollisuus kieltää nuoren osallistuminen (Nieminen 2010). Tässä 

tapauksessa siis riitti, että nuoren huoltajia ainoastaan tiedotettiin tulevasta kyse-

lystä. Kyselyssä tuli kuitenkin muistuttaa, että mikäli huoltaja ei halua nuoren kyse-

lyyn osallistuvan, voi nuori jättää kyselyn vastaamatta.  
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5.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu  

Tutkimus toteutettiin pääosin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadul-

liseen tutkimukseen päädyttiin sen vuoksi, että haluttiin saada nuorten omia ajatuk-

sia, kokemuksia ja mielipiteitä paremmin esille. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin 

saamaan esiin uusia näkökulmia sekä mahdollisesti myös sellaisia seurusteluväki-

valtaan liittyviä asioita, joita ei edes osattu etukäteen ajatella. Silloin, kun halutaan 

ottaa selville, mitä ihmiset itse asioista ajattelevat, on tätä järkevintä kysyä suoraan 

heiltä itseltään (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62). Laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

onkin pyrkiä tavoittamaan ihmisten omat kuvaukset koetusta todellisuudesta (Vilkka 

2015, 75).  

Laadulliset tutkimukset rakentuvat aiemmista tutkimuksista ja teorioista, tekstimuo-

toisista tutkimusaineistoista sekä tutkijan omasta ajattelusta ja päättelystä (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Laadullisissa tutkimuksissa ei kuitenkaan py-

ritä tilastollisiin yleistyksiin, sillä tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään tiettyä toimin-

taa, kuvaamaan jotakin ilmiötä tai vastaavasti antamaan teoreettinen tulkinta jollekin 

ilmiölle. Tämän vuoksi laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkittavat hen-

kilöt valitaan sen perusteella, että heillä on tietoa tai kokemusta tutkittavasta asiasta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 74).  

Aineiston keruu toteutettiin kyselytutkimuksena ja aineiston keruumenetelmänä käy-

tettiin kyselylomaketta. Aineisto kerättiin Kauhajoen lukion toisen vuoden opiskeli-

joilta koulun oppituntien aikana. Toisen vuoden opiskelijoita Kauhajoen lukiossa oli 

keväällä 2019 yhteensä 56, joista kyselyyn osallistui 47 nuorta.  

 

Kysely on yksi sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen yleisimmistä aineiston-

keruumenetelmistä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 83). Ennen kyselylomakkeen laati-

mista tutkijan täytyy kuitenkin perehtyä tutkittavaan ilmiöön teorian sekä aikaisem-

pien tutkimusten avulla. Lomakkeen kysymykset rakennetaan tutkimuksen tavoittei-

den sekä asetettujen tutkimuskysymysten mukaisesti ja kyselyn muoto vaihtelee ky-

selyn tarkoituksen sekä kohderyhmän mukaan. (Valli 2018.) 
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Kyselylomaketutkimuksessa vastaaja lukee itse kirjallisesti esitetyt kysymykset ja 

myös vastaa niihin kirjallisesti. Tällainen aineiston keräämisen tapa soveltuu suu-

relle joukolle ja se sopii käytettäväksi erityisen hyvin silloin, kun kysytään arkaluon-

toisia kysymyksiä. (Vilkka 2015, 61.) Sen lisäksi, että totuudenmukaisten tietojen 

saamiseen vaikuttavat muun muassa tutkimuksessa käytetyt menetelmät, myös vä-

kivallan häpeily ja erilaiset muistiväärentymät voivat heikentää tulosten luotetta-

vuutta. Muutoinkin tutkimusten laatimisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ky-

symysten muotoiluun, koska vastaajat tulkitsevat samoja kysymyksiä helposti eri 

tavoin, mikä taas saattaa heijastua tutkimustuloksiin. (Haapasalo 2017, 65.) 

 

Kyselylomakkeen kysymykset voidaan jakaa avoimiin ja suljettuihin kysymyksiin 

niistä saatavan tiedon perusteella. Suljetut kysymykset sisältävät valmiit vaihtoeh-

dot ja niillä saadaan tietoa vain esitettyjen vaihtoehtojen osalta. Avoimissa kysymyk-

sissä taas puolestaan käytetään kysymyssanoja kuten mitä, miksi ja kuinka. Tällöin 

vastaaminen edellyttää tarkempaa selittämistä eikä kysymyksiin voi vastata ainoas-

taan yhdellä sanalla. (Kananen 2010, 56–57.) Tässä kyselyssä kysymyksiä pyrittiin 

muokkaamaan siihen suuntaan, että nuorilla ei olisi mahdollisuutta vastata kysy-

myksiin ainoastaan kyllä- tai ei -vastauksella. Nuorilta myös pyydettiin esimerkkejä 

ja tarkempia selityksiä seurusteluväkivaltailmiöön liittyen. Kysymysten asettelussa 

tavoiteltiin sitä, että nuoret voisivat kirjoittaa mahdollisimman laajasti kaikkea, mitä 

heidän mieleensä seurusteluväkivallasta tulee. 

Valli (2018) kehottaa myös miettimään lomakkeen pituutta kohderyhmän näkökul-

masta. Lomaketta laatiessa on hyvä huomioida esimerkiksi kyselyn aihealue sekä 

aiheen merkitys vastaajille. Jos kyselystä tulee liian pitkä, viimeisiin kysymyksiin ei 

välttämättä enää jakseta vastata, ja näin ollen tutkimuksen luotettavuus saattaa kär-

siä. (Valli 2018.) Kyselylomakkeen (Liite 3) laadinnassa pyrittiinkin siihen, että lo-

make olisi helppo täyttää ja sen avulla saataisiin kuitenkin selvitettyä monia tutki-

muksen kannalta tärkeitä asioita. Lomakkeen laatimisessa pyrittiin huomioimaan 

myös se, että lomakkeessa ei olisi liian paljon kysymyksiä ja lomakkeen täyttäminen 

ei veisi kovin paljoa aikaa, jotta nuoret jaksaisivat siihen vastata. 
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5.3 Tutkimusaineiston analysointi 

Kun tutkimusaineisto on kerätty, seuraa saatujen tulosten analysointivaihe. Analy-

sointivaiheessa huomattiin, että tutkimusaineiston koko antaa mahdollisuuden myös 

määrälliseen tarkasteluun ja tuloksia on kuvattu määrällisesti aina silloin kun se on 

tarkoituksenmukaisin tapa. Tämän lisäksi aineistoa on analysoitu myös laadullisesti, 

teemoittelua hyödyntäen. Kahta analysointimenetelmää yhdistelemällä tuloksiin 

saadaan enemmän syvyyttä ja moninäkökulmaisuutta. Tällainen erilaisten menetel-

mien yhdistely on sallittua, mikäli aineisto sellaisen mahdollistaa (Kananen 2010, 

133). 

Teemoittelussa aineisto ryhmitellään tutkimuskysymysten teemojen mukaisesti (Es-

kola & Suoranta 2005, 174). Teemoittelussa on siis kyse aineiston pilkkomisesta ja 

ryhmittelystä aihepiirien mukaan ja teemoittelussa painotetaan sitä, mitä kustakin 

teemasta on vastauksissa mainittu (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105). Teemoittelun 

avulla aineistosta saadaan vastauksia esitettyihin kysymyksiin (Eskola & Suoranta 

2005, 179).  Lisäksi aineistosta voidaan nostaa esiin mielenkiintoisia, kuhunkin tee-

maan liittyviä sitaatteja tutkimustekstiä elävöittämään. Teemoittelun avulla saadut, 

vastauksista irrotetut sitaatit eivät kuitenkaan vielä muodosta varsinaisia johtopää-

töksiä ja tämän vuoksi teemoittelu vaatiikin sen, että tekstissä teoria ja tutkimuksen 

avulla saadut vastaukset vuorottelevat. (Eskola & Suoranta 2005, 174–175.) 

Saadut vastaukset teemoiteltiin tutkimuskysymysten mukaan. Kysymykset oli jo 

alun perin pyritty laatimaan niin, että ne on helppo käsitellä analysointivaiheessa. 

Kyselylomakkeen kysymyksistä laadittiin kustakin oma erillinen tiedostonsa, joihin 

kerättiin nuorten vastauksia kyselylomakkeista. Lisäksi vastauksia jaoteltiin omiin 

alateemoihinsa vielä varsinaisten kysymysten sisällä nuorten vastaukista ilmi tullei-

den asioiden mukaan. Vaikka jotkut vastauksista olisi yhdistettävissä myös toiseen 

kysymykseen, vastaus on kuitenkin käsitelty sen kysymyksen kohdalla ja siinä yh-

teydessä, jossa nuori on siihen vastannut.  

Kuten jo edellä mainittiin, osa tuloksista on ollut mahdollista esittää määrällisten me-

netelmien avulla. Määrällinen eli kvantitatiivinen on tutkimustapa, jossa tuloksia esi-

tetään numeerisesti. Määrällinen menetelmä vastaa muun muassa kysymyksiin 

kuinka moni tai kuinka paljon. (Vilkka 2007, 14.) Määrällisten menetelmien avulla 
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voidaan myös ilmaista selkeästi sitä, kuinka moni vastaajista valitsi tietyn vaihtoeh-

don tai miten usein jokin asia vastauksissa ilmenee (Vilkka 2007, 44). 

5.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimusetiikka eli hyvän tieteellisen käytännön toteuttaminen kuuluu olennaisena 

osana koko tutkimusprosessiin. Tutkijan tulee noudattaa eettisesti kestäviä tiedon-

hankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Käytännön tasolla tutkijan tulee siis toimia rehelli-

sesti, huolellisesti sekä tarkasti itse tutkimustyössä, mutta myös tutkimustulosten 

esittämisessä. (Vilkka 2015, 26–27). Vilkka (2015, 30) muistuttaa, että koko tutki-

musprosessin ajan ja jokaisessa tutkimuksen vaiheessa on aina varjeltava ja kun-

nioitettava sekä tutkittavia että toimeksiantajia. Tärkeää on myös miettiä, ”missä va-

lossa tutkittavien antamaa tietoa esitetään” (Vilkka 2015, 30). Seurusteluväkivalta 

saattaa olla monelle nuorelle vaikea aihe käsitellä, joten on ollut ensiarvoisen tär-

keää, että kyselyyn osallistuvat saavat vastata siihen anonyymisti. Tärkeää on ollut 

myös huolehtia, että nuoret saavat mahdollisuuden vastata kyselyyn niin, että toiset 

eivät heidän vastauksiaan vastaustilanteessa näe.  

 

Kyselylomaketutkimuksissa olennaista on, että vastaajat jäävät tuntemattomiksi 

myös tutkimuksen tekijälle (Vilkka 2015, 61). Tämän vuoksi kyselylomakkeet palau-

tettiin vastaamisen jälkeen suljettuun laatikkoon. Lomakkeen täyttämisen jälkeen 

nuoria ohjeistettiin ottamaan yhteyttä esimerkiksi koulun terveydenhoitajaan, mikäli 

jokin asia jää vaivaamaan mieltä. Kysymykset käsittelevät vaikeaa aihepiiriä, joten 

on mahdollista, että nuorten mieleen nousee vaikeita muistoja tai kokemuksia. 

Tulososiossa on käytetty sitaatteja eli suoria lainauksia nuorten vastauksista. 

Vaikka kyselylomakkeella kysyttiin nuoren ikää ja sukupuolta, ne päätettiin jättää 

sitaattien yhteydessä ilmoittamatta, jotta vastaukset pysyisivät mahdollisimman 

anonyymeina. Myös muunlaisen tunnisteiden eli koodien käyttö sitaattien yhtey-

dessä päätettiin jättää merkitsemättä, jotta vastauksia ei voisi yhdistää toisiinsa. 

Koska vastaajien kohderyhmä on helposti tunnistettavissa, on tarkoituksellisesti jä-

tetty joitakin hyvin henkilökohtaiseksi määriteltäviä sitaatteja kirjaamatta tämän työn 

tulososioon nuorten anonymiteetin suojaamiseksi.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään kyselyn avulla saadut tutkimustulokset. Tutkimuksen tu-

lokset on jaoteltu otsikkotasoittain tutkimuskysymysten teemojen mukaisesti. Li-

säksi muut kyselyssä kysytyt ja kyselystä esiin nousseet tärkeät asiat on käsitelty 

omana alalukunaan. Tulosten esittelyssä käytän kyselylomakkeista poimittuja suo-

ria lainauksia.  

6.1 Seurusteluväkivallan määrittely 

Tutkimuksessa haluttiin ottaa selvää, millaista nuorten välinen seurusteluväkivalta 

on nuorten mielestä. Lisäksi pyrittiin ottamaan selvää siitä, minkälainen väkivalta 

nuorten mielestä on yleisintä nuorten välisissä seurustelusuhteissa. Kaikki kyselyyn 

osallistuneet nuoret, yhtä lukuun ottamatta, kertoivat omia ajatuksiaan ja esimerk-

kejään seurusteluväkivallasta.  

 

Monet nuorista ovat kirjoittaneet vastauksissaan, että seurusteluväkivalta voi olla 

muodoiltaan fyysistä, henkistä tai seksuaalista. Muutama nuorista käytti edellä mai-

nittujen lisäksi käsitteitä psyykkinen väkivalta, sosiaalinen väkivalta, suullinen väki-

valta ja sanallinen väkivalta. Näiden lisäksi muutamissa vastauksissa esiintyi käsite 

sosiaalinen väkivalta. 

 

Suurin osa nuorista ajatteli, että henkistä väkivaltaa esiintyy seurustelusuhteissa 

fyysistä väkivaltaa enemmän. Muutoinkin nuoret olivat kirjoittaneet vastauksiinsa 

huomattavasti enemmän erilaisia henkisen kuin fyysisen väkivallan ilmenemismuo-

toja.  

 

Sanoisin, että henkinen väkivalta olisi yleisempää. 

Mutta uskon että nuorilla se kohdistuisi enemmän henkiseen väkival-

taan. 

Uskon, että etenkin henkistä väkivaltaa tapahtuu nuorten välisissä seu-
rustelusuhteissa melko paljonkin. 
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Henkisistä väkivallan muodoista nuorten vastauksissa korostui seurustelukumppa-

nin haukkuminen. Noin viidesosa nuorista oli kirjoittanut kyselylomakkeeseen, että 

seurustelusuhteissa esiintyy haukkumista. Toiseksi yleisimmin vastauksissa mainit-

tiin seurustelukumppanin vähättely sekä nimittely. Edellä mainittujen lisäksi nuoret 

mainitsivat vastauksissaan muun muassa toisen huomiotta jättämisen ja toisen tun-

teiden laiminlyömisen, solvaamisen, uhkailun, muihin vertaamisen, huutamisen, 

alistamisen, rajoittamisen sekä kontrolloimisen ja painostamisen. Erilaisia henkisen 

väkivallan muotoja esiintyi vastauksissa yli kaksikymmentä. 

 

Nuorilla varmaan yleisintä on haukkuminen esim. mies voi sanoa nai-
selle ettei kukaan muu voi rakastaa naista ja kun sitä tarpeeksi monta 
kertaa sanoo, alkaa nainen uskoa sitä, joten jää henkisesti väkivaltai-
seen suhteeseen. 

Toisen tunteiden laiminlyönti ja vähättely, painostus tekemään asioita 
mitä toinen ei halua tehdä.  

Seurustelussa myös esiintyy henkistä väkivaltaa, kuten huutamista, 
haukkumista ja manipuloiminen. 

Nuorten välinen seurusteluväkivalta voi olla solvaamista, uhkailua, ver-
taamista muihin, pakottamista, huijaamista, fyysistä väkivaltaa… Hen-
kinen väkivalta voi olla enemmänkin manipulointia (yrittää estää kave-
reiden kanssa hengailua tms.). 

Yleisintä väkivaltaa nuorten seurustelusuhteissa on mielestäni toisen 
ihmisen loukkaaminen sanoilla. 

Eräs nuori oli vastauksessaan pohtinut myös sitä, että seurustelukumppania voi-

daan painostaa pysymään seurustelusuhteessa jopa itsemurhan tekemisellä. Mikäli 

toinen haluaisi erota, voi suhteen toinen osapuoli uhkailla tekevänsä itsemurhan, 

mikäli ero tapahtuu.  

Henkistä haukkuminen sekä pelottelu tai kiristäminen. Esim. itsemur-
han liittäminen eroon.  
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Fyysisistä väkivallan muodoista nuorten vastauksissa korostui lyöminen, joka mai-

nittiin lähes joka kolmannessa kyselylomakkeessa. Lyömisen lisäksi myös tönimi-

nen esiintyi joidenkin nuorten vastauksessa. Näiden lisäksi yksittäisissä vastauk-

sissa mainittiin potkiminen, raapiminen ja hakkaaminen. Fyysisten väkivallan muo-

tojen määrä olikin nuorten vastauksissa huomattavasti niukempi kuin henkisten vä-

kivallan muotojen. 

 

Fyysisesti voidaan vaikka töniä tai lyödä.  

Yleisesti tappelu seurustelusuhteessa, haukkuminen, lyöminen, jne. 

Yksi nuori pohti vastauksessaan sitä, että nuorten välinen seurusteluväkivalta on 

samanlaista kuin esimerkiksi aikuisten välisissä parisuhteissa, mutta nuorten väli-

nen väkivalta olisi lievempää. Nuoren mielestä lyöminen on lievää väkivaltaa. Toi-

nen nuori taas määritteli tönimisen lieväksi väkivallaksi. 

Uskoisin että se on samaa väkivaltaa mitä muissakin ikä vaiheiden, 
mutta ehkä hieman lievempää, esim. lyömistä.  

Uskoisin että lievä väkivalta kuten töniminen on yleisintä seurustelusuh-

teissa. 

Jopa kolmasosassa tyttöjen vastauksista mainittiin seksuaalinen väkivalta osana 

nuorten välistä seurusteluväkivaltaa. Vastauksissa mainittiin seksiin pakottaminen, 

seksuaalioikeuksien loukkaaminen sekä painostus sukupuoliseen kanssakäymi-

seen. Poikien vastaukissa seksuaalista väkivaltaa ei juurikaan ollut mainittu. Aino-

astaan kaksi poikaa oli kirjoittanut vastauksiinsa seksuaalisen väkivallan ja seksu-

aalisen rajojen ylittämisen. Muutama nuorta vastasi, että seksiin pakottaminen tai 

painostaminen olisi jopa yleisin seurusteluväkivallan muoto.  

 

Varmaan voi olla myös seksiin pakottamista liian aikaisin.  

Myös painostaminen (esim. seksiin) mielletään mielestäni seurustelu-
väkivallaksi, sekä epäkunnioittava kohtelu (epätasavertaisuus), toisen 
asettamien henkilökohtaisten rajojen epäkunnioitus/piittaamattomuus. 
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Muutama nuori pohti vastauksissaan myös sitä, että päihteiden käytöllä saattaa olla 

osuutta väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Nuorten kokemusten mukaan väkivaltaa on 

erityisesti sellaisissa seurustelusuhteissa, joissa käytetään päihteitä. Väkivaltaista 

käyttäytymistä saattaa nuorten mielestä lisätä se, jos alkoholia on otettu liikaa. 

 

Alkoholi varmasti isossa roolissa varsinkin, jos ei osata ottaa fiksusti ja 
itsekontrolli heikkenee entisestään.  

Päihtyneenä tapahtunut väkivalta on mielestäni melko yleistä.  

Väkivaltaa voi nuorten kokemusten mukaan tapahtua myös verkossa, internetin ja 

sosiaalisen median välityksellä. Tätä näkökulmaa kyselyssä oli pohtinut kuitenkin 

ainoastaan kaksi vastaajista. Toinen vastaajista ei kuitenkaan tuntunut olevan täy-

sin varma, luetaanko digitaalinen väkivalta väkivallaksi. 

 

Sitä voi myös tapahtua sosiaalisessa mediassa. 

Jos väkivallaksi luetaan lisäksi henkinen, digitaalinen ym. väkivalta, on 
sen yleisyyden määrittäminen paljon vaikeampaa.  

Nuoret tiedostavat myös sen, että väkivallalla on usein taipumus eskaloitua. Väki-

valta voi olla aluksi lievää, mutta pahentua ajan kuluessa. Nuorten mielestä myös 

leikkimielellä tehty teko voi satuttaa toista ja toisinaan leikkimielisenä aloitetut teot 

voivat muuttua pahemmaksi.  

 

Mielestäni väkivalta on sellaista, että se alkaa ensin leikillä, esim. kuti-
tus ja pieni lyöminen ja sitten se eskaloituu isommaksi ei niin leikiksi ja 
sitten toinen voi saada kipeää.  

Alkaa leikillä ja kiusoittelulla → muuttuu oikeaksi.  

Kaksi nuorta toi vastauksissaan esiin vallankäytön seurustelusuhteessa. Vallan-

käyttö seurustelusuhteessa voi näkyä esimerkiksi toisen hallitsemisena. Väkivallan 

avulla väkivallan tekijä pyrkii käyttämään valtaa suhteessa. 
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Joskus väkivalta voi olla yksipuolista ja sellaista, jossa pahoinpitelijä 
yrittää saada ’vallan’ suhteessa. 

’Hallitsee’ toista. 

6.2 Väkivallan ilmeneminen seurustelusuhteissa 

Seurusteluväkivallan yleisyys. Nuorilta haluttiin selvittää, miten yleistä seuruste-

luväkivalta heidän mielestään on (Kuvio 1). Lähes puolet kyselyyn vastanneista nuo-

rista kokee, että nuorten välisissä seurustelusuhteissa ilmenee jonkin verran väki-

valtaa. Vajaa neljäsosa vastanneista taas puolestaan kokee, että seurusteluväki-

valta on hyvin harvinaista. Noin kolmasosa nuorista ei osannut sanoa, kuinka paljon 

seurustelusuhteissa väkivaltaa esiintyy. Yksikään kyselyyn vastanneista nuorista ei 

koe, että väkivaltaa esiintyisi lähes kaikissa nuorten välisissä seurustelusuhteissa. 

Yksi nuorista puolestaan ei osannut päättää, onko seurusteluväkivalta hänen mie-

lestään harvinaista vai esiintyykö sitä jonkin verran. Tämän vuoksi kyseinen vastaus 

on jätetty huomioimatta oheisessa kuviossa.  
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Kuvio 1. Seurusteluväkivallan yleisyys nuorten näkökulmasta (n=46) 



39 
 

 

Nuorten kokemuksia seurusteluväkivallasta. Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa 

myös nuorten kokemuksia seurusteluväkivallasta. Nuorilta pyydettiin esimerkkejä 

siitä, minkälaista seurusteluväkivaltaa he ovat kohdanneet eli kuulleet, nähneet tai 

kokeneet.  

Kyselyyn vastanneista nuorista yhdeksän jätti tämän kysymyksen vastauskohdan 

kokonaan tyhjäksi. Heistä suurin osa oli poikia. Lisäksi nuorista 11 ilmoitti, että ei 

ole kohdannut seurusteluväkivaltaa tai että ei omaa siitä tietoa. Heistä vastaavasti 

suurin osa oli tyttöjä. Kyselyn mukaan lähes puolella nuorista ei siis juurikaan ole 

kyselyn mukaan kokemuksia seurusteluväkivallasta tai he eivät halunneet kysymyk-

seen jostain syystä vastata. Siihen, että nuorella ei väkivaltakokemuksia ole, vaikut-

taa omalta osaltaan luonnollisesti myös se, jos nuori ei ole ollut seurustelusuh-

teessa. 

 

Itselläni ei ole omia kokemuksia enkä ole kuullut tai nähnyt kyseisiä ti-
lanteita. 

En ole itse kokenut, eikä kukaan ystäväni tai tuttuni ole kertonut koke-
neensa väkivaltaa suhteessa. 

No eipä nyt hirveästi mitään tule mieleen kun ei monet ympärilläni seu-
rustele enkä minä itse. 

Nuoret kertoivat myös esimerkkejä siitä, millaista väkivalta he ovat kuulleet tai näh-

neet. Pääasiassa väkivalta on ollut henkistä, kuten seurustelukumppanin solvaa-

mista ja haukkumista, jota on voinut tapahtua myös muiden läsnä ollessa. Joissakin 

tapauksissa väkivalta on ilmennyt myös fyysisenä.  

Kumppanin solvaamista kovin sanoin. 

Pientä lyömistä ja tönimistä ja toisen suuttumista. 

Toisen osapuolen haukkuminen/vähättely toisten seurassa. 

Olen kuullut ja nähnyt fyysistä väkivaltaa. 
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Kyselyyn vastanneista nuorista kolme kirjoittaa törmänneensä seurusteluväkivalta-

aiheeseen mediassa. Yksi heistä kertoo kuulleensa aiheesta uutisissa. Kaksi nuo-

rista on lukenut aiheesta, ja heistä toinen kertoo kohdanneensa väkivaltakertomuk-

sia sosiaalisessa mediassa. 

Itse en ole kohdannut itseeni seurusteluväkivaltaa, mutta olen kuullut 
uutisista tätä aihetta käsiteltäviä asioita. Esimerkiksi olen kuullut fyysi-
sestä pakottamisesta suhteeseen. 

En ole koskaan kokenut seurusteluväkivaltaa, mutta olen lukenut ai-
heesta – juuri seksuaalisiin tekoihin pakottamista, väkivaltaa jne. 

Somessa on paljon tullut esiin kertomuksia siitä kuinka monella on nuo-
ruudessa ollut väkivaltainen suhde.  

Kuusi kyselyyn vastanneista nuorista kertoo tuntevansa tai muuten tietävänsä jon-

kun, joka on kokenut jonkin asteista väkivaltaa omassa seurustelusuhteessaan. 

Mainituissa kokemuksissa väkivalta on ollut sekä fyysistä että henkistä ja suurim-

massa osassa väkivalta on kohdistunut tyttöihin, mutta myös tytöt ovat olleet väki-

vallan tekijöinä. Nuoret ovat myös tunnistaneet väkivallan haavoittavuuden ja sen, 

miten väkivalta saattaa vaikuttaa väkivallan kokijaan. 

 

Olen myös huomannut läheisen ihmisen parisuhdetta seuratessa, mi-
ten tuhoavaa toisen osapuolen heikko itsetunto ja siitä seuraava rajoit-
taminen ja mustasukkaisuus voi olla parisuhteessa. 

Muutamissa tuttujeni suhteissa poikaystävä on yrittänyt saada tytölle 
huonon fiiliksen kavereiden kanssa hengailusta, mutta vakavampaa se 
ei ole ollut. 

Olen itse kuullut tuttavaani kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta. 

Kyselyyn vastanneista nuorista jopa kuusi kertoo itse kokeneensa väkivaltaa seu-

rustelusuhteessaan. Väkivalta on ollut sekä fyysistä että henkistä. Väkivallantekoi-

hin on liittynyt muun muassa painostamista ja pakottamista seksiin. Lisäksi seurus-

telusuhteissa on esiintynyt sitä, että nuoren henkilökohtaisia rajoja ei ole kunnioitettu 

ja seurustelukumppania on kosketeltu vastoin tahtoa jopa väkivaltaisin ottein. 
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Itselläni on kokemusta nimittelystä. 

Painostettu tekemään asioita, mitä en halunnut tehdä, ei uskaltanut 
sano ’ei’, manipulaation kaltaista käyttäytymistä jotta luotaisiin turvan ja 
luotettavuuden tunne. 

6.3 Nuorten suhtautuminen seurusteluväkivaltaan 

6.3.1 Riitelyn ja väkivallan raja nuorten määrittelemänä 

Nuoria pyydettiin kertomaan suhtautumisestaan seurusteluväkivaltaan sekä kuvai-

lemaan, missä heidän mielestään menee normaalin parisuhteeseen liittyvän riitelyn 

ja väkivallan raja. Kysymyksen avulla pyrittiin ottamaan selvää siitä, miten riitely ja 

väkivalta eroavat toisistaan nuorten mielestä. Tähän kysymykseen lähes jokaisella 

kyselyyn vastanneella nuorella oli oma mielipiteensä ja näkemyksensä. Ainoastaan 

yksi nuori oli jättänyt vastaamatta tätä koskevaan kysymykseen.  

Nuorten mielestä riitelyn ja väkivallan raja menee yleensä siinä, kun riidat alkavat 

johtaa fyysisen väkivallan käyttöön. Riitely muuttuu väkivallaksi myös silloin, kun 

riitoja ei voida enää sopia tai toisen sanallinen loukkaaminen on jatkuvaa. Riitelyn 

ja väkivallan erottaa myös se, että väkivaltatilanteisiin liittyy pelkoa tai riitely on yk-

sipuolista.  

Itellä raja menee viimeistään lyömisessä. 

Normaalin riitelyn ja väkivallan raja menee siinä, kun tehtyjä ja sanottuja 
asioita ei voida enää sopia ja tilanteisiin liittyy pelkoa. 

Pieni kinaaminen ja joskus saa kyllä raivostua, mutta toisen satuttami-
nen henkisesti tai fyysisesti, niin siinä menee raja. 

Normaalin seurustelusuhteeseen liittyvän riitelyn ja väkivallan raja me-
nee siinä että jos toinen alkaa lyömään/hakkaamaan tai jatkuvasti hauk-
kumaan toista oikeasti loukkaavasti.  

Nuoret tuovat vastauksissaan ilmi, että riitely, pienet kinastelut ja erimielisyydet kuu-

luvat suhteeseen. Riitelyä pidetään normaalina, kun asioista voidaan sopia yhdessä 
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ja riidoista voi myös jopa oppia jotain. Riitelyyn ei nuorten mielestä kuulu esimerkiksi 

toisen jatkuva haukkuminen, pilkkaaminen tai alistaminen.  

Riitely on normaalia, jos asiat osataan sopia jälkeenpäin. 

Sanaharkat ja pienet suulliset riitelyt opettaa ja kasvattaa ja voi jopa 
samalla huomata toimiiko suhde. 

Joskus suutuspäissään voi sanoa ilkeästi ja se on okei mutta jos pilk-
kaus on jatkuvaa se ei ole okei. 

Riitely on kyseessä silloin, kun asiasta pystytään puhumaan rakenta-
vasti eikä siitä seuraa pitkäaikaista mielipahaa kummallekaan. 

Fyysistä väkivaltaa nuoret eivät hyväksy, eikä se kuulu heidän mielestään normaa-

liin, terveeseen parisuhteeseen. Nuorten mielestä kaikenlainen väkivalta on aina 

väärin, ja he pitävät väkivaltaa vakavana asiana, johon tulisi puuttua välittömästi. 

Kaikki seurusteluväkivalta on kamalaa eikä kenenkään pitäisi jäädä 
suhteeseen, jossa sitä esiintyy.  

Fyysinen väkivalta ei ole koskaan normaalia parisuhteessa.  

Väkivalta on väärin kun sitä ei osaa lopettaa toisen pyytäessä… 

6.3.2 Väkivallan eri muotojen hyväksyttävyys 

Nuorille esitettiin kolme erilaista esimerkkiä fyysisen, henkisen, seksuaalisen sekä 

digitaalisen väkivallan ilmenemismuodoista. Näiden avulla nuorilta haluttiin selvit-

tää, onko jokin väkivallanteko nuorten keskuudessa hyväksyttävää vai ei. Mikäli ky-

seinen teko oli nuoren mielestä hyväksyttyä, nuorta pyydettiin tarkentamaan vas-

taustaan minkälaisissa tilanteissa se mahdollisesti voisi olla hyväksyttävää. 

Fyysinen väkivalta. Kyselyyn vastanneiden nuorten mielestä seurustelukumppa-

nin läpsiminen ei yleisesti ottaen ole hyväksyttyä. Muutama nuori kuitenkin kertoo 
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hyväksyvänsä läpsimisen silloin, kun se tapahtuu yhteisymmärryksessä ja jos toi-

nen siitä tykkää. Niissä tilanteissa läpsiminen ei ole hyväksyttyä, jos sillä on tarkoitus 

satuttaa seurustelukumppania.  

Jos molemmille osapuolille ok, ei väkivaltaisessa tarkoituksessa. 

Jos läpsimisellä ei satuta ja se liittyy esim. leikkisään keskusteluun. 

Vastanneista nuorista kaksi oli kuitenkin vastannut, että läpsiminen voi olla hyväk-

syttyä riitatilanteissa. Seurustelukumppanin sanat tai teot voisivat olla peruste sii-

hen, että toista voisi läpsiä. 

Riippuu ihan siitä mitä toinen on tehnyt tai sanonut. 

Esim. riitatilanteessa, mutta mieluummin kuitenkin on olla lähtemättä 
missään vaiheessa fyysiseen riitelyyn. 

Muutama vastanneista nuorista oli yhdistänyt läpsimisen seksuaaliseen kanssa-

käymiseen. Heidän mielestään läpsiminen seksin aikana oli hyväksyttyä, mutta täl-

löinkin vain, jos toinen osapuoli siitä tykkää. 

Seksin aikana. 

Ei riidassa, seksuaalisesti kyllä. 

Myöskään toisen tönimistä nuoret eivät hyväksy muutoin kuin silloin, jos puolustaa 

esimerkiksi omia rajojaan tai kyse on leikkimielisestä tönimisestä. Leikkimielinen tö-

niminen tulikin esiin monen nuoren vastauksissa. Tönimistä pidettiin harmittomam-

pana kuin esimerkiksi lyömistä. 

Leikkimielisesti, ei vihapäissään ole hyväksyttävää.  

Jos on toiselle vihainen, niin töniminen on harmitonta esim. lyömiseen 
verrattuna. 

Liikkumisen estäminen ei ole nuorten mielestä hyväksyttyä muutoin kuin niissä ti-

lanteissa, joissa seurustelukumppani saattaa vahingoittaa itseään tai muita, tai 
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tehdä jotain laitonta. Liikkumisen estämistä voidaan pitää hyväksyttynä myös silloin, 

jos halutaan saada toisen huomio. 

Jos henkilö ei toistuvasti suostu puhumaan syntyneestä riitatilanteesta. 

Mikäli toinen on tekemässä jotain, josta voi olla itselle tai toiselle vahin-
koa esim. estää alkoholia nauttineen autolla ajamisen. 

Henkinen väkivalta. Nuorten mielestä seurustelukumppanin nimittely ei ole hyväk-

syttyä, jos kyse on toisen loukkaamisesta. Toisinaan riidellessä saattaa kuitenkin 

tulla tilanteita, jolloin toista nimitellään. Leikkimielinen nimittely sen sijaan on nuor-

ten mielestä hyväksyttyä, kunhan kukaan ei siitä pahoita mieltään. 

Riitelytilanteessa voi joskus sanoa pahasti, kunhan se ei toistu ja pyy-
detään anteeksi. 

Vähäinenkin nimittely voi satuttaa toista arvaamattomasti. 

Jos kumpikin tajuaa tilanteen humoristisena eikä nimittely mene liian 
henkilökohtaiseksi tai toistuvaksi. 

Nuorten vastausten perusteella mustasukkaisuus on normaalia, parisuhteeseen 

kuuluvaa, ja se saattaa olla jopa hyväksi suhteelle. Tämä tulee esiin erityisesti tyt-

töjen vastauksista. Huomattavan suuri osa kyselyyn vastanneista tytöistä on ilmoit-

tanut vastauksissaan, että joissakin tilanteissa mustasukkaisuus on hyväksyttyä. 

Nuorelle mustasukkaisuus saattaa olla myös merkki siitä, että välittää toisesta.  

Kaikki ovat joskus mustasukkaisia, välittämistä.  

Merkki siitä, että välittää toisesta. 

Pieni mustasukkaisuus voi olla tervettäkin, liiallinen ei kuitenkaan. 

Nuoret kokevat, että mustasukkaisuutta saa seurustelusuhteessa olla, kunhan sitä 

ei ole liikaa, eikä se rajoita kumppanin elämää. Liian kontrolloivaa ja hallitsevaa 

mustasukkaisuutta ei pidetä hyväksyttävänä. Osa nuorista hyväksyy mustasukkai-

suuden erityisesti silloin, jos epäilee seurustelukumppanin pettävän.  
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Mielestäni pieni mustasukkaisuus kuuluu seurustelusuhteeseen, mutta 
hallitsevana se ei ole ok. 

Kun se ei mene yli, eikä rajoita toisen elämää. 

Jos esim. kumppani on aikaisemmin vaikka ollut paljon tekemisissä eri-
sukupuolta olevien kanssa tai jos hän juttelee heille jatkuvasti.  

Lähes jokainen kyselyyn vastannut nuori oli sitä mieltä, että seurustelukumppanin 

sosiaalinen eristäminen kavereistaan ei ole hyväksyttyä. Ainut hyväksyttävä syy ka-

vereista eristämiseen voisi olla esimerkiksi se, että kumppanin kaveripiiri on mah-

dollisesti jollain tavalla haitallinen. Tällaisia kavereita voi nuorten mielestä olla esi-

merkiksi huumeidenkäyttäjät.  

Jos kaverit ovat narkkareita yms… 

Seksuaalinen väkivalta. Yhdenkään kyselyyn vastanneen nuoren mielestä seksiin 

painostaminen uhkailemalla tai kiristämällä, seksin kuvaaminen tai kuvien julkaisu 

ilman toisen lupaa tai sammuneen tai nukkuvan hyväksi käyttäminen ei ole hyväk-

syttyä missään tilanteessa. Ainoastaan kaksi nuorta oli jättänyt vastaamisen tähän 

seksuaalista väkivaltaa koskevaan kolmen kysymyksen sarjaan kokonaan. 

Digitaalinen väkivalta. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet nuoret ovat sitä mieltä, 

että seurustelukumppanin viestien lukeminen salaa ei ole hyväksyttyä. Erityisesti 

pojat eivät pidä viestien lukemista hyväksyttävänä. Muutama tyttö ajattelee viestien 

lukemisen olevan hyväksyttyä niissä tilanteissa, kun on huolissaan toisesta tai epäi-

lee, että toinen pettää.  

Jos on SUURIA epäilyjä että kumppani pettää esim.  

Kenenkään yksityisyyttä ei saa tonkia, mutta jos luulet että toinen on 
ongelmissa tai jotain vakavaa on käynnissä. 

Erään kyselyyn vastanneen nuoren mielestä joskus uteliaisuus saattaa viedä voiton 

ja sen vuoksi seurustelukumppanin henkilökohtaisten viestien lukemista saattaa ta-
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pahtua. Nuori kuitenkin ymmärtää, että seurustelusuhteessakin on oikeus yksityi-

syyteen, mutta mikäli toisen puhelimessa olevista viesteistä on jostain syystä erityi-

sen kiinnostunut, olisi hyvä kysyä lupa niiden lukemiseen.  

Se on väärin eikä niin kuuluisi tehdä, mutta ihmiset ovat uteliaita olen-
toja joten jos joskus niin pääse tapahtumaan se on okei mutta hyvässä 
suhteessa voisi vain kysyä saako lukea jos jokin mietityttää, eikä tehdä 
sitä salaa. Suhteessakin on oikeus yksityisyyteen. 

Kyselyssä otettiin selvää myös siitä, hyväksyvätkö nuoret seurustelukumppanin 

kontrolloimisen siinä, kenen kaveria tämä saa tai vastaavasti ei saa olla sosiaali-

sessa mediassa. Lähes kaikki nuoret vastasivat, että eivät hyväksy tällaista kontrol-

loimista seurustelusuhteessa. Muutama kyselyyn vastannut tyttö kuitenkin perusteli 

kontrolloimisen hyväksyttävyyden sillä, jos tarkoituksena on seurustelukumppanin 

suojeleminen.   

Jos kyse on hyvin arvaamattomasta ja haitallisesta henkilöstä.  

Hyväksyttyä vain jos tekee sen suojellakseen kumppania esim. tunte-
mattomilta epäilyttäviltä henk joilla voisi olla takaajatuksia. 

Jotta kumppani ei anna outojen ihmisten seurata somessa. 

Nuorilta kysyttiin myös siitä, onko jatkuva viestittely tai soittelu hyväksyttyä ja saako 

siitä suuttua, jos toinen ei vastaa puheluihin ja viesteihin. Alun perin tällä kysymyk-

sellä pyrittiin kartoittamaan sitä, miten nuori itse kokisi kyseisenlaisen kontrolloinnin 

seurustelukumppanin taholta, mutta nuoret olivat ymmärtäneet kysymyksen hieman 

eri näkökulmasta. Nuoret kokivat, että suuttuminen seurustelukumppanin käytök-

sestä on sallittua, jos toinen jättää tahallaan vastaamatta viesteihin tai puheluihin, 

tai tästä ei kuulu mitään pitkään aikaan.   

Mielestäni ihan oleellinen syy, etenkin jos toinen jättää vastaamatta ta-
hallaan.  

Vain jos sitä jatkuu päiväkausia ilman minkäänlaista ilmoittamista siitä, 
miksei pysty vastaamaan. 
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6.4 Väkivallasta kertominen 

Nuorten välistä seurusteluväkivaltaa tutkiessa haluttiin ottaa selvää myös siitä, ke-

nelle nuoret kertoisivat, jos heidän omassa seurustelusuhteessaan olisi väkivaltaa. 

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista tytöistä kertoisi väkivallasta ystävälle ja yli puo-

let tytöistä kertoisi väkivallasta myös vanhemmilleen. Myös pojista suurin osa ker-

toisi väkivaltakokemuksistaan ystävälle ja hieman yli puolet vanhemmilleen. Erityi-

sesti tyttöjen vastauksissa korostui se, että he kertoisivat väkivallasta sekä ystävil-

leen että vanhemmilleen. 

Muutama nuori voisi asiasta kertoa terveydenhoitajalle, kuraattorille tai oppilaanoh-

jaajalle sekä yksittäisinä vastauksina esiin nousivat myös sisarukset, nuorisotyön-

tekijä sekä viranomainen, kuten poliisi. Opettajalle väkivaltakokemuksista ei kertoisi 

kukaan kyselyyn vastanneista. Neljä kyselyyn osallistuneista nuorista vastasi, että 

ei tiedä kenelle kertoisi ja kaksi puolestaan ei kertoisi kenellekään. Tämän kysymyk-

sen yhteydessä eräs nuori oli pohtinut myös sitä, saisiko kerrottua mahdollisesta 

kokemastaan väkivallasta kenellekään. 

En ole varma, saisinko tilanteessa suutani auki.  

Kyselyn lopussa nuorille annettiin mahdollisuus kertoa avoimen kysymyksen avulla 

muita mieleen heränneitä ajatuksia seurusteluväkivallasta. Suurin osa nuorista ei 

vastannut tähän kohtaan mitään. Muutama nuori oli kuitenkin asiaa pohtinut ja ker-

tonut vielä omia ajatuksiaan seurusteluväkivallasta.  

Kaksi kyselyyn vastannutta nuorta otti kantaa väkivallan sukupuolittuneisuuteen. 

Nuoret kiinnittivät huomiota siihen, että myös tyttöjen poikiin kohdistama väkivalta 

tulee ottaa vakavasti. 

Pitäisi puuttua enemmän suhteisiin, joissa miespuolinen yksilö on väki-
vallan uhrina, eikä aina olettaa, että vain naiset voivat kokea väkivaltaa 
tai että naisten kokema väkivalta on tärkeämpää kuin miesten, jolloin 
miespuolisia uhreja helposti vähätellään.  

Se on yhtä vakavaa, jos tyttö lyö poikaa kuin jos poika lyö tyttöä. 
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Eräs nuorista oli pohtinut myös vanhempien roolia. Nuoren kokemusten mukaan 

nuoret saavat parisuhteeseensa mallin yleensä omasta kodistaan, omilta vanhem-

miltaan ja vanhempien tehtävänä olisi antaa nuorille malli terveestä parisuhteesta. 

Monelle nuorelle parisuhteen mallit tulevat omien vanhempien suh-
teista. Olisi tärkeää että vanhemmat pystyisivät näyttää ja opettaa jo 
lapsille, mitä terveeseen parisuhteeseen kuuluu. 

Kaksi kyselyyn vastannutta nuorta huomauttaa, että seurusteluväkivallasta tulisi pu-

hua nuorille jo aikaisemmin. Turvataitokasvatuksen olisi hyvä alkaa jo yläasteiässä 

ja muutoinkin aiheeseen pitäisi puuttua enemmän.  

Aiheesta pitäisi puhua enemmän jo yläasteella.  

Tärkeä asia, johon täytyisi minusta puuttua vielä paremmin. Tapoja 
puuttumiseen voi toki olla vaikea löytää. Kenenkään ei tarvitsisi kokea 
tällaista. Ollaan siis tärkeän asian parissa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää lukioikäisten nuorten ajatuksia ja ko-

kemuksia seurusteluväkivallasta. Tutkimuksen avulla haluttiin ottaa selvää, miten 

nuoret seurusteluväkivallan määrittelevät ja millaisia kokemuksia heillä on seurus-

teluväkivallasta. Lisäksi tutkittiin myös sitä, miten yleistä seurusteluväkivalta on 

nuorten mielestä ja miten he siihen suhtautuvat. Nuorilta kysyttiin myös sitä, kenelle 

nuoret mahdollisista seurustelusuhteidensa väkivaltakokemuksista kertoisivat. Joh-

topäätökset on jaoteltu tutkimuskysymysten mukaisesti samalla tavoin kuin kyselyn 

tulokset. 

Seurusteluväkivallan määrittely. Tulosten mukaan suurin osa nuorista ajattelee, 

että henkinen väkivalta on yleisin väkivallan muoto nuorten välisissä seurustelusuh-

teissa. Henkinen väkivalta voi nuorten keskuudessa olla esimerkiksi seurustelu-

kumppanin haukkumista ja nimittelyä, mutta myös vähättelyä, kontrolloimista tai ra-

joittamista.  

Henkisen väkivallan muodoista nuorten vastauksissa korostui erityisesti seurustelu-

kumppanin haukkuminen. Jo kymmenisen vuotta sitten toteutetut Non Fighting Ge-

neration ry:n tekemät tutkimukset ovat antaneet vastaavan tuloksen, että nuorten 

käyttämä yleisin henkisen väkivallan muoto olisi haukkuminen (Gjerstad 2010). 

Fyysisen väkivallan muodoista korostui selkeästi lyöminen, sekä tyttöjen että poi-

kien vastauksissa. Lyöminen tuli esiin myös edellä mainituissa Non Fighting Gene-

ration ry:n tutkimuksissa, joiden mukaan lyöminen oli erityisesti poikien toteuttaman 

väkivallan muoto (Gjerstad 2010). 

Kaiken kaikkiaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään kyselyyn osallistuneiden nuorten 

vastaukset olivat melko yhteneviä sen suhteen, millaista seurusteluväkivalta voi 

nuorten mielestä olla. Tytöt olivat vastauksissaan pohtineet lisäksi myös seksuaali-

sen väkivallan muotoja, kun taas poikien osalta seksuaalinen väkivalta oli jäänyt 

huomioimatta lähes kokonaan. Tähän saattaa vaikuttaa omalta osaltaan myös se, 

että muutoinkin seksuaalinen väkivalta kohdistuu useimmiten tyttöihin kuin poikiin. 
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Mielenkiintoista oli huomata, että ainoastaan kaksi nuorta oli vastauksissaan pohti-

nut digitaalista väkivaltaa, vaikka sosiaalisella medialla on suuri rooli nuorten elä-

mässä. Voisiko tähän osaltaan vaikuttaa myös se, että digitaalista väkivaltaa ei 

osata tunnistaa tai digitaalisen väkivallan merkitystä vähätellään. 

Väkivallan ilmeneminen seurustelusuhteissa. Nuorten kokemusten ja arvioiden 

mukaan nuorten välisissä seurustelusuhteissa ilmenee väkivaltaa jonkin verran. 

Seurusteluväkivallan todellista yleisyyttä on kuitenkin hankala näiden tulosten pe-

rusteella määritellä, koska puolestaan osa nuorista ei tiedä onko nuorten välisissä 

seurustelusuhteissa väkivaltaa tai minkä verran sitä on.  

Tutkimuksessa ilmeni, että monellakaan nuorella ei ole minkäänlaisia kokemuksia 

seurusteluväkivallasta. He eivät siis ole kuulleet, nähneet tai kokeneet seurustelu-

väkivaltaa. Tässä yhteydessä kuitenkin herää myös kysymys, onko nuorten vaikea 

tunnistaa väkivallan eri muotoja. Kuten jo aiemmin todettiin, väkivallaksi saatetaan 

mieltää ainoastaan fyysinen väkivalta, ja näin ollen nuoren mieleen ei ehkä ole tul-

leet muut mahdolliset väkivaltaan liittyvät kokemukset.  

Muutama nuori ilmoitti tuntevansa jonkun, jolla on nykyisessä tai entisessä seurus-

telusuhteessaan väkivaltaa, ja kyselyn tuloksissa yllätti kuitenkin se, että jopa kuusi 

kyselyyn vastanneista nuorista on kokenut seurusteluväkivaltaa aikaisemmissa 

seurustelusuhteissaan. Tämä on suuri määrä verrattuna esimerkiksi siihen, että 

moni vastaajista ilmoittaa, että heillä ei ole minkäänlaisia kokemuksia seurusteluvä-

kivallasta.  

Positiivisena asiana voidaan pitää sitä, että monille nuorille seurusteluväkivalta on 

vieras asia. Huolestuttavaa kuitenkin on, että vastaavasti monella nuorella siitä on 

jonkinlaisia kokemuksia. Kyseessä on kuitenkin 17–18-vuotiaat nuoret, jotka vasta 

harjoittelevat seurustelua ja parisuhteessa olemista. 

Suhtautuminen seurusteluväkivaltaan. Tulosten perusteella riitely seurustelu-

suhteessa on nuorten mielestä normaalia ja jopa hyväksyttävää. Riidat ja erimieli-

syydet ovat nuorten mielestä osa normaalia parisuhdetta. Olennaista kuitenkin on, 

että riidat voidaan sopia ja suhde jatkuu riitojen jälkeen normaalisti, ilman, että toi-

sen tarvitsee pelätä. Nuorten mielestä riidellessä asiat voidaan sopia keskustele-
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malla, ilman väkivaltaa. Myöskään Väestöliiton nuorille suunnatun kyselyn perus-

teella nuoret eivät koe riitelemistä seurustelusuhteessa negatiivisena asiana. Nuor-

ten mielestä riitely kuuluu onnelliseen suhteeseen ja voi jopa parantaa suhdetta. 

(Väestöliitto 2018.) 

Riitelyn ja väkivallan raja menee kyselyyn vastanneiden nuorten mielessä siinä, kun 

riitely muuttuu fyysiseksi tai esimerkiksi seurustelukumppanin liialliseksi loukkaa-

miseksi ja kontrolloimiseksi. Fyysistä väkivaltaa nuoret eivät hyväksy missään muo-

dossa. Nuoret myös ajattelevat, että väkivalta ei kuulu mihinkään terveeseen pari-

suhteeseen. 

Fyysisen väkivallan muodoista läpsiminen on nuorten mielestä hyväksyttyä silloin, 

jos sitä ei käytetä väkivaltaisessa tarkoituksessa ja molemmat osapuolet sen hyväk-

syvät. Myöskään tönimistä nuoret eivät hyväksy muutoin kuin leikkimielisessä tar-

koituksessa. Töniminen nousi kuitenkin esiin nuorten vastauksissa, kun nuoret poh-

tivat yleisimpiä seurusteluväkivallan muotoja. Liikkumisen estäminen on nuorten 

mielestä hyväksyttyä vain silloin, kun tarkoituksena on kumppanin suojeleminen. 

Suojeleminen voi liittyä esimerkiksi siihen, että estetään kumppania tekemästä jo-

tain, mikä saattaisi vahingoittaa häntä itseään tai jotakuta toista. 

Nuorten vastausten perusteella seurustelukumppanin nimittely on hyväksyttyä hu-

moristisessa tarkoituksessa ja leikkimielisenä. Nimittely on hyväksyttyä, kunhan se 

ei loukkaa toista ja molemmat sen hyväksyvät. Myös mustasukkaisuus on tulosten 

perusteella jopa hyväksyttyä nuorten keskuudessa, kunhan sitä ei ole liikaa eikä se 

rajoita toisen elämää. Mustasukkaisuutta tunnutaan pitävän normaalina osana pa-

risuhdetta ja hyväksyttyä se on erityisesti silloin, kun epäilee toisen pettävän. Hea-

leyn (2012) mukaan pakkomielteinen mustasukkaisuus saatetaan kuitenkin usein 

mieltää rakkaudeksi, mutta todellisuudessa se saattaa olla yksi kontrolloinnin ja 

omistushaluisuuden ilmenemismuoto. Tämä saattaa hämmentää nuorta, jolla ei 

vielä ole kovinkaan paljoa kokemusta seurustelemisesta. Nuorelle rajan vetäminen 

niin sanotun normaalin mustasukkaisuuden ja kontrolloivan tai rajoittavan musta-

sukkaisuuden välille saattaa olla vaikeaa, koska aikaisempaa kokemusta ei ole. 
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Tulosten perusteella nuoret eivät hyväksy seksuaalista väkivaltaa missään muo-

dossa. Sen lisäksi, että nuoret eivät hyväksy seksiin painostamista, seksin kuvaa-

mista ilman lupaa tai sammuneen tai nukkuvan hyväksikäyttämistä, nuoret myös 

ajattelevat, että nämä eivät ole hyväksyttäviä tekoja missään tilanteessa. 

Kyselyn tulosten mukaan nuoret ajattelevat, että toisen viestejä saa lukea salaa ai-

noastaan silloin, jos on huolissaan seurustelukumppanin terveydestä ja turvallisuu-

desta tai jos epäilee toisen pettävän. Myös seurustelukumppanin kontrollointi siinä, 

kenen kanssa tämä saa olla tekemisissä sosiaalisessa mediassa on hyväksyttyä 

ainoastaan kumppanin suojelutarkoituksessa. Seurustelukumppanin suojelulla voi-

daan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ollaan huolissaan tämän mahdollisesti haitalli-

sesta kaveripiiristä. Nuorten mielestä seurustelukumppanille saa myös suuttua, mi-

käli tämä ei vastaa puheluihin tai viesteihin. 

Väkivallasta kertominen. Lähes jokainen nuori kertoisi mahdollisista väkivaltako-

kemuksistaan ystävälle ja suuri osa nuorista kertoisi myös vanhemmilleen. Näiden 

tulosten perusteella väkivaltatietoisuutta täytyisi jakaa nuorten kavereille, eli nuorille 

itselleen sekä nuorten vanhemmille. Myös Kovasen (2014, 60) kokemusten perus-

teella ”nuoret korostavat perheen ja ystävien merkitystä ja heidän tietoisuutensa tär-

keyttä seurusteluväkivaltaa kohdanneen nuoren auttamisessa”. 

Turvataitokasvatus. Nuoret saivat mahdollisuuden pohtia kyselyn lopussa muita 

aiheesta mieleen tulevia asioita. Näistä koin tärkeäksi nostaa esille nuorten ajatuk-

set turvataitokasvatuksen toteuttamisesta. Nuorten mielestä seurusteluväkivallasta 

olisi olennaista kertoa jo aikaisessa vaiheessa, mieluiten jo yläasteaikana ennen, 

kuin nuoret aloittavat seurustelusuhteensa. Myös Aaltonen (2012, 15) on todennut, 

että turvataitokasvatusta olisi tarpeen antaa jo ennaltaehkäisevästi kaikille lapsille 

ja nuorille. Tällainen ennaltaehkäisy voisi olla hyödyllistä sekä väkivallan kokijoiden 

että tekijöiden näkökulmasta, kun nuoret oppisivat tunnistamaan väkivallan ilmene-

mismuotoja jo varhaisessa vaiheessa. 
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8 POHDINTA  

Seurusteluväkivaltaa käsittelevää kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia lukiessa 

herää huoli väkivallan yleisyydestä nuorten seurustelusuhteissa. Sen vuoksi odotin-

kin mielenkiinnolla, minkälaisia tuloksia tulee ilmi tämän opinnäytetyön kyselyn vas-

tauksista. Yllätyin kuitenkin positiivisesti siitä, että tulosten perusteella monella nuo-

rella ei ollut minkäänlaisia kokemuksia seurusteluväkivallasta. Tässä yhteydessä 

kuitenkin pohdin sitä, voiko tuloksiin vaikuttaa muun muassa se, että nuoret eivät 

muistaneet kohtaamiaan väkivaltatilanteita, eivätkö nuoret tunnistaneet kohtaa-

maansa toimintaa väkivallaksi tai vähättelivätkö nuoret kohtaamiaan väkivaltatilan-

teita niin paljon, että eivät kokeneet tärkeäksi niiden esiin tuomista. Erittäin myön-

teistä tietenkin on, jos nuoret ovat väkivaltakokemuksilta säästyneet. Toisaalta taas 

tulokset siitä, että osa nuorista oli kokenut seurusteluväkivaltaa omassa seurustelu-

suhteessaan tai se, että muutama nuori kertoi ystävänsä kokemasta seurusteluvä-

kivallasta, on mielestäni huolestuttavaa. Tämän vuoksi asiasta ei saisi vaieta, vaan 

sitä tulisi nostaa julkiseen keskusteluun, jolloin nuorten olisi helpompi hakea apua 

ongelmiinsa. Julkisen keskustelun ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön avulla seu-

rusteluväkivaltaa kokeneet ja vastaavasti myös väkivaltaa tehneet nuoret huomaisi-

vat myös sen, että eivät ole asian kanssa yksin. 

Yleistyksiä seurusteluväkivallan esiintymisestä Kauhajoella ei kuitenkaan ehkä 

voida tämän kyselyn perusteella tehdä, koska kohderyhmä oli loppujen lopuksi 

melko suppea. Jatkotutkimuksena olisikin mielenkiintoista selvittää, miten muut, 

paikkakunnan muissa oppilaitoksissa opiskelevat saman ikäryhmän edustajat kysy-

myksiin vastaisivat. Lisäksi jälkeen päin huomasin, että nuorilta olisi voinut kysyä 

kyselylomakkeessa myös sitä, ovatko he edes kuulleet aikaisemmin sanaa seurus-

teluväkivalta. Varmasti mielenkiintoisia keskusteluja olisi myös syntynyt, mikäli ai-

hetta olisi käsitelty ryhmähaastattelujen muodossa. Tällöin nuorten omat kokemuk-

set olisivat saattaneet jäädä piiloon, mutta keskustelujen myötä olisi varmasti ilmen-

nyt paljon uusia, mielenkiintoisia näkökulmia. Kyselyn tuloksia analysoidessani poh-

din muun muassa sitä, olisivatko nuoret tarvinneet enemmän aikaa miettiä vastauk-

siaan ja olisiko kysely ollut hyvä tehdä esimerkiksi kotona, kaikessa rauhassa miet-

tien. Tämä olisi saattanut tuoda vastauksiin syvällisempää pohdintaa ja enemmän 

esimerkkejä. Pohdin myös sitä, olisiko tuloksiin vaikuttanut, jos nuorille olisi pidetty 
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jonkinlainen opetustuokio seurusteluväkivallasta ennen kyselyn toteuttamista, 

koska väkivallan tunnistaminen saattaa olla nuorille vaikeaa. 

Tämän opinnäytetyöprosessin aikana olen miettinyt useaan otteeseen sitä, miten 

tärkeää olisi tarjota nuorille tietoa terveestä parisuhteesta sekä opastaa tunnista-

maan väkivallan ilmenemismuotoja jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mo-

net nuoret saavat mallin väkivaltaiseen käyttäytymiseen kotoaan, television välityk-

sellä, sosiaalisesta mediasta tai kaveripiiristään, minkä vuoksi nuorten saattaa olla 

vaikea tiedostaa, mikä on oikein ja mikä väärin. Myös omien henkilökohtaisten rajo-

jen määrittely voi olla hankalaa, jos tietoa ei ole. 

Nykypäivänä nuoret käyttävät internettiä ja sosiaalista mediaa todella runsaasti, jo-

ten olisin odottanut kyselyssä vastauksia, jossa kerrotaan näiden kautta esiintyvästä 

väkivallasta. Yllätyin siitä, että digitaalista väkivaltaa ei juurikaan ollut huomioitu 

nuorten vastauksissa. Toki myös tässä yhteydessä saattaa vaikuttaa se, että nuoret 

eivät välttämättä osaa tunnistaa digitaalisen väkivallan muotoja. Toisaalta taas 

syynä saattaa olla se, että digitaalinen media on nuorille niin normaalia ja arkipäi-

väistä, että he eivät väkivallan digitaalisuutta sen kummemmin esille nostaneet. 

Nuoret kun eivät erityisesti vastauksissaan maininneet, missä ympäristössä ovat 

väkivaltaa kohdanneet. 

Nuoren voi olla vaikeaa kertoa väkivallasta vanhemmilleen, mutta vastaavasti myös 

vanhemmilla voi olla haasteita kertoa aiheesta nuorelle. Monet aikuiset saattavat 

myös olettaa, että nuori tietää jo aiheesta, eikä tämän vuoksi ota asiaa puheeksi 

ollenkaan. Välttämättä kaikki vanhemmat eivät edes tiedä, että myös nuorten väli-

sissä seurustelusuhteissa väkivaltaa esiintyy. Puheeksi ottaminen voi olla vanhem-

mille vaikeaa myös siksi, että itse ei ymmärretä väkivaltailmiötä tarpeeksi. Puheeksi 

ottamista saattaa mahdollisesti vaikeuttaa myös se, mikäli perheessä esiintyy väki-

valtaa esimerkiksi vanhempien välillä. 

Ainakin itse uskoisin, että nuorten kynnys väkivallan käyttöön kasvaisi, jos heillä olisi 

siitä tarpeeksi tietoa. Ennaltaehkäisevä työ saattaisi vaikuttaa myös siihen, että vä-

kivaltaa ei käytettäisi myöhäisemmälläkään iällä. Nuoria olisi hyvä myös opastaa ja 

informoida siitä, että väkivalta on rikos, josta voi seurata sakkoa tai jopa vankeutta. 
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Tämä antaisi nuorelle mahdollisesti kuvan siitä, että väkivalta on vakava asia ja sitä 

ei pidetä myöskään yhteiskunnallisesti hyväksyttynä ja sallittuna. 

Koen opinnäytetyöni aiheen todella tärkeäksi, minkä vuoksi työn tekeminen on ol-

lutkin mielekästä ja antoisaa. Toisinaan olisin kuitenkin kaivannut työparia, jonka 

kanssa olisi voinut työn lomassa keskustella esiin nousseista asioista enemmän ja 

varmasti parityöskentely olisi tuonut myös lisää näkökulmia aiheen käsittelyyn. 

Vaikka välillä on ollut haasteita työn valmistumisen kanssa, aiheen merkittävyyden 

mieleen palauttaminen on antanut uutta energiaa. Odotan mielenkiinnolla sitä, mi-

ten Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys pystyy tutkimuksen tuloksia nuor-

ten parissa tehtävässä työssään hyödyntämään ja vaikuttaako tämä tutkimus mah-

dollisesti osaltaan siihen, millaista ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä Kauhajoella tul-

laan tulevaisuudessa tekemään. 
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LIITE 1. Tutkimuslupa-anomus 

          24.1.2019 

NUORTEN VÄLINEN SEURUSTELUVÄKIVALTA 

Opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja tutkintooni sisältyy 

opinnäytetyön tekeminen. Opinnäytetyöni aiheena on nuorten välinen seurustelu-

väkivalta. Työni tavoitteena on selvittää muun muassa sitä, esiintyykö nuorten väli-

sissä seurustelusuhteissa väkivaltaa, osaavatko nuoret tunnistaa väkivallan, millai-

sia väkivallan muotoja seurustelusuhteissa esiintyy ja kenelle nuoret väkivallasta 

kertovat. 

Tarkoituksena olisi, että teettäisin kyselytutkimuksen Kauhajoen lukion opiskelijoille. 

Kyselyn kohderyhmänä olisi mahdollisesti toisen vuoden opiskelijat, koska opinnäy-

tetyöni yhteistyökumppani Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys tulee pitä-

mään toisen vuoden opiskelijoille oppitunteja, joissa teemana on myös jossain mää-

rin seurusteluväkivalta. 

Tällä anomuksella haen tutkimuslupaa Kauhajoen lukion toisen vuoden opiskelijoi-

den haastatteluihin. Tutkimusaineisto kerätään kyselylomakkeella oppituntien yh-

teydessä ja opiskelijat saavat vastata kyselyyn anonyymisti. Kysely toteutetaan ke-

vään 2019 aikana ja saadut tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

 

Ystävällisesti pyydän lupaa tutkimuksen suorittamiseen, 

Henna-Leena Pääkkönen  

 

Tutkimuslupa          myönnetään    ei myönnetä 

 

__________  ________  _______________________________________ 

Paikka,    aika,  allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 2. Tiedoksianto huoltajille 

 

Hei lukiolaisen nuoren huoltaja! 

Opiskelen sosionomiksi (AMK) Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja teen opinnäytetyö-

täni nuorten välisestä seurusteluväkivallasta. Maaliskuun aikana tulen tekemään Kauha-

joen lukion toisen vuoden opiskelijoille kyselyn nuorten kokemuksista seurusteluväkival-

taan liittyen.  

Nuorten välinen seurusteluväkivalta on aihe, josta ei juurikaan julkisesti puhuta, mutta se 

on huolestuttava ilmiö, joka on olemassa. Nuorilla saattaa olla vaikeuksia väkivallan tun-

nistamisessa ja sen puheeksi ottamisessa, koska väkivalta aiheuttaa usein myös häpeää. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää seurusteluväkivaltailmiötä Kauhajoella ja sen 

myötä kerätä tietoa muun muassa väkivallan yleisyydestä ja väkivallan muodoista sekä 

nuorten suhtautumisesta väkivaltaan.  

Opinnäytetyölleni olen saanut tutkimusluvan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtajalta. 

Nuoret saavat vastata lomakekyselyyn nimettömänä ja osallistuminen on vapaaehtoista. 

Mikäli koette, että ette halua nuorenne kyselyyn osallistuvan, siitä on oikeus kieltäytyä.  

Jos jokin asia jää mietityttämään, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse: henna.paakko-

nen@seamk.fi 

Kiitos yhteistyöstä! 

Terveisin,  

Henna Pääkkönen 
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LIITE 3. Kyselylomake 

 

NUORTEN VÄLINEN SEURUSTELUVÄKIVALTA         

Hei! Olen Henna Pääkkönen ja opiskelen sosionomiksi (AMK) Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 

Teen opinnäytetyötäni nuorten välisestä seurusteluväkivallasta. Seurusteluväkivallasta ei juuri-

kaan puhuta, vaikka sitä nuorten välisissä seurustelusuhteista ilmenee. Tämän kyselyn tarkoituk-

sena on saada tietoa siitä, mitä nuoret itse ajattelevat seurusteluväkivallasta. Vastauksesi avulla 

aiheesta saadaan tärkeää tietoa, joten olisi hienoa, jos vastaisit seuraaviin kysymyksiin. Vas-

tauksesi on tärkeä myös siinä tapauksessa, mikäli aihe on sinulle vieras. Kyselyyn voit vastata 

nimettömänä ja osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

1. Olen (ympyröi sopivin vaihtoehto)  TYTTÖ     POIKA     MUU SUKUPUOLI 

 

2. Ikä: ________ 

 

3. Millaista nuorten välinen seurusteluväkivalta mielestäsi on ja millainen väkivalta on mie-

lestäsi yleisintä nuorten välisissä seurustelusuhteissa? Voit kirjoittaa vapaasti kaiken-

laisia ajatuksia ja esimerkkejä, joita mieleesi tulee. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Onko nuorten välinen seurusteluväkivalta mielestäsi yleistä? Laita rasti mielestäsi sopi-

vimman vaihtoehdon eteen. 

 

□ En tiedä. 

□ Mielestäni seurusteluväkivalta on hyvin harvinaista. 

□ Mielestäni seurusteluväkivaltaa on jonkin verran. 

□ Mielestäni seurusteluväkivaltaa esiintyy lähes kaikissa seurustelusuhteissa. 

 

5. Minkälaisia kokemuksia sinulla on nuorten välisestä seurusteluväkivallasta?  

Kerro minkälaista seurusteluväkivaltaa sinä olet kohdannut (kuullut/nähnyt/koke-

nut). Voit kertoa esimerkkejä. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. a) Miten suhtaudut seurusteluväkivaltaan ja missä mielestäsi menee ns. normaalin seu-

rustelusuhteeseen liittyvän riitelyn ja väkivallan raja?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Seuraavassa on muutamia esimerkkejä erilaisista väkivallan muodoista. Merkitse ras-

tilla onko kyseisenlainen käyttäytyminen mielestäsi hyväksyttävää vai ei. Mikäli valitset 

kohdan ”hyväksyttyä joskus”, kerro esimerkkien avulla, millaisissa tilanteissa kyseisen 

toiminta olisi mielestäsi hyväksyttyä.  

 

Fyysinen väkivalta  

Läpsiminen   

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Töniminen 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Liikkumisen estäminen 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Henkinen väkivalta 

Nimittely 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Mustasukkaisuus 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Eristäminen kavereista 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Seksuaalinen väkivalta 

 Seksiin painostaminen uhkailemalla tai kiristämällä 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Seksin kuvaaminen tai kuvien julkaisu ilman toisen lupaa 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Sammuneen tai nukkuvan hyväksi käyttäminen 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Digitaalinen väkivalta 

 Toisen viestien lukeminen salaa 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Seurustelukumppanin kontrolloiminen siitä, kenen kaveria saa tai ei saa olla sosiaa-

lisessa mediassa 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Jatkuva viestittely/soittelu ja suuttuminen siitä, jos toinen ei vastaa 

o ei hyväksyttyä   

o hyväksyttyä joskus. Missä tilanteessa: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

7. Kenelle kertoisit, jos omassa seurustelusuhteessasi olisi väkivaltaa? Voit valita useam-

man vaihtoehdon. 

 
o Ystävälle 

o Vanhemmille 

o Opettajalle 

o Nuorisotyöntekijälle 

o Terveydenhoitajalle 

o Kuraattorille tai opolle 

o Jollekin muulle, kenelle? __________________________________ 

o En kenellekään 

o En osaa sanoa 

 

8. Tähän voit kirjoittaa, jos mieleesi tulee jotain muuta aiheeseen (nuorten välinen seu-

rusteluväkivalta) liittyvää: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksestasi! 


