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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia mie-
hillä on parisuhdeväkivallan kohteena olemisesta ja avun hakemisesta. Opin-
näytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena yhteistyössä Ensi- ja turvakotien 

liiton kanssa. Tavoitteena oli saada lisää tietoa väkivaltakokemuksista, jotta il-
miö nousisi paremmin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietouteen.  

Aineiston keruu toteutettiin kevään ja kesän 2018 aikana haastattelemalla kol-
mea väkivaltaa kokenutta miestä ja yhtä väkivaltatyöntekijää. Ensi- ja turvako-
tien liiton jäsenyhdistykset ohjasivat jo avun piirissä olevia miehiä osallistumaan 

opinnäytetyöhömme. Aineiston analyysissä käytimme sekä laadullisia että mää-
rällisiä menetelmiä. 

Aineistoista kerätyn tiedon perusteella miesten kokema parisuhdeväkivalta oli 
suurimmaksi osaksi henkistä väkivaltaa. Avun hakemisen suurin este oli väki-
vallan tunnistamattomuus. Jotta parisuhdeväkivaltaa kokeneita miehiä voidaan 

tulevaisuudessa auttaa paremmin, tulisi tietoutta väkivallan muodoista lisätä.  
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Abstract 
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The purpose of this thesis was to find out what kind of experiences men have 
as victims of intimate partner violence and help-seeking. This study was a quali-
tative research commissioned by The Federation of Mother and Child Homes 

and Shelters. The aim was to collect information about intimate partner violence 
for social and health care professionals.  

The information was gathered by interviewing three intimate partner violence 
victims and one employee who works with people who have used violence. The 
interviews took place during the spring and summer of 2018. The employees of 

the member associations provided us with men who already had gotten help for 
their situation. The received data was analysed with both qualitative and quanti-

tative methods.  

The results of the study showed that most of the intimate partner violence expe-
rienced by men was non-physical. The biggest obstacle in help-seeking was 

that the men didn’t realize that their spouses were using non-physical violence 
against them. To improve services for male victims, awareness must be raised 

about intimate partner violence and non-physical violence. 

Keywords: intimate partner violence, violence prevention work, men  
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1 Johdanto 

Parisuhdeväkivalta mielletään helposti naisiin kohdistuvaksi väkivallaksi. Tällai-

nen leimallisuus näkyy jopa WHO:n väkivaltaraportissa, jossa käsitellään vain 

miesten naispuolisiin kumppaneihinsa kohdistamaa väkivaltaa seuraavin saate-

sanoin: Vaikka naisetkin saattavat olla väkivaltaisia miehiä kohtaan ja vaikka vä-

kivaltaa esiintyy joskus myös samaa sukupuolta olevien välisissä parisuhteissa, 

ylivoimaisen osan parisuhdeväkivallan taakasta kantavat miesten kaltoin kohte-

lemat naiset. (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano 2005, 109.) 

Miehet parisuhdeväkivallan kokijoina on aiheena ajankohtainen, ja siitä on viime 

vuosina tehty myös aiempaa enemmän tutkimuksia. Esimerkiksi Miessakit ry on 

julkaissut selvityksen miesten kokemasta väkivallasta syksyllä 2017. Lisäksi 

Miessakit ry:n Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke on vuosina 2016-2018 pyrkinyt 

vastaamaan monien miesten kokemaan tarpeeseen, jossa miehet ovat avun ha-

kemisen sijaan vaienneet kokemuksistaan ja yrittäneet vain pärjätä heihin koh-

distuvan parisuhdeväkivallan kanssa. Aktiivisesti mediaa seuraava on myös voi-

nut huomata, kuinka miehiin kohdistuva parisuhdeväkivalta on noussut otsikoihin 

yhä enenevissä määrin. 

Monien tutkimusten mukaan miehet ja naiset kokevat parisuhdeväkivaltaa yhtä 

paljon (Heiskanen & Ruuskanen 2010; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). 

Siitä huolimatta miesten kokema väkivalta on vaiettu aihe ja sitä on tutkittu melko 

vähän. Koska aihe ei ole kovin näkyvä, miesten kokemaan väkivaltaan liittyy pal-

jon ennakkoasenteita ja kyvyttömyyttä kohdata väkivallan uhreja. Yleisten nor-

mien ja sukupuoliroolien vuoksi miestä ei helposti nähdä uhrina eikä naista väki-

vallan tekijänä. Usein miehet eivät itsekään tiedosta, että heihin on kohdistettu 

parisuhdeväkivaltaa. 

Opinnäytetyön aiheena on miesten kokema parisuhdeväkivalta heterosuhteessa. 

Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia väkivaltakokemuksia miehillä on ja min-

kälaista avun hakeminen ja saaminen on ollut. Haluamme tuoda miesten ääntä 

kuuluviin ja saada lisää tietoa väkivaltakokemuksista, jotta asiasta keskusteltai-

siin enemmän ja ammattilaiset saisivat lisää tietoa aiheesta.  
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Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa haastatellaan kolmea väkivaltaa ko-

kenutta miestä sekä yhtä miesten kanssa työskentelevää työntekijää. Tutkimus-

menetelmänä käytetään puolistrukturoitua teemahaastattelua, koska tarkoituk-

sena on tuottaa tietoa nimenomaan kokemuksista numeraalisen tiedon sijaan. 

Teemahaastattelujen avulla pyritään selvittämään, minkälaista on miehenä ha-

kea apua parisuhdeväkivaltaan, minkälaisia esteitä prosessissa on mahdollisesti  

tullut vastaan ja kuinka avun hakemista voisi helpottaa. Millä tavalla ammattilaiset 

ovat reagoineet avunpyyntöön ja millä tavalla me tulevat sosiaalialan ammattilai-

set voimme auttaa madaltamaan avunhakemisen kynnystä? 

2 Parisuhdeväkivalta 

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt väkivallaksi fyysisen voiman tai val-

lan tahallisen käytön tai sillä uhkaamisen, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toi-

seen ihmiseen, ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai voi johtaa kuole-

maan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriintymiseen 

tai perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen. Väkivalta jakautuu yhteisölliseen 

väkivaltaan eli väkivaltaan kodin ulkopuolella sekä perhe- ja parisuhdeväkival-

taan. (Krug et al. 2005, 21 & 23.)  

Toinen väkivallan määrittelytapa on väkivallan näkeminen toisen ihmisen tahdon, 

toiveiden ja tarpeiden hallitsemisena käyttämällä sanallisia ja/tai sanattomia te-

koja sellaisilla tavoilla, jotka loukkaavat ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista 

itsemääräämisoikeutta. Väkivalta tähtää yksilön, omaisuuden tai ympäristön va-

hingoittamiseen ja väkivaltaa on se, minkä väkivallan kohde itse kokee vahingol-

liseksi tai loukkaavaksi. (Flinck 2006, 18.) 

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan erilaisia väkivallan muotoja, jotka tapahtuvat 

toisilleen läheisten ihmisten kesken, esimerkiksi perheessä tai työpaikalla. Pari-

suhdeväkivalta on yleisin lähisuhdeväkivallan muoto. (Ojuri 2006, 16.) Parisuh-

deväkivallassa väkivalta suuntautuu nykyiseen tai entiseen puolisoon tai kump-

paniin (Siukola 2014, 10). Suomalaisen rikosuhritutkimuksen mukaan yhdek-

sästä kymmeneen prosenttia parisuhteessa olleista naisista ja kuusi prosenttia 

miehistä ilmoitti kokeneensa joskus elämänsä aikana fyysistä väkivaltaa tai uh-

kailua nykyisen kumppaninsa taholta (Danielsson & Salmi 2013, 2). 
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Tutkimusten perusteella käsitys parisuhdeväkivallan symmetrisyydestä eli siitä, 

ovatko naiset ja miehet yhtä väkivaltaisia parisuhteissaan, vaihtelee suuresti  

(Chan 2011; Drijber, Reijnders & Ceelen 2012). Useiden tutkimusten mukaan 

miehet tekevät naisia enemmän parisuhdeväkivaltaa (Thureau, Le Blanc-Louvry, 

Thureau, Gricourt & Proust 2015, 43; Wojnicka 2015, 16; Piispa & Heiskanen 

2017, 74), kun taas toiset katsovat parisuhdeväkivallan olevan sukupuolisymmet-

ristä (Flinck 2006, 24; Chan 2011). 

Tulosten ristiriitaisuudesta kertoo sekin, että naisten tekemää parisuhdeväkival-

taa esiintyy tutkimuksesta riippuen heterosuhteissa 0,2%:sta jopa 93%:iin (No-

winski & Bowen 2012, 36). Usein myös parisuhteissa, joissa on fyysistä väkival-

taa, väkivaltaisia ovat sekä naiset että miehet toisiaan kohtaan (Flinck 2006, 24; 

Chan 2011). Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa tutkimusten lähtökoh-

dat, aineistonkeruumenetelmät, väkivallan tutkimuksen konteksti ja se, tutki-

taanko parisuhdeväkivallan uhreja vai tekijöitä (Flinck 2006, 23; Piispa & Heiska-

nen 2017, 76). 

Parisuhdeväkivaltaa voidaan käsitellä jakamalla se muun muassa fyysiseen ja 

henkiseen väkivaltaan (Ojuri 2006, 16; Siukola 2014, 11). Muita väkivallan muo-

toja ovat seksuaalinen, taloudellinen, sosiaalinen, uskonnollinen tai kulttuurinen 

väkivalta, kaltoinkohtelu, laiminlyönti sekä vaino (Siukola 2014, 11; Nettiturvakoti  

2018). Useimmiten parisuhdeväkivaltaan johtaneiden tekojen syynä on kansalli -

sen rikosuhritutkimuksen mukaan mustasukkaisuus, puolison humalatilan aiheut-

tama väkivaltaisuus, halu nöyryyttää uhria sekä raha-asioista riiteleminen (Da-

nielsson & Salmi 2013). 

Parisuhdeväkivalta on uhrilleen erityisen haavoittavaa, sillä se tapahtuu lähei-

sessä ihmissuhteessa ja sellaisen henkilön tekemänä, jonka tulisi antaa kump-

panilleen rakkautta ja huolenpitoa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a). Haa-

voittavuutta lisää myös se, että parisuhdeväkivallan tapahtumapaikkana on usein 

oma koti. Osapuolten välillä voi olla samanaikaisesti sekä vahva tunneside että 

väkivaltaan ja kontrolliin perustuva valtasuhde. Lähisuhdeväkivallasta ei usein-

kaan ilmoiteta viranomaisille, sillä ilmiöön liittyy paljon häpeää, syyllisyyttä ja vai-

kenemista. (Siukola 2014, 10.) 
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Parisuhdeväkivallalla on taipumus raaistua. Se on prosessinomaista, ja suh-

teessa voi olla pitkiäkin rauhallisia kausia. Ristiriitatilanteissa väkivaltainen käytös 

kuitenkin aktivoituu helposti uudestaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a.) 

Väkivallan tunnistaminen voi myös olla vaikeaa, sillä läheisissä ihmissuhteissa 

elävät ihmiset eivät välttämättä tunne hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän käyttäy-

tymisen rajoja (Ahola & Ahola 2016, 54). 

Väkivaltaisessa parisuhteessa olevat pelkäävät väkivallan uhkaa ja suhteesta ir-

tautumisen seurauksia. Parisuhteesta lähtemistä voi vaikeuttaa myös tunne- ja 

vastuusidokset puolisoa kohtaan. Lisäksi väkivallan uhri voi pyrkiä pysymään 

suhteessa esimerkiksi lasten takia. Väkivaltaisesta parisuhteesta onkin usein vai-

kea irtaantua, eikä väkivaltaan haeta helposti apua. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2015a.) 

Parisuhdeväkivalta aiheuttaa uhrilleen ja tämän perheelle useita negatiivisia vai-

kutuksia niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin osa-alueella. Lisäksi 

koetulla väkivallalla on kerrannaisvaikutuksia esimerkiksi uhrin työkykyyn. (Flinck 

2006, 25-26; Carmo, Grams & Magalhães 2011, 355.) Parisuhdeväkivalta ei ole 

pelkästään perheen sisäinen ongelma, vaan se koskettaa koko yhteiskuntaa. Vä-

kivallan kokeminen ei siis vaikuta pelkästään uhriin ja tekijään, vaan se koskettaa 

myös omaisia, naapureita, väkivaltaa todistaneita ja eri alojen ammattilaisia. 

(Ahola & Ahola 2016, 54.) 

2.1 Henkinen väkivalta 

Henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi uhkaamista, alistamista, voimakasta mus-

tasukkaisuutta, nimittelyä, itsemurhalla uhkailua, arvostelua tai rajoittamista (Siu-

kola 2014, 11; Ahola & Ahola 2016, 56). Se vääristää väkivallan kokijan käsitystä 

itsestään ja ympäristöstään (Ronkainen 2017, 24). Lisäksi henkinen väkivalta nu-

jertaa uhrin itsetuntoa ja saa hänet tuntemaan itsensä huonoksi. Lämpö ja väki-

vallan käyttö voivat myös vuorotella tekijän toiminnassa. (Siukola 2014, 95.) 

Henkistä väkivaltaa ei välttämättä tunnisteta väkivallaksi, sillä siitä ei jää ulkoisia 

merkkejä, kuten esimerkiksi mustelmia (Suomen mielenterveysseura 2018). Li-

säksi henkisen väkivallan tunnistamista vaikeuttaa se, että erimielisyydet ja riidat 

kuuluvat myös elämään. Riidan ja väkivallan ero on siinä, että riidassa kumpikin 
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osapuoli voi vapaasti sanoa mielipiteensä. Jos toinen osapuoli tuntee olonsa tur-

vattomaksi eikä uskalla sanoa mielipidettään pelon vuoksi, on mahdollista, että 

kyse on henkisestä väkivallasta. (Naisten linja 2018.) 

Henkisen väkivallan kokeminen voi aiheuttaa psyykkisiä seurauksia, kuten pel-

koa väkivallan tekijää kohtaan, ahdistusta sekä arvottomuuden ja syyllisyyden 

tunteita (Suomen mielenterveysseura 2018). Väkivallan kokeminen voi aiheuttaa 

myös traumaperäisen stressireaktion, jonka oireet voivat näkyä uhrin käyttäyty-

misessä, ihmissuhteissa, tunne-elämässä, persoonallisuuden piirteissä, sosiaali-

sessa elämässä sekä terveydentilassa (Ojuri 2006, 18). 

Sosiaalinen väkivalta 

Sosiaalinen väkivalta kytkeytyy muuhun henkiseen väkivaltaan, ja siinä on vah-

vasti mukana vallan ja kontrollin piirteitä. Sosiaalista väkivaltaa on esimerkiksi 

eristäminen, jolloin väkivallan tekijä pyrkii kontrolloimaan ketä puoliso tapaa, ke-

nen kanssa puhuu, minne menee ja milloin. Väkivallan oikeutuksena käytetään 

usein mustasukkaisuutta. (Siukola 2014, 95.) Väkivallan tekijä voi siis rajoittaa 

puolison vapaata liikkumista ja yhteydenpitoa ystäviin ja sukulaisiin sekä eristää 

hänet muista ihmisistä. Lisäksi sosiaalisen väkivallan piiriin kuuluu se, että puo-

liso ei jätä toista lainkaan yksin. Hän voi vaatia tätä olemaan koko ajan kanssaan 

myös paikoissa, joissa yleensä ollaan ilman puolisoa. (Nettiturvakoti 2018.) 

Kuten muutkin parisuhdeväkivallan muodot, voi sosiaalinen väkivalta alkaa viat-

tomasti ja pahentua vähitellen ajan myötä. Puoliso voi aluksi pyytää toista osa-

puolta rajoittamaan muiden ihmisten tapaamisia tai negatiivisella asenteellaan 

estää puolisoaan esimerkiksi pyytämästä ystäviä tai sukulaisia kylään. Lopulta 

sosiaalinen eristäminen voi vieraannuttaa väkivallan kokijan kokonaan aiemmista 

ihmissuhteistaan, jolloin jäljelle jää vain väkivaltainen parisuhde. Kontrolloinnin 

keinona voidaan käyttää kodin ulkopuolisen liikkumisen vahtimista ja rajoittamista 

sekä kuulustelua ja tenttaamista. Usein väkivallan kokija alkaa muokata omaa 

käyttäytymistään miellyttääkseen puolisoaan ja ehkäistäkseen väkivaltaa. Tällai-

nen kontrollointi aiheuttaa kokijassaan toivottomuutta, avuttomuutta ja syviä ar-

vottomuuden tunteita. (Marttala 2011, 47-48.) 
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2.2 Fyysinen väkivalta 

Fyysinen väkivalta parisuhteessa voi olla esimerkiksi lyömistä, läpsimistä, potki-

mista, tukistamista tai fyysisellä väkivallalla uhkailua (Ahola & Ahola 2016, 55). 

Se aiheuttaa esimerkiksi mustelmia, ruhjeita, haavoja, murtumia ja aivotärähdyk-

siä ja -vammoja. Pahimmillaan parisuhdeväkivalta johtaa uhrin kuolemaan (Siu-

kola 2014, 12). Fyysinen väkivalta on helpoiten tunnistettavissa, mikäli siitä jää 

näkyviä jälkiä (Ojuri 2006, 17).  

Fyysisiä seurauksia saattaa ilmetä myös epäsuorasti. Väkivallan kokija voi oireilla 

esimerkiksi toistuvilla säryillä, sydämen tykytyksillä tai vatsavaivoilla. Lisäksi fyy-

sisestä väkivallasta seuraa lähes poikkeuksetta myös henkisiä oireita, joita monet 

pitävät jopa fyysisiä seurauksia pahempina. Koska uhkailu ja muu vallankäyttö 

voi jatkua pitkään fyysisen väkivallan jälkeenkin, väkivallan uhri saattaa joutua 

elämään epäterveessä parisuhteessa jatkuvasti alistettuna. Tällainen henkinen 

väkivalta aiheuttaa uhrille psyykkisiä oireita, joita ovat esimerkiksi ylirasittunei-

suus, muistin ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, hermostuneisuus sekä masen-

tuneisuus. (Väestöliitto 2018a.) 

Fyysiseen väkivaltaan liittyy siis aina myös henkistä väkivaltaa. Sen sijaan hen-

kistä väkivaltaa voi ilmetä yksistäänkin, joskin henkisen väkivallan voidaan nähdä 

ennakoivan myös fyysistä väkivaltaa. (Flinck 2006, 20.) Parisuhdeväkivallan on 

yleisesti ottaen huomattu olevan yhteyksissä kroonisiin sairauksiin ja mielenter-

veysongelmiin sekä päihteiden väärinkäyttöön. Uhreilla on myös usein heikompi 

yleinen terveydentila kuin ihmisillä, jotka eivät ole kokeneet parisuhdeväkivaltaa. 

(Hines & Douglas 2015, 137.) Lisäksi parisuhdeväkivalta saattaa aiheuttaa uhril-

leen erityyppistä riskikäyttäytymistä, jolloin voi ilmetä myös väkivaltaista, rikollista 

tai itsetuhoista käyttäytymistä (Siukola 2014, 12). 

2.3 Miehet parisuhdeväkivallan kokijoina 

Parisuhdeväkivallan sukupuolijakaumasta on paljon ristiriitaista tutkimustietoa. 

Heiskasen ja Ruuskasen (2010) tutkimuksen Tuhansien iskujen maa mukaan 

miehet ja naiset joutuvat lähisuhdeväkivallan uhreiksi yhtä usein, kun taas Tilas-

tokeskuksen (2016) mukaan lähes 70 % uhreista on naisia. Ristiriita selittyy osin 
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sillä, mistä tutkimustulokset ovat peräisin. Esimerkiksi Tilastokeskuksen väkival-

tatilastoissa näkyvät ainoastaan poliisille ilmoitetut tapaukset. Suuri osa lähisuh-

deväkivallasta ei kuitenkaan tule poliisin tietoon, sillä väkivallan kokijat häpeävät 

väkivallan kohteeksi joutumista, tekijät eivät myönnä käyttäneensä väkivaltaa 

eikä ympäristö halua puuttua ulkopuolisten asioihin (Ahola & Ahola 2016, 10). 

Vertailevan tutkimuksen mukaan monet parisuhdeväkivallan uhriksi joutuneista 

miehistä ovat hyvin koulutettuja ja hyväpalkkaisia. Heillä voi olla perinteiset käsi-

tykset sukupuolirooleista, vihamielinen asenne naisia kohtaan sekä kommuni-

kaatio-ongelmia. Lisäksi he ovat muuta väestöä useammin altistuneet lapsena 

väkivallalle, sen todistamiselle tai kaltoinkohtelulle. Tutkimuksiin liittyvät metodo-

logiset ongelmat kuitenkin vähentävät tulosten yleistettävyyttä. (Nowinski & Bo-

wen 2012, 12 & 15.) 

Miehet eivät myöskään hae apua kokemaansa parisuhdeväkivaltaan yhtä usein 

kuin naiset. Sen voidaan nähdä aiheutuvan maskuliinisesta miehen stereotyy-

pistä, joka ei salli miesten hakea apua, vaikka sitä olisikin saatavilla. Miehet myös 

varjelevat yksityisyyttään eivätkä siksi helposti kerro parisuhdeväkivaltakokemuk-

sistaan ulkopuolisille. Lisäksi väkivaltakokemuksia voidaan normalisoida, eikä 

uhri välttämättä itsekään tunnista joutuneensa parisuhdeväkivallan kokijaksi. 

Osasyy avun hakemattomuuteen voi myös olla tietämättömyys palveluista. (Mor-

gan, Buller, Evans, Trevillion, Williamson & Malpass 2016, 138-144.) On huomi-

oitava, ettei parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneille miehille aina ole olemassa 

erityispalveluita (Flinck 2006, 40). 

Viranomaisille ilmoittamista vähensi miesten pelko siitä, ettei heidän kokemuksi-

aan otettaisi vakavasti. Lisäksi häpeä ja pelko kostotoimenpiteistä vaikutti mies-

ten ilmoitushalukkuuteen koetusta parisuhdeväkivallasta. Miehet eivät myöskään 

välttämättä usko, että poliisi voi tehdä parisuhdeväkivallalle mitään. Etenkään 

henkisestä väkivallasta ei yleensä tehdä ilmoitusta, sillä siitä ei jää mitään pysy-

viä jälkiä. (Drijber et al. 2012, 175-176.) 

Miesten parisuhdeväkivallan kohteena olemisesta ei keskustella julkisuudessa 

paljoakaan. Tämä voi lisätä parisuhdeväkivallalle altistuneiden miesten itsesyy-

töksiä ja tunnetta eristetyksi tulemisesta. Samalla miehet voivat kokea yleisellä 
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tasolla keinottomuutta ja pelkoa ongelmien selvittämistä kohtaan. (Peitsalo, Pek-

kola & Sarlin 2017, 6.) Siksi olisi tärkeää, että terveysalan ammattilaiset kysyisi-

vät kaikilta miehiltä suoraan parisuhdeväkivallasta. Asiasta tulisi myös voida kes-

kustella miesten kanssa luottamuksellisesti. Usein miehet kääntyvätkin ensim-

mäisenä perheen tai ystävien puoleen jakaessaan kokemuksiaan. (Morgan, Wil-

liamson, Hester, Jones & Feder 2014, 639-641.) 

Naiset käyttävät henkistä väkivaltaa parisuhteessa miehiä useammin. Väkivalta 

on usein sanallista: nainen voi huutaa, kritisoida tai kieltäytyä kokonaan puhu-

masta. Naiset voivat myös nolata ja nöyryyttää kumppaniaan muiden edessä. 

Väkivalta saattaa näyttäytyä myös jatkuvana ja pitkäkestoisena kiusaamisena, 

jonka avulla nainen alistaa ja kontrolloi puolisoaan. (Väestöliitto 2018b.) Miehet 

eivät yleensä pelkää fyysisesti väkivaltaista kumppaniaan yhtä usein kuin naiset. 

On kuitenkin havaittu, että miehet voivat pelätä naisten käyttämää henkistä väki-

valtaa ja olla siitä jatkuvasti ahdistuneita. Miehet voivat myös mukauttaa omaa 

käyttäytymistään välttääkseen henkistä väkivaltaa esimerkiksi jättämällä kerto-

matta asioistaan naiselle. (Nybergh, Enander & Krantz 2015.) 

Miessakit ry:n teettämän selvityksen mukaan miehet ovat kokeneet ensisijaisesti 

henkistä väkivaltaa. Se on ollut lähinnä huonommuuden osoittamista muun mu-

assa nimittelyn, mitätöinnin ja alentamisen keinoin. Kyselyn vastaajat raportoivat 

myös heihin kohdistuneesta uhkailusta, kontrolloinnista ja painostuksesta. Fyysi-

sen väkivallan muodot kattoivat muun muassa lyömistä, tavaroilla heittämistä ja 

raapimista. Taloudellisen väkivallan lisäksi mainittiin epäsuoraa väkivaltaa, jota 

on esimerkiksi lasten huoltajuusasioilla kiristäminen ja esineiden tuhoaminen. 

(Peitsalo et al. 2017, 9-10.) 

Oikeustilaston perheväkivaltalukujen perusteella naiset kokevat miehiä huomat-

tavasti useammin lievää ja perusmuotoista lähisuhdeväkivaltaa. Törkeissä pari-

suhdeväkivaltatapauksissa luvut kuitenkin tasaantuvat sukupuolten välillä. Sa-

manlaisista tuloksista kertoo myös Tilastokeskus vuonna 2015 viranomaisten tie-

toon tulleista lähisuhdeväkivaltarikoksista. (Salmi, Lehti, Sirén, Kivivuori & Aalto-

nen 2009; Tilastokeskus 2016.) 
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Eroa selittää muun muassa miesten ja naisten erilainen ilmoituskynnys parisuh-

teessa tapahtuvasta väkivallasta. Kansallisten uhritutkimusten mukaan naiset il-

moittivat 10 % heihin kohdistuneista parisuhdeväkivaltatapauksista poliisille, kun 

miesten kohdalla vastaava luku oli vain 4 %. On siis mahdollista, että miehet il-

moittavat lievempiä väkivaltatapauksia poliisille naisia harvemmin. Naiset myös 

saattavat fyysisesti heikompana osapuolena turvautua miehiä useammin jonkin 

aseen käyttöön, jolloin teot kvalifioidaan oikeudessa helpommin törkeäksi pa-

hoinpitelyksi. (Salmi et al. 2009.) 

Parisuhdeväkivallan miehille aiheuttamia seurauksia on tutkittu melko vähän. 

Vaikutukset riippuvat väkivallan kestosta, muodosta ja symmetrisyydestä eli siitä, 

onko väkivaltaisuus molemminpuolista vai yksisuuntaista. Kaikki väkivallan muo-

dot ovat kuitenkin traumatisoivia. Siitä huolimatta väkivallan uhri hakee usein it-

selleen apua vasta muiden syiden ja oireiden vuoksi. (Flinck 2006, 24-25.) Mies-

sakit ry:n selvityksen mukaan väkivaltaa kohdanneet miehet raportoivat eniten 

ahdistusta ja tunne-elämään liittyviä seurauksia (Peitsalo et al. 2017, 13). 

3 Miehille suunnatut palvelut 

Parisuhdeväkivaltaa kokeneille miehille suunnatut palvelut ovat usein järjestöjen 

järjestämiä palveluja. Erityisesti miehille suunnattuja palveluita tarjoavat esimer-

kiksi Ensi- ja turvakotien liitto, Miessakit ry ja Lyömätön Linja Espoossa ry. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Tässä opinnäytetyössä yhteistyökumppa-

neinamme toimivat Ensi- ja turvakotien liitto, VIOLA ry sekä Etelä-Karjalan per-

hetyön kehittämisyhdistys ry. 

Ensi- ja turvakotien liitto 

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, jolla on 30 

jäsenyhdistystä eri puolella Suomea. Jäsenyhdistykset ylläpitävät yhdeksää en-

sikotia, kuutta päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 13 turvakotia. 

Liiton tavoitteena on auttaa turvattomissa oloissa eläviä perheitä ja tehdä perhe-

väkivaltaa ehkäisevää työtä. (Ensi- ja turvakotien liitto 2018a.)  
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Liitto ja sen jäsenyhdistykset auttavat sekä lähisuhdeväkivallan tekijöitä että sen 

uhreja. Tarkoituksena on torjua väkivaltaa perheissä ja lähisuhteissa. Palveluiden 

avulla väkivallan kaikkia osapuolia pyritään auttamaan, ja tärkeintä on väkivallan 

kokijan ja lasten turvallisuus sekä väkivallan loppuminen. (Ensi- ja turvakotien 

liitto 2018b.) 

Jussi-työ 

Jussi-työ on Ensi- ja turvakotien liiton tarjoama palvelu, jonka tarkoituksena on 

auttaa väkivaltaa parisuhteessaan käyttäviä miehiä. Työskentelyn tavoitteena on 

tarjota asiakkaalle väkivallattomia keinoja turvalliseen elämään läheistensä 

kanssa. (Ensi- ja turvakotien liitto 2018b.) Väkivaltaa käyttäneiden miesten 

kanssa työskentely on aloitettu 1980-luvulla Pääkaupungin turvakodissa, mutta 

varsinainen Jussi-työ on alkanut projektina neljällä paikkakunnalla vuonna 1994 

(Ruohonen 2006, 13). Vuonna 2018 Jussi-työtä tehdään kahdeksalla eri paikka-

kunnalla (Ensi- ja turvakotien liitto 2018b). Lappeenrannassa Jussi-työtä tarjoaa 

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry. 

Ensi- ja turvakotien liiton arviointiraportti mainitsee Jussi-työn olevan terapiaa, 

tukea, apua ja turvallisuuden hakemista perheväkivaltaa käyttäville miehille . 

Jussi-työn toimintamuotoihin kuuluvat yksilötapaamiset, puhelinauttaminen, ver-

kostotapaamiset, paritapaamiset, ryhmätyö sekä isä-lapsi-toiminta. Erilaisia me-

netelmiä käytetään laajasti. Jussi-työssä miesten väkivaltaisuuden syinä näh-

dään elämäntapaan ja -historiaan liittyvät seikat, erokriisi, ylikorostunut vastuun-

kanto, kulttuurierot ja naisen väkivaltaisuus. (Holma & Nyqvist 2017, 111-112.) 

Jussi-työn tavoitteena on kaikkien perheenjäsenten turvallisuuden lisääminen, 

väkivaltatilanteiden käsitteleminen, avoimuus, miesten tarve tulla hyväksytyksi ja 

kuulluksi sekä miesten mahdollisuus työstää omia tunteitaan. Työskentelyssä ko-

rostuu kaikkien perheväkivallan osapuolien avun saaminen saman organisaation 

piiristä. Jussi-työ on yksilöiden kanssa tehtävää työtä, jossa isyys koetaan väki-

valtatyöskentelyä tukevana voimavarana. (Holma & Nyqvist 2017, 112.) 

Miestyötä koskevassa prosessinarvioinnissa tuli ilmi, että useimmiten miehet ta-

paavat Jussi-työntekijää muutaman yksilökäynnin ajan aina kymmeneen käyntiin 

asti. Tarvittaessa hoitosuhde voi kestää yli vuodenkin. Miesten motivoituneisuus 
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hoitoon ja asenne väkivaltaisuutta kohtaan vaikuttavat työn tuloksiin: muutoksiin 

miesten väkivaltaan liittyvissä ajattelutavoissa, asenteissa ja käyttäytymisessä. 

Miesten oman arvion mukaan heidän väkivaltaisuutensa oli vähentynyt Jussi-

työn tuloksena. Kaksi kolmesta ilmoitti fyysisen väkivallan loppuneen, henkinen 

väkivalta oli ehtynyt runsaalla kolmanneksella ja väkivallan uhka poistunut kol-

masosalla. Reilu kolmasosa tutkimukseen osallistuneista miehistä ilmoitti kaik-

kien näiden väkivallan lajien loppuneen. (Holma & Nyqvist 2017, 112-113.) 

Vuonna 2010 Jussi-työstä julkaistun arviointiraportin mukaan työn keskeisimmät 

toiminta-alueet olivat korjaava, ehkäisevä sekä tiedotus- ja koulutustyö. Osa asi-

akkaista tulee mukaan työskentelyyn niin, että heidän perheensä on turvakodin 

asiakkaina. Osa taas löytää Jussi-työn ilman minkäänlaista kontaktia turvakotiin. 

Oma-aloitteisesti hoitoon hakeutuvien asiakkaiden aiheuttama uhka työskente-

lylle piilee siinä, että Jussi-työn vaikeimmiksi koetut asiakkaat jäävät toiminnasta 

syrjään ja työ muuttuu enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan. (Holma & Ny-

qvist 2017, 113.) 

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry 

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyk-

sikkö Etelä-Savon alueella. Tämä Ensi- ja turvakotien liiton paikallinen jäsenyh-

distys VIOLA ry tarjoaa matalan kynnyksen palveluja väkivallan uhreille ja teki-

jöille sekä koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta järjestöille ja viranomaisille . 

(VIOLA ry.) VIOLA ry:n alla toimii myös miesten asema, jonka toiminta on tarkoi-

tettu miehille, heidän läheisilleen sekä miesten kanssa työskenteleville. Miesten 

aseman työmuotoja ovat yksilö-, pari-, ja perhetyö sekä ryhmätoiminta. (Miesten 

asema 2018.) 

VIOLA ry:n väkivaltatyöntekijän mukaan yhdistyksen perustyötä on pari- ja lähi-

suhdeväkivallan kanssa työskentely niin, että tekijä, uhri ja perheväkivallalle al-

tistuneet lapset saavat apua. Jokaiselle näistä asiakasryhmistä on oma työnteki-

jänsä ja jokaista ryhmää tavataan yksitellen. Arvion, tarpeen ja turvallisuuden mu-

kaan voidaan pareja ja perheitä tavata myös yhdessä. (VIOLA ry:n väkivaltatyön-

tekijä 2018.) 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastattelujen avulla kuvata miesten kokemuksia 

parisuhdeväkivallan kohteena olemisesta ja avun hakemisesta. Tavoitteena oli 

saada lisää tietoa väkivaltakokemuksista ja kartoittaa miesten kertomusten pe-

rusteella avun hakemisen prosessia. Tiedon tuottamisen tavoitteena oli lisätä tie-

toutta ilmiöstä, jotta yhteiskuntamme tunnistaisi ongelman laajuuden ja sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaiset osaisivat puuttua väkivaltaan nykyistä paremmin. Il-

man riittävää tutkimustietoa ammattilaisilla ei ole välineitä tunnistaa ja kohdata 

parisuhdeväkivaltaa kohdanneita miehiä tai auttaa heitä. Myös uhrien kynnys ha-

kea apua on korkeampi, jos ilmiöstä vaietaan ja uhrit kokevat olevansa yksin.  

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä ovat: 

• Minkälaisia parisuhdeväkivaltakokemuksia miehillä on?  

• Minkälaista apua miehet ovat saaneet parisuhdeväkivaltatilanteisiin?  

• Miten miehille suunnattuja palveluja voisi kehittää? 

5 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyömme kohderyhmänä olivat parisuhdeväkivaltaa heterosuhteessa 

kokeneet miehet. Opinnäytetyömme oli laadullinen tutkimus, koska tarkoituksena 

oli tutkia tapahtumien yksityiskohtaisia rakenteita, eikä niinkään niiden yleisluon-

toista jakautumista (Metsämuuronen 2009, 220). Laadullisen tutkimuksen tavoit-

teena on ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen sekä tulkitseminen (Kananen 2014, 

18).  

Tavoitteenamme oli löytää Ensi- ja turvakotien liiton kautta haastateltaviksi 3-5 

miestä, jotka ovat jo saaneet apua väkivaltakokemuksiinsa. He osaisivat kertoa 

paremmin myös avun hakemisen prosessista, eikä asioiden käsittely olisi heille 

enää uutta. Suunnitelluista neljästä haastattelusta toteutui lopulta kolme, joista 

yksi tapahtui puhelimitse ja kaksi muuta kasvotusten. Lisäksi haastattelimme yhtä 

miesten kanssa työskentelevää työntekijää saadaksemme useampia näkökulmia 

miesten kokemaa parisuhdeväkivaltaa koskevaan ilmiöön. 



   

 

17 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimushaastattelun tarkoituksena on systemaattinen tiedonhankinta (Metsä-

muuronen 2009, 244). Haastattelu on hyödyllinen tiedonkeruumenetelmä, sillä 

ilman sitä moni ihmisten elämänkokemuksista syntynyt tieto jäisi tutkimuksen ul-

kopuolelle. Esimerkiksi juuri perheväkivaltatilanteissa tutkija ei voi olla paikalla 

tekemässä havaintoja. Sen sijaan hän voi kerätä tutkimusaineistonsa haastatte-

lemalla ihmisiä heidän kokemuksistaan. (Hyvärinen 2017, 12.) 

Käytimme aineiston keräämiseen puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puo-

listrukturoitu haastattelu sopii hyvin tilanteeseen, jossa tutkitaan arkaluonteisia 

aiheita tai jossa halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia 

ja perusteluja (Metsämuuronen 2009, 247). Puolistrukturoitu haastattelu sopi 

opinnäytetyöhömme myös siksi, että haastateltavien määrä oli melko pieni. Tee-

mahaastattelun avulla saatu tieto taas on luonteeltaan syväluotaavaa. (Metsä-

muuronen 2009, 247.) 

Teemahaastattelussa ei ole lyöty lukkoon tarkkoja haastattelukysymyksiä, vaan 

haastattelutilanne voi elää tilanteen mukaan. Haastattelu toteutetaan kuitenkin 

tutkijan ennalta määrittelemien keskeisten teemojen pohjalta (Metsämuuronen 

2009, 247; Hyvärinen 2017, 21). Haastattelutilanteessa kysyimme samat tutki-

muskysymyksiimme liittyvät kysymykset jokaiselta haastateltavalta, mutta mies-

ten vastaukset määrittivät sen, mihin suuntaan haastattelut etenivät.  

Hyvä haastattelu ei välttämättä sisällä paljon kysymyksiä ja vastauksia, vaan vuo-

rovaikutuksessa tulee olla paljon muutakin (Hyvärinen 2017, 12). Yksi haastatte-

luistamme oli puhelinhaastattelu, jolloin vuorovaikutukseen liittyvät asiat koros-

tuivat. Huomasimme esimerkiksi nyökyttelevämme puhelimelle, vaikka haasta-

teltava ei tietenkään reaktioitamme nähnyt. Haastattelun aikana ymmärsimme 

sanallisten reagointien tärkeyden, jotta asiakas kokisi tulleensa kuulluksi ja ym-

märretyksi myös puhelimen välityksellä. 

Haastattelut ovat aina ennalta suunniteltuja tutkijan keräämän teoriatiedon poh-

jalta ja haastattelija ohjaa haastateltavaa (Metsämuuronen 2009, 245; Ruusu-

vuori & Tiittula, 2017, 47). Erityisesti kasvokkaisessa haastattelutilanteessa on 

mahdollista arvioida mistä aiheista haastateltava ei ehkä halua puhua. Lisäksi 



   

 

18 

haastattelu mahdollistaa tarkentavien lisäkysymysten esittämisen. Tutkimus-

haastattelussa onkin aina erityinen tarkoitus ja osallistujaroolit: tietämättömänä 

osapuolena toimii haastattelija ja tieto puolestaan löytyy haastateltavalta (Ruusu-

vuori & Tiittula, 2017, 46). Haastateltavan on myös voitava luottaa tutkimuksen 

tekijän käsittelevän antamiaan tietoja luottamuksellisesti. Haastattelu sopi opin-

näytetyömme tutkimusmetodiksi, sillä tutkimme erityisen intiimejä ja emotionaali-

sia aiheita. (Metsämuuronen 2009, 245.) 

5.2 Aineiston keruu 

Haastateltaville parisuhdeväkivaltaa kokeneille miehille annettiin ennen haastat-

telua tietoa opinnäytetyöstä ja muutamia ohjaavia kysymyksiä, jotta haastatelta-

vat osasivat varautua tilanteeseen ja pohtia vastauksia etukäteen. Opinnäyte-

työssämme haastateltavat saivat vapaasti kertoa omista kokemuksistaan sen 

verran kuin kokivat riittäväksi. Haastateltavien luvalla haastattelut myös äänitet-

tiin. 

Ennen haastatteluja pohdimme esimerkiksi haastatteluympäristöä ja -asetelmaa. 

Ympäristön tulee olla mahdollisimman häiriötön ja sellainen, etteivät ulkopuoliset 

pysty seuraamaan haastattelua (Hyvärinen 2017, 33). Haastattelutilanteen voi 

yrittää saada mahdollisimman viihtyisäksi ja luontevaksi, jotta haastateltavan on 

helpompi puhua. Mietimme etukäteen myös sitä, että haastattelun asetelma – eli 

esimerkiksi se, että haastateltavia on kerrallaan yksi ja haastattelijoita kaksi – 

saattaa aiheuttaa jonkinlaista epätasapainoa haastattelutilanteeseen. Tällaiset 

näkökohdat onkin syytä huomioida hyvissä ajoin ja pyrkiä tasapainottamaan ti-

lannetta esimerkiksi kertomalla haastateltaville haastattelujen kulusta ja toteutuk-

sesta etukäteen. 

Haastattelutilanteessa aloitus on tärkeässä asemassa. Haastattelun tunnelma ja 

luottamus luodaan jo alkuhetkillä, joten haastattelu on hyvä aloittaa epävirallisella 

jutustelulla tilanteen rentouttamiseksi. Sen jälkeen haastattelijan tulee kertoa jo-

takin tutkimuksestaan sekä toistaa siihen liittyvät olennaiset tiedot haastatelta-

valle. Esimerkiksi sopimus tietojen käytöstä ja säilyttämisestä on hyvä saattaa 

haastateltavan tietoisuuteen myös haastattelutilanteessa, vaikka siitä olisi ker-

rottu jo aiemmin haastateltavien rekrytointilomakkeessa. (Hyvärinen 2017, 39.)  
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Haastattelutilanteet aloitimme kysymällä miesten kuulumisia ja kertasimme myös 

haastateltavien oikeudet ja omat velvollisuutemme opinnäytetyön tekijöinä. Li-

säksi kysyimme, onko jokin asia haastateltaville epäselvää tai olisiko heillä jotakin 

kysyttävää meiltä. Vasta sitten siirryimme varsinaiseen tutkimushaastatteluun. 

Aloituksen lisäksi myös lopetus on haastattelutilanteissa tärkeä. Siinä haastatel-

tavia valmistellaan tilanteen päättymiseen. Lopetuksen yhteydessä kannattaa 

kertoa siitä, mitä tutkimuksessa seuraavaksi tapahtuu (Ruusuvuori & Tiittula 

2017, 49). Haastattelujen jälkeen kysyimme miehiltä, haluavatko he haastatte-

lusta puhtaaksikirjoitetun version luettavakseen ja toimimme miesten toiveiden 

mukaisesti. Lisäksi kerroimme opinnäytetyömme tulevasta aikataulusta ja vai-

heista. 

Aloituksen jälkeen haastattelut etenivät niin, että kysyimme miehiltä, mistä heidän 

nähdäkseen väkivaltaisuus parisuhteessa oli alkanut. Haastateltavat saivat itse 

määritellä, minkä he kokivat väkivallan lähtökohdaksi, ja kertoa sen minkä par-

haaksi näkivät. Esitimme tarvittaessa myös tarkentavia kysymyksiä. Huoma-

simme myös väkivallasta kysymisen olevan vaikeaa, vaikka haastateltavat olivat 

paikalla nimenomaan väkivallasta puhumista varten. Haastattelijan onkin oltava 

valmis kohtaamaan haastateltavat ja mahdollisesti hyvin emotionaalisesti latau-

tuneet haastattelutilanteet, sillä haavoittuvuus voi toimia kahteen suuntaan (Luo-

manen & Nikander 2017, 289).  

Hyvä haastattelija osaa kuunnella haastateltavaa ja myös osoittaa sen hänelle. 

Se onnistuu antamalla haastateltavalle palautetta esimerkiksi lyhyillä sanoilla , 

äännähdyksillä tai eleillä, kuten nyökyttelemällä. Etenkin vaikeista asioista puhu-

vien ihmisille tällaisen aktiivisen kuuntelun osoittaminen on tärkeää ja voi kan-

nustaa haastateltavaa eteenpäin kertomuksessaan. Haastattelijan on hyvä osoit-

taa empaattisuutta, mutta hänen ei tule kuitenkaan ottaa kantaa haastateltavan 

kuvaamiin tapahtumiin tai ratkaisuihin. (Hyvärinen, 2017, 30 & 33.) Itse huoma-

simme haastatteluja tehdessämme, että tällainen minimipalautteen antaminen ja 

empaattinen suhtautumistapa oli lähes automaattinen reaktio haastateltavien 

kertomiin asioihin. 

Ensimmäinen parisuhdeväkivaltaa kokeneen miehen haastattelu tehtiin puheli-

mitse. Puhelinhaastattelun etuja ovat tavoitettavuus ja joustavuus (Ikonen 2017, 
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271), ja yksi haastateltavistamme valitsikin mieluummin puhelinhaastattelun. 

Muita puhelinhaastattelua puoltavia seikkoja ovat sen suoma yksityisyys sekä 

haastateltavien mahdollisuus valita haastattelupaikkansa oman mielensä mu-

kaan. Anonymiteettinsa perusteella puhelinhaastattelu sopiikin juuri tutkimuksiin, 

joiden aihe on sensitiivinen. (Ikonen 2017, 272.)  

Sensitiivisissä tutkimusaiheissa haastateltavat voivat esimerkiksi joutua käsitte-

lemään voimakkaita tunteita tai haastattelutilanne voi aiheuttaa niitä heille, he 

ovat elämäntilanteensa vuoksi lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa tai 

haastattelussa käsitellään erityisen henkilökohtaisia asioita tai salaisuuksia (Aho 

& Paavilainen 2017, 336). Toisaalta sensitiiviset aiheet vaativat luottamusta, joka 

puhelinhaastattelun kautta voi olla vaikeampi saavuttaa kuin kasvotusten. Eten-

kin puhelinhaastatteluissa tutkijan aktiivinen kuuntelu ja siihen liittyvä haastatel-

tavalle annettu minimipalaute korostuvat. (Ikonen 2017, 273.) 

Kaksi muuta haastattelua toteutettiin kasvotusten neutraalissa ympäristössä, 

jossa oli paikalla myös muita ihmisiä. Haastattelutila oli kuitenkin yksityinen 

huone, joten ulkopuoliset ihmiset eivät päässeet kuulemaan mitään osaa keskus-

teluista. Kasvokkain tehdyt haastattelut erosivat puhelinhaastatteluista muun mu-

assa niin, että omia ilmeitä ja kehon kieltä piti arvioida huomattavasti tarkemmin 

kuin puhelimessa. Toisaalta taas kehollisia liikkeitä, kuten nyökkäämistä saattoi 

käyttämään apuna vuorovaikutuksessa. Lisäksi haastateltavien keholliset reak-

tiot voimistivat miesten sanoja. Esimerkiksi käden puristuminen nyrkkiin antoi sa-

noille lisää painoarvoa. 

Miesten lisäksi haastattelimme myös VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n työnte-

kijää, joka tekee asiakastyötä väkivallan tekijöiden kanssa. Asiantuntijan haastat-

telu voi olla yllätyksellistä ja tilannesidonnaista. Asiantuntijoita haastatellaan sen 

tiedon vuoksi, mitä heillä on tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelijan on varauduttava 

esittäytymään itsekin asiantuntijana, jolloin hänen tulee esittää täsmentäviä ky-

symyksiä, kyseenalaistaa ja pyytää perusteluja tarvittaessa. Asiantuntijan haas-

tattelu voikin olla vaativaa, mutta samalla se on myös innostava ja avartava ko-

kemus. (Alastalo, Åkerman & Vaittinen 2017, 229.) 
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Opinnäytetyömme pohjaksi etsimme jo ennen haastatteluja teoriatietoa miehiin 

kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta. Hakumme kohdistui sekä kirjastoihin että 

internetin artikkelitietokantoihin. Käytimme muun muassa hakusanoja parisuhde-

väkivalta, lähisuhdeväkivalta, miehiin kohdistuva sekä kansainvälisissä artikkeli-

tietokannoissa hakusanoja domestic violence ja intimate partner violence yhdis-

tettynä hakusanoihin against men. Aluksi vaikutti siltä, ettei tietoa olisi paljoa saa-

tavilla. Aihetta ei ole tutkittu kovin laajasti, joten jopa englanninkielisten artikkelien 

löytäminen tuotti vaikeuksia. Monet kirjat olivat lähtökohtaisesti asenteellisia: 

vaikka kirja nimensä perusteella käsitteli yleisesti parisuhdeväkivaltaa, huoma-

simme nopeasti sen käsittävän vain parisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia. 

5.3 Aineiston analyysi 

Metsämuurosen (2009, 254) mukaan aineiston analysoinnissa toteutuu abstra-

hoinnin käsite: aineisto puretaan pienempiin käsitteellisiin osiin, joista muodoste-

taan uusia tieteellisiä johtopäätöksiä. Näin ollen tutkimusaineisto järjestetään uu-

delleen eikä sen perusteella tehtäviä havaintoja voida enää yhdistää tutkimuksen 

kohteena olleisiin yksittäisiin henkilöihin tai tapahtumiin. Tutkimuksesta syntyvät 

johtopäätökset siirtyvät siis yleiselle teoreettiselle tasolle. Ennen analyysivaihetta 

aineisto tulee kuitenkin saattaa luettavaan muotoon. Tämä tapahtuu litteroimalla 

eli kirjoittamalla äänitetyt haastattelut puhtaaksi.  

Aineiston sisällön analyysin vaiheet käsittävät muun muassa aineiston sisäistä-

misen ja teoretisoinnin, luokittelun keskeisimpine luokkineen ja teemoineen sekä 

johtopäätökset ja tulkinnan (Metsämuuronen 2009, 256). Sisällönanalyysi tehtiin 

aineistolähtöisesti. Teemoittelimme kerätyn aineiston etsimällä haastatteluista 

toistuvia teemoja tutkimuskysymysten perusteella. Teemoittelu tehtiin havainto-

matriisin avulla, jolloin keräsimme taulukkoon sopivia katkelmia kerätystä aineis-

tosta. Näiden katkelmien perusteella loimme haastattelujen pohjalta erilaisia tee-

moja ja kategorioita. Tämän jälkeen havaintoja tulkittiin sekä kytkettiin ne ole-

massa olevaan teoriaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Teimme jokaiselle haastattelulle oman taulukon, jossa on yhden tekstikokonai-

suuden muodostama asiakokonaisuus alkuperäisessä muodossa, pelkistys asia-
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kokonaisuudesta, yläluokka sekä alaluokka. Ylä- ja alaluokan käsitteet muodos-

timme asiakokonaisuuden perusteella. Luokkien avulla pystyimme vertaamaan 

haastatteluja keskenään ja tarkastelemaan, mitkä teemat nousivat esiin eniten ja 

mitkä vähiten. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistys Yläluokka Alaluokka 

Koska en, yleensä se on ollu 

itelläkin päässä se niinkun nai-

seen kohdistetaan yleensä, se 

on niinku parisuhdeväkival-

lassa nainen on se kärsivä osa-

puoli. Koska ei oo ite mieleen, 

en oo tullu ajatelleeksi että 

mieski vois niin sen takia en 

pysty sanomaan että- 

Miehen käsityksen 

mukaan parisuhde-

väkivallassa kokija 

on ollut aina nainen 

Väkivallan 

kokemi-

nen 

Sukupuolistunut 

väkivalta 

No ehkä enemmänki silleen 

että sitä on koko aika ollu, ollu 

sit niinku varpaillaan silleen että 

niin kun koko aika joutuu mietti-

mään että mitä sanoo ja mitä 

tekee ja ei niinku pääse periaat-

teessa semmosesta valmiusti-

lasta eroon että pystyis otta-

maan rennosti. 

Mies on koko ajan 

valmiustilassa ja jou-

tuu miettimään mitä 

sanoo ja tekee 

Henkinen 

väkivalta 

Henkinen alista-

minen 

Taulukko 1. Esimerkki aineistoanalyysiä varten tehdystä taulukosta. 

Taulukossa 1 näkyy kaksi esimerkkiä tekemistämme asiakokonaisuuksista, pel-

kistyksistä sekä ylä- ja alaluokista. Esimerkiksi väkivallan kokeminen -yläluokka 

on jaettu yhdeksään alaluokkaan, joita ovat muun muassa väkivallan kokemiseen 

havahtuminen, sukupuolistunut väkivalta sekä väkivaltakokemuksista kertomi-

nen. Yläluokkia loimme aineiston pohjalta yhteensä yhdeksän kappaletta ja ala-

luokkia 55. Koska aineisto oli pieni, osa alaluokista esiintyi vain kerran. Toisaalta 

taas esimerkiksi erilaiset avun hakemisen esteet mainittiin yhteensä 30 kertaa. 

Kun jokainen haastattelu oli purettu erikseen ylä- ja alaluokkiin, loimme vielä yh-

teisen taulukon haastatteluista esiin nousseista käsitteistä. Sen avulla saatoimme 

helposti havaita yleisimmät teemat aineistosta ilman, että niitä pystyi enää suo-

raan yhdistämään yhteenkään haastateltavaan (Taulukko 2). 
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Yläluokka                Aineistossa / krt             Alaluokka                   Aineistossa / krt 
 

Väkivallan kokeminen 47 Väkivallan kokemiseen havahtuminen 13 

  Sukupuolistunut väkivalta 12 

  Fyysisen / henkisen väkivallan uhka 2 

  Väkivaltakokemuksista kertominen 8 

  Väkivallan tunnistamattomuus 6 

  • Lähipiirissä 1 

  Puolustautuminen / itsensä suojaaminen 6 

  Omien tekojen tunnistaminen 4 

  Perhetaustan vaikutus 2 

  Keinottomuus 4 

Taulukko 2. Esimerkki käsitetaulukosta 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi jää osittain arvion varaan, 

koska luotettavuutta ei voida tarkasti laskea, kuten määrällisissä tutkimuksissa. 

Tästä johtuen objektiivista luotettavuutta on lähes mahdoton saavuttaa. Luotetta-

vuutta voidaan arvioida kahden mittarin mukaan: reliabiliteetin ja validiteetin. Re-

liabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä, eli toistettaessa tulokset pysyvät sa-

mana. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että mittari mittaa oikeita asioita. (Kananen 

2014, 146-147.)  

Tutkimuksemme on joiltain osin toistettavissa, sillä käytössämme oli puolistruk-

turoitu kysymyslomake. Tutkimuskysymyksiimme on siis mahdollista saada sa-

manlaiset vastaukset kysymällä samat kysymykset. Toisaalta toistettavuus kärsii 

siltä osalta, että miesten kertomukset olivat erilaisia, joten ne herättivät myös eri-

laisia jatkokysymyksiä. Lisäksi objektiivisuutemme haastattelijoina väheni joltain 

osin, sillä huomaamattamme saatoimme nyökkäämällä ja miesten kertomuksiin 

reagoimalla ohjailla kertomusten suuntaa.  

Valittu mittari on validi, jos se mittaa oikeaa asiaa (Kananen 2014, 148). Opin-

näytetyössämme halusimme selvittää ihmisten henkilökohtaisia kokemuksia, 

minkä takia valitsimme menetelmäksi haastattelun. Haastattelemalla saimme sel-

ville vastauksia tutkimuskysymyksiimme. Validiteettiin liittyy myös ulkoinen vali-

diteetti, eli tulosten yleistettävyys (Kananen 2014, 148). Koska otoksemme on 

pieni, emme opinnäytetyöllämme pyri tekemään yleistyksiä, vaan perehtymään 

syvemmin muutaman ihmisen kokemuksiin. 
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Tutkimuksen tulee olla luotettava myös tutkittavan kannalta (Kananen 2014, 

151). Haastateltavamme ovat saaneet luettavakseen litteroidut haastattelut ja 

heillä on ollut mahdollisuus korjata tekstiä, mikäli olemme ymmärtäneet jotain 

väärin, tai haastatellut eivät ole halunneet jotakin sanomaansa käytettävän. Hy-

vän käytännön mukaisesti myös haastatteluista mahdollisesti poimitut lainaukset 

kannattaa hyväksyttää haastateltavilla ennen niiden julkaisemista osana opin-

näytetyötä. 

5.5 Eettiset näkökohdat 

Ihmistieteiden tutkimusetiikka jakautuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mu-

kaan kolmeen eri osa-alueeseen. Näitä eettisiä periaatteita ovat tutkittavan itse-

määräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityi-

syys ja tietosuoja. Itsemääräämisoikeuden mukaan tutkimukseen osallistuminen 

on vapaaehtoista. Tutkittavalla on myös oikeus keskeyttää osallistumisensa 

missä vaiheessa tahansa. Lisäksi tutkittavia tulee informoida riittävästi tutkimuk-

sesta: mitä ja miten tutkitaan, miten aineistoa käsitellään ja säilytetään sekä ker-

toa tutkimuksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2009, 4-6.)  

Jokaisen haastattelun alussa haastateltaville kerrottiin heidän oikeutensa ja ko-

rostettiin osallistumisen vapaaehtoisuutta. Haastateltavien yhteystietoja on säily-

tetty vain yhdessä paikassa ja kaikkien tunnistetietojen kirjaamista on vältetty läpi 

koko opinnäytetyöprosessin. Käyttäessämme tietokoneita julkisella paikalla pi-

dimme huolen, etteivät ulkopuoliset päässeet näkemään opinnäytetyöhön liittyviä 

salaisiksi luokiteltuja tietoja. Haastateltavista on myös kerätty pelkästään ne tie-

dot, jotka ovat olleet oleellisia tutkimuksen tai yhteydenpidon kannalta. Lisäksi 

kerätty aineisto, kuten äänitetyt haastattelut ja niiden litteroinnit, tuhottiin opinnäy-

tetyöprosessin päätteeksi. 

Opinnäytetyössä meidän tuli erityisesti painottaa ja ottaa huomioon edellä mai-

nittuja eettisiä näkökohtia. Parisuhdeväkivalta on aiheena yleisesti hyvin sensitii-

vinen (Luomanen & Nikander 2017, 288) ja vaiettu, eikä väkivallan kokijoiden-

kaan ole välttämättä helppoa puhua asiasta. Jo pelkästään sopivien haastatelta-
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vien löytäminen voi tuottaa vaikeuksia. Opinnäytetyössämme eettiset näkökoh-

dat astuivatkin esiin jo tässä vaiheessa: millä tavalla haastateltavia etsitään ja 

mistä verkostoista?  

Parisuhdeväkivaltaa koskevissa haastatteluissa haastateltavat tulee löytää siten, 

ettei heidän henkilöllisyytensä voi tulla julki ulkopuolisille henkilöille. Löysimmekin 

haastateltavamme Ensi- ja turvakotien liiton avulla. Liiton työntekijöillä oli jo val-

miiksi kontakteja opinnäytetyömme tutkimukseen soveltuviin miehiin, ja sitä 

kautta saimme välitetyksi haastateltaville tiedon opinnäytetyöstämme. Asiasta 

kiinnostuneet miehet saivat saatekirjeen. Myöhemmin he ottivat meihin itse yh-

teyttä. 

Saatekirjeestä selvisivät tutkimuksen aihe ja tarkoitus, tutkimuksen tekijät sekä 

salassapitoon liittyvät asiat (Hyvärinen 2017, 38). Liitimme saatteeseen myös 

teemoja, joista tulisimme kysymään varsinaisessa haastattelutilanteessa. Näin 

haastateltavat kykenivät varautumaan ja pohtimaan vastauksiaan jo etukäteen. 

Tällainen kysymysten lähettäminen etukäteen on perusteltua, mutta asiassa on 

myös omat riskinsä.  

Haastattelukysymysten antaminen haastateltaville tiedoksi jo ennen haastattelua  

vaikuttaa myös itse haastattelutilanteeseen, jolloin haastattelusta voi tulla vähem-

män reagoiva. Ääriesimerkkinä tällaisesta tilanteesta on haastattelu, jossa haas-

tattelija lukee haastateltavalle paperista kysymyksensä, joihin haastateltava vas-

taa omilla muistiinpanoillaan (Hyvärinen 2017, 38). Koimme kuitenkin itse, että 

sensitiivisen aiheen vuoksi tulevien haastateltavien olisi hyvä tietää opinnäyte-

työmme luonteesta mahdollisimman paljon jo etukäteen. Ajattelimme myös, että 

sitä kautta mahdollisimman moni voisi kiinnostua osallistumaan opinnäytetyö-

hömme, johon voisi olla ennestäänkin hankalaa löytää haastateltavia. 

Eettisiin näkökohtiin liittyy myös haastattelutilanteiden pohtiminen hyvissä ajoin 

ennen varsinaisia haastatteluja. Erityisesti sensitiivisiä aiheita tutkittaessa tarvi-

taan tavallista huolellisempaa suunnittelua ja valmistautumista (Luomanen & Ni-

kander 2017, 289). Haastattelijan tulee miettiä etukäteen omaa suhdettaan käsi-

teltävään aihealueeseen. Itse haastattelun aikana objektiivisuuden säilyttäminen 

on olennaista, vaikka haastateltava kertoisikin erityisen vaikeista asioita. Kun 
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haastattelija on kykeneväinen kohtaamaan arkoja ja hankaliakin asioita, on haas-

tattelijan mahdollista toimia haastattelutilanteessa ja ohjata sitä eteenpäin. (Aho 

& Paavilainen, 343.) 

Havaitsimme omakohtaisesti, kuinka hankalaa tutkimuksen kannalta olennainen 

objektiivisuus on haastattelutilanteessa. Vaikeaksi osoittautui myös olla johdatte-

lematta haastateltavaa millään tavoin. Saatoimme esimerkiksi kommentoida 

haastateltavan kertomaa asiaa omasta näkökannastamme käsin ja omien oletus-

temme perusteella. Eräässä tilanteessa haastateltava kertoi, ettei ollut ajatellut 

miehenkin voivan kokea parisuhdeväkivaltaa. Vastasimme siihen omasta aihe-

piiristämme innostuneina, että olemme kuulleet tällaisen olevan melko yleinen 

kokemus, eikä väkivallan kohteena oleva mies välttämättä itsekään tajua, ettei 

tilanne ole oikein. Objektiivisempi tapa olisi ollut vain toistaa haastateltavan ker-

toma asia mahdollisesti omin sanoin varmistuaksemme, että olemme ymmärtä-

neet haastateltavaa oikein. 

Itse haastattelutilanteessa kohtaaminen, kuunteleminen ja turvallisen haastatte-

luympäristön luominen ovat avainasemassa (Luomanen & Nikander 2017, 291). 

Lisäksi haastattelijoiden tulee kiinnittää huomiota haastattelun pituuteen ja kuor-

mittavuuteen. Liian pitkästä haastattelusta muodostuu helposti kokemuksena 

raskas molemmille osapuolille. Vaikeat kysymykset voivat myös kuormittaa haas-

tateltavia. Opinnäytetyön tekijöinä vahingoittamisen välttämisen eettisen periaat-

teen mukaisesti meidän tulikin huolehtia siitä, että minimoimme haastateltavi lle 

mahdollisesti koituvat henkiset haitat. Jos haastateltava esimerkiksi alkaa näyt-

tää merkkejä väsymyksestä, voi se olla peruste olla jatkamatta haastattelua, 

vaikkei haastateltava sitä itse pyytäisikään (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2009, 7). 

Haastattelutilanteessa käytettäviä sanamuotoja kannattaa miettiä. Esimerkiksi 

Miessakit Ry:n raportin mukaan miehet eivät koe olevansa uhreja, vaikka olisivat 

kokeneet väkivaltaa (Peitsalo et al. 2017, 18). Siksi uhrin ja uhriutumisen käsit-

teitä lienee syytä välttää haastateltaessa parisuhdeväkivaltaa kokeneita miehiä. 

Näitä edellä mainittuja asioita on hyvä tarkastella sekä pyrkiä minimoimaan mah-

dolliset haasteet jo ennen haastatteluja. Opinnäytetyössämme ja siihen liittyvissä 
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prosessin vaiheissa olemmekin välttäneet uhri-käsitteen käyttöä ja puhuneet vä-

kivallan kokemisesta ja kokijoista. 

Myös yksilölliset tekijät haastateltavien elämässä tulee huomioida. Opinnäyte-

työmme kannalta oli esimerkiksi oleellista, missä vaiheessa avunhakemisen pro-

sessia haastateltavat ovat. Jos aihe on haastateltavalle vielä liian arka, ei meillä 

opiskelijoina olisi välttämättä riittävää kompetenssia kohdata heitä eettisten peri-

aatteiden edellyttämällä tavalla. Mikäli haastattelutilanteessa esiin tulevat seikat 

vaikuttavat rasittavan haastateltavaa niin, että herää epäilys haastateltavan pär-

jäämisestä, on hyvä ohjata häntä auttavien palveluiden piiriin (Aho & Paavilainen 

2017, 347-348). 

Haastattelujen jälkeen opinnäytetyöhön kirjatuista haastatteluista tuli häivyttää 

kaikki haastateltavia koskevat tunnistetiedot. Tällainen anonymisointi käsittää tie-

tojen poistamisen, niiden muuttamisen sekä kategorisoinnin. Erilaiset nimet voi-

daan muuttaa toisiksi ja osa tiedoista voidaan poistaa kokonaan tunnistettavuu-

den välttämiseksi. Kategorisoinnilla tarkoitetaan epäsuorien tunnistetietojen ka-

tegorisoimista ylemmälle tasolle: esimerkiksi haastateltavan tarkka ammatti-

nimike voidaan muuttaa yleisemmäksi ammattialaksi. (Ranta & Kuula-Luumi 

2017, 419.) 

Jouduimme miettimään esimerkiksi puhujan käyttämiä ilmaisuja ja yksityiskohtia 

sekä sitä, voiko niistä päätellä haastateltavan henkilöllisyyttä. Lisäksi opinnäyte-

työssämme teimme päätöksen, ettemme yksilöi haastateltavia esimerkiksi nume-

roin, jotta opinnäytetyöhön kerätyistä katkelmista ei saa muodostetuksi tarkem-

paa kuvaa yksittäisistä haastateltavista. Yleisesti ottaen haastattelujen sisältö ja 

aiheen arkaluonteisuus vaikuttavat siihen, miten paljon tunnistetietoja tulee häi-

vyttää ennen haastattelujen julkaisemista osana tutkimusta (Ranta & Kuula-

Luumi 2017, 418). 

6 Tulokset 

Miesten kertomukset olivat monilta osin hyvin samankaltaisia. Kaikki haastatelta-

vat olivat esimerkiksi päätyneet avun piiriin oman väkivaltaisuutensa takia ja ym-
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märtäneet olleensa myös väkivallan uhreja vasta päästyään väkivaltatyön asiak-

kaiksi. Osalla myös oman elämäntilanteen kriisiytyminen aiheutti sen, että heille 

tarjottiin apua. He eivät siis itse olleet sitä aiemmin varsinaisesti hakeneet. 

Suurin ongelma tuntui olevan se, ettei väkivaltaa tunnistettu. Sen lisäksi, että mie-

het eivät itse tunnistaneet väkivaltaa, se jäi tunnistamatta myös monelta eri viran-

omaiselta ja auttavalta taholta. Miehet olivat hakeneet apua esimerkiksi työter-

veyspsykologeilta ja lastensuojelusta, mutta väkivaltaa ei tunnistettu missään vai-

heessa. Toisaalta miehet kokivat saaneensa apua muihin elämän osa-alueisiin 

edellä mainittujen tahojen kautta. Eräs haastateltava mainitsi erityisesti lastenval-

vojan, jonka koki pitäneen hänen puoliaan erotilanteessa.  

6.1 Miesten parisuhdeväkivaltakokemukset 

Haastattelujen perusteella yleisin väkivallan muoto oli henkinen väkivalta. Henki-

seen väkivaltaan liittyviä asioita mainittiin haastatteluissa yhteensä 34 kertaa. Ai-

neiston analyysin perusteella yleisimmät henkisen väkivallan muodot olivat syyl-

listäminen ja syyttäminen, rajoittaminen ja henkinen alistaminen. Kaksi haasta-

teltua mainitsivat henkiseen alistamiseen liittyen jatkuvan valmiustilassa olemi-

sen. 

Semmonen alistaminen, mitätöinti. Päätyen sit siihen että on niinku, tiskirätin ase-
massa kotona. 

No ehkä enemmänki silleen että sitä on koko aika ollu, ollu sit niinku varpaillaan 

silleen että niin kun koko aika joutuu miettimään että mitä sanoo ja mitä tekee ja 
ei pääse periaatteessa semmosesta valmiustilasta eroon että pystyis ottamaan 

rennosti. 

Syyllistäminen oli kokonaisvaltaista ja saattoi vaikuttaa myös väkivallan kokijan 

kokemukseen itsestään: 

Ja se on enemmänki ollu sitten tällasta että kohdistetaan että teet kaikki väärin ja 

sit tulee niinku ite syyllinen olo joka asiasta ja muuta vastaavaa. 

Siis että hän oli kirjoittanut syytekirjelmän. Et mä tein sulle syytekirjelmän. Sun 
pitää lukee kaikki kohdat ja muuttua.  

Myös rajoittaminen saattoi olla voimakasta. Yksi haastateltavista kertoi, ettei voi-

nut lähteä kotoa, sillä hänen tuli olla jatkuvasti valmiina auttamaan puolisoaan 

kotiaskareissa. Toisaalta puoliso määräsi, mitä sai tehdä ja mitä ei. Esimerkiksi 
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muun perheen nukkuessa mies ei saanut aiheuttaa ääntäkään, ettei herättäisi  

heitä. Toinen haastateltava mainitsi, että joutui katkaisemaan kaikki välit sukulai-

siinsa puolison painostuksen vuoksi. 

Fyysinen väkivalta mainittiin jokaisessa haastattelussa, mutta yhteensä vain 

kuusi kertaa. Fyysinen väkivalta ilmeni esimerkiksi lyömisenä, potkimisena ja 

hiuksista vetämisenä. Ainoastaan yksi haastateltavista kertoi vastanneensa vä-

kivaltaan väkivallalla. Yksi haastateltava kertoi pitäneensä kiinni, mutta ei uskal-

tanut muutoin puolustautua, koska pelkäsi tulevansa syytetyksi väkivallan käy-

töstä puolisoa kohtaan. Kolmas taas kertoi siirtäneensä puolisoaan ja lisäksi 

uhanneensa tätä kerran tyhjällä aseella.  

Että se on kun yleensä ei pystytä kattoo tällasissa tapauksissa että hetkinen, että 
sinä oot paljon isompi, sinä oot miespuolinen, sinä oot aiheuttanut sen pahan ja 
nainen on puolustautunu.  

Tällainen keinottomuus esiintyi useammassa haastattelussa. Eräs haastateltava 

koki, ettei voisi ilmoittaa puolisostaan viranomaisille. Henkisestä tai lievästä fyy-

sisestä väkivallasta ei jää useinkaan merkkejä, eikä hän siten uskonut, että viran-

omaiset uskoisivat häntä tai ottaisivat tilannetta vakavasti. Lisäksi rikosilmoituk-

sen tekeminen omasta puolisostaan voisi tuhota yhteyden pariskunnan osapuol-

ten välillä lopullisesti. 

Oisin mä voinu soittaa poliisit paikalle, mut mitä poliisit ois tehny? Ois ollu et heh-
heh, ku ei ollu mitään sellasta mist vois oikeestaan todistaa mitään. Ja sitte se, 

että jonku syytteen nostaminen, tai rikosilmoituksen tekeminen niinku omasta 
aviopuolisosta siitä että vaimoni ei anna mun lähtee ulos. Eihän sitä usko kukaan. 

Ja sitä paitsi se tuhoaa sen avioliiton siihen. 

Ja sit mulla ei enää ollu mitään, kotona, mulla ei enää ollu oikeestaan mitään 
keinoja. Et siinä vaiheessa, kun alkaa tavarat lentää niin eihän mulla oo mitään 

mahdollisuuksia vastata siihen tilanteeseen. Ei mitään. 

Taloudellisesta väkivallasta ja lasten avulla kiristämisestä kerrottiin vain yksittäi-

sissä haastatteluissa. Taloudellinen väkivalta oli esimerkiksi sitä, ettei perheen 

tulojen ja menojen jakautuminen ollut tasa-arvoista. Miehen tehtävänä oli maksaa 

kaikki talouteen liittyvät kulut omien menojensa lisäksi. Lapsilla saatettiin kiristää 

uhkaamalla viedä heidät miehen luota niin, ettei tämä näkisi heitä enää koskaan.  

Seksuaalista tai uskonnollista väkivaltaa ei mainittu haastatteluissa kertaakaan.  
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Erilaiset väkivallan kokemisesta tulleet seuraukset mainittiin 25 kertaa. Useimmi-

ten esiin nousivat avioeroon liittyvät asiat sekä lastensuojelulliset toimenpiteet. 

Muita seurauksia olivat muun muassa muutokset väkivallan kokijan persoonassa, 

mielenterveysongelmat ja häpeä. Kaksi kolmesta väkivaltaisesta suhteesta päät-

tyi avioeroon ja näissä perheissä käytettiin myös lastensuojelun palveluja. Yksi 

haastateltavista kertoi, että vaikea perhetilanne on heijastunut lähipiirille väkival-

lan kokijan persoonan ja käytöksen muutoksina:  

No, on varmasti vaikuttanut kodin ulkopuolellakin että se, varmasti niinku ihmiset 
nähny että nyt on vähän enemmän ressaantunu kaveri mitä aikaisemmin. Ei oo 

semmonen, naura enää samalla tavalla tai heitä vitsiä enää samalla tavalla niinku 
ennen  

Erilaiset mielenterveysongelmat mainittiin kahdessa haastattelussa. Toinen mie-

histä kertoi, että ongelmat olivat johtaneet itsemurha-aikeisiin asti. Lisäksi kai-

kista haastatteluista oli havaittavissa jatkuvassa valmiustilassa olemisesta joh-

tuva ahdistus:  

Sen muistaa sen kun alko lähestyy se aika että hän on kohta tulos kotii, et mistä 
se alkaa. Alkaaks se siitä et eteises on kengät huonosti, ku sitä yritti sit laittaa et 
ois mahollisimman siistiä, menis mahollisimman pitkään ennenku se tulee sit se 

ryöpytys. Mä muistan vaan et se alko niinku silmukka kuristaa kaulaa. Kohta. 
Kohta se lähestyy. 

Ja se alko aiheuttaa minulle jo sellasii kans, vähän niinku mielenterveydellisii on-
gelmia, koska sitä on vähän niinku vankilassa 

Häpeän mainitsi kaksi kolmesta miehestä. Toinen miehistä koki, että oli vaikea 

kertoa kenellekään, että uuden puolison kanssa on vaikeaa. Toinen taas oli huo-

mannut väkivallasta kertomisen olevan vaikeaa, koska häntä hävetti väkivallan 

käyttö omaa puolisoaan kohtaan.  

Kyl siis se hävetti siis todella paljon sanoo jollekin toiselle et on tehny jotain tol-
lasta niiku omalle – omaa vaimoaan kohtaan. 

6.2 Miesten kokemukset avun hakemisesta 

Avun hakemiseen liittyviä asioita mainittiin haastatteluissa yhteensä 86 kertaa, 

joista avun hakemiseen liittyviä esteitä oli 30. Kuitenkin hyviä kokemuksia työn-

tekijöistä mainittiin 13 kertaa ja avun saaminen ilmeni haastatteluista 22 kertaa. 

Tuloksiin vaikuttaa se, että kaikki haastatellut miehet olivat päässeet avun piiriin, 
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ja kysyimme erityisesti myös avun hakemiseen liittyvistä asioista. Osa haastatel-

tavista oli saanut apua perheen muihin ongelmiin esimerkiksi lastensuojelun 

kautta jo ennen väkivaltatyön aloittamista. Näissä haastatteluissa nousi esiin tyy-

tyväisyys muidenkin palvelujen kautta saatuun apuun, vaikka parisuhdeväkivalta 

olikin jäänyt niissä tunnistamatta. 

Koin kyllä, että kun ite pääsin juttelemaan sosiaalityön ammattilaisten kanssa niin 
ne piti myös mun puolia noissa asioissa. 

Että onneks kuitenki löyty asiantuntemusta sosiaalityöntekijöiltä sikäli, että syylli-

syys, minua ei siis ees syyllistetty siitä. 

On tehty lastenvalvojan luona tapaamisissa selkeet pelisäännöt kaiken suhteen. 

Mut ilman näitten viranomaisten apua, niin ei ois tullu yhtään mitään. 

Miesten motiivit hakea apua vaihtelivat. Kaksi heistä oli yrittänyt etsiä itselleen tai 

perheelleen apua muuta kautta ennen päätymistään mukaan väkivaltatyöhön. 

Kaksi oli hakeutunut väkivaltatyön piiriin omatoimisesti etsimällä palvelun yhteys-

tiedot ja ottamalla itse yhteyttä väkivaltatyöntekijään. Toinen heistä oli tehnyt sen 

säikähdettyään omaa väkivaltaista reaktiotaan puolisoaan kohtaan. 

Haastattelujen perusteella avun hakemisen esteitä olivat väkivallan tunnistamat-

tomuus, tietämättömyys siitä, mitä terveelliseen parisuhteeseen kuuluu, puolison 

negatiivinen asenne auttavia tahoja kohtaan ja tietämättömyys palveluista. Kaksi 

haastateltavaa mainitsivat, etteivät olleet ymmärtäneet olevansa väkivaltaisessa 

parisuhteessa, jossa väkivaltaa käytetään myös heitä itseään vastaan. Lisäksi 

kaksi miestä kertoi, että kyseessä oli heidän ensimmäinen vakava parisuhteensa 

eivätkä he siten tienneet, mitä parisuhteen tulisi pitää sisällään. Yksi haastatel-

tava kertoi, että väkivalta paheni pikkuhiljaa vuosien myötä, joten tilanteeseen oli 

jo ehtinyt tottua. Yksi miehistä taas oli yrittänyt etsiä apua perheen huonoon ti-

lanteeseen, mutta puoliso koki avun hakemisen uhkaavana.  

Et ite sitä en ois välttämättä tajunnu ennen kun kävin tuolla keskustelemassa että 
hetkinen, tämmöstä itseensä, tai niinku minua kohtaan on kohdistettu sitä väki-

valtaa mikä on henkistä enemmän ollu. 

Mut kun sinne ajautuu vuosien saatos pikkuhiljaa ni se tulee niin huomaamatta, 
et sä ootki ihan pohjalla.  Et siinä on hirveen vaikee tunnistaa niitä merkkejä että 

hetkinen nyt.  



   

 

32 

Sit mä tajusin, et vaimolla viiraa päästä, tuo ei oo normaalii käytöstä, tuo on jotain 
ihan saatanan hulluu ja tota, mä yritin silloin vielä hakea meille apua. Mä käännyin 
tän perheneuvojan tai psykologin puoleen silleen et keskustelee näistä aiheista. 

Hän koki sen uhkaavana. -- Mut ei siitä ollu mitään, hän iteki suhtautu hyvin hal-
veksivasti niihin psykologeihin, että se on vaan turhaa lässytystä. 

Ongelmana oli myös se, että miehet eivät olleet tietoisia saatavilla olevista pal-

veluista. Kaksi haastateltavaa kertoivat myös luulleensa, että turvakodit on tar-

koitettu pelkästään naisille.  

Lisäksi useampi haastateltava kertoi, että heidän läheisensä olivat ehkä aavista-

neet jotain. He vain eivät olleet kysyneet asiasta miehiltä suoraan. On valitetta-

vaa, että väkivallan tunnistamattomuus ulottuu lähipiiristä ammattilaisiin, sillä yksi 

haastateltava kertoi jo yksistään puhumisen helpottavan oloa. Toisaalta hän 

myös myönsi, ettei olisi aiemmin kysyttäessä ollut ehkä valmis myöntämään pa-

risuhteessaan olevan mitään vikaa. 

Ku oli ite omasta mielestään sitoutunu siihen parisuhteeseen ni halunnu ees 
nähdä siinä toisessa sitä pahaa. Yritti sit taas sitä et kyl meil on kaikki hyvin ja 

yritti niinku puolustella tilannetta. 

Sanotaa et miespuolisilleki pitäs saaha se terotettua et puhuminen helpottaa. Se 
auttaa myös jos, tuntuu et omat ajatukset on ihan jumissa tai ihan sekasi, niinku 

kertoo niistä toiselle ni se aina joka kerta ku kerrot, ni ajatukset jäsentyy omassa 
päässä. Ja niist tulee pikkuhiljaa saamaan paremmi ja paremmin kiinni.  

Suurin osa miesten hyvistä kokemuksista avun hakemisesta liittyi Jussi-työhön.  

No siitä saa enemmänkin ehkä tämmösen henkisen avun. Se antaa vinkkejä to-

hon, tunnistaa niinku itteensä et mitä ite on tehny ja sitten mitä on kokenu ite, että 
kyl se aika paljon auttaa. 

Mut sit meillä oli ihan hyvii keskusteluita kaikesta. Et se oli oikeestaan virkistävää. 

Tai siis silleen rentouttavaa. 

6.3 Palveluiden kehittäminen 

Kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä Jussi-työhön. Hyvää palautetta sai erityi-

sesti maksuttomuus ja se, ettei toimintaan liity viranomaisia. Yhdessä haastatte-

lussa mainittiin avun hakemiseen liittyen pelko viranomaisista ja siitä, mitä omiin 

ja lasten tietoihin kirjataan. Tämä pelko poistuu, kun kyseessä on yhdistyksen 
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tarjoama palvelu. Ongelma on siinä, että jokaisella paikkakunnalla on eri palve-

luntarjoajat. Asuinpaikasta riippuu, onko esimerkiksi Jussi-työhön mahdollista 

osallistua. 

Jussi-työ on matalan kynnyksen palvelu, mitä pidettiin hyvänä asiana. Avun ha-

keminen voi olla suurenkin kynnyksen takana, joten mitä helpompaa avun piiriin 

pääseminen on, sitä todennäköisemmin miehet hakevat apua. Yksi haastatelta-

vista esitti, että kynnystä voisi madaltaa esimerkiksi internetin kautta lähetettä-

vällä yhteydenottolomakkeella, johon kirjataan omat yhteystiedot. Tällöin työnte-

kijä hoitaa varsinaisen yhteydenoton:  

Että sieltä päin tulis sitten se niinkun toiseen suuntaan se apu sieltä, että totta kai 
se on avunpyyntö siinä vaiheessa kun laitetaan että haluaisin keskustella, mutta 

sitten ei uskalla ottaa ite sitä yhteyttä. 

Havaitsimme, että tällainen lomake väkivallantekijöille löytyy jo Nettiturvakodin 

internetsivuilta. Lomake ei tosin yksistään voi auttaa, mikäli siitä ei olla tietoisia. 

Yksi vastaajista ei ollut tiennyt myöskään Jussi-työstä aiemmin. Tärkeänä asiana 

pidettiinkin tietoisuuden lisäämistä parisuhdeväkivallasta ja erityisesti henkisestä 

väkivallasta. Apua ei voi myöskään hakea, jos ei ymmärrä olevansa itse väkival-

lan kokija. 

Että puhuttais siitä, mitä se on se henkinen väkivalta, sitä tuotais enemmän esille, 

niin varmasti miehetkin ottais sitten herkemmin yhteyttä johonkin ja hakis sitä 
apua ja haluais lähtee keskustelemaan.  

Että ne ois jotenki enemmän näkyvillä. Ja siis et ne ois tiedossa että mieskin voi 
hakea apua parisuhteessa. Et se ei välttämättä ois aina se että se lähtee siitä 
naisesta että nyt, haetaan apua parisuhteessa et myös, se on ihan ookoo mie-

henkin hakea apua siihen tilanteeseen, jos kokee olon sietämättömäksi. Tai vai-
keeksi, eihän sen tarvi olla sietämätöntä, kun sitä apua lähtee hakemaan et sitä 

vois hakee sillon kun tulee vaikeuksia 

Oma avun tarve tulee myös itse todeta. Eräs haastateltava kokikin mahdollisesti  

hankalaksi myös sen, kuinka ulkopuoliset voisivat tällaiseen avun tarpeeseen he-

rätellä: 

Se on todella hankala että miten saat miehelle niinku sanottuu. Ite pystyn mie-
henä tuohon, se on vaan, ite se pitää tajuta. 

Ratkaisuna nähtiin miehiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan yleiseen tietoisuu-

teen nostamisen ohella miehille suunnattujen palveluiden lisääminen: 
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Se kun jos olis enemmän tämmösii paikkoja, mihin mennä keskustelemaan, ne 
ois enemmän niinku tiedossa. Yleensähän naisille on tiedossa paikkoja, missä 
saat apua parisuhdeväkivaltaan ja sitä mainostetaan niin paljon. Et jos niitä ois 

enemmän tarjolla, mainostettais jossain, että mieskin voi kokea parisuhdeväki-
valtaa. Jos semmosta mainostettais enemmän ni varmaan miehetkin ois enem-

män silleen, että hei, tätä vois kokeilla, vois mennä puhumaan. Että tunnen näin, 
ja muuta vastaavaa. Kun mieskin varmasti kokee, niinku ite oon kokenu sen, että 
hetkinen, minkä takia miun pitäis tähän jollain eri tavalla [suhtautua] kun toinen 

käyttäytyy näin. Ja sit kun tulee se, että kun ite ei välttämättä tajua, että hetkinen, 
tässähän käytetään suoranaisesti henkistä väkivaltaa. Sitä on niin vaikee havaita 

ite. 

Eräs haastateltava mainitsi myös paremmaksi naistyöntekijälle puhumisen. Ky-

syimme asiasta toiseltakin haastateltavalta. Hän koki toiselle miehelle puhumisen 

itselleen luontevammaksi. Näiden yksilöllisten ja toisistaan eroavien näkemysten 

valossa on kuitenkin huomattava, että Jussi-työntekijöiden miesvoittoisuus ja ny-

kyinen miestyön malli voivat siis myös vaikeuttaa joidenkin ihmisten avun saa-

mista. 

Eräässä haastattelussa mainittiin myös sosiaalinen media ja sen tarjoamat mah-

dollisuudet. Esimerkiksi Facebookiin voisi perustaa erilaisia vertaistukiryhmiä 

miehille: 

Joo ja niillähän [naisilla] on enemmän kun kattoo tota sosiaalista mediaakin niin 

tuota niillähän on enemmän tämmösii niin kun tukiryhmiä ja tämmösiä laitettu Fa-
cebookiin esimerkiks, että ne on, monia sellasia ryhmiä tehty. Että en ainakaan 
ite oo sellasia miespuolisten ryhmiä oo nähny juurikaan tuolla. 

Kysyttyämme asiasta kaksi kolmesta haastateltavasta koki myös vertaistukiryh-

mät vähintään varauksellisesti hyvänä tai peräti loistavana ideana. Erään haas-

tateltavan mukaan tarvitaan vain yksi tai kaksi miestä kertomaan omista koke-

muksistaan, jotta muutkin ryhmäläiset kokevat puhumisen luontevammaksi. Toki 

vertaistukiryhmissä tulee olla luottamuksellinen ilmapiiri kipeidenkin kokemusten 

ja ajatusten jakamisen mahdollistamiseksi. Kolmas haastateltava tyrmäsi ajatuk-

sen omalta kohdaltaan. Yhdessä haastattelussa esiin nousi epäily siitä, miten 

miehet saataisiin lähtemään mukaan vertaistukitoimintaan: 

Noh, [naurahtaa] se ois varmaan ihan jees, mutta sitten kun mietitään tätä suo-

malaista miestä niin tuota 

Et se on vähän sit semmonen, se ois ihan jees, mut tuota miten se käytännössä 

toimis ni en osaa sanoa. 
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Lisäksi yksi haastateltava koki, etteivät yhteiskunnan tarjoamat tukipalvelut olisi 

voineet auttaa hänen tilannettaan mitenkään, vaan ainoa sopiva ratkaisu oli erota 

väkivaltaisesta puolisosta: 

Et ei oikeestaan oo mitään sellasta, mitä nyt yhteiskunta ois voinu tuossa tilan-
teessa tehä. Eikä myöskään mitään sellasta tahoo, kuka ois voinu ratkasta ton 

tilanteen. Ei siihen auta ku käräjäoikeus ja avioero. 

6.4 Työntekijän haastattelu 

Opinnäytetyömme varten haastattelimme VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n 

työntekijää (2018), joka työskentelee pääosin väkivallan tekijöiden kanssa. Hä-

nen mukaansa lähisuhdeväkivaltatyössä suurin osa asiakaskunnasta näyttäytyy 

miehinä. Naisten osuus on kuitenkin kasvava. Tähän on syynä tietoisuuden li-

sääntyminen siitä, ettei väkivalta ole aina fyysistä ja se voi suuntautua myös esi-

merkiksi lapsiin. Työntekijä pohdiskeli, että arviolta viimeisen viiden vuoden si-

sään aihe on alkanut nousta yleiseen keskusteluun väkivaltatyön sektorilla.  

Väkivaltatyöntekijän arvion mukaan puolet asiakkaista ohjautuu palvelujen piiriin 

itsenäisesti ja puolet ohjattuna esimerkiksi lastensuojelun, poliisin tai mielenter-

veyspalveluiden toimijoiden kautta. Osaa asiakkaista voitaisiin myös auttaa suo-

raan peruspalveluissa, mutta työntekijät ohjaavat väkivalta-asiakkaat mieluum-

min eteenpäin. Tämän takia VIOLA ry:n järjestämät koulutukset ovat tärkeitä. On 

tarkoituksenmukaista, että asiakkaat saisivat apua ja väkivalta tunnistettaisiin jo 

peruspalveluiden piirissä. Olennaista on myös, että kaikki sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaiset uskaltaisivat puuttua havaitsemaansa väkivaltaan ja luottaisivat 

omaan ammattitaitoonsa käsitellä asiaa. 

Haastattelemamme väkivaltatyöntekijän näkemyksen mukaan suurimmat esteet 

avun hakemiselle ovat syyllisyyden ja häpeän tunteet. Toisaalta taas samat tun-

teet voivat toimia niin sanotusti moottorina avun hakemiselle: ymmärretään, että 

on tapahtunut jotain sellaista, mitä ei saisi tapahtua. Avun hakemisen esteenä 

voivat myös olla alkoholi- ja päihderiippuvuudet. Päihderiippuvaisten voi olla vai-

kea ymmärtää, että tilanteeseen pitäisi edes saada muutosta. Mikäli päihderiip-

puvainen kuitenkin saadaan avun piiriin, on sitoutumisen aste usein alhainen, 

koska riippuvaisen elämässä muut asiat ovat paljon tärkeämpiä. Olisi siis tärkeää 

saada hoitoa riippuvuuteen, jotta väkivaltaankin voidaan saada muutosta.  



   

 

36 

Väkivaltatyöntekijän mukaan miehet kertovat välillä siitä, kuinka heitä ei ole oike-

asti kohdattu muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Joko väkivaltaa ei ole osattu 

ottaa puheeksi tai aihe on kokonaan ohitettu. Hän onkin saanut miesten välityk-

sellä kuvan, että joillekin toimijoille väkivallasta puhuminen on vaikea ja pelottava 

asia. Sitä mieluummin väistetään, jotta itse ei tarvitsisi tehdä mitään. Väkivallan 

kartoittamista varten on kuitenkin työkaluja, jotka pitäisi saada vakiinnutetuksi 

osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja.  

Yksi esimerkki väkivallan kartoittamiseen tarkoitetuista työkaluista on lähisuhde-

väkivallan suodatin- ja kartoituslomake, jonka avulla väkivaltaa kartoitetaan kol-

mella kyllä-ei-kysymyksellä. Väkivallasta puhumiseen on olemassa myös muita 

työvälineitä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kartoitus- ja haastattelulomakkeet, 

joita työntekijät voivat missä tahansa ympäristössä hyödyntää. Organisaatioilla 

olisi myös hyvä olla rakennettuna palvelupolku, jota pitkin väkivaltaan liittyvät 

asiat kulkevat. Organisaatioon voi esimerkiksi nimetä avainhenkilön, jota asiakas 

voi tavata muutaman kerran. Mikäli tilanne ei muutamalla kerralla ratkea, voi 

avainhenkilö ohjata asiakasta eteenpäin erityispalveluiden pariin.  

Työntekijän mielestä lähisuhdeväkivaltaan liittyviä palveluja voisi olla enemmän 

erityisesti haasteellisemmille asiakasryhmille, joihin ei välttämättä ehdi keskittyä 

tarpeeksi oman perustyön lisäksi. Yhdeksi esimerkiksi hän mainitsi turvapaikan-

hakijat, sillä he tarvitsevat enemmän aikaa jo pelkästään tulkkauksen vuoksi. Li-

säksi turvapaikanhakijat saattavat olla hyvinkin traumatisoituneista esimerkiksi 

sotien ja muun väkivallan seurauksena. Toinen työntekijän mainitsema erityis-

ryhmä on miesparit. Hänen mukaansa tiedetään, että miesparien välillä parisuh-

deväkivalta on yhtä yleistä kuin heteropareilla, mutta heitä ei näy samalla tavalla 

palveluiden piirissä.  

7 Pohdinta 

Miesten väkivaltakokemuksia saatetaan vähätellä siksi, että prosentuaalisesti  

miehet ovat naisia harvemmin parisuhdeväkivallan uhreja tai hakeutuvat sen 

vuoksi avun piiriin. Terhi Laineen (2010) turvakotiselvityksen mukaan 1618 asi-

akkaasta 93% oli naisia ja 7% miehiä (Piispa 2011, 27). Pelkästään se, ettei pa-
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risuhdeväkivaltaa kokeneita miehiä ole montaa, ei ole syy jättää miehiä huo-

miotta. Kuitenkin 7% kokonaismäärästä tarkoittaa 106 miestä, jotka ovat tarvin-

neet apua parisuhdeväkivaltaan. 

Tilastoissa eivät myöskään näy kaikki parisuhdeväkivaltatapaukset. Tutkimukset 

miehiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan yleisyydestä vaihtelevat suuresti muun 

muassa sen mukaan, miten ja mistä aineisto on kerätty. Kuvio voi ruokkia myös 

itse itseään. Koska miehiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta ei puhuta riittä-

västi, ei palvelujärjestelmä välttämättä tunnista väkivaltaa. Saman ilmiön vuoksi 

miehet eivät aina itsekään osaa tunnistaa heihin kohdistettua parisuhdeväkival-

taa eivätkä siten hae siihen myöskään apua. Lisäksi ilmoituskynnys on monesti  

korkea. Muun muassa häpeä ja pelko seurauksista estävät monia miehiä tuo-

masta kokemuksiaan esiin (Drijber et al. 2012, 175). 

Haastattelemamme miehet kertoivat samoista tutkimusten puoltamista ilmiöistä. 

He olivat päätyneet väkivaltatyön piiriin oman väkivaltaisuutensa vuoksi, ja vasta 

asiaan perehtynyt ammattilainen sai miehet havaitsemaan myös heihin itseensä 

kohdistetun väkivallan. Kynnys avun hakemiseen oli ollut kaikilla korkea. Yhä 

edelleen tilanteet saavat kehittyä melko pitkälle ja tuottaa inhimillistä kärsimystä, 

ennen kuin apua ymmärretään hakea. 

Henkinen väkivalta oli yleisempää kuin fyysinen, mutta sekin jättää jälkensä vä-

kivallan uhreihin. Pitkään jatkuneena henkinen väkivalta aiheuttaa kokijalleen esi-

merkiksi ahdistusta ja muita psyykkisiä oireita. Myös haastattelemamme miehet 

raportoivat ahdistuksesta, joka nousi esimerkiksi jatkuvasta varpaillaan olemi-

sesta väkivallan, riitojen tai muiden hankalien tilanteiden välttämiseksi. 

Väkivallan tunnistaminen palvelujärjestelmässä on olennaista, mutta etenkin mie-

hiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan havaitsemisessa on puutteita. Kuulimme 

VIOLA ry:n väkivaltatyöntekijältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittä-

mästä lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeesta. THL:n ohjeiden 

mukaisesti lähisuhdeväkivallasta tulisi kysyä systemaattisesti kaikissa sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksiköissä osana asiakkaan elämäntilanteen kartoi-
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tusta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b). Kuitenkaan yksikään haastattele-

mistamme miehistä ei ollut tällaista lomaketta aiemmin nähnyt, vaikka he ja hei-

dän perheensä olivat olleet jo monenlaisten auttavien palveluiden piirissä. 

Yksi haastateltavista mainitsi, että lomakkeessa luetellut henkisen väkivallan 

muodot olisivat herätelleet häntä ajattelemaan omaa tilannettaan jo suhteen al-

kuvaiheessa ennen sen kriisiytymistä. Myös tutkimustieto puoltaa systemaattisen 

kysymisen tärkeyttä (Morgan et al. 2014, 641). Näyttääkin siltä, että myös miehiin 

kohdistuvan väkivallan torjumiseen on olemassa erilaisia menetelmiä ja apua 

saatavilla, mutta aina niistä ei olla tietoisia. Tietoisuus on kuitenkin tärkeää, sillä 

monissa tutkimuksissa ja kahdessa miesten haastattelussa toistui toiveena tie-

toisuuden lisääminen miehiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta. 

Opinnäytetyömme pohjalta meille nousikin kehitysideoita miehiin kohdistuvan pa-

risuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslo-

make tulisi ottaa laajempaan käyttöön peruspalveluissa ja ohjeiden mukaisesti 

siitä tulisi kysyä systemaattisesti kaikilta asiakkailta alkukartoitusvaiheessa. Li-

säksi tietoisuutta ilmiöstä tulisi lisätä ylipäätään niin sosiaali- ja terveyspalve-

luissa kuin yleisellä tasollakin, jotta miehet voisivat itsekin havaita heihin kohdis-

tetun parisuhdeväkivallan. 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla juuri miehille suunnattujen palveluiden kehittämi-

nen. Tällaista kehittämistehtävää varten voitaisiin tutkia, millaisista palveluista tai 

apukeinoista parisuhdeväkivaltaa kokeneet miehet hyötyisivät tai olisivat itse 

hyötyneet eniten. Tutkimuksen voisi toteuttaa haastattelemalla miehiä heidän nä-

kemyksistään ja kokemuksistaan fokusoiden kysymykset avun hakemiseen ja ke-

hitysideoihin, sekä kehittää miehille suunnattuja palveluita saatujen vastausten 

perusteella. Myös tietoisuuden lisääminen voi toimia kehittämistehtävänä: miten 

tietoisuutta miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta voitaisiin lisätä? 

Opinnäytetyöprosessimme eteni sykleittäin, joissa teoriatieto ja käytäntö vaihteli-

vat. Aloitimme etsimällä teoriatietoa miehiin kohdistuneesta parisuhdeväkival-

lasta. Huomasimme sitä olevan varsin vähän. Vaikka parisuhdeväkivallasta on 

kirjoitettu lukuisia kirjoja, löytämissämme teoksissa käsiteltiin usein vain naisiin 
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kohdistuvaa väkivaltaa. Lisäksi monet aihetta käsitelleet englanninkieliset tutki-

mukset olivat maksullisia. Lopulta tiedonhaku eteni lumipallon lailla: löydetty-

ämme yhden artikkelin, löytyi sen perusteella useita muitakin. Haastatteluissa 

esiin nousseet seikat taas ohjasivat uutta tiedonhakua. Oli tarkoituksenmukaista 

rajata esimerkiksi väkivaltatietoutta koskemaan vain haastatteluissa esiin nous-

seita ilmiöitä. 

Haastattelutilanteiden haasteiksi havaitsimme objektiivisena pysymisen. Saa-

toimme tiedostamattamme ohjailla haastateltavaa esimerkiksi puheenvuoroi lla, 

joissa toimme esiin omia näkemyksiämme tai aiheesta löytämäämme tietoa. 

Tämä voi vaikuttaa myös tutkimuksen luotettavuuteen, vaikka opinnäytetyömme 

tarkoituksena onkin ollut tuottaa syvempää tietoa muutaman miehen parisuhde-

väkivaltakokemuksista ja avun hakemisesta. Myös aineiston pienuus voi aiheut-

taa ongelmia tutkimuksen luotettavuudelle. Koska haastateltavien määrä on 

pieni, voi yhdessä haastattelussa usein esiin nouseva teema vääristää koko ai-

neiston ja sitä myöten tulosten painotusta. Toisaalta pienen aineiston positiivi-

sena puolena muistimme yksittäiset haastattelut hyvin ja näin ollen osasimme 

ottaa myös tämän seikan huomioon aineistoa tulkitessamme. 

Haastattelemamme miehet antoivat meille kiitosta aiheeseen tarttumisesta. He 

kokivat aiheen tärkeänä ja halusivat omalta osaltaan auttaa tietoisuuden lisäämi-

sessä miehiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta. Yksikään ei raportoinut haas-

tattelun olleen heille raskas kokemus, vaan pikemminkin puhumisen auttavan 

heitäkin jäsentämään asioita uudestaan. Eräs haastateltava antoi meille myös 

tunnustusta siitä, että naisina halusimme tehdä opinnäytetyön miehiin kohdistu-

vasta väkivallasta. 

[Haastattelu tuntui] hyvältä, siis tää on, mun mielestä tää on tärkee aihe. Just tuo, 
koen, että miesten näkökulma näissä eroasioissa ja varmaan myöskin perhevä-

kivalta-asioissa niin on kyllä alisteinen naisten näkökulmalle. 

Havaitsimme itse, että oma tietoisuutemme miehiin kohdistuvasta parisuhdevä-

kivallasta kasvoi huomattavasti opinnäytetyöprosessin aikana. Silmämme myös 

avautuivat sille epätasapainolle, jossa parisuhdeväkivalta nähdään usein vain 

naisiin kohdistuvana väkivaltana ja kuinka herkästi miesten omat kokemukset 

jäävät tunnistamatta. Toivottavasti tämän kehityksen myötä osaamme tulevina 
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sosiaalialan ammattilaisina ottaa tasapuolisesti huomioon myös miesten näkö-

kulman ja tuoda sitä esiin. Väkivalta on aina väärin, ja piiloutuvana ilmiönä pari-

suhdeväkivalta aiheuttaa uhreilleen kaksin verroin kärsimystä. Vain lisäämällä 

tietoisuutta aiheesta ja jakamalla sitä eteenpäin voidaan asiaan saada muutos, 

jotta miesten kokema parisuhdeväkivalta tunnistettaisiin paremmin sekä yksilöta-

solla että palvelujärjestelmässä. 
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Liite 1 
 

   

Hyvä vastaanottaja, 

olemme sosionomi (AMK) -opiskelijoita Saimaan ammattikorkeakoulusta ja 

teemme opinnäytetyötä miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, millaisia väkivaltakokemuksia miehillä on ja minkä-

laista avun hakeminen sekä saaminen on ollut. Miesten kokemaa parisuhdeväki-

valtaa ei ole tutkittu kovin paljon, minkä vuoksi haluamme saada miesten omaa 

ääntä kuuluviin. 

Etsimme haastateltavia, joilla on omakohtaisia kokemuksia henkisestä tai fyysi-

sestä väkivallasta parisuhteessa. Haastattelu on vapaamuotoinen yksilöhaastat-

telu, jossa kysytään muutamia ennalta laadittuja kysymyksiä. Haastattelut ääni-

tetään tutkimusta varten ja muutetaan myöhemmin tekstimuotoon.  

Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja haastateltavien anonymiteetti taa-

taan tutkimuksen joka vaiheessa. Kaikki henkilö- ja tunnistetiedot poistetaan, eikä 

tietoja näytetä ulkopuolisille henkilöille. Kerättyjä tietoja hyödynnetään vain opin-

näytetyön tekemiseen, minkä jälkeen kaikki tiedot tuhotaan. 

Haastattelut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan haastateltavan kotipaikka-

kunnalla tai muualla haastateltavan toiveiden mukaisesti. Aikatauluista ja pai-

koista voi sopia meidän kanssamme, ja vastaamme mielellämme myös lisäkysy-

myksiin.  

Kiitämme mielenkiinnostanne opinnäytetyötämme kohtaan! Osallistumisenne tut-

kimukseemme on kallisarvoista. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Marianne Jurvanen 

Sosionomi (AMK) -opiskelija, Saimaan AMK 

marianne.jurvanen@student.saimia.fi 

Sirja Ojaniemi 

Sosionomi (AMK) -opiskelija, Saimaan AMK 

sirja.ojaniemi@student.saimia.fi 
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Liite 2 
 

   

Haastattelulomake 

Hyvä vastaanottaja, 

olemme sosionomi (AMK) -opiskelijoita Saimaan ammattikorkeakoulusta ja 

teemme opinnäytetyötä miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta. Kiitos osallis-

tumisestanne tutkimukseemme! Alla on kysymyksiä, joita voitte miettiä ennen 

haastattelua. Haastattelu tullaan toteuttamaan näiden kysymysten pohjalta. 

 

Minkälaisia parisuhdeväkivaltakokemuksia Teillä on? 

 

Minkälaista apua olette saaneet? Minkälaista apua toivotte tai olisitte toivoneet? 

 

Onko avunhakemiselle esteitä? Kuinka avun hakemista voisi helpottaa? 

 

Millä tavalla avun hakemiseen on reagoitu? 

 

Mikäli Teillä herää kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme. 

Ystävällisin terveisin, 

Marianne Jurvanen 

Sosionomi (AMK) -opiskelija, Saimaan AMK 

marianne.jurvanen@student.saimia.fi 

Sirja Ojaniemi 

Sosionomi (AMK) -opiskelija, Saimaan AMK 

sirja.ojaniemi@student.saimia.fi 
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Liite 3 
 

   

Haastattelulomake työntekijälle 

Hyvä vastaanottaja, 

olemme sosionomi (AMK) -opiskelijoita Saimaan ammattikorkeakoulusta ja 

teemme opinnäytetyötä miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta. Kiitos osallis-

tumisestanne tutkimukseemme! Alla on kysymyksiä, joita voitte miettiä ennen 

haastattelua. Haastattelu tullaan toteuttamaan näiden kysymysten pohjalta. 

 

Kuinka paljon miesasiakkaita Teillä on? 

 

Mitä kautta asiakkaat ovat saapuneet avun piiriin? 

 

Onko avunhakemiselle esteitä? Kuinka avun hakemista voisi helpottaa? 

 

Ovatko nykyiset palvelut riittävät ja tarkoituksenmukaiset? Pitäisikö jotain muut-

taa, lisätä tai kehittää? 

 

Mikäli Teillä herää kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme. 

Ystävällisin terveisin, 

Marianne Jurvanen 

Sosionomi (AMK) -opiskelija, Saimaan AMK 

marianne.jurvanen@student.saimia.fi 

Sirja Ojaniemi 

Sosionomi (AMK) -opiskelija, Saimaan AMK 

sirja.ojaniemi@student.saimia.fi 

 


