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1 JOHDANTO

Parisuhdeväkivalta ilmiönä ja tutkimusalueena on hyvin haasteellinen ja laaja,

mutta samalla myös mielenkiintoa herättävä. Väkivalta parisuhteessa on usein

vaiettu ja kiellettykin alue. Tämän vuoksi se tulisikin nähdä vakavana yhteis-

kunnallisena epäkohtana, johon tulee puuttua. Opinnäytetyömme pyrkimykse-

nä on tarkastella parisuhdeväkivaltaa käyttävien miesten parissa tehtävää vä-

kivaltatyötä sekä tutkia kriisikeskus Mobilen miesasiakkaiden kokemuksia vä-

kivallasta ja miestyöstä. Opinnäytetyömme tarkastelee parisuhdeväkivaltaa ja

siihen kietoutuvia teemoja nimenomaan miehen kokemana. Mieserityisyys

kulkeekin läpi opinnäytteemme kantavana teemana ja tämän vuoksi se koros-

tuu myös opinnäytetyömme nimessä. Termi mieserityisyys tunnetaan pääosin

vielä ainoastaan ammattilaisten keskuudessa, siksi työllämme haluamme nos-

taa esiin mieserityisyyttä sekä sen merkitystä ja tarvetta. Mieserityisyydellä

tarkoitamme miesten ominaisuuksien huomioimista miestyössä ja tämän poh-

jalta juuri heille suunniteltuja tuen muotoja.

Kiinnostuksemme aiheeseen kehittyi alun perin kriisityön kautta ja myös siksi,

että aihetta kaiken kaikkiaan on hyvin vähän tutkittu miesten näkökulmasta ja

kokemuksista lähtien. Lisäksi halusimme tutkimusaiheen, jonka tutkimisesta

voisi olla todellista hyötyä työelämälle.

Syksyllä 2005 ryhdyimme yhteistyön Miesten Kriisikoti -projektin kanssa ta-

voitteenamme saada sitä kautta opinnäytetyön aihe. Silloin pyyntö tuli tämän

projektin taholta koulullemme. Kriisikoti Välimatka oli kolmelle miehelle tarkoi-

tettu tukiasunto, jossa perheväkivaltaan syyllistyneet, vankilasta vapautuvat tai

avioeroahdistuksesta kärsivät miehet saisivat etäisyyttä tapahtumiin, keskus-

telukumppanin ja apua käytännön asioihin. Projektissa työskenteli kaksi työn-

tekijää. Kriisikoti Välimatka oli Suomen ensimmäinen väkivaltaisten miesten

kriisikoti. Projekti kuitenkin kariutui yllättäen lähiyhteisön painostuksesta ja

samalla myös opinnäytetyömme alkuperäinen aihe. Näemme taustalla asuin-

alueen jäsenten kuviteltua pelkoa. Kokonaisuutena katsottuna ilmiö heijastaa

mielestämme jollain tapaa yhteiskuntamme kovien arvojen muotoutumista.

Näistä lähtökohdista lähdimme uudelleen pohtimaan opinnäytetyömme aihet-

ta.
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Tästä vastoinkäymisestä huolimatta Jyväskylän kriisikeskus Mobile ryhtyi in-

nokkaasti yhteistyöhön kanssamme syksyllä 2006. Mobilen kautta saimme

haastateltavaksi neljä miestä, joiden elämässä väkivallan käyttö on tapahtunut

parisuhteessa. Miehet ovat olleet asiakkaina Mobilen miesten kanssa tehtä-

vässä väkivaltatyöskentelyssä jo pidempään ja ovat ottaneet vastuuta omasta

käyttäytymisestään. Tämä opinnäytetyö onkin osittain Mobilen kanssa tehdyn

yhteistyön hedelmä.

Väkivallan käyttöön liittyvät kiinteästi pelko, alistaminen, alistuminen ja tilan-

teen kriisiytyminen. Opinnäytteessämme nousee esiin myös kriisityön näkö-

kulma. Hyvin usein päihteiden käytöllä on myös osuutta väkivaltaiseen käyt-

täytymiseen. Haluamme työssämme kuitenkin painottaa miesten elämänhal-

lintaan, voimavaroihin, selviytymiskeinoihin ja tulevaisuuteen liittyviä tekijöitä,

joilla on merkittävä vaikutus miesten selviytymiseen väkivallasta.

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA

Väkivalta määritellään eri historiallisissa ja yhteisöllisissä tilanteissa hyvin eri

tavoin. Parisuhteessa olevaa väkivaltaa voidaan määritellä ja tarkastella ai-

komusten, tekojen, rikoslain tunnusmerkistön mukaisten rikosten tai niiden

seurauksien valossa. Väkivaltaa parisuhteessa voidaan määritellä myös tilas-

tojen, kokemusten, rakenteellisten tekijöiden ja sukupuolistuneen ilmiön tai

valtarakenteiden kautta. Väkivallasta parisuhteessa käytetään siis hyvin monia

erilaisia käsitteitä. (Flinck 2006, 18.)

Ensimmäiset julkaisut suomalaisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta painet-

tiin 1970-luvun lopulla, mutta varsinainen tutkimus kotona ja parisuhteissa ta-

pahtuvasta väkivallasta alkoi kehittyä vasta 1990-luvun loppupuolella, jonka

jälkeen parisuhdeväkivaltaa koskeva tutkimus on kasvanut laajoihin mittasuh-

teisiin (Niemi-Kiesiläinen 2004, 29; Husso 2003, 14). Vuonna 1997 Heiskanen

ja Piispa tekivät laajan kyselytutkimuksen naisiin kohdistuvasta väkivallasta,

joka oli ensimmäinen väestötutkimus Suomessa. Siinä tarkasteltiin miesten

naisille tekemän väkivallan yleisyyttä. Samainen kysely toistettiin vuonna
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2005. Tulosten mukaan väkivallan rakenteessa on tapahtunut muutosta. Väki-

valtaa parisuhteessa on hiukan aikaisempaa vähemmän, mutta sen sijaan

parisuhteen ulkopuolella tapahtuva naisten kokema väkivalta ja uhkailu ovat

yleistyneet. (Heiskanen & Piispa 2006, 7.)

Muun muassa Marita Husso, Leo Nyqvist ja Minna Lahti ovat tehneet tutki-

musta parisuhdeväkivallasta väitöskirjojen muodossa. Myös Ensi- ja turvako-

tien liitto on tuottanut useita julkaisuja aiheesta. Väkivaltaan, ja erityisesti per-

heen sisällä tapahtuvaan väkivaltaan on siis viime vuosina ryhdytty kiinnittä-

mään enemmän huomiota. Silti väkivaltatutkimuksessa väkivallan tekijöiden

tutkiminen on jäänyt johdonmukaisen tutkimuksen ulkopuolelle. Tähän on

kiinnittänyt huomiota Aune Flinck, joka teki vuonna 2006 väitöskirjan parisuh-

deväkivallasta naisen ja miehen kokemana. Hän tutki monimuotoisen parisuh-

deväkivallan vuorovaikutusluonnetta sekä naisen ja miehen kokemuksia pa-

risuhdeväkivallasta. (Flinck 2006, 6.)

Suurin osa parisuhdeväkivaltaan liittyvistä tutkimuksista ja julkaisusta painot-

tuvat uhrin eli useimmiten naisen kokemukseen, avun saantiin ja selviytymi-

seen väkivallasta. Naiserityisiä, naisille luontevia palveluita on helppo saada

sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä suurin osa työntekijöistä on naisia. Mies-

erityisiä, miehille räätälöityjä palveluita on vaikeampi löytää. (Säävälä, Poh-

joisvirta, Keinänen & Salonen 2006, 15.) Naisten kokemuksia millään tavalla

vähättelemättä tai unohtamatta, huomiota tulisi kiinnittää myös mieheen väki-

vallan tekijänä. Erityisesti miehille suunnatusta väkivaltatyöstä, sen tarpeelli-

suudesta ja miehistä väkivallan tekijöinä onkin hyvin vähän tutkimusta. Aihee-

seen liittyen merkittävinä teoksina voimme mainita Juha Holman ja Jarl Wahl-

strömin toimittaman julkaisun Jyväskylän Iskuryhmä -toiminnasta, Jari Hauta-

mäen tekemän Perheväkivalta – käännekohta miehen elämässä ja Oulun En-

si- ja turvakodin julkaiseman Mies varikolle – apua lähisuhdeväkivaltaan teok-

sen. Myös Lasse Reijomaan Aikapommista aikamieheksi on merkittävä teos,

jossa Reijomaa tuo rohkeasti miesten äänen näkyviin ainutlaatuisella tavalla.

Vuonna 2006 Hertta Keisala teki arviointitutkimuksen parisuhdeväkivallasta

moniammatillisen työn kohteena. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja arvioi-

da prosessina Espoon yhteistyömallin sekä Espoon Lyömättömän Linjan toi-

mintaa parisuhdeväkivallan lopettamiseksi.
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Jyväskylän yliopistossa tutkimuksia miehestä parisuhdeväkivallan tekijänä on

tehty jonkin verran. Erityisesti psykologianlaitos tuottaa tutkimusta Vaihtoehto

väkivallalle -ryhmän toiminnan pohjalta. Jyväskylän ammattikorkeakoulusta

Juha Majasaari (1999) on tehnyt opinnäytteen parisuhdeväkivallasta irti pyrki-

vistä miehistä, jossa etsittiin vastauksia parisuhdeväkivallan parissa tehtävään

korjaavaan miestyöhön, mutta muuten ammattikorkeasta opinnäytetöitä ai-

heesta ei ole liiemmin valmistunut. Vähäisen tutkimustiedon vuoksi näemme

opinnäytetyömme erittäin tarpeellisena ja ajankohtaisena sekä hyödyllisenä

työelämälle. Tarvitaan miesten kanssa tehtävän väkivaltatyöskentelyn teoreet-

tisen viitekehyksen ja käytännön työmallien kokoamista sekä miesasiakkaiden

kokemuksien kartoittamista. Työmme kautta tuomme esille mieserityisyyden

merkitystä väkivaltatyöskentelyssä sekä miesten ajatuksia väkivallan tekijöinä.

Kuten olemme jo todenneet, tutkimuksemme aiheena parisuhdeväkivalta on

hyvin haasteellinen ja vaativa. Väkivalta kaiken kaikkiaan, ja erityisesti väkival-

ta läheissuhteissa on hyvin herkkä ja arka tutkimuksen kohde. Tämän olemme

pyrkineet ottamaan huomioon tehdessämme tätä työtä. Opinnäytetyöproses-

sistamme entistä haastavamman teki edellä mainittu yhteistyötahon ja tutki-

muksen osallistujaryhmän vaihtuminen. Toivommekin, että työmme myötä

myös ammattikorkeakoulun opiskelijat kiinnostuisivat aiheesta ja tarttuisivat

tämän aiheen asettamaan haasteeseen.

Toivomme myös, että työstämme olisi hyötyä miesten kanssa tehtävälle väki-

valtatyölle Mobilessa ja sen kehittämiselle sekä kaikille muillekin ammattilaisil-

le ja heidän työlleen. Olemme huomanneet, että perheväkivaltaa tarkastellaan

julkisuudessa usein vain naisen näkökulmasta. Siksi toivommekin, että työm-

me voisi toimia miesten rohkaisijana hakemaan apua väkivaltaisuuteensa,

puhumaan asioista ja tahtomaan muutosta.

2.1 Tutkimuksen tarkoitus

Opinnäytetyössämme tarkoituksena on etsiä ja koota yhteen parisuhdeväki-

valtaan syyllistyneiden miesten kanssa tehtävän väkivaltatyöskentelyn teo-
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reettista viitekehystä ja käytännön työskentelymalleja. Lisäksi tutkimme mies-

asiakkaiden kokemuksia kriisikeskus Mobilessa tehtävästä miesväkivaltatyös-

tä. Tarkoituksenamme on haastattelemalla myös selvittää miesten selviyty-

miskeinoja ja kantavia voimavaroja väkivallasta irtipyrkiessä sekä kartoittaa

tämän hetkisiä elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä. Tavoitteenamme on tuo-

da näkyville miesten omaa kokemusta ja puhetta väkivallasta ja sen vaikutuk-

sesta heidän elämään. Tutkimuksemme kannalta merkittävää on se, millä ta-

valla miehet itse kokevat väkivaltaisen käyttäytymisensä.

Tavoitteenamme on haastatella kahta alan asiantuntijaa. Näiden asiantuntija-

haastatteluiden kautta saamaa tietoutta meillä on pyrkimyksenä hyödyntää

opinnäytteemme teoriaosuudessa sekä johtopäätösten muodostamisessa.

Miestyön muodot ja ohjelmat väkivaltaisille miehille Suomessa ovat hyvin ha-

janaisia ja toisistaan erillään toimivia. Sen vuoksi haluamme työssämme myös

koota yhteen Suomessa toimivia mieserityisiä toimintamuotoja ja niiden kes-

keisimpiä toimintaperiaatteita. Miestyön toimintamallien ja niiden perusteiden

kokoaminen on mielestämme erittäin oleellista niiden selkiyttämisen ja esille

tuomisen vuoksi.

Työmme tavoitteena on myös rakentaa haastateltavien miesten kokemusten

pohjalta kehittämisehdotuksia ja niiden kautta kuvata kriisikeskus Mobilessa

toteutettavan väkivaltatyöskentelyn mahdollisia kehittämisen tarpeita. Työm-

me tulosten kautta voidaan mahdollisesti tehdä näkyväksi Mobilessa tehtävän

väkivaltatyöskentelyn tuloksellisuutta. Tällä työllä toivomme vahvistavamme

Mobilessa tehtävän työn merkitystä, kehitettävyyttä sekä jatkuvuutta.

2.2 Tutkimustehtävät

Etsimme työssämme vastauksia neljään tutkimustehtävään.

1. Millaisia teoreettisia lähtökohtia esiintyy parisuhdeväkivalta ilmiössä,

miesten kulttuurissa sekä miesten väkivaltatyöskentelyssä? Näiden
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teemojen kautta pyrimme hahmottamaan miestä parisuhdeväkivallan

käyttäjänä.

2. Pyrimme tuomaan esiin yleisesti Suomessa tehtävän miestyön työs-

kentelymalleja ja ohjelmia sekä erityisesti Jyväskylän kriisikeskus Mobi-

lessa miesten kanssa tehtävän väkivaltatyöskentelyn toimintaperiaattei-

ta ja käyttöteoriamalleja.

3. Lisäksi tavoitteenamme on vastata kysymykseen, millaisena parisuh-

deväkivaltaa käyttäneet miesasiakkaat kokevat ja näkevät väkivalta-

työskentelyn kriisikeskus Mobilessa.

4. Etsimme vastauksia myös siihen, miten miehet kokevat oman väkival-

taisuutensa heidän kertomanaan sekä mitä keinoja miehet itse näkevät

omassa selviytymisessään väkivallasta irtipyrkimisessä. Lisäksi kartoi-

tamme miesten voimavaroja ja elämänhallintaan liittyviä tekijöitä.

2.3 Tutkimukseen osallistujat

Tutkimuksemme kohderyhmänä ovat kriisikeskus Mobilen miesasiakkaat, jot-

ka ovat olleet tai ovat mahdollisesti edelleen mukana väkivaltatyöskentelyssä.

Haastattelimme neljää parisuhteessaan väkivaltaa käyttänyttä miestä. Tutki-

muksemme otos on harkinnanvarainen, jossa tutkimukseen osallistujat ovat

valittu saatavuuden mukaan. Nämä neljä miestä edustavat runsasta kymmen-

tä prosenttia niistä kaikista miehistä, joilla on asiakkuussuhde Mobilen mies-

työhön ja ovat sitoutuneita väkivaltatyöskentelyyn. Kaikki neljä miestä ovat

hyvin erilaisia ja hyvin poikkeavista elämäntilanteista ja sen vuoksi rikkaus

työllemme. He antavat työhömme sisältöä erilaisilla näkökulmillaan.

Haastattelut suoritimme marraskuun aikana vuonna 2006 Mobilen järjestämis-

sä tiloissa. Haastateltavien henkilöllisyyden suojelemisen vuoksi organisoim-

me haastattelutilanteet niin, että Mobilen henkilökuntakaan ei tiennyt, ketkä

miehet osallistuivat tutkimukseemme. Emme ole työssämme luoneet haasta-

teltaville nimiä, emmekä tuo esiin tekstissämme yksilöiden piirteitä tai tietoja,

joiden perusteella haastateltavat voitaisiin tunnistaa.
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3 PARISUHDEVÄKIVALTA ILMIÖNÄ

Perheissä ja parisuhteissa on esiintynyt väkivaltaa kautta historian, mutta yh-

teiskunnallisella tasolla perheen sisäinen väkivalta on kielletty ja siitä on vaiet-

tu. Tästä on osoituksena muun muassa Suomen lainsäädäntö, joka kriminali-

soi raiskauksen avioliitossa vasta vuonna 1994 ja pahoinpitelyn perheessä

vuonna 1995 yleisen syyttäjän alaiseksi rikokseksi. (Ajo, Alasaarela, Gröön-

roos, Holma, Kapanen, Liikamaa, Partanen, Tantarimäki & Wahlström 2005,

11-12.) Viime vuosina rikokseen ja erityisesti parisuhdeväkivallan uhrin ase-

maan on ryhdytty kiinnittää huomiota. Tärkeimpinä uudistuksina ovat laki lä-

hestymiskiellosta (L 898/1998) ja siihen pohjautuva säädöskokoelma perheen

sisäisestä lähestymiskiellosta (L 711/2004), joka tuli voimaan 1.1.2005. (Nie-

mi-Kiesiläinen 2004, 29, 241, 244.) Matti Vanhasen hallitusohjelmassa (2004-

2007) väkivalta on nostettu esille sukupuolten välisenä tasa-arvokysymyksenä

ja kansalaisten turvallisuutta heikentävänä asiana. Hallitusohjelmassa luva-

taan tehostaa keinoja perheväkivaltaan puuttumiseksi. (Kenelle lyönnit kuulu-

vat? -opas 2005, 9.)

3.1 Parisuhdeväkivallan määrittely ja esiintyvyys

Perhe- ja parisuhdeväkivallassa on kyse kansainvälisestä ja yhteiskunnallises-

ta ongelmasta, jonka vahingollisuus näyttäytyy yhteiskunnallisella, yhteisölli-

sellä sekä yksilöllisellä tasolla. Väkivalta on väkisin otettua, vääristynyttä val-

taa, jossa on kysymys myös ihmisoikeuksien loukkaamisesta (Hautamäki

1997, 21.) Isdal (1996) määrittelee väkivallan miksi tahansa toiminnaksi, joka

tähtää vahingoittamiseen, ahdistamiseen, alistamiseen tai pelottamiseen. Vä-

kivalta kohdistuu siis vallan käyttämiseen ja muiden nujertamiseen. Väkival-

tainen käyttäytyminen nähdään menettelytapana tulla toimeen itsensä, omien

tunteiden ja pelkojen kanssa. (Hautamäki 1997, 21.)

Väkivalta voi olla luonteeltaan fyysistä, henkistä, seksuaalista, uskonnollista,

omaisuuteen kohdistuvaa, taloudellista väkivaltaa tai väkivallalla uhkaamista.

Väkivalta voi olla myös emotionaalista, tiedollista tai piilevää. (Kenelle lyönnit

kuuluvat? -opas 2005, 13; Hautamäki 1997, 3.) Tarkkaa ja yksinkertaista mää-
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ritelmää väkivallasta käsitteenä on vaikea tehdä, sillä se voi merkitä monia eri

asioita eri ihmisille. Oleellista Hearnin (1999) mielestä on ymmärtää, että väki-

valta ei ole yksi ja yhtenäinen asia vaan se on sana, joka viittaa tavattoman

suuren määrään erilaisia kokemuksia ihmisten elämässä. (Hearn 1999, 250.)

Parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa on tarkasteltu Suomessa lähinnä perhe-

väkivaltana ja väkivallan osapuolet on ajateltu perheenjäseniksi, eikä niinkään

kumppaneiksi tai miehiksi ja naisiksi. Kyseinen ajattelutapa soveltuu hyvin

suomalaisten tasa-arvoiseen ajatteluun, jossa painotetaan miesten ja naisten

saman arvoisuutta. (Husso 2003, 41-42.) Hearn (1998) kyseenalaistaa perhe-

väkivallan käsitteen ja sen englanninkieliset käännökset Husson teoksessa.

Hearnin mukaan on hyvä huomioida se, ettei perhe syyllisty väkivaltaan yhtei-

sönä, vaan siihen syyllistyy perheessä elävät yksilöt. (Husso 2003, 42.) Perhe

ei siis itsessään ole väkivallan tekijä. Peltoniemi (1984) määrittelee yleisesti

perheväkivallan merkitystä. Hänen mukaansa perheväkivalta on ruumiillista

väkivaltaa tai siihen viittaavaa uhkaa, kun tekijän ja uhrin välillä on läheinen

suhde, riippumatta tapahtumapaikasta. Tästä määritelmästä voidaan päätellä,

että perheväkivallan rajaaminen on vaikeaa. Väkivallan käyttämisen tavoissa

sekä henkilö- ja paikkatasojen tulkinnoissa on suuria eroja. Majasaaren (1999)

mukaan ytimekäs termi tässä yhteydessä voisikin olla läheisväkivalta. (Maja-

saari 1999, 15.)

Me käytämme kuitenkin työssämme käsitettä parisuhdeväkivalta, koska tutki-

muksemme rajautuu parisuhteessa väkivaltaan syyllistyneisiin miehiin. Hertta

Keisala (2006) määrittelee parisuhdeväkivalta -käsitettä tutkimuksessaan seu-

raavasti: parisuhdeväkivalta on avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuh-

teessa elävien tai kyseenomaisessa suhteessa aikaisemmin olleiden puolisoi-

den toisella tekemää väkivaltaa. Seurustelusuhteen aikana tapahtuneet väki-

vallan teot katsotaan myös parisuhdeväkivallaksi tässä määrittelyssä. (Keisala

2006, 2.) Me puolestaan tarkoitamme työssämme parisuhdeväkivallan käsit-

teellä kahden parisuhteessa tai seurustelusuhteessa olevan tai olleen ihmisen

välistä väkivaltaa.

Parisuhdeväkivallan tapahtumapaikkana on useimmiten oma koti ja tekijänä

oma kumppani, joka on myös rakas ihminen. Oma koti ajatellaan yksityiseksi
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ja turvalliseksi yhdessä elämisen tilaksi. Tämä tekeekin parisuhdeväkivallasta

hyvin erityisen väkivallan olemuksena ja kokemuksena. (Husso 2003, 13, 49.)

Parisuhdeväkivalta kytkeytyy parisuhteen vuorovaikutuksen vääristymiseen ja

on fyysistä väkivaltaa monimuotoisempaa. Miesten ja naisten väkivallan ko-

kemukset ovat piirteiltään hyvin samankaltaisia. Väkivaltana yleisesti pidetään

olemassaolon oikeuden loukkaamista, ihmisarvon mitätöimistä, tunteiden, tar-

peiden ja toiveiden huomiotta jättämistä sekä vastuun laiminlyömistä. Myös

uskottomuutta, perheyhteydestä erottamista ja hylkäämistä pidetään väkival-

tana. Mikäli puoliso ei täytä tarpeita eikä toimi toivotulla tavalla, voi sekä mies

että nainen käyttää kontrollia ja vapauden riistoa väkivallan keinoina. Molem-

mat pyrkivät nujertamaan toisen ylivoimalla. Sanallinen väkivalta, syyttely ja

alistaminen ovat tavallisimpia parisuhteissa. Niistä parisuhteista, joissa käyte-

tään väkivaltaa, puuttuvat useimmiten kuulluksi tulemisen ja toisen huomioon

ottamisen kokemukset. (Flinck 2006, 6.)

Väkivaltaa esiintyy kaikissa kulttuureissa ja sosiaaliluokissa. Suurin osa lä-

hisuhdeväkivallasta on miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa. (Kenelle lyön-

nit kuuluvat? -opas 2005, 13.) Vuonna 2005 poliisin tietoon tulleissa perhevä-

kivaltarikoksissa oli yhteensä 4109 uhria. Hieman yli puolet tapauksista oli

avio- tai avopuolisoiden välistä väkivaltaa eli parisuhdeväkivaltaa. Parisuhde-

väkivallan 2 423 uhrista naisia oli 89 prosenttia ja miehiä 11 prosenttia. Eniten

parisuhteessa tapahtuneita väkivaltatilanteita oli 30–39-vuotiailla naisuhreilla,

joita oli yhteensä 635. Edelliseen vuoteen verrattuna parisuhdeväkivallan uhri-

luvut ovat nousseet 5 prosenttia. (Perheväkivalta 1997–2005.)  Parisuhdevä-

kivallan määrällisen esiintymisen tarkastelu on kuitenkin kovin ongelmallista,

koska läheskään kaikki perheen sisällä tapahtuva väkivalta ei tule poliisin tie-

toon. Arvellaan, että poliisin tietoon tulee vain noin kymmenen prosenttia va-

kavimmasta väkivallasta. (Hautamäki 1997, 22; Kenelle lyönnit kuuluvat? -

opas 2005, 13.)

Heiskasen ja Piispan (1998) laaja suomalainen kyselytutkimus parisuhdeväki-

vallasta antaa kuitenkin jotain suuntaa esiintyvyydestä. Tutkimuksen mukaan

joka viides nainen (22,2 %) on ollut nykyisessä parisuhteessaan fyysisen vä-

kivallan kohteena. Entisen miehensä väkivallan tai uhkailun kohteeksi oli jou-

tunut puolet avio- tai avoliitossa olleista naisista. (Heiskanen & Piispa 1998,
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11.) Kyseinen tutkimus toistettiin vuonna 2005. Uusimmat tulokset kertovat

nykyisessä parisuhteessa tapahtuneen väkivallan hieman vähentyneen pitkäl-

lä aikavälillä, mutta sen sijaan naisten kokema väkivalta ja uhkailu parisuhteen

ulkopuolella on yleistynyt. Vajaa viidesosa naisista (19,6 %) oli joskus kokenut

nykyisessä parisuhteessa avio- tai avopuolison taholta väkivaltaa tai uhkailua.

Seksuaalinen ja fyysinen väkivalta parisuhteessa oli vähän harvinaisempaa

kuin aikaisemmin. (Heiskanen & Piispa 2006, 8-9.)

3.2 Juridinen näkökulma parisuhdeväkivaltaan

Haluamme tutkimuksessamme keskittyä myös juridiseen ulottuvuuteen, sillä

väkivalta parisuhteessa on aina rikos. Tämän vuoksi esittelemme tässä alalu-

vussa keskeisimmät väkivaltaan liittyvät lait. Suomessa ei varsinaisesti ole

perheessä tapahtuvaa väkivaltaa varten omaa lainsäädäntöä. Väkivaltaa kos-

keva lainsäädäntö koostuu pääasiassa rikoslaista, sosiaalihuollon ja päihde-

huollon lainsäädännöstä sekä lähestymiskieltolaista. Suomessa lainsäädäntö

pohjaa perustuslakiin, jossa määritellään yhdenvertaisuus (6§), henkilökohtai-

nen vapaus, koskemattomuus ja oikeus elämään (7§). (Huhtalo, Kuhanen,

Pyykkö 2003, 24.) Pari- ja lähisuhdeväkivalta on yleisen syytteen alainen ri-

kos, mutta se on suurimmaksi osaksi piilorikollisuutta (Kenelle lyönnit kuuluvat

-opas 2005, 13).

3.2.1 Rikoslaki

Kun puhutaan parisuhdeväkivallasta, sillä yleensä tarkoitetaan lyömistä, hak-

kaamista, repimistä, esineellä heittämistä tai kuristamista. Suurin osa parisuh-

deväkivallasta täyttää rikoslaissa määriteltyjen pahoinpitelynrikosten ominais-

piirteet. Vuonna 1995 toteutettiin lakiuudistus. Tämän lakiuudistuksen tarkoi-

tuksena oli viranomaisten laajempi mahdollisuus puuttua parisuhdeväkivaltaan

riippumatta uhrin vaatimuksista. Lakiuudistuksessa kaikki lievää vakavammat

pahoinpitelyt tulivat syytteen alaisiksi riippumatta tapahtumapaikasta. Aikai-

semmin syytteen sai nostaa yksityisellä paikalla tapahtuneesta ”tavallisesta”

pahoinpitelystä vain rikoksen uhrin suostumuksella. (Ahlstedt 2005,14.)
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Lakiuudistus muutti myös pahoinpitelyn arvioinnin perusteita. Lainmuutoksen

myötä pahoinpitely katsotaan lieväksi, kun se kokonaisuutena katsoen on vä-

häinen, huomioon ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden ja ter-

veyden vahingoittamisen vähäisyyden. Tavalliseen pahoinpitelyyn katsotaan

rikoslain valossa syyllistyvän sen henkilön, joka käyttää ruumiillista väkivaltaa

toista ihmistä kohtaan vahingoittaen toisen terveyttä, aiheuttaen kipua taikka

saattaen tämän tiedottomaan tilaan. Pahoinpitely rikoslain mukaan katsotaan

olevan törkeä silloin, kun aiheutetaan toiselle vakava ruumiinvamma, sairaus

tai hengenvaarallinen tila. Törkeänä pahoinpitely nähdään myös silloin, kun

rikos tehdään erittäin raa’alla tavalla tai käytetään ampuma- tai teräasetta.

Lakiuudistuksen myötä teon arviointi törkeäksi vaatii aina rikoslaissa mainittuja

perusteita; seuraus, tekotapa ja tekoväline. (Ahlstedt 2005,14,15.)

Merkittävänä muutoksena Ahlstedt näkee lakiuudistuksessa sen, että rikoslaki

antaa paremmat mahdollisuudet huomioida henkinen väkivalta kuin aiemmin.

Tässä kohden edellytyksenä rangaistavuudelle on teosta aiheutettu seuraus,

jolloin kysymykseen voi tulla psyykkisen terveyden vahingoittuminen. Käytän-

nössä Ahlstedtin mukaan tällä uudistuksella ei ole kuitenkaan vielä ollut suurta

merkitystä ja edelleen teon tulisi ulottua terveyden vaarantamiseen. (Ahlstedt

2005, 15.)

Niemi-Kiesiläinen (2004) sekä Sirén ja Tuominen (2003) pohtivat parisuhde-

väkivaltaan liittyviä rikoksia. Seksuaalirikokset kuuluvat parisuhdeväkivaltaan

rikoslain mukaan. Kuten aiemmin jo todettiin, aviopuolison raiskaus kriminali-

soitiin vasta vuonna 1994. Lisäksi rikoslaissa säädetyt yksityisyyden, rauhan

ja kunnianloukkaamisrikokset sisältyvät parisuhdeväkivaltaan. Näistä laiton

uhkaus katsotaan olevan yleinen parisuhdeväkivallan muoto. Parisuhdeväki-

valtaan liittyvät rikoslain mukaan myös vapauteen kohdistuvat rikokset, vahin-

gonteko sekä lähestymiskiellon rikkominen. (Ahlstedt 2005,15.)

3.2.2 Lähestymiskieltolaki

Vuonna 1995 säädettiin laki lähestymiskiellosta. Tämän lain taustalla oli erityi-

sesti perheväkivaltaan puuttuminen. (Ahlstedt 2005, 18.) Lähestymiskieltolain
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1§.n mukaan lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen, vapau-

teen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai sen uhan torjumiseksi. Toisessa

momentissa puhutaan kiellon määräämisen edellytyksistä. Lähestymiskielto

voidaan perustellusti määrätä henkilölle, jonka oletetaan tekevän itsensä uha-

tuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistu-

van rikoksen. (Laki lähestymiskiellosta 4.12.1998/898.) Uhkaa arvioitaessa

tulee siis ottaa huomioon asiaan osallisten olosuhteet, rikoksen uhan laatu,

toistuvuus, rikoksen tekemisen todennäköisyys sekä häirinnän jatkumisen to-

dennäköisyys. (Ahlstedt 2005, 18.)

Lähestymiskielto voidaan määrätä perusmuotoisena tai laajennettuna. Lain

mukaan lähestymiskielto voidaan määrätä myös laajennettuna, mikäli katso-

taan, ettei perusmuotoinen lähestymiskielto ole riittävä. Laissa todetaan, että

lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä tai

muuten ottaa häneen yhteyttä. Suojattavan henkilön tarkkaileminen ja seu-

raaminen ovat myös kiellettyä. Laajennettuna lähestymiskielto koskee myös

oleskelua suojatun henkilön asunnon tai vapaa-ajan asunnon taikka muun

muassa työpaikan läheisyydessä. (Laki lähestymiskiellosta 4.12.1998/898.)

Asialliset yhteydenotot, kuten lasten tapaamisoikeuteen liittyvät asiat eivät ole

kiellettyjä. (Ahlstedt 2005, 18.)

Perheen sisäinen lähestymiskielto astui voimaan vuoden 2005 alusta. Tämän

uudistuksen myötä lähestymiskielto voidaan myöntää myös silloin, kun uhkaa-

ja ja suojattu asuvat vakituisesti samassa asunnossa. (Ahlstedt 2005, 18.)

Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan taas määrätä henkilölle, jonka ai-

empien uhkauksien ja rikosten perusteella voidaan olettaa, että hän todennä-

köisesti tekisi itsensä uhatuksi tuntevan henkilön terveyteen, vapauteen tai

henkeen kohdistuvan rikoksen. Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrä-

tyn henkilön on poistuttava yhdessä vakituisesti asutusta asunnosta, eikä hän

saa palata tänne. (Laki lähestymiskiellosta 4.12.1998/898.) Perheen sisäinen

lähestymiskielto voidaan määrätä kerrallaan enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lähestymiskielto perusmuotoisena ja laajennettuna ovat kerrallaan voimassa

vuoden ja niitä voidaan jatkaa kahdella vuodella. (Ahlstedt 2005, 18.)
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3.2.3 Rikosprosessin vaikutus

Lukuisat parisuhdeväkivallan muodot, erityisesti fyysinen pahoinpitely ovat

rikoslain perusteella rangaistavia tekoja. Parisuhdeväkivaltatapaukset käsitel-

lään rikosprosessina. Ensin on esitutkintavaihe, jonka poliisinviranomainen

hoitaa. Sen jälkeen asia menee syyteharkintaan, jota seuraa mahdollinen ri-

kosoikeudenkäynti tuomioistuimessa. Neljäs vaihe sisältää rangaistuksen täy-

täntöönpanon. (Ahlstedt 2005, 15-16.)

Niemi-Kiesiläisen (2004, 195-196, 239) mukaan poliisiin toimintaan parisuh-

deväkivaltatapauksissa liittyy kaksi tehtävää; rikosten tutkinta ja yleisen turval-

lisuuden ja järjestyksen ylläpitäminen. Esitutkintavaiheessa poliisi selvittää

rikokseksi katsotun teon, sen tapahtumisen olosuhteet sekä ketkä tai kuka

ovat epäiltyjä. Poliisin toimintaa säätelee merkittävästi poliisilaki. Laki mahdol-

listaa poliisin puuttumisen parisuhdeväkivaltaan.

Virolainen (1995) kirjoittaa rikosprosessista. Hänen näkemyksensä mukaan

pohjoismaissa rikosprosessin teoreettinen keskustelu on alkanut rikosproses-

sin tehtävistä. Tällä prosessilla katsotaan olevan kaksi ensisijaista tehtävää,

jotka ovat rikosvastuun toteutus ja epäillyn oikeusturvan takaaminen. Jotkut

tutkijat näkevät ensisijaisena rikosvastuun toteutuksen, jonka tavoitteena on

vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen siten, että taloudellinen oikeus toteutuisi.

Jokela (2000) korostaa näkemystä, että jotkut tutkijat taas näkevät molemmat

tasavertaisiksi päämääriksi. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 119-118.)

Packer (1968) taas nostaa esille kaksi rikosprosessin oikeudenkäynnin mallia:

kontrollimalli (the crime control model) ja oikeusturvamalli (the due process

model). Ensimmäisen mallin mukaan rikosprosessin tärkein tehtävä on rikolli-

sen käyttäytymisen rankaiseminen. Sen taustalla on ajatus, että rikollinen

käyttäytyminen on uhka järjestäytyneelle yhteiskunnalle ja rikosprosessin

avulla rikollisuutta voidaan pitää järjestyksessä. Myös oikeusturvamalli näkee

rikosprosessin kontrollin merkityksen, mutta siihen rinnalle tavoitteeksi on tul-

lut syytetyn oikeusturvan toteuttaminen. Niemi-Kiesiläinen (2004) haluaa itse

kiinnittää huomiota rikosprosessin jokaiseen vaiheeseen aina esitutkinnasta

muutoksenhakuun. Hänen mukaansa tämä on tärkeää sen vuoksi, että pa-
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risuhdeväkivallan käsittely on ongelmaista rikosprosessin kaikissa vaiheissa.

Hän toteaa, että uudistusten vaikuttavuus paranee, jos rikosprosessi nähdään

kokonaisuutena. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 119.)

Hyvin tavanomainen väite rikosprosessia vastaan on, että se ei lopeta väkival-

lan käyttöä. Joskus se loppuu viranomaisten väliintulon kautta, joskus taas

näin ei käy. Tavoitteena Niemi-Kiesiläisen mukaan tulisikin olla se, että rikos-

prosessia kehitettäisiin siihen suuntaan, että uhrin turvallisuus paranisi, tekijä

saisi oikeudenmukaiset rangaistukset ja mahdollisesti hoitoakin. Lisäksi hän

toivoo, että rikosprosessi lähettäisi yhteiskunnalle sellaisen sanoman, että vä-

kivallan käyttö parisuhteessa on aina yhtä väärin ja tuomittavaa kuin väkivalta

ylipäätään. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 127.)

3.3 Parisuhdeväkivallan selitysmallit

Parisuhdeväkivaltaa on yritetty selittää monista eri lähtökohdista. Nämä seli-

tysmallit vaikuttavat oleellisesti siihen, miten väkivaltaan kulloinkin suhtaudu-

taan. Osassa selitysmalleista katsotaan väkivaltaisen käyttäytymisen johtuvan

ulkoisista, ympäristöön, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä, kun

taas osassa malleista nähdään perimmäinen syy sisäiseksi, ihmisen psyykki-

seen toimintaan liittyväksi. Keskeisenä selitysmallina on ollut myös se, että

parisuhdeväkivalta ajatellaan olevan vuorovaikutusongelmista johtuva. Usein

teorian muodostus ja teoreettiset lähtökohdat selitysmalleille ovat yhteydessä

jonkin tietyn alan ammatillisiin käytäntöihin, kuten esimerkiksi lääketieteeseen,

psykiatriaan, sosiaalityöhön tai rikosoikeuteen. Viimeisimmät teoriat tarkaste-

levat parisuhdeväkivaltaa monimuotoisempana ilmiönä kuin aikaisemmin, ja

siihen katsotaan vaikuttavan useat eri tekijät. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 47; Ajo

ym. 2005, 13.)

Vaikka on olemassa erilaisia näkökulmia väkivaltaisen käyttäytymisen syistä,

emme kuitenkaan työssämme arvioi sitä, mikä yksittäisistä selitysmalleista

olisi kaiken kattavin. Me näemme väkivaltaisesti käyttäytyvän ihmisen koko-

naisuutena, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet sekä ympä-
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ristötekijät ovat yhteydessä toisiinsa. Seuraavassa esittelemme keskeisimmät

selitysmallit, joihin monet tarkastelemamme väkivaltatyön muodot pohjautuvat.

• Biologiset teoriat

• Psykologiset teoriat

• Psykoanalyyttiset teoriat

• Konfliktiteoriat

• Perhedynaaminen ja perhesysteeminen teoria

• Yhteiskunnan rakenteisiin perustuvat selitykset

• Oppimisteoreettinen malli

• Sosiokulttuurinen näkemys

• Reaktiiviset teoriat

• Feministinen teoria

Biologisissa teorioissa painottuu sukupuolittuneen luonteen fyysiset tekijät.

Aikoinaan on ajateltu, että naiset ovat fyysisesti heikompia ja täten he eivät

syyllisty lähisuhdeväkivaltaan niin usein kuin miehet. Nykyään väkivallan käyt-

töä selitetään miesten suuremmalla testosteronipitoisuudella, aineenvaihdun-

tahäiriöillä, geeniperimällä tai psyykkisillä sairauksilla. (Niemi-Kiesiläinen

2004, 48.) Virkkunen ja Linnoila (1992) kertovat nykylääketieteen selittävän

tapaväkivaltaisen käyttäytymisen johtuvan aivojen toimintahäiriöstä, johon

suositellaan hoidoksi lääkitystä ja alkoholin käytön välttämistä (Nyqvist 2001,

22).

Psykologisissa teorioissa on ollut tyypillistä lähestyä väkivaltaa yksilöpsykolo-

gisena ilmiönä. Kyseisten selitysmallien mukaan väkivalta ajatellaan olevan

yksilön psyykeen sisäisistä prosesseista ja ongelmista johtuva ilmiö. Stordeur

ja Stille (1989) toteavat yksilöpsykologisissa malleissa väkivaltaista käyttäyty-

mistä selitettävän yksilön, usein siis väkivallan tekijän, henkilökohtaisista,

psyykkisistä ominaisuuksista lähtevänä. Jos väkivalta nähdään psyykeen si-

säisenä ongelmana, myös hoito painottuu psyykkisten rakenteiden korjaami-

seen. (Ajo ym. 2005, 13-14.) Furman ja Ahola (1992) katsovat väkivaltaisen

yksilön käyttäytymiseen liittyvän persoonallisuushäiriöt, kieltämismekanismit,

heikko ego ja minäkeskeisyys sekä traumaattinen lapsuus. Heidän mukaansa

yksilöön liittyvät selitysmallit painottavat myös väkivallan tekijän kehityshistori-
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aa. (Nyqvist 2001, 22.) Furman ja Ahola (1992) kertovat toisaalta kehityspsy-

kologisen näkemyksen mukaan väkivaltaisen käyttäytymisen liittyvän persoo-

nallisuuden häiriöön, joka johtuu lapsuuden kokemuksista. Hoitona tähän on

käytetty intensiivistä psykoterapiaa. (Hautamäki 1997, 24.)

Niemi-Kiesiläisen teoksesta käy ilmi, että psykoanalyyttisten teorioiden suh-

tautuminen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on perustunut Freudin (1932)

teoriaan naisen seksuaalisuudesta. Vaikka psykoanalyyttisen selitysmallin

suoranainen vaikutus ei ole ollut kovin vaikuttava Suomessa, se on kuitenkin

omalta osaltaan tukenut joidenkin näkemyksiä siitä, että oikea lääke parisuh-

deväkivaltaan on uhrin terapia. Niemi-Kiesiläisen mukaan (2004) uudemmissa

psykoanalyyttisissä teorioissa väkivaltakäyttäytyminen tulkitaan varhaislap-

suudessa tapahtuneen virheellisen irrottautumisprosessin (suhteessa äitiin)

alitajunnasta tulevina heijastumina aikuisiän käyttäytymiseen. Psykoanalyytti-

nen teoria pyrkii siis selittämään sekä miehen turvautumisen väkivaltaan että

naisen uhriksi joutumisen. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 50-51.)

Straus, Gelles ja Steinmetz (1980) tarkastelevat taas parisuhdeväkivaltaa kon-

fliktiteorioiden valossa, perheen sisäisen vuorovaikutuksen ongelmana. Hei-

dän mukaansa kyseisten teorioiden mukaan ristiriitatilanteet ja niiden ratkai-

seminen kuuluvat normaalina osana perheen elämään. Konfliktiteorioiden

alaisuuteen kuuluu perhedynaaminen teoria, jossa väkivalta nähdään perheen

häiriytyneen vuorovaikutuksen seurauksena. Perhedynaamisen teorian peri-

aatteiden mukaisesti perheväkivaltatilanteessa ei ole syyllistä eikä uhria, vaan

perheväkivaltaa tulee tarkastella vuorovaikutuksena. (Niemi-Kiesiläinen 2004,

51-52.)

Perhedynaamisen teorian pohjalta on kehittynyt perhesysteeminen teoria, joka

myös tarkastelee parisuhdeväkivaltaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen ke-

hyksessä. Systeeminen teoria katsoo väkivallan olevan osoitus vakavasti sai-

raasta, patologisesta vuorovaikutusmallista. Teorian käsitys parisuhdeväkival-

lasta sekä miesten ja naisten roolista siinä, perustuu Lenore Walkerin sykliteo-

riaan, jonka mukaan parisuhteessa vaihtelevat jännityksen tiivistymisen kausi,

väkivaltainen purkaus ja sen jälkeinen hyvittelyvaihe. Tämän mukaan väkival-

lan uhrilla on ”hakatun vaimon syndrooma” eli hän on taantunut tilaansa, alis-
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tuu, mielistelee ja eristäytyy. Uhri ei kykene irrottautumaan tilanteestaan vaan

sopeutuu. Perhedynaamisen ja -systeemisen teorian yhtenä yhdistävänä teki-

jänä on käsitys väkivallasta opittuna käyttäytymisenä. (Niemi-Kiesiläinen

2004, 53-54.)

Wolfgangin (1967) mukaan yhteiskunnan rakenteisiin perustuvissa selityksistä

on kehitetty muun muassa teoria väkivallan alakulttuureista selittämään sitä,

miksi väkivaltarikollisuutta esiintyy enemmän alemmissa sosiaaliryhmissä.

Hänen mukaansa väkivalta reagointitapana on kulttuurisesti välittynyttä ja opit-

tua käyttäytymistä. Väkivallan alakulttuurissa elävät eivät kyseenalaista väki-

vallan oikeutusta. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 56-57.) Tässä yhteydessä on myös

puhuttu oppimisteoreettisesta mallista, jolla tarkoitetaan väkivaltaisen käyttäy-

tymisen siirtymistä sukupolvelta toiselle mallioppimisena (Nyqvist 2001, 23).

Alakulttuureihin perustuva teoria on saanut myöhemmin vahvistusta tulkin-

noista, jotka korostavat miesten keskinäistä, maskuliinisen kulttuurin yhteyttä.

(Niemi-Kiesiläinen 2004, 57.) Miestutkimus jäsentää niitä kulttuurisia resursse-

ja, jotka tukevat väkivaltaa hyväkysyvän miehisen identiteetin rakentamista ja

ylläpitämistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö mieskulttuurissa nähtäi-

si myös väkivaltaista identiteettiä kyseenalaistavia ja nujertavia tekijöitä. (Ajo

ym. 2005, 16-17.)

Nyqvistin (2001, 23) mukaan sosiokulttuurinen näkemys kertoo väkivaltaisuu-

den johtuvan yhteiskunnan rakennetekijöistä. Furman ja Ahola (1992) toteavat

väkivaltaisuuden johtuvan yhteiskunnallisista epäkohdista, kuten esimerkiksi

työttömyydestä, asunto-olosuhteista, naisten asemasta tai väkivaltaviihteestä

(Hautamäki 1997,25). Sosiokulttuuriset väkivallan selitysmallit katsovat väki-

valtaisuuden syiden olevan yksilön ulkopuolella, kuten vuorovaikutuksessa,

sosiaalisessa roolissa, sosiaalisessa ympäristössä, kulttuurissa ja kulttuuripe-

rinnössä. Reaktiivisten teorioiden pohjalta väkivaltaisuus nähdään johtuvan

ulkoisista paineista aiheutuvana reaktiona. Tässä yhteydessä ulkoisia paineita

ajatellaan olevan stressi, loppuun palaminen ja turhautuneisuuden tunne. (Ny-

qvist 2001, 23.)

Niemi-Kiesiläisen (2004, 59) mukaan feministisessä väkivaltatutkimuksessa

lähtökohtana on ollut parisuhdeväkivallan sukupuolittuneisuus ja teorianmuo-
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dostuksessa on pyrittykin pohtimaan väkivallan suhdetta siihen, miten valta on

yhteiskunnassamme jakautunut sukupuolten välille. Stordeu ja Still (1989) nä-

kevät feministisessä teoriassa väkivallan perimmäisenä syynä yhteiskunnalli-

sen rakenteen, johon on kytkeytyneenä sukupuolten eriarvoisuuteen liittyvät

arvot, perinteet, tavat ja uskomukset (Ajo ym. 2005, 16).

4 MIEHISYYDEN ALKULÄHTEILLÄ

Badinter (1993) määrittelee mieheksi tulemisen oppimisprosessia. Ensin mie-

heksi tulemisessa opitaan, mitä ei saa olla (nainen) ja vasta siten mitä saa olla

(mies). Mies edustaa maskuliinisuutta ja vielä nykyisinkin mies saattaa joutua

lapsuudesta alkaen taistelemaan kantamiaan naisellisuuden elementtejä vas-

taan, joita ovat esimerkiksi hellyys ja toisiin kohdistuva huolenpito. Miehillä on

kuitenkin samat psykologiset tarpeet kuin naisillakin, mutta patriarkaalinen

miesihanne kieltää miehiltä tunteiden ilmaisemisen. (Badinter 1993, 57, 77,

200.) Sipilän (2004, 20) mukaan maskuliinisia ominaispiirteitä ei pidä nähdä

yksiselitteisesti jokaisen miehen ominaisuuksina, sillä maskuliinisuus on tär-

keä ymmärtää kulttuurisena rakenteena, johon vaikuttavat sosiaaliset suhteet.

4.1 Miehen sukupuoli

Mies ja nainen erotellaan selvästi toisistaan eroaviksi ja vastakkaisiksi suku-

puoliksi. Tätä perustellaan biologisella jaolla. (Jokinen 2000, 204.) Sukupuolen

käsitettä voidaan käsitellä monista eri näkökulmista, kuten geneettisestä, bio-

logisesta, psykologisesta ja sosiaalisesta (Virtanen 2004, 22).

Miehenä olemista ja mieheyttä on koetettu selittää erilaisilla teoreettisilla mal-

leilla. Geneettisen ja biologisen viitekehyksen mukaan mies on kehittynyt jo

hedelmöityshetkestä mieheksi ja miehen on tarkoitus toteuttaa luonnon hänel-

le antamaa tehtävää. Evoluutiopsykologisen mallin mukaan evoluutio on muo-

kannut miestä ihmislajin säilymisen ja elämän näkökulmasta järkeväksi. Tie-

tynlainen mies ja mieheys on hyödyttänyt yhteisöä ja näin ollen kehitys on ja-

lostanut miehiä toivottuun suuntaan. Oppimisteoreettinen ja psykodynaaminen

malli käsittävät miehen yksilönä, joka on elämänkaaren vuorovaikutusten ja
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oppimisten tulos. Poika oppii vanhemmiltaan ja kohtaamiltaan yksilöiltä sen,

että hän on mies ja mitä häneltä miehenä odotetaan. Tämän oppimisen myötä

poika kasvaa ja kehittyy sellaiseksi mieheksi, millaista mallia hänelle näyte-

tään. Poika siis kehittyy ihmiskontaktien kautta ja erityisesti vuorovaikutukses-

sa äidin ja isän kanssa. (Virtanen 2004, 25-27.)

Sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna Grönfors (1994) näkee sosiaalisen

sukupuolen kulttuurisesti tuotettuna. Tällä tarkoitetaan niitä odotuksia ja toivei-

ta, joita miehelle tai naiselle asetetaan. Sosiaalinen sukupuoli eli käsitys itses-

tä miehenä, muotoutuu sosiaalisesti osana sosiaalistamisprosessia. Tämä

prosessi nähdään sukupolvelta toiselle siirtyvänä kulttuurisena tiedonsiirtona,

jolla etenkin tarkoitetaan arvoja, asenteita ja käyttäytymismalleja. (Grönfors

1994, 66, 71.)

4.2 Mieskulttuuri

Mieskulttuuriin voidaan ajatella kuuluvan miehen ajatukset, tunteet ja toiminta.

Mieskulttuurina voidaan pitää myös sitä, millä tavalla mies ajattelee, tuntee ja

kokee ja kuinka hän ilmaiseen tunteitaan ja ajatuksiaan. Mies ja nainen koh-

taavat ja kokevat maailman eri tavalla. Mies toimii ja ajattelee miehelle omi-

naisella tavalla ja usein tämä tapa on erilainen kuin naisella. Yhteiskunnallis-

ten muutosten myötä 1900-luvun loppupuolella ryhdyttiin tarkastelemaan

miestä ja miehen elämää omana kulttuurisena ilmiönään. Miehestä syntyi tie-

teellisen tarkastelun kohde. Tällainen samainen tarkastelu naisten kohdalla

alkoi jo yli sata vuotta sitten. Syntyi muun muassa naisten vapautusliike. Vielä

1900-luvulla kukaan ei oikein tiedostanut sitä, että miesasialiikkeitä tai miehen

oikeuksia puolustavaa toimintaa saatettaisiin tarvita tulevaisuudessa. Luotet-

tiin ikiaikaisiin etuoikeuksiin, vaikka maailma muuttui. Uudessa aikakaudessa

tasa-arvokehityksen kautta jotkut miehen ominaisuudet ja toimintamallit ovat-

kin saaneet negatiivisen sävyn. Mies ja maskuliinisuus saatetaan mahdollises-

ti nähdä naista, lasta, yhteiskuntaa tai turvallisuutta uhkaavana. Virtanen tuo

esille miehen olemukseen liittyviä ongelmia, jotka ovat usein myös arvioinnin

kohteena keskusteluissa. Mutta samalla hän painottaa sitä, että mieheyteen

liittyy paljon hyvääkin. (Virtanen 2004, 31-32.)
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Mieskulttuuriin suuntautuneita järjestöjä ja liikkeitä on perustettu miehiä var-

ten. Miestutkimuksen yksiköitä on yliopistoissa ja korkeakouluissa. Suomessa

tasa-arvoasiain neuvottelukunta asetti miesjaoston vuonna 2001, joka käsitte-

lee nimenomaan miehiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä. Tehtävänä on myös

herättää miespoliittista keskustelua. Miessakit ry on kansalais- ja asiantuntija-

järjestö, jonka tehtävänä on myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen miesten

näkökulmasta. Miessakit ry:n toimintamuotona ovat miesryhmätoiminta sekä

Lyömätön Linja -toiminnan ylläpitäminen. Lyömätön linja pyrkii auttamaan niitä

miehiä, jotka haluavat eroon väkivallasta läheissuhteissaan. Samoin myös

White Ribbon -järjestön toiminnan periaatteet liittyvät miesten harjoittaman

väkivallan lopettamiseen. (Virtanen 2004, 32-33.)

Mieskulttuuri voidaan jakaa kolmeen erilaiseen ryhmään, joiden välillä ei kui-

tenkaan ole selkeitä rajoja. Ne miehet, jotka ovat tietoisia miesryhmistä ja

miestutkimuksista ja joiden tavoitteena on oman olemuksen analyyttinen lä-

hestyminen sekä rooli- ja toimintamallien kehittäminen, muodostavat ensim-

mäisen ryhmän. Toiseen ryhmään kuuluvat ne miehet, jotka ovat menestyviä,

niin sanottuja uusmiehiä, jotka elävät ajan trendeissä. Suurin osa miehistä

muodostaa kolmannen ryhmän. Ryhmään kuuluu joukko tavallisia miehiä, joil-

la on selkeä ja perinteinen käsitys naisen ja miehen rooleista ja tehtävänjaos-

ta. Nämä miehet nauttivat vielä tuosta maskuliinisesta johtoasemastaan. (Vir-

tanen 2004, 36.)

4.3 Isyys ja sen muutokset

Haluamme tässä luvussa tarkastella isyyttä ja sen muuttumista mieskulttuurin

yhteydessä. Tutkimuksen kannalta näemme isyyden huomionarvoiseksi, kos-

ka Ruuskan (2006) kokemuksen mukaan suurimmalla osalla Mobilen mies-

asiakkaista on lapsia joko omassa perheessä tai he ovat etävanhempia.

Huttunen (2000) erittelee kolme erilaista näkökulmaa isyydestä: biologinen,

sosiaalinen (juridinen) sekä psykologinen. Biologisella määritelmällä tarkoite-

taan perimän antamista. Sosiaalinen isä -käsitteen mukaan isän ajatellaan

olevan se, jonka ympäristö ajattelee ja mieltää lapsen isäksi. Samalla hän on
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lapsen juridinen eli laillinen huoltaja. Psykologisella isällä kuvataan isää lap-

sen näkökulmasta. Lapsella on isään vahva tunneside ja vuorovaikutus hei-

dän välillään on hyvin kokonaisvaltaista. (Huttunen 2000, 37.)

KUVIO 1. Suomalaisen isyyden muutokset Huttusta (1999) mukaillen

Huttusen (1999) mukaan perinteisellä isyydellä tarkoitetaan juuri sitä mallia,

jonka erityisesti keski-ikäiset suomalaiset ajattelevat olevan juuri sitä oikeaa,

normaalia isyyttä. Huttunen on sitä mieltä, että tämä malli ei ole edes sallinut

miehelle sitä hoivaavaa isyyttä ja vanhemmuutta. Mieskulttuuri on ohjannut

isiä perheen toimeentulon ja elannon hankkimiseen, mutta sen syvällisem-

män, tunnepohjaisemman tason ei ole katsottu kuuluvan isyyteen. Chodorow

(1978) toteaa, että ei perinteinen naiskulttuurikaan ole antanut hoivaavalle

isyydelle tilaa. Huttunen toteaakin, että sukupuolijärjestelmä kokonaisuudes-

saan, niin mies- kuin naiskulttuurikin ovat poissulkeneet miehiltä tilaisuuden

hoivaavaan isyyteen. (Huttunen 1999, 171-172.)

Kuviosta 1 on nähtävissä isänä oleminen ja perinteinen isä-mallin jakautumi-

nen kahteen. Samalla kun ilman psykologista isää kasvavien määrä kasvaa,

jolla tarkoitetaan ohenevaa isyyttä, niin samalla yhä useammat nuoret määrit-

televät isyyttä uudelleen, antaen sille tasa-arvoisemman merkityksen. Tämä

viimeksi mainittu on vahvistuvaa isyyttä. Kumpikin suuntaus järisyttävät sodan

jälkeistä isyyden kuvaa, sillä molemmat ovat kaukana vanhasta, perinteisestä

käsityksestä. (Huttunen 1999, 178.)

PERINTEINEN ISYYS
– Elannon hankkija

– Perheenpää

OHENEVA ISYYS VAHVISTUVA ISYYS

AITO ISÄTTÖMYYS
– Yksinhuoltajuus

AIKUISTUMATON ISYYS
– Ikuiset pojat isinä

AVUSTAVA ISYYS
– Vuorovaikutus
– Apuna äidille

UUSI ISYYS
– Hoiva, vastuu
– Sitoutuminen
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Huttunen käyttää käsitettä urbaani yksinhuoltajuus. Tällä hän tarkoittaa tilan-

netta, jossa äiti elää lasten kanssa kaupunkilähiössä siinä mielessä yksin, että

sosiaalisen verkoston tuki ja omat voimavarat ovat vähäiset. Isän osuus äidin

ja lasten arjessa on hyvin marginaalinen. Ero sodanjälkeiseen leskiäitiyksin-

huoltajiin saattaa olla melkoinen, kun pohditaan agraariyhteisön äidille anta-

maa sosiaalista tukea, huolimatta taloudellisesti heikosta tilanteesta. Toinen

ohenevan isyyden suuntaus on aikuistumaton isyys. Huttunen tarkoittaa tällä

niitä miehiä, jotka eivät kykene tai halua ottaa vastuuta toisesta ihmisestä.

Huttunen näkee tähän monia eri syitä. Miehillä saattaa olla elämänkaaren siir-

tymäongelma, millä tarkoitetaan miehen kamppailua löytää itsestään toisen

huomioon ottamiseen liittyviä ominaisuuksia. Jotkut miehet taas näkevät työlle

ja harrastuksille omistautumisen tärkeämpänä kuin lapsille. Tätä kutsutaan

moderniksi individualismiksi. Kyse voi myös Huttusen mukaan olla uusavutto-

muudesta. Näiden miesten isyys on ikään kuin hukassa. Tällöin isä ei saa olla

perinteinen eikä osallistuvakaan. (Huttunen 1999, 180-181.)

Avustavan ja osallistuvan isän katsotaan jalkautuneen 1960-luvulta alkanees-

ta naiskulttuurin käymistilasta. Nais- ja tasa-arvoliikkeet alkoivat kyseenalais-

taa kotiäitiyteen liittyvää kulttuuria ja myöhemmin naisten ansiotyön ja kotitöi-

den käytäntöä. Alkoi syntyä paineita miehen roolin muuttumiselle. Pyrkimyk-

senä oli tehdä isästä yhtiökumppani työssäkäyville naisille. Tästä seurauksena

syntyi isä, josta käytetään nimitystä avustava isä. Tämän isän roolissa vas-

tuullinen vanhemmuus jää kuitenkin äidille, mutta isä voi olla äidin apulainen,

kaveri ja lisävoimavara. Avustava mies mieltää kotona tehtävät työt edelleen

äidin tehtäviksi, joita hän tekee kun pyydetään. (Huttunen 1999, 182-183.)

Pleck (1989) näkee uuden isän ”new father” uudenlaiseen, lapsilleen lähei-

sempään suhteeseen pyrkivänä isänä. Huttunen (1999) on sitä mieltä, että

uusi isyys nähdään enemmänkin moderniksi miesnäkökannaksi kuin isyyden

luokaksi. Yhdeksi tärkeäksi piirteeksi Huttunen näkee jaetun vanhemmuuden

osana uutta isyyttä. Jaetussa vanhemmuudessa vanhemmuus nähdään hoi-

vatyönä, jossa sekä isä että äiti ovat mukana jakaen sitä. Sitoutuneisuus van-

hemmuuteen, mahdollinen koti-isyys, aito kiinnostus lapsista sekä kodin ja

lasten hoitoon tarvittavien tietojen ja taitojen hallitseminen nähdään kuuluvan

uuden isän vanhemmuuteen. (Huttunen 1999, 185-187.) Badinterin (1993)
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mukaan uudessa isyydessä murretaan patriarkaalisia kovia arvoja ja miehelle

annetaan lupa olla kokonainen. Miehen ei pidä kieltää osaa inhimillisyydes-

tään, vaan hän saa kohdata lapsensa tukeutumalla naisellisen identiteetin piir-

teisiin. (Majasaari 1999, 14.)

Isän roolilla vanhempana on vaikutus lastensa käyttäytymiseen ja myös asen-

noitumiseen väkivallan suhteen. Antropologisten tutkimusten mukaan isän

osallisuudella kodin tehtäviin ja kasvatukseen on vaikuttava yhteys siihen, mil-

lainen asennoituminen perhekulttuurissa on väkivaltaisuuteen. Jos isän osalli-

suus on vähäistä tai puuttuu kokonaan, voi kulttuuri olla väkivaltaisempi ver-

rattuna tilanteeseen, jossa isä osallistuu aktiivisesti perheen toimintaan.

(Grönfors 1994, 69-70.)

Virtanen (2004) näkee isän lapsille tärkeänä, vaikkei hänellä olisikaan niin pal-

jon aikaa lapsille kuin äidillä. Parhaimmillaan isä nähdään turvallisena, huoleh-

tivana, viisaana ja voimakkaana hahmona. Virtasen mukaan sellainenkin isä,

joka on kiireinen, voi olla turvallinen. Lapsen lojaali rakkaus omaa isää koh-

taan on useimmiten niin suurta, että lapsi saattaa jättää huomioimatta isän

suuretkin puutteet tai laiminlyönnit isänä olemisessa, mutta lapsen on kuiten-

kin vaikea ymmärtää ja käsitellä isän mahdollista väkivaltaisuutta ja kontrol-

loimattomia aggression purkauksia. Tällaiset kokemukset jättävät aina jäljen

lapsen muistoihin ja ajatuksiin. (Virtanen 2004, 94-95.)

5 MIES VÄKIVALLAN KÄYTTÄJÄNÄ PARISUHTEESSA

Miesten väkivallan kohteet, ilmenemismuodot, tavat, laajuus ja esiintyvyys

vaihtelevat. Miehet voivat olla väkivaltaisia naisille, tytöille, pojille, lapsille, toi-

silleen, eläimille, elämälle tai itselleen. Kun haetaan ymmärrystä ja jäsennystä

miesten väkivallan valtavaan kirjoon, on ehkä parempi puhua miesten väkival-

lan eri muodoista kuin väkivallan miehisyydestä. Miesten naisiin kohdistama

väkivalta on hyvin yleistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki miehet ovat

toistuvasti väkivaltaisia naisiaan kohtaan yhteiskunnassamme. Miesten naisiin

kohdistama väkivalta on kuitenkin jatkuvasti läsnä jossain määrin, sillä useissa
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tutkimuksissa on todettu kodin olevan miehelle turvallisin paikka, mutta naisel-

le taas vähiten turvallisin. (Hearn 1999, 238-239.)

5.1 Sukupuolistunut väkivalta

Vasta 1990-luvulla on ajateltu avoimesti, että sukupuolella ja väkivallalla on

yhteys. Ronkainen (1998) esittää oman näkemyksensä sukupuolen ja väkival-

lan yhteydestä. Termillä sukupuolistunut väkivalta Ronkainen viittaa eri ilmiöi-

hin. Se voi olla puolisoon, naiseen tai lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, vanhus-

ten kaltoinkohtelua, seksuaalista väkivaltaa ja niin edelleen. Ajatuksena kui-

tenkin on, että väkivalta, sukupuoli ja seksuaalisuus liittyvät toisiinsa. Suku-

puolistunut väkivalta -termi liitetään usein vain miesten naisiin kohdistamaan

väkivaltaan. Jokisen mielestä sukupuolistuneella väkivallalla tarkoitetaan kui-

tenkin myös miehen mieheen kohdistamaa väkivaltaa. Jokinen itse käyttäisi

sukupuolistuneesta väkivallasta mieluummin termiä miesten väkivalta. Tällä

termillä Jokinen tarkoittaa miesten tekemää, miehisiin yhteiskunnallisiin raken-

teisiin, mieskulttuuriin ja kulttuuriseen miehisyyteen liittyvää väkivaltaa. Tämän

väkivallan kohteena ovat miehet, naiset, lapset, ympäristö tai miestekijät itse.

Jokinen toteaa, että miesten väkivalta on miehisyyteen liittyvää väkivaltaa ja

tämän vuoksi kysymys on Ronkaisen edellä mainitusta sukupuolistuneesta

väkivallasta. (Jokinen 2000, 25-27.)

Oikeustilastollisen vuosikirjan (1999) mukaan yhdeksässä kymmenestä tapa-

uksesta väkivallan tekijänä on mies. Tämä käy ilmi poliisin tietoon tulleista vä-

kivaltarikoksista. Vangeista Suomessa 95 prosenttia on miehiä. (Jokinen

2000, 20.) Heiskasen ja Piispan (1998) mukaan lähes aina perheessä tapah-

tuvan väkivallan tekijänä on mies, joka käyttää fyysistä väkivaltaa naiseen ja

lapseen. Naisen turvallisuus 1997-tutkimus osoittaa, että neljä kymmenestä

naisesta on joskus joutunut miehen käyttämän väkivallan tai sillä uhkailun

kohteeksi. (Heiskanen & Piispa 1998, 11, 58.) Hearn (1996) muistuttaa, ettei

kysymys ole suinkaan suomalaisten miesten poikkeuksellisesta taipumukses-

ta väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Tämä ilmiö tunnetaan ja tiedetään jokai-

sessa kulttuurissa. Hearnin mukaan eri maissa toteutetuista tutkimuksista käy
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ilmi, että naiseen kohdistuvan väkivallan tekijänä on useimmiten mies, jolla on

naiseen seksuaalinen tai läheinen suhde. (Jokinen 2000, 20.)

Miesten naisiin kohdistaman väkivallan ymmärryksen tueksi on Hearnin

(1999) mukaan tarpeellista tarkastella ongelmaa myös yhteiskunnan historial-

lisessa viitekehyksessä. Tämä on oleellista, jotta huomataan, kuinka yksilöt ja

instituutiot ovat hyväksyneet, normaalistaneet ja sivuuttaneet osan väkivaltai-

sesta toiminnasta. (Hearn 1999, 245.) Väkivalta on siis ilmiönä organisoitunut

ja yhteiskunnallistunut ja sillä on pitkä historiallinen tausta. Väkivaltaan ei siis

syyllisty ainoastaan yksittäiset miehet. Historiallisesti tarkasteltuna, miehet

ovat joutuneet käymään heimosotia, kylätappeluita ja maailmansotia. Miesten

on täytynyt suojella naisiaan, lapsiaan ja maataan vihollisilta. Miehenä olemi-

seen on siis kautta aikain kuulunut väkivalta. Jokinen toteaa, että nykyäänkin

väkivalta osittain kuuluu järjestäytyneiden moottoripyöräjengien ja rikollisjär-

jestöjen toimintaan. Myös valtio on tehnyt väkivallasta niin sanotusti organisoi-

tuneen ilmiön ja laillistanut sen joihinkin instituutioihin, jotka ovat suurimmalta

osin miesten käsissä. Tällaisia instituutioita ovat esimerkiksi armeija ja poliisi-

voimat, joiden käytössä väkivalta on oikeutettua. (Jokinen 2000, 21.)

5.2 Parisuhdeväkivalta – mies vallan väärinkäyttäjänä

Väkivalta on vallan väärinkäyttöä, jonka avulla väkivallan käyttäjä kontrolloi

toista ihmistä: ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä (Kenelle lyönnit kuuluvat? -

opas 2005, 13). Nyqvistin näkemys on, että väkivalta näyttäytyy yhtenä toimin-

takeinona päästä kohti haluttuja tavoitteita. Väkivaltaisen käyttäytymisen avul-

la miehet usein pyrkivät ottamaan vallan omiin käsiinsä, saamaan tahtonsa

läpi tai palauttamaan menetetyn itsekunnioituksensa. Kaufman (1994) esittää

mielestämme mielenkiintoisen ajatuksen siitä, että miehet mielellään nauttivat

vallankäyttömahdollisuuksistaan ja myös monista etuoikeuksistaan, koska

ovat miehiä. Mutta Kaufmanin mukaan toisaalta tällainen vallanrakentuminen

saattaa johtaa myös miehen itsensä osalta kärsimykseen ja eristäytyneisyy-

teen. Kyseisellä kärsimysnäkökulmalla hän ei tarkoita, että se olisi verrattavis-

sa tai samaistettavissa naisen kokemaan alistamiseen. Kaufmanin mukaan
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tämä kärsimysnäkökulma on kuitenkin yksi keino ymmärtää paremmin miehen

luonnetta vallankäyttäjänä. (Nyqvist 2001, 31-32.)

Kuviossa 2 Hautamäki (1997) jakaa parisuhteessa tapahtuvan vallankäytön

tiedostettuun ja tiedostomattomaan. Tiedostettu vallankäyttö on tavoitteellista

ja tietoista, kun taas tiedostomattomassa vallankäytössä tekijä ei itse ymmärrä

sitä vallankäytöksi. Tiedostomaton vallankäyttö ei kovin usein johda väkival-

taan, jos parisuhteessa kummatkin osapuolet osaavat kertoa tunteistaan ja

keskustella asioista sekä konfliktitilanteista. Tiedostettu vallankäyttö taas joh-

taa melko usein parisuhdeväkivaltaan. Tekijä turvautuu tiedostettuun ja vääris-

tyneeseen vallankäyttöön, kun hän kokee vallankäytön olevan viimeinen keino

tavoitteidensa saavuttamiseksi. Usein tilanteeseen liittyy myös riippuvuus

kumppanista ja pelko kumppanin menettämisestä, jolloin tekijä haluaa säilyt-

tää vallan perheessä, vaikka väkisin, jos ei muuten. Hautamäki on kuvannut

väkivallan syntyä ja mahdollista etenemistä parisuhteessa kuviossa 2 esiinty-

vän kolmion avulla, jossa on neljä eri tasoa. (Hautamäki 1997, 28-29.)

KUVIO 2. Vallan kolmio Hautamäkeä mukaillen (1997)

Parisuhdeväkivalta

Taistelukenttä vallasta

Tiedostamaton val-
lankäyttö

Vallankäytön
perustaso
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Vallankäytön perustasossa parisuhteen vallankäyttö on normaalia ja jakautuu

molempien sukupuolien kesken. Parisuhteessa keskustellaan avoimesti ja

ristiriitatilanteet selvitetään perinpohjaisesti puhumalla. Tiedostamattoman

vallankäytön alueella mies päätyy tilanteeseen, jossa on riippuvainen kump-

panistaan ja käyttää tiedostamattomasti valtaa esimerkiksi sitomalla kump-

paninsa kotiin tekemään kotitaloustöitä. Tällä tavoin mies kontrolloi tiedosta-

mattomasti puolisoaan. (Hautamäki 1997, 29-30.)

Vallan taistelukentässä syntyy miehen ja naisen välinen valtataistelu ja mie-

hen valta alkaa murtua, jos puoliso vaatii oikeuksiaan. Puoliso voi myös luo-

pua oikeuksistaan ja alistua tilanteeseen, jolloin tilanne ei kärjisty. (Hautamäki

1997, 30.) Erilaiset käsitykset miehen ja naisen asemasta, oikeuksista ja va-

paudesta parisuhteessa muuttavat aina jossain määrin parisuhteen dynamiik-

kaa (Flinck 2006, 60). Valtataistelussa kumppanit taistelevat vastuusta, roolis-

ta ja vallankäytöstä parisuhteessa. Miehellä voi olla pelko kumppaninsa me-

nettämisestä, jos hän ei käyttäydy miehen toivomalla tavalla. Tilanne on

käännekohdassa: mies pitää kiinni vallasta tai luopuu siitä, jolloin on mahdol-

lista palata takaisin vallankäytön perustasolle. Harkittu ja tiedostettu vallasta

kiinnipitäminen saattaa johtaa parisuhdeväkivaltaan. (Hautamäki 1997, 30.)

Mies usein kokee joutuneensa sanallisessa riidassa naisen ja seinän väliin,

jolloin mies saattaa ajatella, ettei hänellä ole mitään muuta keinoa kuin käyttää

fyysistä väkivaltaa (Kapanen 2005, 80). Mies ottaa käyttöön yhä kovemmat

otteet vallan tavoittamiseksi ja samalla myös kumppaninsa alistamiseksi. Tällä

tavoin mies haluaa pitää kiinni kumppanistaan. Parisuhdeväkivalta kuvion 2

yläosassa esittää väkivallan ilmenemistä eri muodoissa. Kolmion kärki kertoo

tilanteesta, jossa kuolee suhde, nainen tai mies. (Hautamäki 1997, 30.)

Hautamäki (1997) toteaa jokaisen parisuhteen sijoittuvan johonkin kohtaan

kuvion 2 kolmiota. Tämä kolmio ei kuitenkaan kuvaa missään tapauksessa

väistämätöntä kehitystä kohti väkivaltaa eli kolmion kärkeä. Kolmiossa voi-

daan edetä ylöspäin, mutta aina on mahdollista tulla myös alaspäin takaisin

perustasolle. Helpointa laskeutuminen on kuitenkin mahdollisimman aikaises-

sa vaiheessa. Kolmion kärjen kapeneminen kertoo konfliktitilanteiden ratkai-

sumahdollisuuksien vähenemisestä sen myötä mitä korkeammalle kolmiossa

edetään. (Hautamäki 1997, 31.)
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5.3 Väkivallan kierre

Väkivalta perheessä kulkee useimmiten kehää, jossa arki, ristiriidat, niiden

purkautuminen, hyvittely ja ”uusi alku” vuorottelevat. Kehä voi kiertää alkuun

hyvin hitaasti ja ristiriitojen purkautuminen on hyvin yksilöllistä, ja ne purkautu-

vat eri tavoilla parisuhteissa. Prosessin näkökulmasta väkivalta voi alkaa kuin

varkain, kuten tekemisten ja sanomisten väheksynnällä ja mitätöimisellä.

(Huhtalo, Kuhanen, Pyykkö 2003, 17.)

Naisiin kohdistuva pari- ja lähisuhdeväkivalta (2002) teoksessa esitellään pa-

risuhteen väkivallan sykliä teoksesta From the Dark to Light (1995). Tämän

selitysmallin mukaan väkivalta etenee parisuhteessa tiettyjä syklin vaiheita

noudattaen. Useimmiten räjähdystä eli väkivallan käyttöä seuraa väistämättä

tilanne, jossa nainen tuntee itsensä epätoivoiseksi ja nöyryytetyksi. Myös pel-

ko ja kipu ovat läsnä. Tästä seuraa kieltäminen. Tilanteen jälkeen mies vähät-

telee ja puolustelee käyttäytymistään ja hakee oikeutusta teolleen. Usein nai-

nen alkaa syyttää tämän jälkeen itseään ja mahdollisesti mielessä pyörii aja-

tus omasta syyllisyydestä. Nainen voi ajatella, että tilanne oli hänen syytään.

(Väkivallan sykli 2002, kalvopohja 20.)

Tämän jälkeen voi kuitenkin alkaa kuherruskuukausi ilmapiiri. Mies pyytelee

puolisoltaan anteeksi ja kertoo kuinka paljon hän tätä rakastaa. Mies vannoo,

ettei väkivaltaa tapahdu enää koskaan. Naisesta alkaa tulla toiveikas ja hän

tuntee olevansa haluttu ja rakastettu ja hänellä on tunne tilanteen hallinnasta.

Tämän jälkeen jännitys kuitenkin saattaa kasvaa ja lisääntyä ja miehen käyt-

täytymisessä alkaa olla vihan ja uhan piirteitä. Tästä seurauksena on väistä-

mättä se, että nainen alkaa jälleen pelätä ja se voi johtaa jälleen uuteen väki-

vallan hyökkäykseen. (Väkivallan sykli 2002, kalvopohja 20.)

Kierteestä puhuttaessa, näemme väkivallan myös sukupolvelta toiselle kulke-

vana kierteenä. Jaana Haapasalo (1999) itse toimittamassaan teoksessa Vä-

kivallan kierre pohtii lapsuuden traumojen toistuvuutta aikuisuudessa väkival-

taisena parisuhteena. Teoksessa kerrotusta lastensuojelun asiakasperheissä
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tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että 24 äidistä, jotka olivat omassa lapsuu-

dessaan kokeneet pahoinpitelyä, 23 oli ollut väkivaltaisissa parisuhteissa ai-

kuisiällä. Tutkimuksen aineiston antama käsitys ylisukupolvisesta väkivallan

kierteestä ja sen vaikutuksista on yhdensuuntainen niiden mallien kanssa,

joiden mukaan niillä ihmisillä, joilla on traumaattisia kokemuksia, on taipumus

toistaa tätä koettua traumaa myöhemmin elämässään jossain muodossa. Van

Der Kolk (1987) näkee traumaattisen kokemuksen voivan aiheuttaa traumape-

räisiä stressireaktioita. Nämä voivat hänen mukaansa tulla esille erilaisina ak-

tivaatio-oireina, välttämisenä sekä ulospäinsuuntautuvina uudelleenkoke-

misoireina. (Haapasalo 1999, 60,67.)

5.4 Väkivallan ylisukupolvisuus – isältä pojalle opittu malli

Moni väkivaltaa käyttäneistä miehistä kertoo lapsuudessa tehneen päätöksen,

ettei aio toimia samalla tavalla kuin oma isä, joka käytti väkivaltaa (Jolkkonen

& Varjonen 2002, 20). Piispan (2006) mukaan lapsuuden väkivallan kokemuk-

silla on yhteyttä aikuisena parisuhteessa tapahtuvaan väkivaltaan (Piispa

2006, 78). Väkivaltaa käyttävän taustalta ei aina kuitenkaan ole löydettävissä

kokemusta fyysisestä väkivallasta lapsuudessa. Lapsiin ei ainoastaan vaikuta

heidän vanhempiensa toiminta. Samasta perheestä olevat lapset saattavat

kohdata ristiriitoja poikkeavilla tavoilla. Lapset saavat siis vaikutteita muiltakin

ihmisiltä kuin ainoastaan omilta vanhemmiltaan. Se, millaista lapsen muu kuin

väkivaltaa sisältävä vuorovaikutus on ollut, vaikuttaa hyvin pitkälti siihen siir-

tyykö väkivalta seuraavalle sukupolvelle. (Jolkkonen & Varjonen 2002, 20.)

Väkivaltaisen käyttäytymisen ymmärtämiseksi tunneilmasto lapsuuden per-

heessä ja vuorovaikutuksen huomioon ottaminen ovat erityisen tärkeitä. Omi-

en vanhempien tottumus käydä läpi erimielisyyksiä ja ristiriitatilanteita ovat

lapsen mukana kokemuksena ja vaikuttuvat tällä tavoin tämän omaan parisuh-

teeseen. Vanhemman jatkuva fyysinen tai henkinen väkivalta vaikuttaa lapsen

turvallisuuteen tuhoamalla sitä. Tämä turvallisuus saattaa korvautua pelolla ja

varautuneisuudella. Jolkkonen ja Varjonen näkevät vaikeudella kohdata ulkoi-

sia ja sisäisiä ristiriitoja yhteyden traditionaalisen miehen rooliin liittyvien arvo-
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jen, asenteiden, itsearvostuksen sekä tunteiden ilmaisun tavan välillä. (Jolk-

konen & Varjonen 2002, 22-23.)

Yksi näkökulma väkivallan perimään on sosiaalisen oppimisen malli, joka ko-

rostaa väkivaltaisen ongelmaratkaisun oppimista lähiympäristöstä. Mallin mu-

kaan väkivaltainen käyttäytyminen opitaan perheessä. (Heiskanen & Piispa-

lainen 1998, 60-61.) Huhtalon ja muiden (2003) mukaan ajatus siitä, että väki-

valta siirtyy seuraavalle sukupolvelle mallioppimisen myötä, on kuitenkin liian

yksinkertainen. Heidän mukaansa väkivallan siirtymisessä on kyse pakon ai-

heuttamasta seurauksesta, ympäristön reagoinnista ja mallioppimisesta ja

niiden kaikkien summasta. Myös heidän mukaansa väkivallan tunneilmastos-

sa elämisellä on vaikutusta vuorovaikutukseen, sosiaalistumiseen ja oppimi-

seen. Valtaosa väkivallan vaikutuksista siirtyy lapselle tiedostamattomina ar-

voina, asenteina ja rooliodotuksina. (Huhtalo, Kuhanen & Pyykkö 2003, 22-

23.)

Huhtalo ja muut arvelevat väkivaltaa käyttävien miesten taustalta löytyvän

vahva kokemus siitä, että joku on väkivaltaisin keinoin saavuttanut jotain ta-

voittelemisen arvoista. Tällainen saattaa olla esimerkiksi arvovallan, kunnioi-

tuksen, ihailun taikka hallinnantunteen saavuttaminen. Kun ihminen myö-

hemmin elämässä kohtaa tilanteen, jossa on tunne hallinnan menetyksestä ja

häpeästä, taistele tai pakene -toimintamalli saattaa saada väkivaltaisen muo-

don. Kerran ratkaisuksi valittu väkivallan käyttö syntyy helposti rutiininomai-

seksi. (Huhtalo, Kuhanen ja Pyykkö 2003, 23.) Jolkkosen ja Varjosen (2002)

mukaan monien on vaikea hyväksyä ja tiedostaa omien lasten kokeman väki-

vallan vaikutuspiirin aiheuttama vääryys ja kipu. Monen kohdalla lapsen ase-

maan eläytyminen on kuitenkin käynnistänyt oman väkivaltaisuuden käsitte-

lyn, kun on merkittävällä tavalla ymmärtänyt oman lapsuuden kokemuksia.

(Jolkkonen & Varjonen 2001, 27.)

5.5 Miesten puhetta väkivallasta

Partanen, Kapanen, Ajo ja Grönroos ovat tutkineet erilaisista näkökulmista

parisuhdeväkivaltaa käyttäneiden miesasiakkaiden puhetta Vaihtoehto väki-
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vallalle -ohjelman ryhmissä (Holma & Wahlström 2005, 5). Partasen (2005)

mukaan suurimpana erona miesten välisessä ja naisiin kohdistuvassa väkival-

lassa on se, että naisiin kohdistuneesta väkivallasta puhuttaessa miesasiak-

kaat eivät suuremmin selittäneet väkivaltaista käytöstään. Usein väkivaltaisen

käyttäytymisen syyksi näytti riittävän se, että nainen on toiminnallaan saanut

miehen ärsyyntymään. Naisiin kohdistuva väkivalta näyttäytyi miesten ryhmän

puheissa luonnollisena ja itsestään selvänä, jolloin siihen ei tarvinnut hakea

oikeutusta ryhmän keskuudesta. Partasen tutkimuksessa nousi myös esille

se, että miehet kokivat oikeudekseen määritellä parisuhteessa olemisen rajat,

jolloin kyseisten rajojen ylittäminen tuntui antavan miehille oikeutuksen ran-

gaista naista. (Partanen 2005, 52-53, 68.) Siltala (1994) kertoo miesten pyrki-

myksestä kohdata toiset ihmiset omilla ehdoillaan, ja hän kuvaakin miesten

yritystä muuttaa ihmissuhteet kojelaudaksi (Kapanen 2005, 88).

Kapanen toteaa useimmilla ryhmän miehistä olleen kuitenkin periaatteena se,

ettei lyö naista. Miesten puheessa naista lyömätön ja suojeleva mies näyttäy-

tyi kulttuurisesti arvostettuna. Tämä on taas ristiriidassa sen asian kanssa,

että joissain tapauksissa naisiin kohdistuva väkivalta on perinteisesti nähty

miehen oikeutena kurittaa naista. Miesasiakkaiden puheessa naisiin kohdistu-

va väkivalta ilmeni siis samanaikaisesti kiellettynä ja hiljaisesti hyväksyttynä.

Kyseistä ristiriitaa miesten on vaikea hallita oman minäkuvansa kannalta. (Ka-

panen 2005, 72, 87.) Ajo ja Grönroos (2005) kertovat miesten hakevan selitys-

tä ja ymmärrystä väkivaltaiselle käyttäytymiselleen oman riittämättömyytensä,

kontrolloimattomuutensa ja ahdistetuksi tulemisen kautta. Syitä haettiin myös

tilanteeseen ajautumisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen luonnollisuuden

kautta. Miesten vastuunotto teostaan vaihteli näiden puhetapojen välillä vas-

tuun kantamisesta sen täydelliseen siirtämiseen. (Ajo & Grönroos 2005, 90.)

6 PARISUHDEVÄKIVALTA KRIISINÄ MIEHEN NÄKÖKULMASTA

Kriisillä tarkoitetaan yllättävää ja odottamatonta tapahtumaa, jossa yksilön

omat selviytymiskeinot eivät riitä. Tästä seuraa tilanne, jossa yksilö kokee hal-

linnantunteen menettämistä ja olemassa olevien selviytymiskeinojen riittämät-

tömyyttä. Olennaista kriisistä selviytymisessä on se, että asiasta voi puhua.
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Puhumisen ohella erilainen toiminta, mielikuvat ja ajatukset voivat auttaa toi-

pumisessa ja kriisin särkemän itseluottamuksen kokoamisessa ja selviytymi-

sessä. Tapahtuessaan, väkivalta parisuhteessa on aina shokki, jolloin tilanne

on olemassa olevien selviytymiskeinojen näkökulmasta hallitsematon ja ylit-

sepääsemätön. Tästä seuraa useimmiten tunne ja kokemus hallinnan puut-

teesta, haavoittuvuudesta ja avuttomuudesta. (Huhtalo, Kuhanen & Pyykkö

2003, 20.)

Vaikka miehen naiseen kohdistama väkivalta olisi ollut parisuhteessa läsnä

kauan, kun se tulee julki, se merkitsee aina kriisiä. Kriisi antaa mahdollisuuden

uudenlaiselle, avoimemmalle käsittelylle asiasta, joka on saattanut olla pitkään

jatkunut, vaikea salaisuus perheen sisällä – tabu, josta ei puhuta. Akuutin krii-

sityön periaatteisiin parisuhdeväkivallan hoidossa kuuluu se, että mieheen

ollaan yhteydessä parin päivän kuluttua siitä, kun asia on tullut julki, esimer-

kiksi silloin, kun äiti ja lapset ovat lähteneet turvaan kodin ulkopuolelle. Pa-

hoinpitelystä on pyrkimys tehdä avoin ja näkyvä sekä samalla on mahdolli-

suus edistää jatkotyöskentelyä miehen kanssa. (Holma, Laitila, Wahlström &

Sveins 2005, 33.)

Heiskanen (1994) näkee kriisin myös mahdollisuutena. Kriisi tuo pintaan hyvin

voimakkaita tunteita ja uusia näkökantoja, jotka saattavat kumota aikaisemmat

käsitykset. Yksilö voi täten muuttua hyvin nopeasti akuutin kriisin jälkeen. Hä-

nen näkemyksensä mukaan kriisit voivat olla merkittävä osa yksilön elämää ja

niiden kautta ihminen voi kyetä löytämään oman elämänsä tarkoituksen. (Hau-

tamäki 1997, 70.)

6.1 Kriisin vaiheet ja mieserityisyys

Ruuskan (2006) mukaan väkivalta parisuhteessa tarkoittaa aina kriisiä. Aikai-

semmin käytössä olleet keinot tilanteiden, toiminnan ja tunteiden hallintaan

ovat yhtäkkiä hukassa. Tilanne kriisiyttää hyvin voimakkaalla tavalla myös te-

kijän. Aikaisemmista oppimiskokemuksista ei löydy keinoja tilanteesta selviy-

tymiseen. Ruuskan mukaan tilanteessa on havaittavissa akuutin kriisin merk-
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kejä, vaikkeikaan samalla tavalla kuin onnettomuuden tai ulkopuolisen kata-

strofin uhatessa ihmisen turvallisuutta. (Ruuska 2006.)

Kriisin kohtaamisessa voidaan nähdä neljä eri vaihetta: shokkivaihe, reaktio-

vaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe. Shokkivaiheessa

yksilö ei välttämättä ymmärrä sitä, mitä juuri on tapahtunut. Hän saattaa jopa

kiistää kaiken tapahtuneen, eikä ihminen välttämättä kykene muistamaan

kaikkea tapahtunutta myöhemmin. Jotkut saattavat käyttäytyä omalle tyylilleen

täysin vieraalla tavalla. Tämä shokkivaihe kestää hetkestä muutamaan vuoro-

kauteen. (Huhtalo ym. 2003, 21.)

Shokkivaihetta seuraa reaktiovaihe. Reaktiovaiheelle tyypillistä on pyrkimys

tapahtuneen ymmärtämiseen. Yksilö etsii tapahtumille ja niiden osille syitä,

vastauksia ja selityksiä. Reaktiovaihe kestää yleensä muutamasta viikosta

muutamaan kuukauteen. Sen aikana yksilö alkaa ymmärtää tapahtuman sisäl-

lön ja merkityksen omalle elämälleen ja tapahtuneen kieltäminen vähenee.

Ruumiillinen oireilu reaktiovaiheessa, kuten ahdistuneisuus, masennus ja it-

kuisuus on tavallista. Yksilö saattaa tuntea myös syyllisyyttä tai vihaa. Hän

saattaa syyllistää toisia tai peittää omia tunteitaan. (Huhtalo ym. 2003, 21.)

Reaktiovaiheesta seuraava vaihe on käsittelyvaihe, jossa ihminen alkaa pik-

kuhiljaa hyväksyä sen mitä on tapahtunut. Shokkivaiheen oireisiin alkaa löytyä

hallinnan keinoja. Käsittelyvaihe kestää kuukausista vuosiin. Selvänä käsitte-

lyvaiheen merkkinä on se, etteivät ajatukset liiku enää niin paljon tapahtu-

neessa ja ne alkavat saada muotoa ja järjestäytyvät uudelleen. (Huhtalo ym.

2003, 21.)

Uudelleen suuntautumisen vaihe on kriisin viimeisin vaihe. Tässä ihminen on

pystynyt käsittelemään tapahtuman ja se ei enää säätele elämää. Kriisi on

muuttanut elämää. Parhaimmillaan ihminen on hyvin käsitellyn kriisin jälkeen

vahvempi ajatellen uusia koettelemuksia verrattuna aikaisempaan. Mikäli ih-

miselle on jäänyt kriisistä ja sen tapahtumista aukkoja, joita ei ole selvitetty,

voivat tietynlaiset tilanteet myöhemmin palauttaa kriisiin liittyvän ahdistuksen

takaisin. (Huhtalo ym. 2003, 21.)
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Nygvist (2004b) on pohtinut kriisitilanteiden mieserityisiä piirteitä. Hänen mu-

kaansa, jos pohdimme menetyksistä ja itsetunnon loukkauksista johtuneita

tilanteita, ne voivat mahdollisesti olla yhteydessä miesten sisäistämään mas-

kuliinisuuteen. Miehelle jokin tasapuolinen tilanne voi aiheuttaa subjektiivisena

kokemuksena hyvin paljon kipua, mikäli tilanne on erityisesti miehisyyttä louk-

kaava. Herkkiä tilanteita tältä kantilta katsottuna ovat kumppanin lähteminen

suhteesta, vastoinkäymiset työssä tai julkinen nolaaminen. Riittämättömyy-

teen ja heikkouteen liittyvät tunteet voivat muotoutua ylitsepääsemättömiksi,

jos traumaattisen psyykkisen kokemuksen lisäksi seurauksena on vahvuudelle

rakennetun miehisyyden kyseenalaistaminen. (Nyqvist 2004b, 14-15.)

6.2 Väkivallan seurauksia

Naiselle väkivaltatilanteista saattaa seurata fyysisiä vammoja, pelkoa, masen-

tuneisuutta ja jopa itsemurhayrityksiä. On hyvä kuitenkin muistaa, että myös

mies kärsii väkivaltaisesta käyttäytymisestään parisuhteessa. Miehelle aiheu-

tuu samantyyppisiä ongelmia kuin naisellekin. Lyötyään puolisoaan mies saat-

taa kokea pelkoa, stressiä, ahdistuneisuutta, surua ja kuten edellä jo mainit-

tiin, mies saattaa ajatella jopa itsemurhaa. Kumppanin lyöminen on miehelle ja

miehisyydelle kova henkinen kolaus ja mies häpeää tekoaan. Käyttäessään

väkivaltaa mies menettää paljon elämän eri osa-alueilla. Nämä menetykset

tuntuvat erityisesti itsetunnossa. Sen jälkeen, kun mies on käyttänyt väkival-

taa, on hänen vaikea saada myötätuntoa ja ymmärrystä itselleen. Mies on

tässä tilanteessa syytöksiä vastaanottavana osapuolena. (Hautamäki 1997,

36-38.)

Kun mies on käyttänyt väkivaltaa ja asia on tullut julkiseksi, on mahdollista,

että se leimaa miehen pitkäksi aikaa ja kestää kauan ennen kuin tilanne nor-

malisoituu. Väkivaltatilanteista seuraamukset voivat olla miehelle hyvin kohta-

lokkaat, vaikka mies kykenee voittamaan naisen fyysisesti. Miehestä saattaa-

kin tulla suuri häviäjä. On mahdollista, että mies menettää kodin, vaimon, lap-

set ja sukulaisten hyväksynnän. Mies saattaa joutua oikeudenkäyntiin ja tällä

tavoin seuraukset väkivaltatilanteesta jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. (Hau-

tamäki 1997, 37-38.)
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Tiedetään siis, että väkivallalla ja itsemurhilla on jonkinlainen yhteys. Erityises-

ti niiden naisten ja lapsien elämässä, jotka ovat tehneet itsemurhan, on taus-

talla usein ollut väkivaltaa. Itsemurhariski on kohonnut myös väkivaltaa käyt-

tävillä miehillä. On todettu, että etenkin väkivaltaisten suhteiden päättyminen

voi miesten kohdalla kääntää käytetyn väkivallan väkivallaksi itseään kohti.

(Huhtalo ym. 2003, 20.)

6.3 Kriisistä selviytyminen

Salli Saari (2003) käsittelee traumaattisen tapahtuman ominaisuuksia. Hänen

mukaansa traumaattisen tapahtuman piirteitä ovat tapahtumaan liittyvä ennus-

tamattomuus ja sen kontrolloimattomuus. Tapahtumat saattavat olla sellaisia,

että ne koettelevat ja jopa muuttavatkin omia arvoja elämässä. Saari painot-

taa, että yhdelläkin traumaattisella tapahtumalla voi olla laajat seuraukset ja

sen vuoksi kaikki voi muuttua. (Saari 2003, 22-27.)

Saari (2003) kirjoittaa ihmisten selviytymisen tukemisesta kriisitilanteessa.

Hänen mukaansa kriisityötä tehdessä tulee jatkuvasti arvioida uhrin selviyty-

miskykyä. Kriisin kohdanneelle tulee antaa vastuuta ja rohkaista häntä itse

tekemään ja toimimaan. Auttajan tulee kuitenkin olla tietoinen ja tunnistaa ne

tilanteet ja asiat, joita uhri ei itse kykene tekemään. Väkivallan kohteeksi jou-

tuneelle arkielämän tehtävistä tai joistakin erityistilanteiden tuomista haasteis-

ta selviäminen luo voimaa ja luottamusta itseen. (Saari 2003, 107.)

Lehtonen (1995) toteaa, että väkivaltaisesti käyttäytyvän tukeminen muutos-

prosessiin on erityisen tärkeää ja olennaista. Hänen mukaansa muutos on

mahdollista vain silloin, kun väkivallan tekijä ymmärtää tekonsa ja on motivoi-

tunut ja haluaa muutosta. Asioiden selvittäminen ja muuttuminen vaatii sekä

uhrin että väkivallan tekijän henkilökohtaista panostamista, kykyjä ja halua.

Terapia ei korjaa tilannetta, jos ihminen itse ei näe tarvetta muutokseen tär-

keänä. Lehtosen mukaan tämän tarpeen synnyttäminen väkivallan tekijässä

on tärkein ja eniten työtä vaativa osa-alue auttajan työssä. (Lehtonen 1995,
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204.) Muutoksesta miehen väkivaltaisessa käyttäytymisessä käsittelemme

tarkemmin kappaleessa seitsemän.

Kun kriisitilanne pystytään kohtaamaan oikein, mies on avulle usein vastaan-

ottavainen. Tällä tavoin voidaan luoda edellytykset työskentelysuhteelle mie-

hen ja työntekijän välille. Joissakin tilanteissa voidaan käydä myös selvitys-

keskusteluja perheen tai puolison kesken muutaman vuorokauden sisällä ta-

pahtuneesta. Tällöin monenlaiset tunteet ovat vielä pinnassa ja herkkiä akti-

voitumaan, jolloin perheet ovat kypsempiä ja vastaanottavaisempia aiempia

rajoja murtaville ja kokeileville ajatuksille, esimerkiksi turvajärjestelyjä ajatel-

len. Väkivaltatilanteeseen puuttuminen ja avun järjestäminen eivät edellytä

uutta organisaatiota, vaan olemassa olevien toimijoiden uudenlaista verkostoi-

tumista ja aktivointia. (Holma ym. 2005, 33-34.)

6.4 Mieserityinen kriisityö

Nyqvist (2004b) kertoo miesten kriisikeskuksen väliraportissa mieserityisestä

kriisityöstä. Miesten kriisikeskuksessa painottuu ajatus siitä, että subjektiivinen

kokemus, halu puhua jonkun kanssa, on riittävä syy avun hakemiselle. Siinä

yhdistyvät siis ennaltaehkäisevyyden ja kriisityön näkökulmat. Työtä voidaan

sanoa lyhytterapiaksi, joka sisältää sarjan keskusteluja, joista mies saa näkö-

kantoja tilanteeseen. Useat miehet tulevatkin kriisikeskukseen etsiäkseen li-

sää näkökulmia ongelmaansa. Nyqvist näkee työn kriisityönä. Lyhyet ja nope-

at interventiot tuovat selkeästi esiin miesten kriisistä selviytymisen prosessit.

Miesten tukeminen on keskustelua, ohjausta ja neuvontaa. (Nyqvist 2004b,

16-17.)

Nyqvistin mielestä miehet puhuvat kun heille annetaan vain tilaisuus ja kun

ilmapiiri on turvallinen. Miesten puhe on suoraa ja rikasta. Nyqvist kokee krii-

sikeskuksen työntekijänä, että miehet tarkastelevat asioita hyvin usein järjen

tasolla ja loogisia syy-seuraussuhteita käytännön tasolla jäljittäen. Tunteiden

esille nostaminen ja niiden käsitteleminen ovat jollain tapaa kuin vierailu toisel-

la tasolla, josta palataan hyvinkin nopeasti ymmärrettävämmälle tasolle. Ny-
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qvist kokee, että hänellä on velvollisuus muistuttaa tunteista ja tehdä tilaa niille

ja niiden käsittelemiselle. (Nyqvist 2004b, 17-18.)

Myös Ruuska (2006) on samoilla linjoilla. Hän haluaa olla rikkomassa tuota

myyttiä, että suomalainen mies ei puhu. Hän sanoo, että suomalainen mies

osaa puhua, mutta se vaatii turvallisen olotilan. Jos miehestä tuntuu turvatto-

malle tai hän kuvittelee jonkin uhan, hänen ei välttämättä tule sanottua tuntei-

taan ja ajatuksiaan ääneen. Se millä tavoin turvallisuutta voidaan vaalia pa-

risuhteessa, ei kuitenkaan ole pelkästään miehen käsissä, vaan myös puoli-

son. Ruuska kiteyttää, että väkivalta on aina tekijänsä vastuulla, mutta turval-

lista ilmapiiriä, sitä että puhuminen on palkitsevampaa, voi molemmat olla

luomassa. Tämä on parisuhteessa aina molempien vastuulla. (Ruuska 2006.)

Ruuska kehottaakin kaikkia miehiä, jotka kamppailevat väkivallan kanssa, pu-

humaan ja sanomaan ääneen. Kenenkään ei tarvitse muuttua persoonana,

vaan jokainen saa olla oma itsensä. Käyttäytymisen muutos on tärkeää.

Ruuskan näkemyksen mukaan kun mies alkaa muuttaa käyttäytymistään, ryh-

tyy puhumaan, sanomaan asioita ääneen, alkaa tuoda julki omia mielipitei-

tään, asioitaan, haaveitaan ja toiveitaan, mies voi saada itselleen enemmän

arvoa ja merkitystä. Samalla myös väkivallan seurauksena ihmisen rikkinäinen

minuus voi eheytyä. (Ruuska 2006.)

7 MUUTOS MIEHEN VÄKIVALTAKÄYTTÄYTYMISESSÄ

Nyqvistin (2001) mukaan miehet usein vähättelevät omaa väkivallan käyttö-

ään parisuhteessa ja pyrkivät selittämään sekä oikeuttamaan väkivaltaisuut-

tansa ulkoistamalla vastuun itsensä ulkopuolelle. Tämän taustalla on moraali-

nen ristiriita; kun mies on syyllistynyt tekoon, jota hän ei periaatteessa hyväk-

sy, hänen tulee se jollain tavalla järkiperäistää. (Nyqvist 2001, 197.) Holma tuo

esille saman asian, oikeutusta ja syitä väkivaltaiselle käyttäytymiselle miehet

usein hakevat alkoholista, stressistä tai puolison provosoimisesta. (Holma

2006). Elliasson (2000) toteaa, että parisuhdeväkivaltaan syyllistyneet miehet

havahtuvat väkivaltaisuuteensa usein vasta silloin, kun siitä seuraa sosiaalisia

tai oikeudellisia seurauksia. Hänen mukaansa hoitoon hakeutumisen kannalta
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teon vakavuutta ratkaisevampaa on siis miehen oma suhtautuminen väkival-

taisuuteensa. Poliisin tulo kotiin, kumppanin lähtö turvakotiin tai lastensuojelun

puuttuminen ovat tyypillisimpiä sosiaalisia ja oikeudellisia seurauksia. Miehen

tulee ylittää oma kipukynnyksensä ennen kuin hän ottaa ratkaisevan askeleen

ja lähtee hakemaan apua (Nyqvist 2001, 200.)

Miehen on usein vaikeaa myöntää itselleen omaa heikkouttaan. Hän saattaa

kätkeä todelliset tunteensa ja pahan olonsa. Väkivaltaisen käyttäytymisen

tunnustaminen ja ymmärtäminen miehen omaksi ongelmaksi on vaikeaa ja vie

aikaa. Avun hakemisen käynnistäminen saattaa tuntua vaikealta. Miehet eivät

vielä nykyäänkään ole tottuneet pyytämään apua, joka saattaa juontua siitä,

että suomalaisessa mieskulttuurissa ulkopuoliseen apuun turvautuminen ei

ole ollut kovin luontevaa. (Hautamäki 1997, 58-59.)

Henkinen kriisi saa usein miehet liikkeelle ja hakemaan apua. Kun elämä käy

liian mahdottomaksi tai tuskalliseksi, se pakottaa lopulta muutokseen. Avun

piiriin hakeutumiseen vaikuttavat usein oman väkivaltaisuutensa kohtaaminen

ja tunnustaminen ongelmaksi, pelko oman kontrollin menettämisestä väkival-

lan suhteen, häpeä ja syyllisyys sekä pelko läheisten menettämisestä. Lopulta

pohjimmainen syy on oma tahto ja motiivi saada väkivalta loppumaan, sillä

väkisin toteutettu muutos ei ole pysyvä. (Nyqvist 2001, 201-202; Hautamäki

1997, 65.) Joskus miesten motivaatio hoitoon kestää niin kauan kuin parisuh-

dekin. Tämä viittaa siihen, etteivät kyseiset miehet ole todellisuudessa myön-

täneet omaa väkivaltaisuuttaan. (Nyqvist 2001, 201.) Holma on havainnut sa-

man ongelman. Hänen mukaansa jotkut miehet tulevat hoitoryhmään siksi,

että sillä tavoin he pyrkivät näyttämään ja todistelemaan puolisolleen olevansa

paremmalla tiellä. Nämä miehet eivät kuitenkaan sitoudu ryhmään, eivätkä

tosiasiallisesti panosta työskentelyyn väkivallasta irtipyrkimisessä. (Holma

2006.)

Yleisesti ottaen kriisin ja vaikeuksien käsitteleminen ja työstäminen vahvistaa

ihmistä ja tällä tavoin auttaa myös löytämään uusia voimavaroja itsestään.

Avun hakeminen ei ole koskaan heikkouden merkki, vaan se on vahvuutta.

(Kauppinen 1997, 173). Parisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten kanssa

työskenneltäessä tavoitteita ovat väkivallan käytössä, ajattelutavassa ja pa-
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risuhteen vuorovaikutuksessa tapahtuvat muutokset. Nämä muutokset yhteen

liittämällä voidaan puhua laajemmin elämänlaadusta, hallinnasta ja hyvinvoin-

nista. (Nyqvist 2001, 213.)

7.1 Elämänhallinnan merkitys

Uskomme, että hyvinvoinnilla ja elämänhallinnalla on jonkinlainen yhteys

myös väkivallasta irti pääsemiseen. Väkivallantekijän oman elämänhallinnan

puutteellisuus voi vaikuttaa siihen, että hallitsemattomuus purkautuu väkival-

taisin keinoin. On väistämättä myös selvää, että väkivalta vaikuttaa voimak-

kaalla tavalla sekä väkivallan tekijän että uhrin hyvinvointiin ja koko perheen

toimintakykyyn.

Elämänhallinta on keino pitää yllä hyvinvointia. Elämänhallinta ei ole pysyvä

tila, vaan jatkuvasti ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa oleva, muuttuva

prosessi. Tähän hyvinvointi -käsitteeseen liittyy kiinteästi myös autonomian

käsite. Itsehallinnan kautta ihminen pystyy toteuttamaan itselleen mielekkäitä

asioita tukeutuen subjektiivisiin arvoihinsa. (Riihinen 1996, 16-28.) Näre

(1997) näkee elämänhallinnan jonkinlaisena yläkäsitteenä kaikille niille selviy-

tymistoimintamalleille ja prosesseille, joissa ihmisen niin saadut kuin hankitut-

kin kompetenssit eli pätevyydet kohtaavat ympäristön tuen, mutta myös sen

asettamat velvoitukset, vaateet, haasteet ja odotuksetkin (Näre 1997).

Thiersch (1986) on sitä mieltä, että elämänhallinta tulee todenmukaiseksi ar-

jessa, elämän jokapäiväisten konkreettisten olosuhteiden kautta, kun ihminen

pyrkii rakentamaan itselleen parempaa arkea. (Hämäläinen 1996, 19.) Riihi-

sen (1996) mukaan psykologian ja sosiaalipsykologian alueilla elämänhallin-

taa vastaavana englanninkielisenä ammattisanana on pidetty termiä coping

(Riihinen1996, 16). Suomennettuna sana cope tarkoittaa pärjätä, selviytyä.

Elämänhallinta voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen elämänhallintaan. Elä-

mänhallinnan sisäinen puoli on yksilön kykyä itsekontrolliin, vastuunottoon,

valintojen tekoon, joustavuuteen ja myös epävarmuuden sietämiseen (Näre

1997). Ulkoinen elämänhallinta on taas Roosin (1987) mukaan ennalta-
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arvaamattomien, elämää järkyttävien tekijöiden torjumista säilyttämällä elä-

mälle asettaman elämäntarkoituksen katkeamattomana. Ulkoisen elämänhal-

linnan tekijöinä pidetään nyky-yhteiskunnassamme aineellisesti taattua ase-

maa, tietotaidon kehittämistä, tuen hankintaa sekä käyttäytymistä. (Roos

1987, 65-66.)

7.1.1 Hyvinvointi resurssina

Ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet vaikuttaa elämäntilanteisiin ja niiden tilantei-

den määräytymisen perusteisiin luovat hyvinvointia (Kinnunen1998, 28). Erik

Allardt (1976) on pohtinut hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja hänen mukaansa sitä

on haasteellista määritellä ja tutkia. Allardt näkee hyvinvoinnin monitasoisem-

pana ilmiönä kuin vain aineellisista resursseista koostuneena. Hän on laajen-

tanut hyvinvointikäsitettä ja siitä voidaan erottaa kolme arvoluokkaa; Having

(elintaso), Loving (yhteisyyssuhteet) ja Being (itsensä toteuttamisen muodot).

Elintasosta puhuttaessa lähtökohtana ovat fysiologiset tarpeet. Jokainen ihmi-

nen tarvitsee ravintoa, nestettä, lämpöä, ilmaa ja turvaa. Myös seksuaalisuus

luetaan fysiologisiin tarpeisiin. Yhteisyyssuhteita käsiteltäessä Allardt lähtee

liikkeelle siitä, että yksilöllä on tarve yhteenkuuluvuuden ja kaveruuden tuntei-

siin ja ihminen haluaa olla osana sosiaalisen suhteiden verkkoa. Tässä ver-

kostossa ilmaistaan toisista välittämisen ja pitämisen tunteita. (Allardt 1976, 9,

38-39, 43.)

Kolmas luokka on itsensä toteuttaminen. Allardt näkee itsensä toteuttamisen

yksilön hyvinvoinnin kannalta tärkeänä. Itsensä toteuttamista Allardt kuvaa

neljällä osatekijällä, jotka kattavat itsensä toteuttamisen arvoluokan. Ihminen

kaipaa osakseen arvonantoa ja kunnioitusta riippumatta asemastaan. Voidaan

puhua statuksesta. Toinen osatekijä on korvaamattomuus, yksilön näkeminen

persoonana. Allardt kuvailee korvattavuutta ja sen vastakohtaa, korvaamatto-

muutta sillä, että mitä helpommin ihminen on korvattavissa toisella, sitä

enemmän hän kuvaa esinettä tai tavaraa. Mitä hankalampi ihmistä on korvata,

sitä enempi hän on persoona ja yksilö. Kolmas osatekijä on mielekäs tekemi-

nen. Se tarkoittaa sitä, että ihmisellä on mahdollisuus harrastuksiin ja vapaa-

ajan toimimiseen. Allardtin mukaan tekeminen on itsensä toteuttamisen ehto

ja Pohjoismaissa merkittävä hyvinvointiarvo. Myös osallistuminen poliittiseen
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toimintaan nähdään itsensä toteuttamisen arvoluokaksi. Poliittisilla resursseilla

hän tarkoittaa yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, saada

ongelmia ratkotuksi sekä mahdollisuuksia vaikuttaa poliittisiin ratkaisuihin. Ih-

misen edellytykset ovat nyky-yhteiskunnassa kuitenkin voimakkaalla tavalla

yhteydessä poliittisiin valintoihin ja sitä kautta yksilön poliittisiin resursseihin.

(Allardt 1976, 46-50.)

Viime aikoina tarvemäärittelyissä on nostettu esiin Allardtin osatekijöiden rin-

nalle uusi käsite, doing, mielekäs tekeminen omaksi ulottuvuudeksi. Osittain

tämä nähdään kuuluvan ulottuvuuden being alle. Doing voidaan nähdä sekä

omaehtoisena että ohjattuna toimintana, mutta tämän ulottuvuuden käsittely ja

kehittäminen ovat vielä kesken.

Uskomme, että yksilön omat resurssit vaikuttavat hyvin merkittävällä tavalla

ihmisen hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Edellä mainittu Allardtin (1976) kol-

mijako kuvaa hyvin hyvinvoinnin laajaa käsitettä. Olemme sitä mieltä, että mitä

enemmän ihminen kokee olevansa oman elämänsä subjekti, sitä paremmin

hän kykenee toimimaan yhteiskunnan ja oman yhteisönsä täysvaltaisena jä-

senenä.

Ajattelemme, että silloin kun parisuhteessa on vallankäyttöä, alistamista sekä

fyysistä että henkistä vahingoittamista, ei parisuhde voi hyvin. Silloin hyvin-

voinnin, esimerkiksi turvallisuuden ja arvonannon palautuminen voi viedä pit-

kän aikaa. Mielestämme hyvinvoinnin ja elämänhallinnan puuttuminen voivat

vaikuttaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja toisaalta taas väkivalta vaikuttaa

koko perhe- tai parisuhdeyhteisön hyvinvointiin. Silloin kun väkivalta väistyy ja

väkivallan tekijä haluaa irti väkivaltaisesta käyttäytymisestään, oma elämän-

hallinta ja hyvinvointi sekä sosiaalisen tuen muodot voivat olla tukemassa teki-

jää, kun hän pyrkii irti väkivallasta.

7.1.2 Sosiaalisen tuen näkökulmaa

Näemme sosiaalisen tuen merkityksellisenä miehen väkivaltaisen käyttäyty-

misen muutoksessa. Sosiaalisen tuen muodot voivat olla kannattelemassa

miestä muutoksen tiellä ja niiden tarjoama tuki voi vahvistaa miestä ongelmati-



45

lanteiden ratkaisemisessa. Lisäksi ajattelemme lähiympäristön ja palvelutaho-

jen antaman yhteisöllisen tuen rohkaisevan miestä muutoshalukkuudessa.

Kinnunen (1998) näkee sosiaalisen tuen toiminnallisena käsitteenä. Tällä hän

tarkoittaa niitä toimintoja, joiden kautta yksilöt itse, heidän lähiyhteisönsä tai

yksityiset ja julkiset toimijat koettavat turvata yksilöiden hyvinvointia. (Kinnu-

nen 1998, 29.) Termi sosiaalinen tuki vakiintui 1970-luvulla, jolloin se kuvasi

lähiyhteisöjen ihmisten välillä vallitsevia suhteita (Kumpusalo 1991, 13). Nut-

beam (1986) tuo esiin oman näkemyksensä sosiaalisesta tuesta. Hän määrit-

telee sosiaalisen tuen yhteisön tarjoamaksi avuksi yksilöille ja ryhmille. Tämä

apu auttaa heitä selviytymään kielteisistä elämäntilanteista ja kuormittavista

elämäntapahtumista. (Kumpusalo 1991, 13.) Kinnunen (1998) esittelee termin

kompetenttius, joka myös liittyy kiinteästi sosiaaliseen tukeen. Tällä hän tar-

koittaa ihmisen rajallisia resursseja vaikuttaa niihin ehtoihin, joiden kautta eri-

näiset valinnat elämässä toteutuvat. (Kinnunen 1998. 28.) Tapaninen (2005)

puolestaan näkee kompetenttiuden sosiaalisten taitojen kautta. Hänen mu-

kaansa sosiaalisen tuen tuottaminen riippuu yksilön persoonallisuudesta, kult-

tuurista sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta. (Tapaninen 2005.)

Sosiaalisen tuen muodot voivat olla hyvin erilaisia. Kinnunen (1998) näkee

sosiaalisen tuen muotoina aineellisen, tiedollisen, toiminnallisen, emotionaali-

sen sekä henkisen. Hänen näkemyksensä mukaan sosiaalinen tuki on vuoro-

vaikutteista silloin, kun se muodostuu yksittäisten ihmisten, yhteisöjen ja jär-

jestöjen toiminnan kautta. (Kinnunen 1998, 29.) Nutbeamin (1986) mukaan

sosiaalinen tuki käsittää emotionaalisen, kognitiivisen eli tiedollisen ja materi-

aalisen tuen muodot sekä palvelut. Hän haluaa nostaa esiin käsityksen, jonka

mukaan sosiaalisen tuen saatavuus ei riipu ainoastaan ihmisen omasta halus-

ta kuulua yhteisöön, mutta myös yhteisön tilaisuudesta tarjota tukea. (Kumpu-

salo 1991, 13.) Voimme siis päätellä, että sosiaalisen tuen käsite, sen laajuu-

desta ja monitahoisuudestaan huolimatta, tarkoittaa ihmisten ja yhteisöjen

välillä olevaa ja annettavaa tukea, joka on niin tunneperäistä, tiedollista, ai-

neellista kuin palveluitakin.

Sosiaalinen tuki voi olla suoraa taikka epäsuoraa tukea. Suoralla tuella tarkoi-

tetaan ihmiseltä toiselle annettavaa apua ja epäsuora järjestelmien kautta an-
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nettua tukea. Sosiaalinen tuki terminä on hyvin positiivinen, kuten esimerkiksi

hyvinvointi ja terveyskin. (Kumpusalo 1991, 14.)

Sosiaalisen tuen muodoissa Tapaninen on löytänyt puolestaan viisi osittain

hieman erilaista tasoa; aineellinen, henkinen, tietotuki, arvostus- ja identiteetti-

tuki sekä toiminnallinen tuki. Seuraavaksi avaamme niitä. Aineellisella tuella

hän tarkoittaa jokapäiväistä apua ja arjessa annettuja hyödykkeitä. Se voi olla

rahaa, tavaraa, apuvälineitä tai esimerkiksi lääkkeitä. Henkinen tuki sisältää

halukkuuden ja tahdon auttaa. Siinä korostuvat lisäksi luotettavuus, empatia,

kuunteleminen sekä rohkaisu. Tässä emotionaaliseksi kutsutussa tuessa tär-

keässä asemassa ovat läsnä oleminen ja vertaistuki. Ihmisiä yhdistävät yhtei-

nen aate, usko tai filosofia. Tiedollinen tuki pitää sisällään neuvoja, ehdotuk-

sia, tilanteiden uudelleen arviointia tai määrittelyä, mutta myös kokemusten

siirto korostuu. Arvostus- ja identiteettituki on minuuden ja samuuden tukea,

positiivisia arvioita toisesta ihmisestä, yhteisiä arvoja ja aatteita. Viimeinen

tuen muodoista toiminnallinen tuki koskee palveluja, kuljetusta, kuntoutusta

taikka esimerkiksi korjauksia. Tässä tuen muodossa korostuu vastavuoroisuus

ja pyyteettömyys. (Tapaninen 2005.)

Kinnunen (1998) on löytänyt hieman erilaisen tarkasteltavan näkökulman so-

siaalisen tuen muotojen rinnalle. Hän tarkastelee sosiaalista tukea tuen tuotta-

jien näkökulmasta. Sosiaalisen tuen tuottajia ovat henkilökohtaiseen tuttavuu-

teen perustuvat ihmiset, kuten perheenjäsenet, sukulaiset ja naapurit. Toinen

tuen tuottajaryhmä koostuu vertaisuuteen pohjautuvista ihmisistä. Näitä ovat

muun muassa lähiyhteisöjen ja järjestöjen jäsenet. Syihin ja normeihin perus-

tuvat toimijat ovat kolmas ja viimeinen tuen tuottajaryhmä. Näitä ovat lähinnä

palkkatyönään sosiaalista tukea tarjoavat julkisen ja yksityisen sektorin am-

mattilaiset. (Kinnunen 1998, 77.)

Oman näkemyksemme mukaan sosiaalinen tuki kaikkine muotoineen auttaa

ihmistä eteenpäin hänen elämässään ja vaikeiden elämäntilanteiden, kuten

kriisien yli pääsemisessä. Näemme viranomaistahon antaman tuen myös

merkittävänä sosiaalisen tuen muotona, erityisesti väkivallan tekijän näkökul-

masta katsoen. Mehtolan (2006) mukaan väkivalta kaventaa niin tekijän kuin

uhrinkin elämäntilaa ja saattaa viedä samalla sosiaaliset verkostot. Sosiaalis-
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ten verkostojen keskeisin idea hänen mukaansa on luottamuksellisten suhtei-

den kehittyminen. Tämä luottamus voi lisätä niin yhteisöjen kuin yksilöidenkin

keskinäistä kanssakäymistä, huolenpitoa, yhteydenpitoa ja sosiaalista pää-

omaa. Loogisesti ajateltuna, mitä enemmän ihmisellä on luottamussuhteita,

sitä enemmän hän voi saada sosiaalista tukea. (Mehtola 2006, 94-95.)

7.2 Voimaantuminen osana muutosta

Näemme voimaantumisen (empowernment) tärkeänä osana selviytymistä ja

muutosta. Uskomme, että voimaantumisen kautta ihminen kykenee paremmin

ottamaan vastuuta itsestään ja muista ja on motivoituneempi muutokseen.

Ajattelemme voimaantumisen mahdollisuutena päästä eteenpäin.

Siitonen (1999) on hahmotellut oman tutkimuksensa perustalta voimaantumi-

sen määritelmää. Hän näkee voimaantumisen ihmisestä itsestään lähtevänä

prosessina. Tämä prosessi on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jota

toinen ihminen ei ole tuottanut tai aiheuttanut. Siitonen näkee tämän rinnalla

myös voimaantuneen ihmisen. Tällainen ihminen on löytänyt omat voimava-

ransa ja hän määrää itse itseään ja on vapaa ulkoisista pakoista. (Siitonen

1999, 93.)

Siitosen näkemyksen mukaan ihmisen voimaantuminen toimii katalyytin tavoin

sitoutumiseen. Kun ihmisellä on vahva sisäinen voiman tunne, se tuottaa vah-

vaa sitoutumista. Sitoutuminen ja voimaantuminen ovat prosesseina rinnak-

kaisia, ja määritteleminen kumpi niistä tapahtuu aikaisemmin, on hyvin vaike-

aa. (Siitonen 1999, 99–100.)

Voimaantumisen osaprosesseina nähdään päämäärät, kykyuskomukset, kon-

tekstiuskomukset sekä emootiot. Nämä vaikuttavat yksilöön eri tavoin eri kon-

teksteissa. Ihmisellä on aina päämääriä, toiveita ja tämä tulevaisuuden tila voi

toimia energianlähteenä ja välitavoitteiden saavuttaminen tuottaa voimavaroja.

Ihminen omaa kykyuskomuksia, joiden avulla yksilö arvioi omia kykyjään saa-

vuttaa asetettuja päämääriä. Yksilön on pohdittava myös sitä, millä tavoin hän

voisi muuttaa kontekstiaan, jotta hänellä olisi entistä paremmat mahdollisuu-
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det päämääriensä saavuttamiseen. Tärkeintä voimaantumisen näkökulmasta

on se, millaista kontekstia yksilö itse pitää omien päämääriensä kannalta

mahdollistavana ja tukevana. Emootiot liittyvät myös kiinteästi voimaantumi-

sen käsitteeseen. Emootioihin kytkeytyvinä voimaantumisen osaprosesseina

nähdään säätelevä ja energisoiva toiminta, positiivinen lataus, toiveikkuus,

onnistuminen ja epäonnistuminen sekä eettisyys. Energisoiva tarkoitus emoo-

tioilla on erityisesti siinä tilanteessa, kun yksilön on reagoitava nopeasti aitoi-

hin ongelmiin tai mahdollisuuksiin. Positiivinen lataus taas puolestaan tuottaa

voimavaroja, samalla tavalla kuin toiveikkuuskin, joka vapauttaa voimavaroja

ja antaa voimia pyrkiä päämääriin. Onnistumisen kokemukset kannustavat

ihmisiä luottamaan itseensä ja asioihin, joita he tekevät. Siitonen näkee ihmi-

sen voimaantumisen heijastuvan eettisyytenä ja vastuullisuutena. (Siitonen

1999, 118-119, 129, 142-143, 151-156.)

7.3 Askel askeleelta – selviytymisen kokemus muutoksessa

Ihminen tavoittelee elämässään tasapainoa, jotta voisi tuntea
olonsa hyvinvoivaksi ja itsenäiseksi. Tasapaino tuo elämään tur-
vallisuuden ja rauhan tunteen, joka ei kuitenkaan koskaan säily it-
sestään eikä yleensä pitkään. Muutos- ja kriisikohdissa tarvitaan
selviytymistaitoja, jotka mahdollistavat taas uuden tasapainon
alun. (Heiskanen 1997, 275.)

Heiskanen (1997) kuvaa osuvasti muutostilanteista selviytymistä. Kriisit ja vai-

keudet muuttavat ihmistä. Parisuhteessa väkivaltainen mies joutuu muutoksen

edessä kohtaamaan omia varjopuoliaan. Niin kuin aiemmin olemme jo toden-

neet, joillekin miehille väkivaltaisen minän liittäminen omaan kuvaan on erit-

täin hankalaa. Se voi olla jopa musertavaa miehen minäkuvalle. Muuttuminen

ja kasvaminen, toisin sanoen selviytyminen, sattuu, koska miehen käsitys it-

sestään muuttuu. (Heiskanen 1997, 275, 278; Holma, Laitila, Wahlström &

Sveins 2005, 50.)

Selviytymisen käsitteellä tarkoitetaan ihmisen omakohtaista kokemusta ja tun-

temusta omasta jaksamisesta. Se on siis subjektiivinen ja kokemuksellinen

tuntemus. Selviytyminen on yhteydessä elämän kriisiytymiseen, olemassaolon

kokemukseen sekä elämän merkityksen ja tärkeyden mieltämiseen. (Ikonen
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2000, 13.) Kumpusalon mukaan selviytymiskäyttäytymistä ohjaavat tilanne- ja

yksilölliset tekijät. Selviytyminen koettelee erityisesti henkistä jaksamista, per-

hettä sekä lähiympäristöä. (Kumpusalo 1991, 11.) Selviytymiseen liittyvät

myös ihmisen voimavarat ja asiat, joita hän kokee omaavansa (Ikonen 2000,

14). Antonowsky (1980) kertoo sisäisen eheyden tunteen olevan hyvin oleelli-

nen tekijä selviytymisessä. Hänen mukaansa sisäinen eheys on laaja ja vakaa

tunne, jossa yksilön sisäinen ja ulkoinen ympäristö ovat tasapainossa keske-

nään. (Kumpusalo 1991, 11.) Selviytymisprosessissa ihminen ymmärtää ole-

vansa suuressa määrin oman elämänsä muokkaaja tietyissä rajoissa. Oman

käyttäytymisensä ja omien tekojensa seuraukset ja niiden vaikutusten arviointi

ovat tärkeä osa tätä prosessia. (Ikonen 2000, 14.) Ajattelemme parisuhteessa

väkivaltaa käyttäneen miehen muutosprosessissa olevan myös kyse selviyty-

misestä, jossa hän kohtaa itsensä kokonaisena, ottaa vastuun väkivaltaisesta

käyttäytymisestään ja etsii vaihtoehtoisia keinoja väkivallalle.

Antonovsky (1979) kertoo yksilöllisillä elämänkokemuksilla olevan suuri sisältö

selviytymisessä (Ikonen 2000, 23). Nämä kokemukset vaikuttavat ihmisen

voimavaroihin, jotka kehittyvät elämän kulussa. Voimavarojen vaihtelut johtu-

vat persoonallisuudesta, aiemmista kokemuksista, koulutuksesta, ympäristös-

tä, sosiaalisesta tuesta ja muista tekijöistä. (Heiskanen 1997, 280.) Tässä yh-

teydessä voimavaroilla tarkoitamme yksilön myönteisiä, subjektiivisia resurs-

seja, joiden avulla ihminen kykenee ylläpitämään elämänhallintaa. Pelkonen

(1994) näkee voimavarat voimana, kykyinä ja toimintamahdollisuuksina, joi-

den kautta voidaan selvitä arkielämän tuomista vaatimuksista. (Saharinen

2003, 9.) Käsityksemme mukaan miehen väkivaltaisuus parisuhteessa on vai-

kea ongelma, jossa mies tarvitsee erityisiä selviytymistaitoja pyrkiessään muu-

tokseen. Ruuska (2006) näkee väkivaltaisesti käyttäytyvän miehen elämässä

erittäin tärkeänä voimavarana ja tukipilarina miehen läheisen ystävän, jolle

hän voi puhua ongelmastaan ja tuoda sen sitä kautta julki. Ruuskan käsityk-

sen mukaan miehen pelko omasta väkivaltaisuudesta, joka on tuntunut aiem-

min ylitsepääsemättömältä, muuttuukin ääneen puhumisen kautta mahdolli-

suudeksi. Mies näkee tilanteessaan keinoja ja pyrkii eteenpäin tämän voima-

varan avulla. (Ruuska 2006.)
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Pahaa oloa vastaan ihminen luonnollisesti suojautuu. On olemassa erilaisia

puolustuskeinoja eli defenssejä, joita ihminen käyttää selviytyäkseen. Vaka-

vassa kriisissä puolustautuminen on lähes välttämätön keino suojata minuutta.

Puolustusmekanismeja ovat esimerkiksi kieltäminen, selittely, torjunta, heijas-

taminen, kohteensiirto, taantuma, vastakohdaksi kääntäminen sekä samais-

tuminen. Useimmiten edellä mainitut suojautumiskeinot ovat tilapäisiä. (Heis-

kanen 1997, 286.) Näkemyksemme mukaan joillain parisuhteessa väkivaltaa

käyttävistä miehistä on havaittavissa puolustuskeinoja omaa väkivaltaisuut-

taan vastaan. He kieltävät osan todellisuudesta, selittelevät ja järkeistävät vä-

kivaltaista käyttäytymistään. He etsivät kuumeisesti syitä käyttäytymiselleen,

saattavat siirtää vastuuta itsensä ulkopuolelle. Mielestämme alku järkytykses-

sä nämä keinot ovat luonnollisia ja inhimillisiä. Mutta mikäli suojautuminen ja

puolustamiskeinot ovat jatkuvia, luulemme niiden olevan este tai ainakin hi-

daste oman väkivaltaisuutensa tunnustamiselle. Ja sitä kautta ne myös saat-

tavat estää muutoksen mahdollisuuden miehen väkivaltaisen käyttäytymisen

suhteen.

Puolustuskeinojen lisäksi on olemassa selviytymiskeinoja, joita sanotaan

myös coping -keinoiksi. Selviytymiskeinot ovat osa elämänhallintaa ja voima-

varoja. Niitä voidaan kutsua myös voimanlähteeksi. Edellä mainitut puolus-

tusmekanismit ovat sisäisiä ja itsestään kytkeytyviä, kun taas selviytymistaito-

ja ja -keinoja on etsittävä ja kypsyteltävä, joiden tavoitteena voi olla ongelman

ratkaiseminen tai tunteiden työstäminen ja oman olotilan helpottaminen.

Suunnitelmallisuus, käytännön toiminta, odottaminen, harkinta, tunteiden pur-

kaus ja etäisyyden otto sekä itsekontrolli ovat esimerkkejä selviytymiskeinois-

ta. Myös oman vastuun hyväksyminen, pakeneminen ja sosiaalinen tuki kuu-

luvat selviytymisen keinoihin. Oleellisin taito selviytymisen suhteen on myön-

teinen uudelleen arviointi, joka muuttaa ja kasvattaa ihmistä. Tapahtunut asia

hyväksytään osaksi itseä ja nähdään kokemuksellisena voimavarana tulevai-

suutta ajatellen. (Heiskanen 1997, 286-288.) Tässä yhteydessä ajattelemme,

kun parisuhdeväkivaltaan syyllistynyt mies myöntää väkivaltaisen käyttäytymi-

sensä ja ottaa vastuun tapahtuneesta sekä etsii ja löytää keinoja selviytyä,

hän voi nähdä tämän kokemuksen elämässään selviytymisvoimavarana.
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Seuraavaksi tuomme esille tekijöitä, jotka vaikuttavat ja tukevat miesten sel-

viytymistä käyttäytymisen muutosprosessissa. Ikonen (2000) jakaa selviyty-

mistekijät fyysiseen, henkiseen, emotionaaliseen, sosiaaliseen ja hengelliseen

olemassaolonkokemukseen. Yksilölliseen muutosprosessiin taas vaikuttavat

elämäntilanne, sisäinen halu, muutosvoimavarat ja elämäntaidot. On tärkeää

huomioida, että muutos kuluttaa voimia. Ikonen määrittelee selviytymispro-

sessiin sisältyvän muutoksen tarkoitukselliseksi, voimavaroja ja valmiuksia

vaativaksi projektiksi, jossa sitoudutaan määrätietoisesti uusien elämäntaito-

jen löytämiseen tavoitteena saavuttaa hyväksyttävä tasapaino itsensä ja ym-

päristönsä kanssa. (Ikonen 2000, 58, 73-74.) Kyseinen Ikosen määritelmä

muutoksesta voidaan mielestämme ajatella myös kuvastamaan sitä prosessia,

mitä miehet käyvät läpi muutoksen tiellä. Holma (2006) arvelee parisuhdevä-

kivallasta irtipääsemisen tukevia tekijöitä olevan miesten vastuunotto käyttäy-

tymisestään, väkivallan tunnustaminen ja puolison kritiikin vastaanotto sekä

laaja-alaisempi huolehtiminen omasta hyvinvoinnista.

Loppujen lopuksi selviytymisessä ei ole kyse niinkään siitä, mitä ihminen on,

vaan siitä miten hän suhtautuu elämiseen ja minkä merkityksen hän antaa

tapahtumille ajattelussaan ja toiminnassaan. Selviytyminen on tarkoitettu jo-

kaiselle ihmiselle ja jokaiselle tulisi suoda siihen myös mahdollisuus. (Ikonen

2000, 44)

8 TYÖSKENTELYMALLIT JA OHJELMAT MIEHILLE SUOMESSA

Väkivallan katkaisuohjelmien sisältö perustuu ohjelmien taustalla oleviin ideo-

logioihin, jotka taas ovat lähtöisin ohjelmien perustajien ihmiskuvasta ja -

käsityksestä. Kyseinen ihmiskäsitys on hyvin merkitsevä tekijä suhtautumi-

sessa väkivaltaan. Ihmiskäsitys siten ohjaa ja johdattelee auttajatahoja arvi-

oimaan väkivallan tekijöiden avun tarvetta. Tämän lisäksi ihmiskäsitys pyrkii

määrittelemään sitä, minkä laatuinen muutos koetaan olevan mahdollinen ja

toivottava väkivallan suhteen sekä millaisia tavoitteita täten työskentelylle tulisi

asettaa. (Jolkkonen & Varjonen 2002, 35.) Väkivaltaisille miehille tarkoitettuja

hoito-ohjelmia ja niihin sisältyviä teoreettisia painotuksia on lukemattomia.

Tämän vuoksi käsittelemme työssämme juuri Suomessa olevia miesten oh-



52

jelmia ja työskentelymalleja sekä niiden lähtökohtia, jotka ovat myös yhtenä

tutkimustehtävistämme.

8.1 Lähtökohtia

Ensimmäiset väkivaltaisille miehille tarkoitetut hoito-ohjelmat ovat alkuaan

Yhdysvalloista vuosilta 1976 Vibs ja 1977 Emerge, jotka olivat osa feminististä

turvakotiliikettä (Nyqvist 2004a, 12). Majasaaren opinnäytetyössä Skjorten

(1991) kertoo Emergen olevan Bostoniin perustettu pahoinpitelijöille tarkoitettu

keskus, jonka toiminta perustuu feministiseen viitekehykseen pohjautuvaan

patriarkaaliseen ylivaltaan. Emerge -mallin mukaan mies on kasvatettu per-

heen johtohahmoksi, ja tämä tuo miehelle edellytykset väkivallalle. Mallissa

ajatellaan miehen uskovan itsellään olevan oikeus lyödä naista, ja tällä tavoin

mies näkee väkivallan olevan normaali keino ratkaista ristiriitoja. Emerge -

mallin käytännön työ koostuu alkuvaiheen yksilöterapiasta ja kuusi kuukautta

kestävästä ryhmäterapiasta. Toiminnan tavoitteena on väkivallan puolustele-

misen ja oikeutuksen loppuminen, väkivallan tekijän vastuuttaminen teostaan

sekä motivaation syntyminen käyttäytymistavan muuttumiseen. (Majasaari

1999, 32.)

1980-luvun alussa Yhdysvaltain Minnesotan osavaltiossa, Duluthissa käynnis-

tyi väkivaltaisesti käyttäytyvien miesten ohjelmien varsinainen kehittämistyö,

joka lähti liikkeelle aktiivisesti toimivista naisista, jotka olivat selviytyneet väki-

vallasta. Tämä niin sanottu Duluthin malli on nykyisin maailmanlaajuisesti ar-

vostettu ohjelma, jonka rakenteet ovat levinneet ympäri maailmaa monien

miesten ohjelmien lähtökohdiksi. Duluthin DAIP -projektin (The Domestic Abu-

se Intervention Project) toiminta on kokonaisuudessaan laaja, johon kuuluu

pahoinpitelijöiden ohjelman lisäksi naisuhreille tarjottavat palvelut, lasten aut-

taminen, perheiden tapaamiskeskus ja koordinoitu viranomaisyhteistyö. (Pert-

tu 2001, 30-31.) Pertun artikkelissa Pence ja Paymar (1993) kertovat Duluthin

ohjelman teoreettisten lähtökohtien perustuvan siihen, että miesten käyttämä

väkivalta on toimintamenetelmä tavoittaa ja ylläpitää valta-asema ja kontrolli

naiseen (Perttu 2001, 32-33). Duluthin malli perustuu kasvatukselliseen työs-

kentelyyn ja on osa moniammatillista yhteistyötä sekä kytketty rikosoikeudelli-
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seen järjestelmään. Kyseisessä ohjelmassa väkivaltaan syyllistynyt mies pidä-

tetään ja hänelle annetaan mahdollisuus joko suorittaa vankilatuomionsa tai

osallistua pahoinpitelijöiden ohjelmaan ehdonalaisvalvonnassa. (Ahlstedt

2006, 19; Perttu 2001, 34-35.)

Pohjoismaissa miehiin erikoistuva väkivaltatyö käynnistyi ensin Norjassa. Os-

loon perustettiin vuonna 1987 parisuhteessaan väkivaltaisille miehille suunnat-

tu hoito-ohjelma Alternativ til Vold (ATV). Ruotsiin Göteborgiin perustettiin sa-

mana vuonna miesten kriisikeskus (Kriscentrum i Stockholm). Pari vuotta

myöhemmin vuonna 1989 aloitti toimintansa toinen miesten kriisikeskus Ruot-

sissa (Manscentrum i Stockholm). Nykyään Ruotsissa toimii noin kaksikym-

mentä eri miespäivystystoimipaikkaa ja kymmenkunta miehille tarkoitettua

vastaanottoa. Ruotsin mallissa miehille suunnattu apu ei ole rajoitettu yksin

väkivaltaongelmiin, vaan apua haetaan paljon myös erityisesti erokriiseissä.

Väkivalta ja ero ovatkin kaksi yleisintä avun hakemisen syytä ja riippuvat myös

jossain määrin toisistaan. (Nyqvist 2004a, 12.)

Koikkalaisen (1996) mukaan Norjan malli Alternativ Til Vold on Euroopan en-

simmäinen väkivaltaisille miehille tarkoitettu klinikka, jonka malli ja ideologia

ovat peräisin Yhdysvalloissa toimivien väkivaltakeskusten käytänteistä ja fe-

ministisen parisuhdeväkivaltaideologian painotuksista. Skjorten (1991) kuvaa

ATV:n toimintaa matalan kynnyksen palveluna, joka on muusta palvelujärjes-

telmästä irrallaan. ATV pyrkii kokonaisvaltaisella työotteella väkivallan ehkäi-

semiseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja miesroolin muuttamisen. Mal-

lin työmuotoja ovat yksilötyö, asennekasvatus, tiedottaminen ja uuden tiedon

tuottaminen sekä yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen. (Majasaari 1999, 33.)

8.2 Muutosmalli ja hoitomalli taustaideologioina

Väkivaltaisten miesten auttamistyössä voidaan nähdä kaksi toisistaan eroavaa

ideologista linjaa: muutosmalli ja hoitomalli. Muutosmalli perustuu feministi-

seen ja pro -feministiseen ajatteluun. Kyseisessä mallissa väkivallan syyt näh-

dään historiallisista, kulttuurisista ja tilannekohtaisista tekijöistä johtuvina, joilla

maskuliininen ylivalta on oikeutettu. Oleellista on väkivallan tulkitseminen su-



54

kupuolistuneena vallankäyttönä ja kontrollina. Muutosmallissa väkivaltaa ei

siis pidetä yksilön persoonallisuudesta tai elämänkulusta johtuvana seurauk-

sena. Oppimisteoreettiselle ajattelutavalle perustuvissa muutosohjelmissa

miesten ryhmätyöskentely pohjautuu käsikirjaan, jota noudatetaan tarkasti.

Lähtökohtana työskentelyssä on se, että useat miehet kiistävät ongelmansa

tai eivät halua sitoutua käyttäytymisen muutokseen. Tästä johtuen muutosoh-

jelmissa vapaaehtoisuutta ei nähdä riittävänä, vaan esimerkiksi rikosoikeudel-

liseen järjestelmään halutaan sisällyttää ohjelmia myös ei-vapaaehtoisuuteen

perustuvalta pohjalta eli toisin sanoen pakon edessä. (Nyqvist 2004a, 12.)

Mielestämme tämä on toisaalta ristiriitainen sen näkemyksen kanssa, että

muutos edellyttää vapaaehtoista tahtoa ja motiivia muuttaa käyttäytymistään.

Muutosmallissa korostuvat kulttuuriset tekijät, kun taas hoitomallissa painote-

taan yksilötyöskentelyä. Nyqvistin (2004a) mukaan hoitosuuntauksessa mies-

ten ja naisten palvelutarpeet nähdään toisistaan erilaisina ja yksilökohtaisina,

jonka vuoksi tarvitaan eriytettyjä palvelujen tarjoajatahoja miehille ja naisille.

Hoitomallissa painottuu siis sukupuolten erilaisuus asiakasnäkökulmasta. Val-

lankäytön sijasta lähtökohtana on ajatus miehen avuttomuudesta tai vallan

puutteesta, joka tulee esille miehen vaikeutena kohdata omat todelliset tun-

teensa konfliktitilanteissa oikealla tavalla. Erityisen hyvin hoitosuuntausta ku-

vaa yksilöterapeuttinen työote, jossa lähtökohtana on miehen sisäinen maail-

ma. Kyseisen näkemyksen mukaan väkivallasta irtipääseminen voi onnistua

vain sisäisten tapahtumasarjojen käsittelyn avulla, jolloin väkivallan syvempi

ymmärtäminen vaatii pääsyä asiakkaan yksilölliselle ja elämykselliselle tasol-

le. Nämä tasot ovat ainutlaatuisella tavalla yhteydessä asiakkaan elämään.

(Nyqvist 2004a, 12-13.)

Nyqvist on todennut miestyön lähestymistavoista seuraavasti; toisen vahvuus

on useimmiten toisen puute. Feministisessä ja pro -feministisessä ajattelussa

otetaan huomioon väkivallan sosiokulttuuriset taustatekijät, kuten esimerkiksi

valtasuhteet ja maskuliinisuus. Heikkoutena on kuitenkin väkivallan ympärille

rakennettu yksinkertainen käsitys miesten psykososiaalisista ongelmista ja

kovin yksipuolinen näkemys oppimisteoreettiseen ajatteluun käytännön mies-

työssä. Sukupuolieriytyneessä hoitonäkökulmassa on puolestaan vahvuutena

miesten ongelmien moniulotteisempi käsittely ja työkäytäntöjen soveltaminen
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yksilökohtaisesti. Ongelmana hoitosuuntautuneisuudessa on taas väkivallan

rakennetekijöiden ja valtakoneiston sivuuttaminen. Kun väkivaltaa pystytään

tarkastelemaan eri tasoilta ja näkökulmista samanaikaisesti, mahdollistaa se

väkivallan koko olemuksen ja voimasuhteiden ymmärtämisen. (Nyqvist 2004a,

13.)

8.3 Ohjelmat ja työskentelymallit miehille

Suomessa miesten kanssa tehtävään väkivaltatyöhön sisältyy aineksia kan-

sainvälisistä ohjelmista, mutta suurimmaksi osaksi työskentely on yksilöpai-

notteista ja terapeuttista. Useimmissa suomalaisissa ohjelmissa painottuu

enemmän hoidollinen suuntaus käytännön työmalleissa kuin miehen muutta-

minen. Suomessa miestyötä on perusteltu miesnäkökulman ja mieserityisyy-

den esiin tuomisella väkivaltatyöhön. (Nyqvist 2004a, 13.) Perusteita erilliselle

miestyölle on haettu myös lähisuhdeväkivallan sukupuolistuneisuuden ja

miesten oikeuksien näkökulmasta (Säävälä, Pohjoisvirta, Keinänen, Salonen

2006, 15). Keisalan (2006) näkemyksen mukaan suomalaisia ohjelmia ja työ-

malleja on kuitenkin vaikea sijoittaa yksiselitteisesti johonkin tiettyyn väkivallan

selitysmalliin lähtökohtiensa ja menetelmiänsä perusteella. Hän ajattelee tä-

män johtuvan luultavimmin siitä, että auttajatahot pyrkivät välttämään leimau-

tumista nimenomaan yhden tietyn väkivallan selitysmallin kannattajaksi. Kyse

voi olla myös siitä, että auttajatahon työntekijöillä on erilaisia näkemyksiä vä-

kivallan syistä ja tämän vuoksi ohjelmaa ei voida pitää jonkun tietyn ideologian

edustajana. (Keisala 2006, 10.) Tässä yhteydessä Nyqvist tuo esille suoma-

laisten ohjelmien ja auttajatahojen varovaisen kannanoton sukupuolistunee-

seen väkivaltaan, vaikka hoitosuuntautuneessa työmallissa selkeästi painote-

taan sukupuolten erilaisuutta asiakasnäkökulmasta. Nyqvistin mukaan varo-

vaisuuteen on syynä useimmiten se, että kannanotolla pelätään miesten syyl-

listämistä. (Nyqvist 2004a, 13.)

Miesten osallistuminen väkivallan katkaisuohjelmiin ja työskentely malleihin on

Suomessa vapaaehtoista (Keisala 2006, 11). Tutkimusten mukaan väkivaltai-

sista miehistä vain pieni osa hakee apua käyttäytymisensä vuoksi ja tällöinkin

enimmäkseen muualta kuin varsinaisista väkivalta ohjelmista. Naisiin kohdis-
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tuvaa väkivaltaa käsittelevässä tutkimuksessa naisten kertoman mukaan väki-

valtaisesti käyttäytyvistä miehistä suurin piirtein kuusi prosenttia oli hakenut

apua väkivaltaisuuteensa. Etupäässä miehet olivat hakeneet apua terveys-

keskuksista (30 %), A-klinikalta (29 %), mielenterveystoimistosta (28 %) tai

perheneuvolasta (24 %). Vain neljä prosenttia miehistä oli osallistunut miehille

tarkoitettuihin väkivallan keskusteluryhmiin. (Heiskanen & Piispanen 1998, 31-

32.)

Vapaaehtoisuuteen perustuvilla väkivallan katkaisuohjelmilla tavoitetaan hyvin

harva väkivaltaisesti käyttäytyvä mies. Yhteiskunnassa on ollutkin keskustelua

ohjelmien järjestämisestä rikosoikeudenjärjestelmän rinnalle. Suomalaisen

kriminaalipolitiikan mukaan rangaistusjärjestelmä ja sosiaalihuollon toimenpi-

teet on kuitenkin pidettävä erillään toisistaan. Rangaistusten tehokkuus pa-

risuhdeväkivallan kohdalla on usein kyseenalaistettu ja syyttämättä jättäminen

on tavallista. Hoito-ohjelmiin taas kohdistuu suuria odotuksia ja näyttääkin sil-

tä, että panostaminen hoito-ohjelmiin on osittain tullut korvaamaan rikosoi-

keusjärjestelmän puutteellista reaktiota parisuhdeväkivaltaan. Pelkästään ri-

koksesta saatava rangaistus ei yksin katkaise väkivaltaa, vaan siihen tarvitaan

väkivallan katkaisuohjelma, jossa mies voi löytää motivaation ja tiedostaa

muutoksen olevan mahdollista. Lisäksi tätä ajatusta puoltaa parisuhdeväkival-

lan uhrien yleinen toive saada tekijälle hoitoa rangaistuksen sijasta. Ohjelmien

liittäminen ehdolliseen vankeuteen edellyttäisi lain muutosta. Yhdyskuntapal-

velun tavalla ehdolliseen rangaistukseen voitaisiin sisällyttää hoito-ohjelma

osana rangaistusta. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 371-372, 377-378, 381.)

Suomessa väkivaltaisille miehille tarkoitetut ohjelmat ovat tänä päivänä pää-

asiallisesti eri järjestöjen tuottamia ja niiden rahoittajana toimii Raha-

automaattiyhdistys. Ohjelmat ovat usein turvakotien, kriisikeskusten ja perhe-

neuvontatyötä tekevien tahojen palveluita. (Keisala 2006, 12; Ahlstedt 2006,

20.) Miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö käynnistyi Suomessa reilusti yli

kymmenen vuotta sitten Lyömättömän Linjan ja Ensi- ja turvakotien liiton Jus-

si-työn muodossa. Kyseiset järjestelmät toimivat edelleen ja muodostavatkin

vankan perustan maassamme miehille suunnatussa väkivaltatyössä. (Nyqvist

2004a, 12.) Edellisten lisäksi on olemassa miesten kriisikeskus Helsingissä

sekä erilaisia väkivallan katkaisuohjelmia, keskusteluryhmiä, projekteja ja yh-
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teistyömalleja ympäri Suomea. Seuraavassa olemme koonneet taulukkoon 1

keskeisimpiä miestyön muotoja ja ohjelmia väkivaltaisille miehille sekä niiden

toiminnan periaatteita ja työmuotoja.

TAULUKKO 1. Mieserityisiä toimintamuotoja Suomessa

Toimintamalli Toteuttajataho Toiminnan perus-
teet

Toimintamuodot

Jussi-työ
Ensi- ja turvakotien
liitto

Hoitonäkemys, yksi-
löterapeuttinen työ-
ote

Terapeuttiset yksi-
lötapaamiset, Isä-
lapsitoiminta, mies-
ten keskus Varikko

Lyömätön Linja
/ Espoo / Tam-
pere / Helsinki

Naisten apu ry /
Tampereen setle-
mentti naapuri ry /
Miessakit ry

Muutosmalliin poh-
jautuva, miehinen
vallan väärinkäyttö /
Erikoistunut tera-
peuttiseen yksilö-
työskentelyyn / Psy-
kodynaaminen työs-
kentely, hoitosuun-
taus

Yksilötyöskentely,
puoliavoimet ryh-
mät, yhteistyömalli
/ Kriisien ja traumo-
jen yksilöhoito /
Yksilötapaamiset ja
suljetut tera-
piaryhmät

Jyväskylän hoi-
tomalli

Kriisikeskus Mobile
& Jyväskylän yliopis-
ton psykoterapiakli-
nikan opetus- ja tut-
kimusklinikka

Taustalla pro -
feministinen selitys-
malli. Hoito-ohjelma,
jota ohjaa terapeutti-
nen näkemys

Vaihtoehto väkival-
lalle -ohjelma: arvi-
ointi- ja motivointi-
jakso, puoliavoimet
ryhmät

Miesten kriisi-
keskus

Ensi- ja turvakotien
liitto, Suomen mie-
lenterveysseura, A-
klinikkasäätiö ja Y-
säätiö

Matalan kynnyksen
paikka, kriisi näh-
dään laajempana
kokemuksena,
mieserityisyys

Neuvonta, arviointi,
konsultointi, lyhyt-
kestoinen kriisi-,
pari- ja perhetera-
pia

Kuopion kriisi-
keskus

Kuopion seudun
mielenterveysseura
Hyvä Mieli ry

Perhekeskeisyys,
perheväkivallan hoi-
to-ohjelma koko per-
heelle

Kriisikeskustelut,
seurantatapaami-
set, ryhmätyöjaksot

Porvoon per-
heasian neuvot-
telukeskus

Porvoon evankelislu-
terilainen seurakun-
tayhtymä ja Porvoon
kaupunki

Perhekeskeisyys,
perhevalmennus

Yksilökäynnit,
avoin keskustelu-
ryhmä

OIVA -projekti
Suomen mielenter-
veysseura

Hoitomalliin perustu-
va, interventioon
painottuva

Miestukihenkilöt,
suljettu ryhmä,
seurantavaihe
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8.3.1 Jussi-työ – mies miehelle

Ensi- ja turvakotien liitto järjestää tukipalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan

syyllistyneille miehille yhdennetysti naisten ja lasten auttamiseksi tehtävän

työn kanssa. Työmuotona Jussi-työ on mieheltä miehelle annettavaa tukea

perheväkivallan kierteen katkaisemiseksi. (Jussi-työ 2006, Ensi ja turvakoti.)

Työn tavoitteena on saada väkivalta loppumaan ja olla mukana mahdollista-

massa perheväkivallan kaikille osapuolille turvattua tulevaisuutta. Jussi-työ

alkoi vuonna 1994 yhteistyöhankkeena. Hankkeen taustalla oli turvakotien

oma kokemus ja tarve erityisesti miehille erikseen suunnatusta avusta. (Varjo-

nen 2001, 47-48.) Nykyään Jussi-työtä tehdään kaikkiaan 13 paikkakunnalla.

Työn ensisijaisena periaatteena on väkivallan kohteeksi joutuneen naisen tur-

vallisuuden varmistaminen. Jussi-työn työmuotoja ovat kriisiapu, puhelintyö,

terapeuttinen keskustelu ja yksilötapaamiset, isä-lapsitoiminta sekä verkosto-

työ ja ryhmät paikkakunnittain vaihdellen. (Jussi-työ 2006; Varjonen 2001, 48.)

Nyqvistin (2004a, 13) mukaan Ensi- ja turvakotien liiton miestyö perustuu ai-

emmin kuvattuun hoitonäkemykseen, koska annettu apu on suurimmalta osin

terapeuttista yksilötyöskentelyä.

Oulun Ensi- ja turvakodin yhteydessä toimii miesten keskus Varikko, joka tar-

joaa miehelle yksilö- ja ryhmäkeskusteluja. Väkivaltaa käyttäneiden miesten

ryhmätoiminta koostuu kahdesta eri osasta: väkivallan katkaisuohjelmasta ja

hoitoryhmästä. Väkivallan katkaisuohjelma muotoutuu viikoittaisista tapaami-

sista, joissa keskustellaan ja käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ku-

ten esimerkiksi rooliharjoittelua ja tilanneanalyysejä. Väkivallan lopettamiseen

pyritään itsetuntemuksen lisäämisen, vallankäytön tunnistamisen ja vaihtoeh-

toisten käyttäytymistapojen löytymisen avulla. Myös ryhmän keskinäisen tuen

uskotaan edistävän väkivallasta luopumista. Hoitoryhmä on tarkoitettu katkai-

suohjelman käyneille ja myös niille miehille, jotka ovat yksilötyössä käsitelleet

väkivaltaongelmaansa. Hoitoryhmässä jatketaan ja syvennetään väkivallan

käyttöön liittyvien näkökulmien tutkimista. Työskentelytavat ovat suurin piirtein

samat kuin katkaisuohjelmassa, mutta lisäksi on käytössä psykodraama me-

netelmänä. (Väkivaltaa käyttäneiden miesten ryhmät, Oulun Ensi- ja turvako-

ti.)
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8.3.2 Lyömätön Linja – väkivallaton vaihtoehto miehille

Naisten Apu ry perusti vuonna 1993 Lyömättömän Linjan, auttamisohjelman

väkivaltaisesti parisuhteissaan käyttäytyneille miehille. Lyömätön Linja Es-

poossa -työ pohjautuu vuonna 1991 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan väki-

valtajaoston tekemään mietinnön ehdotukseen. Lyömättömän Linjan toiminta

on saanut vaikutteita ja taustaideoita ulkomaisista väkivaltaisten miesten vas-

tuuttamis- ja tukiohjelmista, kuten esimerkiksi aikaisemmin mainituista Dulut-

hin mallista ja Alternativ til Vold -ohjelmasta. Lyömättömän Linjan toiminta-

muotoja ovat yksilötapaamiset, ryhmätoiminta, koulutus ja konsultointi. Es-

poon lyömättömän Linjan toimintaa varten on kehitetty Väkivallan katkaisu-

ohjelma, jonka avulla miehet löytävät itselleen valmiuksia ja keinoja väkivallas-

ta irti pyrkimiseen. Ohjelman tavoitteena on vastuuttaa miehet käyttämästään

väkivallasta ja saada heidät itse muuttamaan käyttäytymismalliaan jatkossa.

Väkivallan loppumisen lisäksi tavoitteena on pyrkimys muuttaa miesten asen-

teita siten, että he suhtautuisivat puolisoonsa ja lapsiinsa kunnioittavasti ja

tasavertaisesti. Espoon Lyömätön Linja on yksi esimerkki sellaisesta ohjel-

masta, jossa selkeästi väkivalta nähdään miehen vallankäyttönä, ja miestä

kannustetaan ottamaan vastuu omasta käyttäytymisestään. (Keisala 2006, 7,

12; Lyömätön Linja Espoossa -toiminnan taustaa.)

Espoossa on ollut käytössä vuodesta 2001 lähtien yhteistyömalli, jolla on pyr-

kimys ehkäistä ja lopettaa parisuhdeväkivaltaa. Espoon Lyömättömän Linjan

lisäksi yhteistyömallin ydinjäseniä ovat Espoon poliisi, syyttäjäosasto ja Es-

poon turvakodin Naisten Apu-palvelu. Laajempaan yhteistyöverkostoon kuu-

luu yhteensä 17 muuta jäsentä, esimerkiksi edustajia sosiaali- ja kriisipäivys-

tyksestä, äitiys- ja lastenneuvolasta, perheneuvolasta, lastensuojelusta, Jorvin

sairaalasta ja terveyskeskuksesta. Laajan yhteistyöverkoston pääasiallisin

tavoite on luoda yhteinen käsitys väkivaltailmiöstä sekä kehittää toimintamalle-

ja ja työtapoja väkivaltatyössä. Yhteistyömallin ideana on myös luoda tiivis

verkosto ja toimiva palveluketju väkivaltatyössä. (Keisala 2006,1,6.)

Lyömättömän Linjan toimintaa on ympäri Suomea, kuten esimerkiksi Tampe-

reella, Helsingissä, Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Samasta oh-

jelmanimestä riippumatta Lyömättömän linjan toimintaperiaatteet ja taustaide-
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ologia vaihtelevat paikkakunnittain. (Jolkkonen & Varjonen 2002, 8.) Tampe-

reen Lyömätön Linja aloitti toiminta 1990-luvun puolivälissä Miessakkien or-

ganisoimana vapaaehtoisena ryhmätoimintana, mutta vuodesta 2001 lähtien

se on ollut Tampereen Setlementti Naapuri ry:n hallinnoimaa toimintaa. Orga-

nisaation vaihdoksen myötä toiminta myös muuttui, ja toimintaan lisättiin nais-

ten kanssa tehtävä työ. Vaikka toimintamallit ovat muuttuneet, väkivaltaan

syyllistyneiden miesten kanssa tehtävä työ kulkee edelleen Lyömätön Linja-

nimellä ja toteutetaan yksilöterapiana. Ryhmämuotoista toimintaa on teema-

viikonloppuina. Tampereen Lyömätön linja on erikoistunut kriisien ja traumojen

yksilölliseen hoitoon. (Storm 2005.)

Lyömätön Linja Helsingissä on taas Miessakit ry:n hallinnoimaa toimintaa, jon-

ka tavoitteena on löytää väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla olevia tunne-

tasoon vaikuttavia tekijöitä ja sitä kautta pyrkiä irti väkivaltaisesta käyttäytymi-

sestä. Miessakit ry:n Lyömättömän Linjan väkivaltatyötä voisi kuvata psykody-

naamiseksi, henkisten tarpeiden pohjalta lähteväksi työskentelyksi. Työn tar-

koituksena on auttaa väkivaltaisuutensa vuoksi apua hakevia miehiä. Työ-

muotoina ovat yksilötapaamiset erityistason psykoterapeutin kanssa ja niitä

täydentävät suljetut terapiaryhmät, joissa väkivaltatilanteita on pyrkimys käsi-

tellä elämyksellisellä tasolla. Puhumisen lisäksi ryhmässä käytetään toiminnal-

lisia ja taideterapeuttisia menetelmiä. Terapiaryhmässä luodaan osallistujille

mahdollisuus tulla tietoisiksi väkivaltatilanteisiin liittyvistä tunteista. (Jolkkonen

& Varjonen 2002, 8, 18.)

8.3.3 ”Iskuryhmä” – Vaihtoehto väkivallalle -ohjelma

Jyvässeudulla aloitettiin verkostoyhteistyö parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi

vuonna 1995 poliisin, Mobile-tukiaseman (nykyisin kriisikeskus Mobile), Jy-

väskylän yliopiston psykoterapiaklinikan opetus- ja tutkimusklinikan sekä päih-

dehuollon yhteishankkeena. Toimintaan kuuluu kriisikeskus Mobilen järjestä-

mä apu väkivaltaan syyllistyneille miehille ja sen kohteeksi joutuneille naisille

sekä tarvittavien jatkopalvelujen tarjoaminen sekä tekijöille että uhreille. (Hol-

ma, Laitila, Wahlström & Sveins 2005, 28-29.) Kriisikeskus Mobilen toiminnas-

ta kerromme tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin seuraavassa luvussa.
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Vaihtoehto väkivallalle -ohjelma aloitti toimintansa verkostotyön yhteydessä

Mobilen ja Jyväskylän yliopiston psykoterapiaklinikan opetus- ja tutkimusklini-

kan yhteistyönä. Mallia ohjelmaan on haettu Oslosta, ATV -klinikalta. ATV: n

johtaja Per Isdal on vieraillut Jyväskylässä kertomassa miehille suunnatusta

ohjelmasta ja yhteistyö on jatkunut tiiviinä vierailun jälkeenkin. Holman (2006)

mukaan on suunniteltu myös yhteistä tutkimustyötä ATV -klinikan kanssa. Jy-

väskylän hoitomalliin kuuluu kolme osa-aluetta: toimintamalli pahoinpidellyille

naisille ja pahoinpiteleville miehille kriisikeskus Mobilessa, viranomaisverkos-

ton rakentaminen palvelujen tarjoamisen kannalta ja ryhmät väkivaltaan syyl-

listyneille miehille osana Jyväskylän yliopiston psykoterapiaklinikan opetus- ja

tutkimusklinikan toimintaa. Miehet ohjautuvat ryhmään Mobilen yksilö- ja moti-

vointikäyntien jälkeen. Vuosina 2001 – 2005 Mobilessa käyneistä lähisuhde-

väkivaltaan syyllistyneistä miehistä noin 13 prosenttia aloitti ryhmässä käynnit.

Vuonna 2005 Mobilesta ryhmään ohjautui 16 prosenttia miehistä, joka on kes-

kimääräistä suurempi osuus edellisiin vuosiin verrattuna. Suurimpana syynä

alhaiseen aloittajamäärään on heikko motivaatio pitkäaikaiseen työskentelyyn

väkivallan lopettamiseksi. (Holma ym. 2005, 25, 28-29; Holma 2006; Mattila

2006, 10.)

Alkuvaiheessa ryhmät kokoontuivat viikoittain, yhteensä 15 kertaa. Tapaami-

set 3-7 miehen suljetuissa ryhmissä kestivät puolitoistatuntia kerrallaan. Vuo-

desta 1996 – 2002 on toteutunut 13 suljettua ryhmää. Kyseisenä aikana 16

prosenttia miehistä on lopettanut ryhmän kesken. Syksystä 2001 alkaen on

kokeiltu myös puoliavointa ryhmää miesten toiveesta. Puoliavoimuus tarkoit-

taa sitä, että ryhmästä voi lähteä ja siihen voi tulla uudestaan kaksi tai kolme

kertaa vuodessa, mutta miehet sitoutuvat vähintään 15 istuntoon. Keväästä

2004 puoliavoin ryhmä on ollut ainut ryhmämuoto. Ryhmään osallistujat ovat

vapaaehtoisia ja heidät haastatellaan ennen ryhmään tuloa sekä tehdään vä-

kivallattomuussopimus. Vaihtoehto väkivallalle -ryhmän tärkein työväline on

puhuminen. Ryhmässä ei ole olemassa tiettyjä teemoja, joita käytäisiin ohjel-

mallisesti läpi vaan lähtökohtana ovat ryhmiin osallistuvien miesten esittämät

puheenaiheet. Keskeisiksi aiheiksi nousevat ainakin seuraavat: väkivalta sen

eri muodoissa, vastuu ja vastuunsiirto, hallinta, syyllisyys, miehenä oleminen

parisuhteessa, valinnat ja vaihtoehdot sekä käyttäytymisen säätelykeinot ja

muutoksen mahdollisuus. (Holma ym. 2005, 28-29, 42, 45; Holma 2006.)
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Holma ja muut (2005) ajattelevat Vaihtoehto väkivallalle -ohjelman hoito-

ohjelmana, jota ohjaa terapeuttinen asenne. Toimintaperiaatteena on kohdata

väkivaltaiset miehet yksilöinä ja huomioida heidän yksilölliset tarpeet. Ohjel-

man lähtökohtina ovat perhelähtöisyys, naisten ja lasten turvallisuus ja väki-

vallan lainvastaisuus sekä miesten vastuuttaminen ja väkivallan ehkäisy. Oh-

jelmassa ajatellaan väkivallan olevan voimankäyttöön perustuvaa vallankäyt-

töä. Sitä ei mielletä tunteiden ilmaisemisen keinoksi. Tavoitteena on lisätä pa-

risuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten elämänvalintoja ja toiminta mah-

dollisuuksia – vaihtoehtoina väkivallalle. (Holma ym. 2005, 30-32, 36.)

8.3.4 Miesten kriisikeskus – matalan kynnyksen paikka

Toimintansa vuoden 2003 alussa aloittanut Miesten kriisikeskus Helsingissä

tarjoaa ammatillista apua miehille, joiden elämäntilanne on kriisiytynyt. Lajis-

saan miehille suunnattu kriisikeskus on ensimmäinen Suomessa. Kriisikeskus

on viisivuotinen kehittämishanke, jonka taustalla ovat Ensi- ja turvakotien liitto,

Suomen mielenterveysseura, A-klinikkasäätiö ja Y-säätiö. Joulukuussa 2006

Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt jatkorahoituksen Miesten kriisikeskuk-

selle. Toiminnan jatkosuunnitelmista ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan

tammikuun 2007 lopulla. (Organisaatio 2005, Miesten kriisikeskus.)

Nyqvist (2004b) toteaa miehille tarkoitettujen palveluiden keskittyneen väkival-

tatyöhön ja osittain tästä johtuen kriisikeskustyyppisiä järjestelmiä on ollut

Pohjoismaissa vain Ruotsissa. Miesten kriisikeskus Suomessa on saanut vai-

kutteita ruotsalaisten mallista. Miesten asiakkaaksi tuloa ei ole rajattu vain vä-

kivaltaan, vaan kriisit nähdään laajempana kokonaisuutena, kuten esimerkiksi

ero- tai päihdekriisinä. (Nyqvist 2004b, 6.) Miesten kriisikeskus palvelee mata-

lan kynnyksen paikkana, mikä tarkoittaa, että avun saamiseksi mies ei tarvitse

lähetettä, palvelu on maksutonta ja mies voi asioida myös nimettömänä. Krii-

sikeskus tarjoaa neuvontaa, arviointia, lyhytkestoista kriisi-, pari- ja perhetera-

piaa sekä konsultointia. Ideana on, että kriisikeskukseen ohjautuisivat ne mie-

het, jotka eivät ole muiden palveluiden piirissä. Asiakkaaksi miesten kriisikes-

kukseen hakeudutaan varaamalla aika puhelimitse. (Toimintaperiaatteet 2005,

Miesten kriisikeskus.) Miesten kriisikeskuksen väliraportista (2004) tulee ilmi,
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että yleisimmät syyt asiakkaaksi hakeutumiselle olivat erokriisi (34 %) ja pa-

risuhdeongelmat (17 %). Neljänneksi yleisin syy kriisikeskukseen hakeutumi-

seen oli miehen oma väkivaltaisuus (8 %). Naiskumppanin taholta koettu väki-

valta oli syynä 3 prosentissa tapauksista (Nyqvist 2004b, 28, 32.)

8.3.5 Kuopion kriisikeskus – perheväkivallan hoito-ohjelma perheelle

Vuonna 2000 toimintansa aloittanut Kuopion kriisikeskus ottaa vastaan sekä

parisuhdeväkivallan uhreja että tekijöitä. Kriisikeskuksen keskeisin tehtävä on

tarjota apua akuutteihin kriiseihin ja edistää kriiseistä selviytymistä yksilö-,

perhe- ja yhteisötasolla. Perheväkivaltapalveluiden lisäksi keskuksen kriisipal-

veluita ovat kriisipäivystys, kriisiasuminen ja nuorten kriisityö sekä rikosuhri-

päivystys ja tukihenkilötoiminta. Yleisimmät yhteydenotot vuonna 2003 olivat

parisuhdeongelmat, perheväkivalta ja huoli läheisestä. Kriisikeskuksen perhe-

väkivaltatyössä toimintamuotoina ovat kriisikeskustelut ja perheväkivallan hoi-

to-ohjelma koko perheelle. Kriisikeskusteluissa selvitetään tilannetta, käydään

läpi tuntemuksia ja ohjataan mahdollisesti jatkohoitoon. Keskusteluja käydään

1-5 kertaa tarpeen mukaan ja niihin voi osallistua myös koko perhe. (Perhevä-

kivaltatyö, Kuopion kriisikeskus.)

Perheväkivallan hoito-ohjelma on tarkoitettu kaikille perheen jäsenille ja on

jatkoa kriisikeskusteluille. Ohjelmassa on tarkoitus korjata perheessä tapahtu-

neen väkivallan aiheuttamia seurauksia ja löytää uusia selviytymiskeinoja.

Tavoitteena on myös estää väkivaltaisen käyttäytymisen siirtyminen sukupol-

velta toiselle. Ohjelma koostuu seurantatapaamisista ja ryhmätyöjaksosta,

mutta myös yksilökeskustelut ovat mahdollisia. Lasten kanssa on käytössä

toiminnallisia menetelmiä lasten kehitysvaiheet huomioon ottaen. Hoito-

ohjelma ryhmissä perustuu kokemusten ja erilaisten tilanteiden näkemiseen ja

tiedostamiseen sekä vertaistukeen ja sitoutumiseen. (Perheväkivaltatyö, Kuo-

pion kriisikeskus.)
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8.3.6 Porvoon perheasiain neuvottelukeskus – avointa keskustelua miehille

Jäppinen (2005) tuo esille Porvoon seudulla toimivan perheasiain neuvottelu-

keskuksen, joka on tarjonnut vuodesta 1999 lähtien avointa keskusteluryhmää

väkivaltaisesti käyttäytyville miehille (Keisala 2006, 15). Neuvottelukeskusta

hallinnoi Porvoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Porvoon kaupun-

ki. Neuvottelujen lisäksi perheneuvojat tarjoavat työyhteisökonsultaatiota,

työnohjausta, koulutusta ja perhekasvatusta. (Perheneuvonta 2006.)

Jäppinen (2005) kertoo perheasiain neuvottelukeskuksen käynnistäneen mui-

den auttamis- ja viranomaistahojen kanssa ohjelman parisuhdeväkivallasta

kärsiville pareille. Ohjelmassa on tarkoitus varmistaa väkivallan uhrien turvalli-

suus sekä saada mies pyrkimään irti väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja otta-

maan myös vastuuta omasta käyttäytymisestään. Työmuotoina miehille ovat

yksilökäynnit ja ryhmäistunnot. Menetelminä ryhmissä käytetään keskustelua,

tiedon välittämistä väkivallasta sekä toiminnallisia menetelmiä ja rentoutusta.

Jäppinen kertoo, että ohjelman lisäksi odottaville perheille järjestetään perhe-

valmennuksen yhteydessä luentoja parisuhdeväkivallasta. (Keisala 2006, 15.)

8.3.7 OIVA -projekti – oivalla mies ja ota vastuu

Vuonna 1997 Suomen mielenterveysseuran SOS -keskus käynnisti perhevä-

kivaltaan syyllistyneille miehille suunnatun yhteistyöhankkeen nimeltä OIVA,

joka toimii Helsingin kaupungin alueella. OIVA -projektin tavoitteena on kehit-

tää perheväkivaltaan syyllistyneille miehille hoitomalli ja näyttää suuntaa eri

yhteistyötahojen toiminnalle katkaista perheväkivalta. Tarkoituksena on kehit-

tää malli, joka luo mahdollisuuden nopeaan väliintuloon perheväkivaltatilan-

teissa ja samalla myös motivoi miehiä väkivallan tekijöinä avun piiriin. (Kauki-

nen 2001, 49.)

Keisalan tutkimuksesta käy ilmi Rikoksentorjuntaneuvoston naisiin kohdistu-

van väkivallan työryhmän (2005) mietintö, jonka mukaan OIVA -projekti perus-

tuu miesten vapaaehtoisuuteen ja työskentely alkaakin miesten omasta aloit-

teesta (Keisala 2006, 16). Yhteistyöverkostossa ovat sairaaloiden päivystys-
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poliklinikat, poliisi, perheneuvolat, sosiaalipäivystys ja muut viranomaistahot,

jotka ohjaavat perheväkivallan tekijän ottamaan yhteyttä OIVA -projektin tuki-

henkilöihin. Yhteistyötahojen oleellisin tehtävä toimintamallissa on väkivaltai-

sen käyttäytymisen ja tekijän tunnistaminen ja ohjaus OIVA -projektiin. Väliin-

tulon yhteydessä OIVA: n työntekijät ottavat huomioon jokaisen perheenjäse-

nen ja painottavat työskentelyssä kokonaisnäkemystä perheen tilanteesta.

(Kaukinen 2001, 49-50.)

Tukihenkilöt ovat SOS -auton kriisityöntekijöitä ja tavoitettavissa 24 tuntia vuo-

rokaudessa puhelimitse. He ovat miehiä, koska Kaukisen (2001) mukaan pa-

risuhteessa väkivaltaa käyttävän miehen on vaikea sitoutua naisvaltaiseen

hoitoverkostoon. Tukihenkilön vetämässä arviointi- ja motivointivaiheessa kar-

toitetaan miehen kokonaistilannetta. Yhdestä kahteen kuukauteen kestävä

arviointijakso on osa hoitoa. Jakson aikana pyritään siihen, että mies oivaltaa

vastuunsa ja näkee mahdollisuutensa oppia väkivallaton käyttäytymismalli.

Miestä myös kannustetaan osallistumaan suljettuun ryhmään arviointi- ja mo-

tivointivaiheen jälkeen. Viikoittain kokoontuva suljettu ryhmä on kahden mies-

terapeutin ohjaama. Ryhmän tavoitteena on tarjota erilaisia näkökulmia per-

heväkivaltaan, motivoida puhumaan sekä kannustaa ja tukea miehiä. Ryhmän

loputtua OIVA -projekti järjestää seurantavaiheen noin puolen vuoden kuluttua

viikonloppuleirin muodossa. (Kaukinen 2001, 49-50.)

9 JYVÄSKYLÄN HOITOMALLI KRIISIKESKUS MOBILESSA

Kriisikeskus Mobile on Jyväskylän kaupungin ja seitsemän lähiseudun kunnan

sekä Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kriisikeskus. Toiminta-

ajatuksena on tarjota välitöntä apua kaikissa elämän kriiseissä. Kun kriisikes-

kus aloitti toimintansa vuonna 1995, tuli samalla mahdollisuus puuttua perhe-

väkivaltaan lakiuudistuksen myötä. Saman vuoden syksyllä Jyväskylän yli-

opiston psykologian laitoksella toiminnan aloitti myös psykoterapian opetus- ja

tutkimusklinikka. (Hynninen & Ruuska 2001, 51-52.)
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9.1 Mobilen toimintaperiaatteita

Akuuteissa perheväkivaltatilanteissa Mobile tarjoaa tukea, turvaa ja henkistä

ensiapua väkivallan uhrille ja lapsille. Jokaisen tapauksen kohdalla pohditaan

sitä, millaisia vaihtoehtoja on turvata lapset ja uhri. Jo tässä vaiheessa mies-

työntekijä voi mahdollisesti olla yhteydessä myös väkivallan tekijään ja sopia

mahdollisesta jatkotyöskentelystä. Väkivaltaan liittyvät yhteydenotot voivat

tulla uhrilta itseltään, läheiseltä tai tekijältä. Viranomaistahot, kuten poliisi ja

sosiaalitoimi ottavat yhteyttä tavoitteenaan saada väkivaltaan syyllistyneelle

miehelle apua. Tämän vuoksi yhteisiä toimintaperiaatteita ja yhteistyötä eri

toimijoiden kanssa pyritään kehittämään, jotta asiakkaat ja perheet voisivat

saada parasta mahdollista apua. (Hynninen & Ruuska 2001, 51.)

Kriisityöntekijän ja väkivaltaisten miesten kanssa työtä tekevän Esa Ruuskan

erityisosaamisalueita ovat voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote sekä aktiivi-

sen puuttumisen hallinta väkivallan käsittelyssä. Hänen työnkuvaansa kuuluu

Vaihtoehto väkivallalle -ohjelman toteuttamista yksilökeskusteluissa. Työ hä-

nen mukaansa on puhetta miesten kanssa väkivaltaan syyllistymisestä ja sitä,

mitä siihen voidaan löytää ikään kuin tilalle. Hän kuvaa asiakkaitaan tavallisik-

si suomalaisiksi miehiksi laidasta laitaan, kaikista yhteiskunta- ja ikäluokista.

Miehet päätyvät Mobileen joko sosiaalitoimen, poliisin, puolison tai läheisten

kautta sekä lastensuojelutoimenpiteiden yhteydessä. Ruuskan mukaan monet

miehet ottavat yhteyttä nykyään myös itse. Tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi

Ruuska mainitsee tässä yhteydessä myös perheneuvolan ja perheasiainneu-

vottelukeskuksen. Ruuska on ollut töissä Mobilessa kuusi ja puoli vuotta.

(Ruuska 2006.)

Kriisikeskus Mobilen miestyöntekijät vastaavat Vaihtoehto väkivallalle -

ohjelman arviointi- ja motivointijaksosta. Tämä jakso kestää muutamasta kuu-

kaudesta puoleen vuoteen. Tavoitteena on keskustelu ja toiminta väkivallan

tekijän kanssa tähdäten väkivallattomien vaihtoehtojen löytämiseen. Miesten

kanssa työskentelyssä korostuu väkivallan puheeksi ottaminen ja sen konkre-

tisoiminen. Väkivallasta parisuhteessa puhutaan aina rikoksena. Väkivallan

konkretisoimisella tarkoitetaan muun muassa ottamalla puheeksi tavallinen,

pahin ja viimeisin kerta, jolloin mies on käyttänyt väkivaltaa. Puolison kontrol-
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loimisen tilalle koetetaan löytää keinoja oman käyttäytymisen hallitsemiseksi.

Kriisikeskuksen väkivaltatyöskentelyssä menetelminä käytetään muun muas-

sa Aikalisä- ja Rakentava riitely-tekniikoita. (Hynninen & Ruuska 2001, 52.)

Näistä työskentelymalleista kerromme tarkemmin luvussa 9.3.

Ruuska näkee Mobilen miesten väkivaltatyöskentelyn pohjautuvan kognitiivi-

sen psykologian ja lyhytterapian lähtökohtiin. Lisäksi taustalla on pro -

feministinen selitysmalli, jossa lähtökohtana on se, että mies on oppinut alis-

tamaan ja se pyritään kumoamaan ajatuksissa ja teoissa ja koetetaan etsiä

muita keinoja, joilla voi pärjätä parisuhteessa. Työskentelyssä pyritäänkin

käyttäytymisen säätelyyn eli käyttäytymisen säätelyn keinojen oppimiseen.

Oppimista helpottamassa käytetään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä mene-

telmiä. Tavoitteena on, että mies oppisi tiettyjä asioita uudella tavalla, oppisi

oivaltamaan, suuntautumaan uudella tavalla ja soveltamaan opittua käytän-

töön. (Ruuska 2006.)

9.2 Mobilen miestyön asiakas- ja työskentelymäärät

Johanna Mattila (2006) on tarkastellut kanditutkielmassaan miesten motivoi-

tumista ja valikoitumista pitkään työskentelyyn kriisikeskus Mobilen yksilötyös-

tä kerättyjen väkivaltaa käyttäneiden miesten tilastojen pohjalta vuosina 2001

– 2005. Aineisto koostui 245 miehestä. Suurin osa (26 %) väkivaltatyöhön tul-

leista miesasiakkaista hakeutuu itse Mobileen. Puolison toimesta väkivalta-

työhön hakeutuu 16 prosenttia miesasiakkaista. Ohjaavina tahoina perheneu-

vola, päihdehuolto ja terveyskeskus sekä sosiaalitoimi ovat yleisimpiä. Poliisin

toimesta ohjautuu väkivaltatyöskentelyyn suurin piirtein kymmenesosa miehis-

tä. (Mattila 2006, 5, 10.)

Mattilan tutkimuksen mukaan yleisimmät työskentelymäärät vuosina 2002 –

2005 kriisikeskus Mobileen hakeutuneiden miesten joukossa olivat 1-4 käynti-

kerran (40 %) sekä 5-8 käyntikerran (40 %) työskentelyjaksot. Miehistä 15,3

prosenttia osallistui 9-12 käyntikertaan ja vain 4,7 prosenttia sitoutui yli 12

käyntikertaan. Suurin osa itse Mobileen hakeutuneista miehistä motivoitui

työskentelemään keskimäärin 5-8 käyntikerran verran. Mattilan kokoamien
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tilastojen mukaan muiden lähetystahojen kautta saapuneisiin miehiin verrattu-

na työskentelymäärät olivat yhtä yleisiä itse kriisikeskus Mobileen hakeutunei-

den miesten keskuudessa. Ainoastaan sosiaalityön kautta lähetteellä väkival-

tatyöskentelyyn ohjautuneet miehet lopettivat työskentelynsä selvästi useam-

min vain muutaman käyntikerran jälkeen verrattuna muiden lähetystahojen

kautta saapuneisiin miehiin. (Mattila 2006, 6-8.)

Mattilan tutkimuksen tilastojen mukaan suurimmissa määrin väkivaltatyösken-

telyn lopettaminen Mobilessa tapahtuu yhdessä tuumin ja sovitusti työntekijän

kanssa. Yleisesti ottaen yksinomaan asiakkaan puolelta tapahtuva yhteistyön

lopettaminen on tapahtunut 67 prosentissa tapauksista 1-4 käyntikerran jäl-

keen eli alkuvaiheessa työskentelyä, kun taas tilanteissa, joissa väkivaltatyös-

kentely päättyy yhteistyössä työntekijän kanssa, selvästi suurin osa on loppu-

nut vasta 5-8 käyntikerran jälkeen. (Mattila 2006, 7,9.)

9.3 Mobilen miestyössä käytettyjä menetelmiä

Aikalisä -tekniikan tavoitteena on etsiä tekijän omia keinoja vaikuttaa itse ke-

hittymässä olevaan väkivaltaan. Aikalisä -tekniikka on välivaihe, jonka jälkeen

mies voi toimia rakentavammin löytämillään keinoilla. Tämä tekniikka ei ole

asioiden tai ongelmien välttämistä tai pakenemista, vaan jatkuvaa keinojen

etsintää itsensä rauhoittamiseksi. Lisäksi tekniikka on helppo muistaa ja to-

teuttaa. (Hynninen & Ruuska 2001, 52.)

Aikalisä on hyvin yksinkertainen, mutta toimiva tapa, joka auttaa henkilöä me-

nettelemään eri tavalla, paremmin sellaisessa tilanteessa, jossa hän on aikai-

semmin käyttäytynyt väkivaltaisesti tai uhkaavasti. Aikalisä on sopimus, johon

molemmat puolisot sitoutuvat. Se tarjoaa molemmille mahdollisuuden rauhoit-

tua, käydä läpi niitä asioita, joista keskustellaan myös kahdenkeskisissä hoito-

keskusteluissa. Se on myös tapa auttaa puolisoa tuntemaan olonsa turvalli-

seksi. Aikalisä ei kuitenkaan ole puolison hylkäämistä, ongelmien välttämistä,

pakenemista taikka tapa kontrolloida tai haalita puolisoa. Aikalisä tarjoaa siis

mahdollisuuden rauhoittua. Tämä tekniikka ei ole kaikkea kattava apu, mutta
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se voi auttaa eteenpäin väkivallasta irti pääsemisessä, keskinäisen luottamuk-

sen luomisessa sekä puolisoiden itsensä ymmärtämisessä. (Aikalisä.)

Kriisikeskus Mobilessa parisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta puhutaan ri-

koksena ja moraalinen näkökanta tuodaan esille hyvin varhaisessa vaiheessa.

Työntekijä ei suostu siihen, että asioita vähätellään tai hämärretään. Myös-

kään uhria syyllistäviä selityksiä työntekijä ei vastaanota. Nämä ovat keskei-

simpiä periaatteita Mobilen väkivaltatyöskentelyssä. Koska väkivallan tekijä ei

useinkaan näe omalle väkivaltaiselle käyttäytymiselleen vaihtoehtoja, on työn-

tekijän tehtävä tuoda näitä esille. Kun väkivallan tekijän kanssa pyritään suu-

rempiin tavoitteisiin esimerkiksi parisuhteen kehittämiseen, käytetään silloin

Rakentavan riitelyn mallia. Väkivaltatyöskentelyssä rohkaistaan väkivallan

tekijää kertomaan eli julkistamaan asiansa tuttavalle tai työtoverille. Tämä voi

tuoda väkivallan tekijälle tukea. (Hynninen & Ruuska 2001, 52-53.)

Rakentavan riitelyn sääntöihin kuuluu reilun sekä epäreilun pelin periaatteet.

Reilussa pelissä korostuvat myös Aikalisä -tekniikan käyttäminen ja sallimi-

nen. Reilun pelin sääntöihin kuuluu muun muassa yhteisesti sovittujen sääntö-

jen huomioiminen, sovitteluratkaisun etsiminen, kunnioittava suhtautuminen,

omien sanomisien perusteleminen sekä rehellisyys. Rakentavassa riitelyssä

olennaista on myös riittävä fyysinen etäisyys sekä sen myöntäminen, että on

ollut väärässä. Reiluun peliin eivät kuulu puolison pakottaminen, lyöminen tai

uhkaileminen. Epäreilu peli sisältää päinvastaisia elementtejä, kuten pelotte-

lua, uhkailua, tosiasioiden kiistämistä tai puolison huomioon jättämistä. Epä-

reiluja ovat myös ajatukset siitä, että toinen häviää ja toinen voittaa. (Rakenta-

van riitelyn säännöt.)

Lerner (1989) kirjoittaa teoksessaan Kiukku on voimaa, The Dance of Anger

kiukun kanavoimisesta. Lerner kehottaa kirjassaan etenkin naisia hyväksy-

mään kiukkunsa ja suuttumuksensa ja hyödyntämään niitä voimanlähteinä.

Lernerin mukaan silloin, kun ihminen pyrkii muuttamaan rakenteitaan, hänen

on valmistauduttava sekä ulkoapäin tuleviin vahvoihin reaktioihin, että sisäi-

seen vastarintaan. (Lerner 1989, 190, 226.) Mobilessa yhtenä työmenetelmä-

nä käytetään mukaillen Lernerin perussääntöjä tilanteeseen, kun ihminen on

vihainen. Näiden sääntöjen kautta miesten kanssa työstetään omia vihan ja
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aggression tunteita eli sitä, millä tavoin niitä voitaisiin kanavoida oikealla taval-

la. (Ruuska 2006.)

Lernerin (1989) perussäännöt koostuvat 12 kehotuksesta ja varoituksesta.

1. Korota ääntäsi silloin kun asia on sinulle tärkeä. Meidän ei kannata

loukkaantua jokaisesta ärsyttävästä tai loukkaavasta asiasta, joita koh-

taamme. On kypsyyden merkki mikäli annamme joidenkin asioiden

mennä omalla painollaan. Mutta ellemme ota kantaa meille tärkeisiin

asioihin, vaarana on minuuden kokemuksen menettäminen.

2. Älä iske silloin, kun tunnet että kiehut raivosta. Joskus kunnon riita voi

selvittää ilmaa, mutta äänen korottaminen silloin kun olet suuttunut tai

kiihtynyt ei kannata.

3. Käytä riittävästi aikaa ristiriidan miettimiseen ja oman asemasi selvittä-

miseen. Ennen äänen korottamista on syytä pohtia esimerkiksi sitä mitä

mieltä olet tästä tilanteesta ja mihin pyrin.

4. Ei iskuja vyön alle. Syyttely, tulkitseminen, uhkailu, kuulusteleminen ja

moralisoiminen ovat esimerkkejä iskuista vyön alle.

5. Puhuminen ensimmäisessä persoonassa.  Harjoittele sanomaan minä

ajattelen, minusta tuntuu ja niin edelleen. Tällaiset lauseet eivät ole ar-

vostelevia tai syyttäviä toista ihmistä kohtaan.

6. Älä ilmaise epätarkkoja lauseita. Sano toiselle tarkkaan mitä tahdot.

Kukaan toinen ei voi lukea ajatuksiasi – eivät nekään jotka rakastavat

sinua.

7. Muista, että ihmiset ovat erilaisia. On hyvä muistaa, että on erilaisia ta-

poja nähdä maailma. Erilaiset mielipiteet tai tavat reagoida eivät vält-

tämättä oikeita tai vääriä.

8. Älyllisen väittelyn välttäminen. Älä turhaan raivostuta itseäsi pyrkimyk-

silläsi vakuuttaa toinen oman mielipiteesi oikeellisuudesta. Voit sanoa,

että näemme asian eri tavalla.

9. Älä unohda, että jokainen on vastuussa käyttäytymisestään.

10. Älä sano toiselle, mitä hän tuntee tai ajattelee tai mitä hänen pitäisi tun-

tea tai ajatella. Mikäli toinen suuttuu siitä miten toimit, älä moralisoi tai

arvostele hänen tuntemuksiaan tai kiellä häntä tuntemasta sillä tavalla.

On hyvää muistaa, ettei toisen oikeus olla vihainen tarkoita sitä, että

syy on toisessa.
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11. Ei kolmannen osapuolen välityksellä puhumista.

12.Et voi odottaa muutoksia tapahtuvan mikäli riitelet »lyö ja juokse« peri-

aatteella.  Läheisissä ihmissuhteissa muutokset tapahtuvat hitaasti.

Asennoidu kärsivällisesti itseesi. (Lerner 1989, 191-193.)

Arviointi- ja motivointijakson jälkeen miehellä on mahdollisuus jatkaa työsken-

telyä terapian keinoin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen psykotera-

piaklinikan opetus- ja tutkimusklinikan puoliavoimessa ryhmässä. Ryhmää

vetää kaki psykologia psykoterapiaklinikalta. Ryhmässä väkivaltaa käsitellään

samoin periaattein kuin yksilötyöskentelyssäkin. (Hynninen & Ruuska 2001,

53.)

10 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Hirsjärven, Remek-

sen ja Sajavaaran (2004, 248) mukaan oleellista laadullisessa tutkimuksessa

on kuvata vaiheittain koko tutkimusprosessin toteutuminen. Tässä luvussa

käsittelemme laadullisen tutkimuksen pääpiirteitä ja lähtökohtia sekä ku-

vaamme käyttämiämme aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Pohdim-

me myös tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä.

10.1 Kvalitatiivinen tutkimus

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan lähtökohtana laadullisessa tut-

kimuksessa on todellisen, moninaisen elämän kuvaaminen mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti. Itse tutkimuksessa on siis huomioitava, ettei todellisuutta

voi pirstoa osiin sattumanvaraisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004,

152.) Ei ole olemassa kaikille yhteistä todellisuutta, vaan todellisuus on sub-

jektiivinen tulkinta, joka on rakentunut sosiaalisesti (Hirsjärvi & Hurme 2000,

17). Tapahtumat muovaavat toinen toisiaan, ja tämän vuoksi on mahdollista

löytää monensuuntaisia yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita tutkittavasta ilmi-

östä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei voi luopua arvolähtökohdistaan,

koska arvot muovaavat sitä, miten pyrimme ymmärtämään tutkimaamme il-

miötä. Yleisesti pyrkimyksenä on pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita
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kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. Laadullisen tutkimuksen tarkoituk-

sena on ilmiön ymmärtäminen ja tulkinta sekä uuden tiedon tuottaminen.

(Hirsjärvi ym. 2004, 152.)

Laadullisessa tutkimuksessa tapauksia pidetään ainutlaatuisina ja aineistoa

myös tulkitaan sen mukaisesti. Aineistosta ei ole tarkoitus tehdä päätelmiä

yleistettävyydestä. Lähtökohtana on kuitenkin alun alkaen aristoteelinen ajatus

siitä, että yksityisessä toistuu yleinen. Riittävän tarkasti yksittäistä tapausta

tutkimalla saadaan esille myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä tois-

tuu usein käsiteltäessä ilmiötä yleisluonteisemmalla tasolla. (Hirsjärvi ym.

2004, 155, 171.)

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon keruun välittäjänä.

Tutkija luottaa enemmän havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa

kuin mittausvälineillä kerättävään tietoon. Tähän on perusteluna ihmisen kyky

joustaa ja sopeutua vaihteleviin tilanteisiin. (Hirsjärvi ym. 2004, 155.) Tiedon

hankinnassa olemme käyttäneet apuna teema- ja asiantuntijahaastatteluja

sekä tutustuneet parisuhdeväkivaltaa kuvaaviin teoksiin ja tutkimuksiin.

Hirsjärven ja muiden (2004, 155) mukaan lähtökohtana laadullisessa tutki-

muksessa on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Olemme

käyttäneet aineiston hankinnassa laadullisia menetelmiä, joita ovat muun mu-

assa haastattelu, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Me-

netelmiä voidaan käyttää vaihtoehtoisina, rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä

tutkimusongelman ja käytössä olevien resurssien mukaan (Tuomi & Sarajärvi

2002, 73). Kyseisissä aineistonhankintatavoissa myös tutkittavien omat näkö-

kulmat ja ääni pääsevät esille. Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko vali-

taan usein harkinnanvaraisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksel-

la. (Hirsjärvi ym. 2004, 155.) Otimme yhteyttä Jyväskylän kriisikeskus Mobi-

leen kysyäksemme olisiko heillä kiinnostusta lähteä mukaan opinnäytteemme

tekoon. Tällä tavoin myös tutkimuksen kohdejoukko valikoitui Mobilen mies-

asiakkaista, jotka ovat käyttäneet parisuhteessaan väkivaltaa.
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10.2 Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksemme teoriaosuuden olemme koonneet perehtymällä aihetta käsi-

teltäviin asiakirjoihin, dokumentteihin ja teoksiin sekä aikaisempiin tutkimuk-

siin. Olemme keränneet tietoa myös tutustumalla kriisikeskus Mobilen käyttö-

teoriamalleihin. Lisäksi olemme käyttäneet apuna teorian muodostuksessa

asiantuntijahaastatteluita. Haastattelimme miestyöntekijä Esa Ruuskaa Mobi-

lesta ja lehtori Juha Holmaa Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta.

Asiantuntijahaastattelut litteroimme, jotta pystyimme käyttämään niistä nouse-

vaa tietoutta teorian muodostuksen tukena.

Tutkimuksen varsinaisen aineiston keräsimme teemahaastattelujen avulla.

Haastattelu on yleisimpiä tiedonkeruumuotoja. Se on joustava menetelmä, ja

sopii tämän vuoksi useisiin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa ol-

laan suorassa verbaalisessa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, joka luo

mahdollisuuden kohdistaa tiedonhankintaa itse tilanteessa ja saada esiin

myös vastausten taustalla olevia motiiveja. Haastattelun hyötynä on myös

nonverbaaliset vihjeet ja eleet, jotka usein auttavat ymmärtämään vastauksia

paremmin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34.)

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun, kos-

ka siinä kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta siinä ei käytetä

valmiita vastausvaihtoehtoja vaan haastateltavat voivat vastata omin sanoin

(Eskola & Suoranta 1998, 87). Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan teema-

haastattelussa ei ole määritelty haastattelukertojen määrää tai sitä, miten sy-

välle aiheen käsittelyssä mennään. Olennaista on se, että yksityiskohtaisten

kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa.

Tämä taas osittain vapauttaa haastattelun tutkijan näkökulmasta ja mahdollis-

taa tuomaan haastateltavan äänen, omat tulkinnat ja merkitykset kuuluville.

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) Teemahaastattelun avoimuus tarjoaa tutkittaval-

le mahdollisuuden puhua hyvinkin vapaamuotoisesti, jolloin kerätty materiaali

voidaan katsoa edustavan tutkittavan puhetta itsestään (Eskola & Suoranta

1998, 88).
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Meille on ensisijaista tuoda miesten oma ääni ja kokemus esille heidän kerto-

manaan. Teemahaastattelu on mielestämme luontevin tapa tällaisen arkaluon-

toisen asian käsittelyyn, sillä parisuhdeväkivallan kuvaaminen esimerkiksi

strukturoidulla kyselylomakkeella ei välttämättä kerro koko totuutta miesten

todellisista kokemuksista, asenteista ja selviytymiskeinoista.

10.3 Aineiston analyysi

Teemahaastattelujen nauhoitetun aineiston purimme litteroimalla eli puhtaaksi

kirjoittamalla sanasta sanaa. Litterointi voidaan tehdä koko kerätystä aineis-

tosta tai valikoiden. Litterointi on tavallisempaa kuin johtopäätösten kirjoittami-

nen suoraan nauhoitetusta aineistosta. (Hirsjärvi ym. 2004, 210.) Päätimme

litteroida koko aineiston, koska koimme kaikki kysymykset yhtä tärkeiksi. Puo-

listrukturoituja teemahaastatteluja analysoimme sisällönanalyysiä mukaillen

valmiiden teemojen pohjalta.

Tutkimuksemme analysointimenetelmäksi valitsimme sisällönanalyysin. Se on

perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuk-

sen perinteissä. Useimmat eri nimillä esiintyvät laadullisen tutkimuksen ana-

lyysimenetelmät perustuvat periaatteessa tavalla tai toisella sisällönanalyysiin,

jos sisällönanalyysin ajatellaan olevan väljänä teoreettisena kehyksenä kirjoi-

tettujen, kuultujen tai nähtyjen aineistojen sisällön analysoimista. (Tuomi &

Sarajärvi 2002, 93.)

Latvalan ja Vanhanen-Nuutisen julkaisusta käy ilmi, että Pietilä (1973), Burns

ja Grove (1997) ovat määritelleet sisällönanalyysiä yksityiskohtaisemmin. Hei-

dän mukaansa se tarkoittaa kerätyn tietoaineiston kuvaamista tiivistetyssä ja

yleistävässä muodossa. Sisällönanalyysi on keino järjestää, kuvailla ja osoit-

taa määrällisesti tutkittavaa ilmiötä. Samassa julkaisussa Weber (1990) kertoo

sisällönanalyysissä olevan merkityksellistä erottaa ja nostaa esille tutkimusai-

neistosta samanlaisuudet ja erilaisuudet. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen

2003, 23.) Aineiston lukemisen jälkeen etsimme samankaltaisuuksia ja erilai-

suuksia aineistosta sekä aineiston yhdistäviä tekijöitä.
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Koska aineistomme on kerätty teemahaastattelua käyttäen, on teemahaastat-

telurunkomme (liite 1) aineiston käsittelyn apuväline. Teemoittelulla tarkoi-

tamme työssämme sitä, että analyysivaiheessa tarkastelemme sellaisia ai-

neistosta esiin nousevia piirteitä ja asioita, jotka ovat yhteisiä usealle haasta-

teltavalle. Ne saattavat pohjautua haastattelun teemoihin ja oletettavasti aina-

kin lähtökohtateemat tulevat esille. Tämän lisäksi esille saattaa nousta myös

muita teemoja, jotka voivat olla lähtökohtateemoja kiehtovampia. (Hirsjärvi &

Hurme 2000, 173.) Teemoittelussa on oleellista erottaa puhtaaksikirjoitetusta

materiaalista tutkimustehtäviä tukevat kohdat sekä irrottaa tutkimuksen kan-

nalta merkityksellisiä sitaatteja sisältöä rikastuttamaan (Eskola & Suoranta

1998, 175-176). Aineiston tutkimustuloksia esittelemme teemojen pohjalta.

10.4 Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa nousevat esille kysymyk-

set totuudesta ja objektiivisuudesta. Samalla tulee myös ilmi, että näkemykset

totuuden luonteesta vaikuttavat siihen, miten tutkimuksen luotettavuuskysy-

myksiin ylipäätään suhtaudutaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden

arvioinnista ei ole siis olemassa yksiselitteisiä tai yleispäteviä ohjeita. Oleel-

lisinta on arvioida tutkimusta kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmu-

kaisuus ja yhteneväisyys painottuvat. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 131, 135.)

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy muutamia käsitteitä, joiden kautta luotetta-

vuutta voidaan tarkastella. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tulosten toistet-

tavuutta eli sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä kahdella eri tutkimuskerralla

saadaan sama tulos. Tutkimuksen tulosta voidaan pitää reliaabelina myös, jos

kaksi eri arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen. Toinen käsite on validius,

joka tarkoittaa pätevyyttä. Validius kertoo siitä, kuinka hyvin tutkimusmenetel-

mä kykenee mittaamaan juuri sitä, mitä on tutkimuksessa tarkoituksenakin

mitata. Mittarit ja menetelmät eivät välttämättä aina vastaa sitä todellisuutta,

jota tutkija ajattelee tutkivansa. Mittareista saattaa aiheutua tuloksiin virheitä,

jolloin tutkimuksen pätevyys kärsii. (Hirsjärvi ym. 2004, 216-217.)
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Tuomen ja Sarajärven (2002, 133) mukaan käsitteet reliaabelius ja validius

ovat peräisin kvantitatiivisesta eli määrällisestä tutkimuksesta, jonka vuoksi ne

ovat saaneet kritiikkiä laadullisen tutkimuksen piirissä. Hirsjärven ja kumppa-

neiden teoksesta tulee ilmi, että Wolcottin (1995) mukaan laadullisessa tutki-

muksessa tekijä voi ajatella ihmisestä kertovan tiedon olevan aina ainutlaa-

tuista, ja siksi luotettavuuden ja pätevyyden kysymykset eivät ole tarpeen.

(Hirsjärvi ym. 2004, 217.)

Hirsjärvi ja muut (2004, 217) toteavat, että tutkimuksen luotettavuutta ja päte-

vyyttä tulisi kuitenkin jollain tapaa arvioida, vaikka edellä mainittuja termejä ei

haluttaisikaan käsitellä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on itse yksi kes-

keinen tutkimusväline, jolloin tutkimuksen luotettavuuden mittapuu onkin tutki-

ja itse. Näin ollen luotettavuuden arviointi pitää sisällään koko tutkimusproses-

sin. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Tämä näkökulma asettaa omat haasteen-

sa meidän opinnäytteellemme. Hirsjärven ja muiden teoksessa käy ilmi, että

Janesick (2000) on todennut laadullisessa tutkimuksessa ydinasioita olevan

henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa tutkijan tulisi tarkkaan selostaa tutkimuksen vaiheista ja toteuttamisesta

luotettavuutta ajatellen. Olisi hyvä tuoda esille tutkimuksen tarkoitus ja kohde

sekä omat sitoumukset tutkijana tutkimukseen. Tutkijan tulisi kuvailla tarkkaa-

vaisesti myös aineiston tuottamisen olosuhteita, aineiston analyysin vaiheita ja

lähtökohtia sekä tulosten tulkintojen perusteita. (Hirsjärvi ym. 2004, 217-218;

Tuomi & Sarajärvi 2002, 137-138.)

Tutkimuksessamme selostamme mahdollisimman seikkaperäisesti, mitä olem-

me tutkimuksemme eri vaiheissa tehneet. Haastattelun aineiston luotettavuut-

ta perustelemme sillä, että haastattelun teemat ovat kaikille haastateltaville

samat, tallenteiden laatu on hyvä ja litteroimme jokaisen haastattelun sovitusti

sanasta sanaan. Olimme etukäteen panostaneet haastattelun laatuun suunnit-

telemalla haastattelurungon yhteistyössä työelämän ohjaajan kanssa. Teimme

myös koehaastattelun ja varmistimme, että tekninen välineistö on toiminta-

kunnossa.

Hirsjärven ja kumppaneiden (2004) mukaan haastattelun luotettavuutta voi

heikentää se, että haastateltavilla on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia
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vastauksia. Toisin sanoen haastateltava saattaa tuoda esille hyviä puolia it-

sestään ja vaieta taas norminvastaisesta tai rikollisesta käyttäytymisestään.

(Hirsjärvi ym. 2004, 195-196.) Tämän asian otimme huomioon haastattelun

teemoja miettiessämme. Halusimme nähdä haastateltavan kokonaisuutena, ja

kysymyksien avulla tarjosimme haastateltavalle mahdollisuuden tuoda esille

sekä vahvuutensa että heikkoutensa. Pyrimme tekemään haastattelutilantees-

ta mahdollisimman neutraalin ja suhtautumaan tutkijoina objektiivisesti tilan-

teeseen.

Aineistoa analysoidessamme ja tuloksia esitellessämme olemme pyrkineet

totuudenmukaisuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta ja objektiivisuutta paran-

taa myös se, että meitä on ollut kaksi tutkijaa analysoimassa aineistoa ja te-

kemässä siitä johtopäätöksiä. Tulosten esittelyn yhteydessä tuomme esille

suoria lainauksia haastatteluista, jotka osaltaan antavat perusteita tulkinnal-

lemme sekä rikastuttavat työmme tekstiä. Keskeistä on se, että perustelem-

me, kuinka olemme päätyneet juuri niihin tuloksiin, johtopäätöksiin ja tulkintoi-

hin, mitä esitämme. Tutkimuksemme luotettavuutta kasvattaa lisäksi perehty-

neisyytemme aiheen tietoperustaan, josta olemme koonneet laajan teoriaosan

tutkimukseemme. Tämän lisäksi luotettavuuden kannalta on tärkeää, että pys-

tymme tutkijoina osoittamaan yhteyden tulosten ja aineiston välillä.

Pyrimme opinnäytetyössämme myös pätevyyteen. Eskolan ja Suorannan

(1998, 214) mielestä pätevässä tutkimuksessa teoreettiset lähtökohdat, käsit-

teelliset määritteet ja menetelmälliset ratkaisut ovat johdonmukaisessa suh-

teessa keskenään. Kokonaisuudessa oleellisin asia koko tutkimusprosessi-

amme ajatellen on se, että vastaamme asettamiimme tutkimustehtäviin.

10.5 Tutkimuksen eettiset kysymykset

Hyvän tutkimuksen perusedellytyksenä on eettisten näkökohtien huomioon

ottaminen tutkimuksen kaikissa vaiheissa (Hirsjärvi ym. 2004, 26-28). Nies-

wiadony (1987), Munhall (1988) ja Ramos (1989) nimeävät laadullisen tutki-

muksen eettisiksi periaatteiksi vapaaehtoisuuden, henkilöllisyyden suojaami-

sen ja luottamuksellisuuden. Ford & Retter (1990) näkevät tärkeänä myös
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sen, ettei tutkija vahingoita tutkimuksellaan tiedonantajaa eli haastateltavaa.

Haastateltavat eivät välttämättä hyödy tutkimuksesta, mutta parhaimmillaan

tutkimus voi osaltaan edistää heidän tietämystään tutkittavasta aiheesta. (Lat-

vala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 39.) Tähän tarjosimme mahdollisuuden ky-

symällä haastateltaviltamme haluavatko he tutkimuksen itselleen sen valmis-

tuttua. Kolme haastateltavaa neljästä oli kiinnostunut ja toivoi itselleen luetta-

vaksi opinnäytteemme. Heitä kiinnostivat erityisesti tutkimustulokset ja toisten

kokemukset samasta asiasta.

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tutkimukseen liittyvissä eettisissä ky-

symyksissä on keskeinen jako tiedon hankinnan ja tiedon käytön välillä. Tie-

don käsittelyssä on kaksi ensisijaista käsitettä: luottamuksellisuus ja anonymi-

teetti. Ne ovat kyettävä säilyttämään sekä tutkimuksen toteuttamisessa että

sen esittämisessä julkisesti. Tutkimuksen peruskysymys onkin se, mitä hyötyä

tai haittaa tutkittavalle tutkimuksesta on, miten heidän yksityisyyttään suojel-

laan ja millä tavoin tutkimuksen luottamuksellisuus turvataan. Tärkeää on

myös huomioida se, ettei tutkittavia johdeta missään vaiheessa harhaan. Koko

tutkimusprosessin ajan on kannettava erityistä huolta siitä, ettei tutkittavien

henkilöllisyys paljastu. Tutkimustuloksia julkistettaessa periaatteena on se,

että henkilöllisyyden paljastuminen tehdään perin vaikeaksi. (Eskola & Suo-

ranta 1998, 52, 56-57.)

Meidän tutkimukseemme liittyy hyvin kiinteästi eettiset kysymykset. Työn ai-

heena parisuhdeväkivalta on sinänsä hyvin vaativa ja yhteiskunnassamme

vieläkin jossain määrin vaiettu aihe. Sen vuoksi tutkimuksemme kohteena ole-

vien miesten huomioon ottaminen, muun muassa se, ettei heidän henkilölli-

syyttään ole mahdollista tunnistaa, on erittäin tärkeä osa työtämme ja eettistä

taustaa. Eettiset näkökohdat painottuvat etenkin aineiston keruussa ja aineis-

ton käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Saimme Mobilen miestyöntekijän

kautta mahdollisten haastateltavien puhelinnumeroita, joista soitimme neljälle.

Tällä tavoin miestyöntekijäkään ei ollut tietoinen, keitä nämä kyseiset neljä

miestä olivat. Haastattelut järjestimme siten, ettei Mobilen henkilökuntakaan

saanut tietää, ketkä miehet kävivät haastattelussa.  Ennen haastattelua selos-

timme miehille tarkasti, mikä on tutkimuksemme tarkoitus ja mitä teemme

haastatteluaineistolla. Painotimme salassapito- ja vaitiolovelvollisuuttamme
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sekä sitä, ettemme tienneet miehistä etukäteen mitään muuta kuin kriisikes-

kus Mobilen asiakkuuden. Meille on hyvin tärkeää se, että miehet osallistuivat

tutkimukseen vapaaehtoisesti ja kertoivat omin sanoin kokemuksistaan juuri

sen, minkä halusivat tuoda esille.

Eskolan ja Suorannan teoksesta tulee ilmi Kimmelin (1988) toteamus eettisten

ongelmien tunnistamisesta ja välttämisestä, jotka vaativat tutkijoilta ammat-

tietiikkaa ja ammatillista taitoa. Eettisen ja epäeettisen toiminnan välinen raja

ei ole selkeä, joten tutkijoilla tulee olla riittävästi herkkyyttä tunnistaa ja huomi-

oida tutkimuksensa eettiset ongelmat. (Eskola & Suoranta 1998, 60.)

11 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Varsinaisen tutkimuksemme aineiston olemme keränneet haastattelemalla

neljää parisuhdeväkivaltaa käyttänyttä miestä, joilla on ollut tai on edelleen

asiakassuhde kriisikeskus Mobileen. Tutkimuksen tulosten esittelyssä ker-

romme teemoittain haastatteluiden tuloksista. Johtopäätökset ja pohdinta-

osuudessa nostamme esille keskeisimmät tutkimustulokset, joihin yhdistämme

teoriatietoa sekä omaa pohdintaamme. Teorian kautta perustelemme tuloksia

ja vahvistamme niiden merkityksellisyyttä.

11.1 Haastateltavien taustatietoja

Tulosten esittelyssä emme halua käyttää miesten nimiä tai nimimerkkejä

haastateltavien henkilöllisyyden suojaamiseksi. Haastateltavien ikäjakauma

on 38–47 vuoden välillä. Keski-iäksi muodostuu 42 vuotta. Parisuhteessa

haastateltavista on kolme ja heillä on myös lapsia. Tällä hetkellä miehistä

kolme on työssäkäyviä ja yksi opiskelee. Tuloksista ilmenee, että miehet ko-

kevat läheisimmiksi ihmisiksi seurustelukumppanin, vanhemmat, lapset, suku-

laiset ja ystävät. Miesten vapaa-ajan käytöstä nousee selkeästi liikuntaan ja

kulttuuriin liittyviä harrastuksia sekä läheisten kanssa vietetty aika korostuu.

Hmm.. Kaikenlaista liikuntaa, urheilua, elokuvissakäyntiä, kulttuu-
riharrastuksia, hyvin monenlaista.
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Sitten musiikkia harrastelen, käyn konserteissa ja soittelen kita-
raa itekkin vähän ja näin poispäin, vähän kaikenlaista, lueskelen
aika paljon.

11.2 Parisuhde ja perhe

Kaksi miehistä on edelleen samassa parisuhteessa, jossa on käyttänyt väki-

valtaa ja tämän väkivallan käytön seurauksena on otettu yhteyttä Mobileen.

Yhdellä miehistä on uusi elämänkumppani ja yksi ei tällä hetkellä ole parisuh-

teessa.

Kaksi miehistä kuvailee nykyistä parisuhdettaan ja asemaansa parisuhteessa

pääsääntöisesti hyväksi ja tasa-arvoiseksi. Toinen heistä näkee myös alkoho-

lin käytön vaikuttavan parisuhteen toimivuuteen. Eräällä miehistä on kokemus

siitä, ettei saa riittävästi ääntänsä kuuluviin parisuhteessaan.

Erittäin hyväksi, tasapainoiseksi, tasa-arvoiseksi kaikin puolin,
kaikin puolin tuota hyväksi.

No, niin kauan menee hyvin, kun ei kumpikaan ota liikaa viinaa
taikka että niin selvinpäin…

Siinä varmaan törmätään tämmöseen vallan käyttöön. Niin tuota,
minun mielestä minä en saanut nii ku ääntäni kuuluviin.

Kolmella haastateltavista on lapsia. Suhdettaan lapsiinsa he kuvailevat hyväk-

si ja tavalliseksi. Lapset eivät asu kokopäiväisesti isiensä luona, mutta he ovat

säännöllisesti tekemisissä keskenään. Kaksi miehistä kokee isänä olemisen

vähän epävarmaksi ja etäisemmäksi, kun taas kolmas miehistä kokee selke-

ästi muita vahvemmin isänä olemisen ja sen tärkeyden.

No, en nyt osaa sanoa. Aika paljon töissä silleen tota en oo kovin
paljon kotosalla…

No pojalle en varmaankaan kovin hyvä, mutta tuota.. tytölle sitte
ehkä pikkusen merkittävämpi jo.

Yritän olla tasapuolinen, mutta tuota aina en siinä tietenkää onnis-
tu.
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Sanotaan että isänäki olen varmasti muuttunu tämän prosessin
myötä niin aika paljon eli koen tällä hetkellä olevani paljon parem-
pi isä kuin ennen, ennen näitä tapahtumia.

Kysyessämme miehiltä heidän kokemustaan mallina olemisesta lapsilleen,

miesten vastauksista nousi pintaan hyvin erilaisia vastauksia. Eräs miehistä

toivoi, ettei olisi missään tilanteissa tai käyttäytymisessä mallina lapsilleen.

Toinen näkee mallina olemisen tärkeyden jokapäiväisessä elämässä ja kaikis-

sa toiminnoissa. Kolmas miehistä taas korostaa rehellisyyttä ja neuvottelutai-

toja isänä olemisen mallina.

..kyllä ne lapset koko ajan tottakai ottaa mallia – niin hyvässä kuin
pahassa.

No, silleen et pitää olla rehellinen. Muutenki sitte, että, että ei niin
ku riitele ja silleen yrittää puhumalla selvitä asioista.

11.3 Asiakkaaksi tulo ja avun hakeminen

Miehet ovat tulleet kriisikeskus Mobilen asiakkaaksi eri ajankohtina. Ensim-

mäisen miehen asiakassuhde on alkanut viisi vuotta sitten ja viimeisimmän

miehen taas reilu vuosi sitten. Miehet mainitsevat vastauksissaan avun hake-

misen käynnistäviksi tekijöiksi niin parisuhdekriisit kuin heidän oman väkival-

taisen käyttäytymisen. Kaksi miehistä on itse ottanut yhteyttä Mobileen ja kak-

si muuta ovat päätyneet asiakkaiksi Mobilen yhteistyötahojen kautta.

Muija sai manipuloitua niin pahasti, että tuli tirvastua sitä.. Siitä sit-
ten huolestuin, että ku semmonen kynnys tuli ylitettyä.

Minä itse niin ku hakeuduin sitte, sitte niin ku tänne selvittelemään
sekä sitä parisuhdeasiaa että muutenkin sen hetkistä elämänti-
lannetta.

Miesten puheessa kaksi heistä kuvailee avun hakemista Mobilesta helpoksi.

Muiden vastauksissa taas korostuu henkilökohtainen tarve avun hakemiseen

ja käyttäytymisen muutokseen.

Helppoa se oli, joo se oli.. Ei mulla ollu iso kynnys ollenkaan.
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Mä olin siinä tilanteessa niin rikki poikki ja väsyny elikä se oli tosi-
aan ihan niin kun avun hakemista ihan sanan varsinaisessa mer-
kityksessä ku ei kerta kaikkiaan itse enää jaksanu eikä kestänyt
eikä saanu oltua, pakko saada apua.

Kaikki miehet ovat hakeneet apua tilanteeseensa myös muualta kuin Mobiles-

ta. He nimeävät puheessa avuntarjoajatahoiksi muun muassa työterveyshuol-

lon, työpaikan tukiverkoston, mielenterveystoimiston, sairaalan, perheneuvo-

lan sekä yliopiston psykologian laitoksen. Kaikki miehet ovat kokeneet muut

avuntarjoajatahot tärkeiksi Mobilen miestyön ohella.

Must se oli niin ku hyvä, hyvä paketti erilaisia juttuja et kaikki niin
ku täydensi toisiaa.

Kysyimme miehiltä myös tässä yhteydessä, että olivatko heidän kumppaninsa

tai lapsensa saaneet apua. Miesten kumppaneista kolme neljästä on saanut

apua parisuhteessa käytetyn väkivallan seurauksena. Ainoastaan yhden mie-

hen lapset ovat saaneet perheen ulkopuolista apua.

11.4 Väkivallan käyttö parisuhteessa

Miehet ovat käyttäneet väkivaltaa parisuhteissaan vaihtelevasti. Ensimmäises-

tä väkivallankäyttökerrasta parisuhteessaan eräällä miehellä on kulunut lähes

20 vuotta, kun taas muilla tapahtumasta on muutamia vuosia. Kahdella mie-

histä ensimmäisestä kerrasta seurasi yhteydenotto poliisiviranomaiseen.

Miesten kertoman mukaan yksi heistä on käyttänyt väkivaltaa parisuhtees-

saan ainoastaan yhden kerran, muilla miehillä taustalla on useampia kertoja.

Useimmat miehistä ovat käyttäneet parisuhteissaan sekä fyysistä että henkis-

tä väkivaltaa. Miesten kertoman mukaan kaksi heistä on lyönyt puolisoaan.

Yleisimpinä fyysisen väkivallan muotoina ovat olleet käsistä puristaminen, tö-

niminen ja kiinnipitäminen. Henkinen väkivalta on suurimmilta osin ollut uhkai-

lemista. Puolet miehistä on elämänsä aikana ollut itse väkivallan kohteena.

Nämä kerrat eivät ole tapahtuneet parisuhteessa, vaan sen ulkopuolella, jossa

kyseessä on ollut miesten välinen väkivalta.
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Kysyimme miehiltä heidän tunnetilastaan väkivallan käytön jälkeen. Vastauk-

sista yleisesti nousee esille katuminen, paha olo ja häpeän tunne. Yksi miehis-

tä kuvaa oloansa tyhjäksi, kun kaikki sisälle kertyneet ikävät asiat tulivat ulos.

No, hävettää ja nolottaa ja sitte tulee semmone itseinho että ku en
hyväksy, hyväksy semmosta toimintaa.

Mulle tuli se ihan niin ku sillee shokkina se tilanne. Mä olin niin lu-
kossa siinä, että se vaan tapahtu. Se on niin nopee tilanne ku se
tulee, että se tapahtuu ja sit ku sen oli tehny ni sit tuli semmonen
ihan älyttömän paha olo ja semmonen ahistava olo..

No ne on yleensä sattunu pikkusen päihtyneenä, että .. En niin ku
sillee.. Kyllähän se sille vähän niin ku kaduttaa aina.

..monen kuukauden tavallaan semmonen patouma, tuska, hätä
kaikki tämmöset negatiiviset tunteet, joita mä en sillon saanu tai
en osannu oikeella tavalla purkaa, nii ne tuli kaikki, kaikki pihalle,
elikä päällimmäisin tunne oli tosiaan aivan tyhjä olo.

Miehet kertovat heidän väkivaltaisuutensa johtuvan hyvin monista eri tekijöis-

tä. Omaa väkivaltaisuuttaan ja sen syitä miehet ovat pohtineet ja käyneet läpi

hyvin paljon. Väkivallan taustalla olevien syiden ja tekijöiden nimeäminen ei

ole yksiselitteistä. Syiksi miehet kuitenkin erittelevät alkoholin käytön, elämän-

kriisin, kotona opitun käyttäytymismallin sekä persoonallisuudenpiirteen.

..siihe ei oo mitään syytä löytyny ja näin ni mä oon sitte ruennu to-
ta viinan juontia rajottaa silleen ettei tuu, pääse tulemaan sellasia
tilanteita, että olis väkivaltanen.

..tavallaan pitkittynyt kriisi, jota en, en sitten niin kun mielestäni
osannu ratkasta oikeella tavalla.

Mulla on, on niin ku varmaan semmoset tietyt altistavat asiat siinä,
että mun isä on ollu hyvin aggressiivinen ja mä oon häneltä taval-
laan oppinu semmosen käyttäytymistavan.

Hänen (isän) varmaan niin ku semmonen malli siitä, että miten
mies käyttäytyy ku on hankala tilanne, ni mä luulen, että sillä on
varmaan suuri merkitys.

Äkkipikasuudesta. Ku tarpeeksi ärsyttää ni sitte, sitte se vaan pul-
pahtaa.

Kysyimme miehiltä heidän ajatustaan siitä, millä tavoin väkivalta on vaikutta-

nut heidän elämäänsä. Kahden miehen vastauksissa korostuu se, että väki-
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valta on pistänyt heidät ajattelemaan omaa käyttäytymistä ja edelleen sen syi-

tä sekä seurauksia. Kolmas miehistä kuvailee väkivallan vaikutusta elämää

rajoittavana ja kaiken kaikkiaan sitä hankaloittavana. Neljännen miehen pu-

heessa nousee esille väkivallan käytön vaikutus käänteentekevänä tekijänä

hänen elämässään.

..se on rajoittanut elämää paljon, on niin ku joutunu pinnistelee ite
paljon sen asian kanssa ja ihmetelly sitä omaa käytöstä ja mistä
se tulee ja on joutunu olee varovainen ja on varmaa ollu, ollu niin
ku ihmissuhteisiin vaikuttanu monessa paikassa sekä sitte työ-
elämässä on myöskin ollu vaikeuksia tän asian kanssa..

No siis voijaan sanoa kyllä että se muutti mun elämän ihan täy-
sin.. pitkittyny kriisi tavallaan niin ku kärjisty, siitä lähti monet asiat
liikkeelle..

11.5 Päihteiden käyttö ja väkivalta rikoksena

Jokaisella miehellä ainakin jossain määrin päihteiden käyttö liittyy väkivaltati-

lanteisiin. Kahdella miehistä väkivaltatilanteisiin näyttää aina liittyvän alkoholin

käyttö. Yksi miehistä näkee alkoholin käytön altistavana tekijänä väkivaltaisel-

le käyttäytymiselleen. Miehet erittelevät alkoholin käytön vaikutuksia omaan

käyttäytymiseensä hyvin käytännönläheisellä tavalla. He kertovat alkoholin

saavan heissä aikaan esimerkiksi kontrollin pettämistä, muistin heikkenemistä

sekä ajatusmaailman muuttumista. Suhtautumistaan nykyisin päihteisiin ja

alkoholiin miehet kuvailevat kriittiseksi ja varovaiseksi. Kolme miehistä on tie-

toisesti pyrkinyt vähentämään alkoholin kulutusta. Yksi miehistä pohtii suhtau-

tumistaan päihteisiin myös omien lastensa kautta, haluten olla esimerkillinen

omalla päihteiden käytöllään.

Kyllähän se tietysti.. jossain mielessä aktivoi hirveesti kaikennä-
köisiä toimintoja, toimintoja ja tuota yhteydenottoja ja semmosia..

Sopivan määrän ottaa alkoholia ni se on ihan.. menettelee, ok..
Mut sitte jos liikaa juo ni sit siinä tulee nää kaikki tämmöset, että
se kontrolli pettää helpommin ja ei oikein tiiä minkälainen se olo
on..

No, se justiin että kun ottaa liikaa silleen että muisti menee, rupee
hämärtyy, nii tota siinä jossain vaiheessa pimahtaa, että ei tiiä oi-
kee mitää syytä, en tiiä mistä se johtuu..
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Kolmella miehistä väkivallan käyttö on johtanut rikosoikeudelliseen prosessiin

eli oikeudenkäyntiin. Kenellekään miehistä väkivallan käyttö ei kuitenkaan ole

johtanut lähestymiskieltoon. Miesten kokemus oikeudenkäynnistä on ollut heil-

le hyvin tunteita herättävä, eikä tilanne kenellekään miehistä ole ollut helppo.

Ainoastaan yksi mies kolmesta olisi kaivannut enemmän Mobilen ohjausta ja

neuvontaa valmistautumisessa tulevaan oikeudenkäyntiin. Suhtautumistaan

rikollisuuteen miehet kuvailevat kielteiseksi ja näkevät sen tuomittavana teko-

na.

Se että mä jouduin oikeuteen, enemmän se oli semmonen niin
kun.. siis se oli semmonen asia, mikä nyt vaan oli, oli niin kun
kohdattava, se kuulu siihen tekoon, et mun oli vastattava siitä
myös siellä oikeudessa..

Silleen että harmittaa, että mitä sitä onkaan tullu tehtyä.. Jos en
ois juonu, ni ei ois tapahtunu mitää eikä, eikä oltais siellä oikeu-
denkäynnissä.

11.6 Kokemuksia kriisikeskus Mobilen miestyöstä

Kolmella miehistä väkivalta tuli julkiseksi siinä vaiheessa, kun väkivaltatilanne

tuli poliisin tietoon. Yhdellä miehistä väkivalta parisuhteessa tuli julkiseksi Mo-

bileen tulon yhteydessä. Väkivallan julkiseksi tulo kokemuksena on ollut suu-

rimmalle osalle miehistä kova paikka ja siihen ovat liittyneet niin pahan olon

kuin harmin tunteetkin.

No kyllähän, pahaltahan se tuntui tietenkin.. Hirveen syyllinen ja
semmonen paha olo oli, että semmonen epätoivonenkin olo, mitä
tän asian kanssa voi tehdä, mitä kaikkea mun pitää niin ku tehdä,
että pääsen eroon tästä, että mä löydän jotain keinoja..

Se oli kova paikka, kova paikka, kun tuota.. Mä jollain tavalla pidin
kumminki itteeni aika hyvänä ihmisenä..

..tottakai mua niin ku älyttömästi harmitti se mikä oli tapahtunu,
mut se harmitti sen tapahtuman takia, ei, ei sen niin kun julkiseks
tulon takia. Se että se, se niin ku tuli, tuli tiettyjen ihmisten tietoon,
ni en, en mä sitä niin ku pyrkiny peittelemään, enkä, enkä silleen
kokenu sellasta häpeää, että asiasta ei vois puhua..
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Tullessaan Mobileen asiakkaaksi kenelläkään miehistä ei ollut suuria ennak-

ko-odotuksia miestyöstä, mutta toive avun saamisesta korostuu miesten pu-

heessa. Tärkeimpinä asioina miehet näkevät väkivaltatyöskentelyssä rohkai-

sevan asenteen, aiheesta puhumisen ja sen työstämisen, arkielämän apukei-

nojen saannin, uusien käyttäytymismallien löytämisen sekä tulevaisuuden

pohtimisen.

No sillee kannustava asenne ja niin ku täällä ollu ja tuota hyviä
vinkkejä ja sillee, ett millä vois niin ku olla iha oikeella linjalla.

Tää oli mun mielestä hyvä asia, ett siinä, siinä puhuttiin sitte mies-
ten kesken niin sanotusti.. Se oli mun mielestä tärkee osa tätä jut-
tua.

Kyllä se on ehdottomasti ollut se, että on saanut ihan konkreetti-
sia semmosia apukeinoja, että mitä voi niin ku tehä niissä tilan-
teissa ku tulee nii ahistava paikka, ett menee solmuun ja tuntuu,
ett pinna palaa. Ihan semmosia käytännön juttuja mitä on käyty
läpi, ett ottaa aikalisän ja miettii asioita.

Ja ihan just sitte on lähetty pohtii, että katkasta tavallaan se ketju,
jos isä on tehny näin ja näin ja näin, ni mun ei tarvi mennä siihen
samaan, vaan mun täytyy löytää uudet keinot siihen asiaan ja läh-
tee omalla tavalla selvittää sitä asiaa.

Ja sit se niin ku tulevaisuuden miettiminen, mitä pitää tehdä, mi-
ten pitää asiat hoitaa, että tämmöseen tilanteeseen ei, ei koskaan
enää joudu.

Kysyessämme miesten kokemuksia Mobilen väkivaltatyöskentelystä, heidän

vastauksissaan pääosin henkii tyytyväisyys. Miehet kuvasivat kokemuksiaan

omista lähtökohdistaan käsin. Kokemuksista nousee esille ne asiat, jotka ovat

miehille tärkeitä heidän omassa eteenpäin pääsemisessään, kun he pyrkivät

irti väkivallasta. Näissä kokemuksissa korostuu väkivallan työstämisen merki-

tys ja toistamiseen sen läpikäyminen sekä vastuu omasta väkivallan käytöstä.

Hmm.. Niin no tietysti jotenki käsiteltävä ja käytävä läpihän se on,
hyvä että näin on tehty, mutta kyllä se harmittaa, että mitä on ite
saanu aikaseksi.

Siis mulla on nyt hyviä kokemuksia, koska mä koin, että mä sain,
sain tehtyä paljon töitä sen asian kanssa, mutta se vaati sitä, että
kyl siinä täytyy olla todella rehellinen itselleen, elikä ei mitään
tämmösiä tekosyitä, tyyliin vaimo teki sitä, vaimo teki tätä..
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..ku niitä tarpeeksi kauan jauhetaan ja jauhetaan, niitä asioita, ni
joskus tulee se päivä, että onnistuu ja tajuaa, että nyt mulla meni
tää suunnilleen niin ku mää halusin ite, tää asia, ni silloin niin ku
tulee se ajatus, että hei taas ollaan vähän eteenpäin.

Kolme miehistä kertoo heidän vastuuntuntonsa muuttuneen Mobilen työsken-

telyn aikana. Muutoksella miehet tarkoittavat parempaa ja konkreettisempaa

vastuunottoa omasta itsestään, puheestaan ja käyttäytymisestään. Yksi mie-

histä korosti vastuunottamisen sijasta vastuunjakamisen merkitystä ja sen

muutosta. Kolme miehistä kokee, että työskentelystä Mobilessa on ollut apua

myös arkielämän tilanteisiin ja niiden hallintaan niin paremmin toimivien käyt-

täytymiskeinojen löytymiseen kuin parisuhteen paranteluunkin.

Kyllä niin ku semmonen, että se vastuu on niin ku paljon konk-
reettisempaa kuin ennen. Mut nykyään on niin ku vastuussa itel-
leen omista puheista ja teoistaan, ett sitä on niin ku pakko.

Niinnin siis vastuu omasta itsestä, se on ehkä se päällimmäisin
asia, ihan siis tottakai omista teoista, omista sanomisista, mutta
myös sitten vastuu itsensä huolehtimisesta.

Semmonen kuvio, parisuhteen kuvio selventy paremmin. Sano-
taanko näin.

Mobilessa toteutettavan arviointi- ja motivointijakson jälkeen miehillä on mah-

dollisuus jatkaa väkivallan työstämistä Jyväskylän yliopiston psykologian lai-

toksella olevassa Vaihtoehto väkivallalle -ryhmässä. Kaksi haastateltavista

miehistä on ollut mukana kyseisessä ryhmätoiminnassa. Kysyimme heiltä

ryhmän merkitystä tuen saannin näkökulmasta. Kummatkin miehistä kokivat

ryhmätyöskentelyn myönteisenä. Toinen miehistä korostaa ryhmän merkitystä

kokonaisuutena, toinen taas painottaa ryhmästä saatua kokemusta tärkeänä.

Se on ihan mahtava, joo.

Ett tosiaankaan mä en oo yksin, ett tässä on niin ku monta, hir-
veesti miehiä, joilla on näitä samoja ongelmia… Ett se oli tärkee-
tä, ett me yhessä käytiin niitä läpi ja kuuli toisten kokemuksia ja
sai vinkkejä toisilta.. Ett semmonen niin ku tavallaan semmonen
oma porukkahenki siinä oli, että me nyt yhessä tätä asiaa vatvo-
taan ja meidän pitää tästä selvitä.
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Kaikki neljä miestä saivat tukea Mobilesta aina silloin, kun kokivat sitä tarvit-

sevansa. Kolmen miehen parisuhteeseen Mobileen tulo on vaikuttanut positii-

visella tavalla, muun muassa luottamuksen lisääntymisenä. Kysyessämme

miehiltä heidän toivettaan työskentelyn teemojen käsittelyyn liittyen, kaikki

miehet ovat hyvin tyytyväisiä läpikäytyihin aiheisiin, eivätkä näe tarvetta uusi-

en teemojen käsittelylle. Meistä oli oleellista kysyä miehiltä heidän mielipidet-

tään siitä, millä tavoin Mobilen miesten väkivaltatyötä voitaisiin kehittää. Mie-

het näkevät työskentelyn hyvin heitä palvelevana toimintamuotona. Yksi mie-

histä nosti kehittämisehdotukseksi Mobilessa toimivan, epävirallisen ryhmän.

Ehkä joskus tuli semmonen olo, että voisko täälläkin olla joku sel-
lanen pienimuotonen miestenryhmä tavallaan.. Tai sitten jotain
muuta sellasta, ett yhes tehtäis vaikka jotakin muutaman miehen
porukalla.

11.7 Miehet elämänhallintaa ja voimavaroja etsimässä

Tutkimuksen kannalta oli tärkeää kysyä miehiltä sitä, ovatko he muuttuneet

väkivaltatyöskentelyn aikana ja jos ovat, millä tavalla. Jokainen tutkimukseen

osallistunut mies kokee, että työskentelyn aikana itsessä on tapahtunut muu-

tosta. Ja lisäksi kaksi heistä kokee, että selviytymistaidot arkielämässä ovat

muuttuneet tämän työskentelyn myötä. Miesten vastauksista ilmenee myös,

että sosiaaliset taidot kaiken kaikkiaan ovat kohentuneet Mobilen asiakkuuden

aikana. Kolme kertoo vastauksissaan muun muassa huomioivansa läheisiään

tällä hetkellä enemmän kuin ennen työskentelyn alkamista.

Oon kypsemmäks tullu ihmisenä ja vastuullisemmaksi ja avoi-
memmaksi varmaan, että on helpompi puhua vaikeista asioista ja
ottaa ne puheeksi.

No, no raha-asioitten hoito, hoito silleen, että tota on sinne muu-
tama euro kertynykkii..

Pyrin ihan siis niin ku halaamaan heitä, pitämään lähellä, ihan
tämmöstä fyysistä, fyysistä tuota läheisyyttäki opettamaan pojille,
sitä ettei siinä oo mitää huonoo, eikä, eikä niin ku hävettävää..

Muitaki läheisiä ihmisiä, ketä tässä on, pyrin huomioimaan ja, ja
ihan, ihan siis kertomaanki et ketkä on mulle tärkeitä ihmisiä.
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Ja pystyy eläytyy muittenki vaikeisiin tilanteisiin ehkä paremmin,
ku on ite käyny läpi vaikeita asioita, sitä kautta on tullu silleen
ymmärtäväisemmäksi.

Myös tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen liittyvät sosiaalisiin taitoihin,

samoin kuin niiden hallinta ja käsittelykin. Kysyimme miehiltä millaisia tunteita

heidän on vaikea ilmaista. Miehet esittävät vastauksissaan ilmaisun kannalta

vaikeiksi tunteiksi suruun ja pettymykseen liittyvät tunteet sekä erilaiset vihan

tunteet. Kaksi miestä ei löytänyt sanoja vaikean tunteen nimeämiseen. Mies-

ten kertoman mukaan helppoja tunteita ilmaista ovat ilo, toisista välittäminen

sekä elämänilo.

Kysyimme miehiltä, ovatko he huomanneet muutosta käsittelytavoissaan ag-

gressioiden ja pettymysten suhteen. Jokaisen miehen vastauksissa korostuu

muutos. Jokainen kokee, että on muuttunut tunteidensa hallinnan ja käsittelyn

alueella.

Että kyl mä niin ku aina yritän pyrkiä siihen, ett jos joku pettymys
tulee tai joku vaikeus, se pitää kohdata se asia, ei voi juosta kar-
kuu sitä, eikä voi lähtee tappelemaan sitä asiaa vastaan, se täytyy
niin ku jotenki pystyy vaa ajan kanssa käymään läpi.

Niin ku nii, toisen huomioon ottamine sillee et tota siitä vois pia
vaikka loukkaantua, tai jotai jos sanoo pahasti vaikka toisaalta pi-
täiski sanoo, mutta ni niini sitä ei niin ku halua pahottaa toisen
mieltä.

Sitä on tullu ruvettua funtsimaan semmosia erilaisia näkökulmia..
että tuota niin ymmärtäis sitte sen tilanteen, mikä se on.

..kun tuntuu et nyt rupee joku peikko nostaa päätään, ni niini se
on sellanen tunne ja asia, jonka mä oon jo kokenu ja ei oo enää
semmonen outo tunne niin ku aikasemmin.. tietyllä tapaa osaa lo-
keroida että mistäs tää nyt johtuu.

Omiksi vahvuuksikseen miehet luonnehtivat periksiantamattomuuden, rauhal-

lisuuden, elämänkokemuksen sekä hyvän itsetunnon. Heikkouksikseen mie-

het kuvailevat laiskuuden, luovuttamisen sekä keskustelukyvyttömyyden että

saamattomuuden.

Elämänhallintaan liittyen halusimme kysyä miehiltä nykyisen parisuhteen ole-

musta ja mahdollista muutosta siinä väkivaltatyöskentelyn aikana. Kolmesta
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parisuhteessa olevasta miehestä kaksi kokee selvästi, että parisuhde on

muuttunut myönteisempään suuntaan. Yksi miehistä kertoo parisuhteen väli-

sen kommunikoinnin muuttuneen toimivammaksi. Toinen miehistä taas kuvaa

kokonaisuudessaan parisuhteen luonteen ja laadun muuttuneen kerrassaan.

Yksi miehistä ei ole tällä hetkellä parisuhteessa, mutta näkee uuden parisuh-

teen aloittamisen toiveikkaana ajatuksena ja suhtautuu siihen luottavaisin mie-

lin.

No, on silleen et parempaan suuntaan, että pystytään paremmin
niin kun keskusteleen asioista.

Siis onhan se muuttunut ihan, ihan täysin verrattuna siihen minkä-
laisia suhteita mulla aikasemmin on ollu, osittain sen takia, mitä
mä oon läpi käyny, mitä mä oon kokenu.

Sehän on semmonen toive ajatus, ja ois tosi hienoa, jos sellanen
ihminen löytyisi elämään, että tota, pystyis alottaa ja ois rohkeutta
alottaa..

Kolmelta isältä tahdoimme kysyä, millä tavoin he nyt kokevat isyyden ja onko

sen merkitys muuttunut työskentelyn aikana. Kolmesta isästä yksi kokee sel-

keästi isyyden merkityksen muuttuneen kasvatuksen, rajojen asettamisen ja

isänä olemisen mallin suhteen. Yksi miehistä kertoo isyyden merkitsevän hä-

nelle esimerkkinä olemista lapsille, mutta muutosta isyyden merkityksessä

hän ei ole havainnut.

No esimerkkinä pitäs olla lapsille ja sitte, että osata, osata neuvoo
eri asioissa.

On, elikä tota kyl mä niin ku haluisin niin ku opettaa omille pojille
muutakin kuin sitä niin sanottua perinteistä miehen mallia – ei pu-
hu eikä pussaa, koska mä oon sen kokenu, että sillä tavalla asiat
ei, ei ratkee.

..mä huomaan, että mä oon sallivampi kuin aikasemmin.. koitan
antaa enemmän, enemmän niin kun hänelle (lapselle) liikkumati-
laa – tietyissä rajoissa tottakai.

11.8 Selviytymiskeinot – irti väkivallasta

Tutkimuksessamme yhtenä tehtävänä oli kartoittaa miesten selviytymiskeinoja

heidän pyrkiessään irti väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Näimme oleellisena
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asiana kysyä, mitkä tekijät ovat kannatelleet miehiä heidän selviytymiskoke-

muksessaan. Jokaisen miehen vastaus on hyvin erilainen. Tukeviksi voimava-

roiksi miehet luonnehtivat päätöksen väkivallan lopettamisesta, vastuunoton

itsestään, kokemuksen väkivaltatilanteesta sekä erilaiset tuen muodot.

Että kyllä se väkivalta loppuu ja täytyy loppua, kun kerran ajatte-
linkin niin, että en hyväksy sitä ni se justiinsa, että ku loppuu ni sit
on kaikilla parempi.

Se täytyy lähtee omasta itsestään, täytyy niin kun olla itelleen re-
hellinen ja, ja sanoo että nyt, nyt mokasin oikeen kunnolla ja käy-
dä sitä kautta läpi.

Niin tuota, kyllä se sen verran kova isku oli, että tuota nii, ei tuu
mieleenkään. Mokoma. Kenenkään kohalle.

Selviytymisessä.. no varmaan just tää tämmönen tuki, niin ku tää
Mobilen tuki. Ja sitten ihan kavereitten, ja joittenki kavereitten
kanssa on pystyny puhuu aika paljonkin asiasta, että semmosta
niin ku..

Miehet korostavat omaa motivaatiotaan, väkivaltakokemuksiaan sekä perheen

ja työpaikan säilymistä auttavina seikkoina väkivallasta irtipyrkimisessä. Kaksi

miehistä näkee jonkin asian tai tapahtuman käänteentekevänä muutoshaluk-

kuudessa, mutta siihen ei ole välttämättä vaikuttanut vain yksi tekijä. Yksi

miehistä ei näe yhtä tiettyä käänteentekevää tapahtumaa muutoksessaan,

vaan kuvaa sitä vähitellen kypsyväksi uudeksi toimintamalliksi.

Oma halu kaikkein eniten. Se, että mä haluun muuttua, ett mä en
voi jatkaa enää sillä tavalla. Mun täytyy muuttua, muuttaa itteeni.
Ja sitte sitä kautta on tullu nää apukeinot.

Se väkivalta kokemus itsessään. Se, se ei oo kokemuksena mi-
tenkään mukava, eikä sitä toivo kenellekään, ei tekijä, eikä, eikä
niin ku kohteena.

No just tuo kokemus. Se meni kyllä kerralla selkäytimeen.

Siinä on varmaan monta asiaa.. Se rohkeus, että lähtee hake-
maan sitä apua ja myöntää itelleen sen, että mä tarviin apua. Ett
ei niin ku kiellä sitä.

Mielestämme miesten omat keinot esittävät tärkeää roolia heidän selviytymis-

prosessissaan. Erilaisuus sävyttää myös näitäkin miesten vastauksia. Yhdellä
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miehistä korostuu selviytymiskeinoina jo aikaisemmin mainitut, joita ovat oma

halu asian työstämiseen, erilaiset tukipaikat ja muodot sekä läheisten tuki.

Toinen mies näkee tärkeänä oman kärsivällisyyden muutosprosessissaan.

Kolmas taas pitää oleellisena alkoholin käytön hallintaa. Neljäs mies suhtau-

tuu selviytymiseensä varovaisin mielen ja keinona hän nostaa esille itsestään

huolehtimisen.

Ei siinä oo muuta ku, muuta kun, tuota niin paneutuu asioihin ja
tuota, eikä oo mikkään hätähousu.

Ni ei siinä muuta, oikee muuta ku se alkoholin käytön vähentämi-
nen tai lopettaminen.

Ni täytyy tiedostaa se, että väkivaltasta käyttäytymistä on ja voi ol-
la meissä kaikissa, myös minussa, jos mää en pidä ittestäni huol-
ta.

Asteikkokysymys on oleellinen työmenetelmä ratkaisukeskeisessä työottees-

sa. Se tarjoaa välineen, jolla myönteiset asiat ja edistyminen voidaan huomi-

oida. Kysyimme miehiltä, millä tavalla he ajattelevat itsensä ja tilanteensa as-

teikolla nollasta kymmeneen väkivallasta selviytymisen suhteen. Oleellinen

kysymyksemme oli, mihin he sijoittaisivat itsensä lähtiessään hakemaan apua

ja mihin taas tällä hetkellä. Nolla kuvaa tilannetta huonoimmillaan ja kymme-

nen taas parhaimmillaan. Asteikon avulla kaikki miehet kuvaavat edistymis-

tään. Kolme miestä sijoittavat itsensä huomattavasti edemmäksi verrattuna

tilanteeseen, kun he lähtivät hakemaan apua. Kaksi miehistä näkee itsensä

tilanteessa kymmenen miinus. Miinuksella miehet tarkoittavat suhtautumistaan

pienellä varauksella väkivallasta selviytymiseen. Toiset kaksi taas sijoittavat

itsensä kahdeksan tai yhdeksän tuntumassa.

Etten vaan panis koko kymppiä. Lähellä on. Pannaa miinus nyt
siihen sitten. Siltä varalta, että jos.

Kyllä se varmaan kasin, ysin paikkeilla. Täydelliseksi en voi titu-
leerata itteeni varmaan missään asiassa.. Mutta kyllä mä tosi luot-
tavainen oon.
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11.9 Suuntaus tulevaisuuteen

Halusimme lopettaa haastattelut teemaan tulevaisuus. Nykyhetkeen liittyen,

koimme tärkeäksi kysyä, minkä miehet kokevat tällä hetkellä elämässään par-

haaksi. Puheessaan miehet erittelevät merkityksellisimmiksi asioiksi opiske-

lun, väkivallattomuuden ja elämän itsessään sekä luottamuksen itseensä ja

tulevaisuuteen.

Parasta.. Kyllä se varmaan on tää opiskelu. Se antaa eniten.

No, se että ei oo väkivaltanen.

Kyl se on tää elämä itse. En mää koe, ett mun elämässä on mitää
niin ku yksittäistä asiaa, mikä ois, se on ihan kaikki: läheiset, lap-
set, parisuhde, oma elämä, kaikki harrastukset, siis mä reviin iloo
ihan pienimmistäkin asioista, koitan elää niin sanotusti täysillä.

Parasta on semmonen luottamus itteensä ja tulevaisuuteen, ett
asiat sujuu ku vaan pistää asiat sujumaan, että semmonen tunne
aina vahvistuu pikkuhiljaa..

Miehet ovat hyvin tulevaisuussuuntautuneita ja heillä on paljon odotuksia.

Miesten odotukset tulevaisuudelta ovat suurimmissa osin valoisia ja liittyvät

niin työhön, parisuhteeseen, terveyteen kuin eheään elämäänkin. Yksi miehis-

tä toi kuitenkin esille positiivisten odotusten ohella pelon elämässään mahdol-

lisesta, seuraavasta karikosta. Odotusten yhteydessä kysyimme myös tulevai-

suuteen liittyvistä, oletettavista peloista. Neljästä miehestä kaksi kertovat sel-

keästi tulevaisuuteen sisältyvän pelkoja, jotka liittyvät terveyden menettämi-

seen ja alkoholin liikakäyttöön.

Semmonen haave on, että minä voisin lähteä palkkatyöhön.

Odotuksia on tietysti monelaisia, parisuhdehan ois tosi hieno juttu
ja olis terveyttä ja jaksais tehdä töitä, ja näin että.. Ei se perheen
perustaminenkaan ehkä ihan mahoton juttu oo.

No, tietenkin se, että ei väkivaltaa ollenkaan ni se on ja kaikki mi-
tä, elämä ois rauhallista ja tasapainoista, että..

Siis hyviä, valosia, positiivisia odotuksia, mut kuitenkin taas välillä
aina mietiskelee, että mikäs se on mun elämässä seuraava, seu-
raava suurempi karikko, joka tulee vastaa..
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Halusimme päättää haastattelun meille tuttuun hyvä vuosi -kysymykseen. Ky-

seiseen hyvä vuosi -menetelmään liittyy tulevaisuuden muistelu. Tulevaisuu-

desta käsin nykyhetken ajatusten, toiveiden ja huolien tarkastelu on haastatte-

lutapa, jolla kartoitetaan toiveita paremmasta tilanteesta voimistaen samalla

toiveikkuutta. Kehotimme miehiä kuvittelemaan, että vuosi on kulunut ja kaikki

asiat ovat hyvin. Millaisena he näkevät elämäntilanteensa nyt ja mikä heitä

erityisesti siinä ilahduttaa? Kaikkien miesten vastauksissa korostuu perheen

merkitys. Esille nousee myös terveyteen, harrastuksiin ja läheisiin liittyviä asi-

oita. Yksi miehistä näkee itsensä vuoden kuluttua tilanteessa, jossa hän on

selviytynyt ilman väkivaltaa.

Se mikä mua ilahduttaa ni on se, että näkee miten lapset kasvaa,
kehittyy, pärjää omassa elämässään.

Ett jotain sen suuntasta, ett ois asiat hyvin, ois parisuhdetta ja ois
terveyttä ja ois harrastuksia ja kavereita ja näin, ett ois tämmöset
perusjutut kunnossa niin ku aika pitkälle nytki on monet asiat jo
hyvin.

No se, että, että on selviytyny ilman väkivaltaa ja että parisuhde
kunnossa ja lapset, lapset vielä kunnioittaa.

Haastattelun päätyttyä halusimme tietää miesten kokemuksia haastattelutilan-

teesta ja jäikö heitä mietityttämään kenties jokin asia. Miehet kokivat haastat-

telun positiivisena ja suurin osa heistä halusikin opinnäytetyömme luettavaksi.

Ottaen huomioon aiheen arkaluontoisuuden miehet suhtautuivat meihin tutki-

muksen tekijöinä hyvin luottavaisesti ja kysymyksiimme avoimin mielin.

Hmm.. en mä, en kokenut sitä mitenkään vaikeena tulla niin ku
haastatteluun puhumaan näinkään vaikeesta asiasta. Mutta toi-
saalta niin huomaan, että kun ei pitkään aikaan näitä asioita oo
ääneen puhunut, niin kyl se niin ku hmm.. ei tää pelkkää puhumis-
ta ole. Kyl, kyl ne tunteet siellä on..

12 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA

Tässä luvussa tuomme esille keskeisimpiä tutkimustuloksia, joita on noussut

miesten puheen pohjalta. Teoriatieto ja omat pohdintamme kulkevat tiiviisti

tutkimustulosten rinnalla. Asiantuntijahaastatteluiden kautta saamaamme tieto
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on tärkeässä roolissa tämän luvun kulussa. Tässä kohden selitämme ja tulkit-

semme saamiamme tutkimustuloksia, millä tarkoitamme aineiston analyysin

tulosten pohtimista ja omien johtopäätöksien tekemistä. Hirsjärvi, Remes ja

Sajavaara (2004, 213) näkevät tutkimustulosten tulkinnan myös analyysistä

esille nousseiden sisältöjen merkitysten selventämisenä ja tarkasteluna.

12.1 Keskeisimpien tutkimustulosten tarkastelua

Tässä luvussa käsittelemme keskeisimpiä aineistosta nousseita teemoja ja

aiheita. Nämä mielestämme merkittävimmät tutkimustulokset ja johtopäätök-

set olemme ryhmitelleet viiden teeman alle. Näitä teemoja ovat muun muassa

miesten puhetta väkivallasta, parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja käyttäyty-

miseen liittyvät muutokset, selviytymisprosessi ja voimavarat sekä kokemuk-

set Mobilen miestyöstä.

Aineistomme laatu oli hyvin vaihteleva ja se asetti omat haasteensa johtopää-

töksien tekemiselle. Aineistomme erilaisuus on ollut kuitenkin myös rikastutta-

va ominaisuus tässä työssä. Tutkimustuloksien tarkastelussa on kuitenkin hy-

vä ottaa huomioon, että tulokset eivät ole millään tavoin yleistettävissä, sillä

tutkimamme miesjoukko on hyvin pieni osa kaikista Mobilen miestyöhön osal-

listuvista miehistä. Hirsjärven ja muiden (2004) mukaan laadullisen tutkimuk-

sen pyrkimyksenä ei olekaan etsiä yhteyksiä tai tilastollisia säännönmukai-

suuksia, eikä aineistosta ole tarkoitus tehdä yleistettäviä päätelmiä. (Hirsjärvi,

Remes & Sajavaara 2004, 170-71.)

12.1.1 Puhe väkivallasta

Se millä tavoin miehet puhuvat väkivallasta, on yksi keskeisistä teemoista tut-

kimuksessamme. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että väkivallal-

la on suuri vaikutus miesten elämään ja tunteet liittyvät hyvin merkittävällä

tavalla väkivallankäyttötilanteisiin ja erityisesti myös siihen tilanteeseen kun

väkivalta tulee julkiseksi. Ruuska (2006) korostaa sitä, että väkivallan julkisek-

si tuloon liittyvät voimakkaat tunteet ovat normaaleja reaktioita siihen, että

mies on käyttäytynyt rikollisella tavalla. Näiden tunteiden käsitteleminen on
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tärkeää miestyössä. (Ruuska 2006.) Kaiken kaikkiaan miehet näkevät väkival-

lan elämää pysäyttävänä, laaja-alaisesti elämään vaikuttavana ja muuttavana

tekijänä. Tunnetilaan väkivaltatilanteissa liittyy ahdistuksen ja pahan olon tun-

temukset. Myös itseinhoon, häpeään ja omaan väkivaltaisen käyttäytymisen

ymmärtämättömyyteen liittyvät tunteet ovat läsnä.

Suurin osa haastattelemistamme miehistä hakee puheessaan oikeutusta teoil-

leen ja pyrkii etsimään syitä ja selityksiä. Syitä väkivaltaiseen käyttäytymiseen

etsitään naisista, omista luonteenpiirteistä taikka alkoholista. Väkivallan ulkois-

taminen onkin keskeisessä roolissa miesten puheessa. Toisinaan miesten

sanoista on myös aistittavissa tilanteiden vähättelyä, esimerkiksi ”ei siinä tar-

vinnut sairaalaan lähteä”. Väkivallan oikeutus miesten puheessa on hyvin sa-

mankaltainen aikaisimpiin tutkimuksiin verrattuna. Jyväskylän yliopiston psy-

kologian tutkimusklinikan Vaihtoehto väkivallalle -ryhmien tulokset ovat hyvin

samansuuntaisia. Ajo ja Grönroos (2005) kirjoittavat Vaihtoehto väkivallalle -

ryhmän miesten luonnollisuuspuheesta. Miehet näkevät väkivaltaisen käyttäy-

tymisen luonnollisena reagointina tietynlaisissa tilanteissa ja tietyissä olosuh-

teissa itsestään selvänä. Itsestään miehet saattavat antaa syyttömän kuvan,

jolloin vastuu siirtyy kokonaan itsensä ulkopuolelle. (Ajo & Grönroos 2005,

104.) Toisaalta haastattelemamme miehet haluavat ottaa vastuutaan omasta

käyttäytymisestään ja se heijastuu heidän sanoissaan. Sitä kuvastavat moti-

voituneisuus ja oma halu avun hakemiseen ja sitoutuneisuus miestyöhön. Joi-

denkin miesten puheesta on selkeästi huomattavissa, että he ovat pidemmällä

väkivallan käsittelyssä ja vastuunottamisessa ja näkevät vaihtoehtoja väkival-

lalle. Näiden kyseisten miesten kohdalla ulkoistamispuhetta on selvästi vä-

hemmän.

Merkittävää meidän mielestämme on se, että ainoastaan yksi mies näkee vä-

kivaltaisuutensa olevan peräisin lapsuuden perheessä opitusta käyttäytymis-

mallista. Ennakkokäsityksemme mukaan monen väkivaltatapauksen taustalle

kietoutuu isältä pojalle, sukupolvelta toiselle kulkeva käyttäytymismalli. En-

nakkokäsitystämme tukee Heiskasen, Piispan, Kääriäisen ja Sirenin tutkimus,

jonka mukaan lähes neljä kymmenestä miehestä, joiden isä oli väkivaltainen

puolisoaan tai muita perheenjäseniään kohtaan, on ollut joskus väkivaltainen

myös omalle kumppanilleen. Tosin kyseiseen tutkimustulokseen pitää suhtau-
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tua varauksella, sillä se perustuu naisilta kysyttyihin tietoihin puolisostaan.

(Piispa 2006, 77-78). Ruuska pohtii yleisesti miehen väkivaltaisen käyttäyty-

miseen liittyviä tekijöitä. Hänen mukaansa mies on oppinut pitämään puoliaan

aggressiivisuudella. Avuttomuuteen ja keinottomuuteen on helppo reagoida

aggressiivisuudella. Ruuska kuvaa sitä tehokkaaksi vallankäytönkeinoksi saa-

da itselleen tilaa ja merkitystä, mutta se tapahtuu väärällä tavalla. (Ruuska

2006).

Haastateltavien kohdalla kaikilla miehillä päihteiden käytöllä on ollut jossain

määrin yhteyttä väkivaltatilanteisiin. Miesten ajatuksista nousee selkeästi kak-

si suhtautumistapaa alkoholiin. Puolet näkee sen altistavana tekijänä ja puolet

kuvaa sitä syyksi tai selitykseksi omalle käyttäytymisellensä. Reijomaan

(1994) näkemys on, että alkoholin kautta on selitetty pois mustelmia naisen

ihossa, muutettu se miehiseksi vitsiksi ja perusteltu koko tilannetta muistamat-

tomuudella. Alkoholi ei ole pohjimmainen syy miehen väkivaltaiselle käytöksel-

le. (Reijomaa 1994, 76.)

12.1.2 Parisuhteen ja vanhemmuuden muutokset

Tarkastellessamme miesten perherakenteita, jokaisella on avioerotausta. Suu-

rin osa parisuhteessa olevista miehistä kokee, että Mobilessa työskentelyn

myötä parisuhteen laatu on parantunut ja muuttunut rakentavalla tavalla. Per-

heen merkitys kaiken kaikkiaan on vahvistunut ja sen merkitys korostuu niin

selviytymisessä kuin tulevaisuuden suunnitelmissakin. Nyqvistin (2001, 201)

näkemyksessä perheen merkitys painottuu miesten motivoitumisessa muu-

tokseen. Tämä ajatus tulee esiin myös meidän haastateltavien puheessa ja

tutkimustuloksissa.

Suurin osa isistä kuvailee isyyttä osaksi elämää, vaikka lapset eivät asukaan

heidän kanssaan vakituisesti. Yksi miehistä kokee selvästi muita voimak-

kaammin isyyden vahvistumisen työskentelyn myötä, mikä meidän mieles-

tämme on huomionarvoista tuoda julki. Meidän mielestä työskentelyssä tulisi

panostaa isyyden vahvistamiseen ja isänä olemiseen, koska Salosen ja Sää-

välän (2006, 156, 163) mukaan heikosti vanhemmuuteen sitoutunut isä saat-
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taa päätyä helposti eroon lapsistaan, eikä jaetussa vanhemmuudessa elävällä

isällä ole niin suurta riskiä etääntyä perheestään.

Puheessaan miehet erottavat selkeästi isyyden ja väkivallan. Isyydestä puhut-

taessa he eivät tuo esille omaa väkivaltaista käyttäytymistään. Holman (2006)

mukaan tämä on hyvin yleinen ristiriita. Miesten on vaikea yhdistää käsitystä

itsestään väkivaltaisena ja omaa isyyttään. Holman on havainnut, että se mis-

tä miehet useimmiten kantavat syyllisyyttä vanhempana on se, että heillä ei

ole ollut tarpeeksi aikaa lapsille. (Holma 2006.)

Meitä havahduttava seikka, joka tulee esiin tuloksista, on lasten vähäinen

avunsaanti väkivaltatilanteissa. Kumppaneista lähes kaikki ovat saaneet apua

liittyen väkivaltatilanteisiin. Ainoastaan yhden miehen lapset ovat olleet avun

piirissä. Vaikka yksi mies korosti, ettei koskaan ollut kohdistanut väkivaltaa

lapsiinsa, olemme kuitenkin sitä mieltä, vaikkei lapsi itse olisikaan kokenut

väkivaltaa, on väkivallan läsnäololla perheessä lapseen aina vaikutusta. Asi-

antuntijoiden mukaan lapsilla on taipumusta vetäytyä väkivaltatilanteissa nä-

kymättömiin, siksi lapsen läsnä- ja olemassaolo on tärkeä huomioida ja vaikka

lapsi tunnistaisikin perheessä olemassa olevan vääristyneen vallankäytön,

hänellä ei välttämättä ole keinoja ja tukipilareita löytää ratkaisua ja selviytyä

tilanteesta. (Holma, Laitila, Wahlström, Sveins 2005, 35; Paavilainen & Pösö

2003, 75.)

12.1.3 Käyttäytymisen muutos

Yksi keskeisimmistä tutkimusaiheistamme on miehissä tapahtuneet muutokset

työskentelyn aikana. Merkittävää on huomata, että kaikissa on tapahtunut

muutosta kohti tasapainoisempaa ja väkivallattomampaa elämää. Saman-

suuntaisia tuloksia on saanut myös Majasaari (1999) opinnäytetyössään tutki-

essaan neljää parisuhdeväkivallasta irti pyrkivää miestä. Hänen tutkimuksen-

sa mukaan kaikilla miehillä oli havaittavissa muutosta parempaan suuntaan

väkivaltaisessa käyttäytymisessä ja elämänhallinnan ylläpidossa. (Majasaari

1999, 57.)
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Tutkimuksessamme muutoshalukkuuteen miesten kohdalla on nähtävissä

käänteentekeviä tekijöitä, jotka ovat hyvin samansuuntaisia kuin avun hake-

misen käynnistävät tekijät. Muutokseen käynnistävinä asioina miehet näkevät

huolen omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja elämäntilanteen kriisiytymi-

sen. Hautamäen (1997) tekemässä tutkimuksessa on havaittavissa samankal-

taisia tuloksia avun hakemiseen vaikuttavien tekijöiden suhteen, kuten esi-

merkiksi miehen oma henkinen kriisi, oma pelko ja huoli tulevaisuudesta sekä

väkivalta rajuna tilanteena (Hautamäki 1997, 61-63). Mielenkiintoista on huo-

mata, että kuitenkin pohjimmaisena syynä avun hakemiselle on sekä meidän

että Hautamäen (1997, 65) tutkimuksessa miehen oma tahto.

Miesten puheesta on huomattavissa miten monilla eri elämän osa-alueilla

heissä on tapahtunut muutosta työskentelyn aikana. Muutosta parempaan on

tapahtunut niin vastuunottamisen, sosiaalisten taitojen kuin oman ajatusmaa-

ilman ja itsestä huolta pitämisen alueilla. Meistä on hienoa huomata, että jo-

kainen mies jollain tapaa kokee, että omassa vastuuntunnossa on tapahtunut

muutosta ja nimenomaan oman käyttäytymisen alueella. Ruuskan (2006) mie-

lestä vastuuttaminen onkin yksi keskeisimmistä teemoista miestyössä. Hänen

mukaansa, mikäli mies ei sitä itse sano, on työntekijän velvollisuus vastuuttaa

miestä. (Ruuska 2006). Keinäsen ja Säävälän (2006) mukaan vastuunottami-

nen väkivaltaa käyttäneille miehille voi olla hyvin vaikeaa. Vastuunottaminen

on kuitenkin yksi työskentelyn tavoitteista ja siinä keskustellaan siitä, miten

mies aikoo huolehtia omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestään sillä tavoin

ettei sitä enää tapahdu. (Keinänen & Säävälä 2006, 93.)

Miesten sosiaaliset taidot kauttaaltaan ovat kehittyneet. Erityisen rohkaisevan

tuloksen voimme havaita miesten tunteiden hallinnan ja käsittelyn, mutta myös

tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen alueilla. Jokainen mies kokee, että

erityisesti aggressioiden ja pettymysten käsittelyssä on tapahtunut suurta

muutosta. Se on suurelta osin Mobilen miestyön hedelmä. Toinen tärkeä joh-

topäätös, jonka voimme tehdä, on läheisten huomioimisen alueella; miehet

huomioivat läheisiään enemmän nyt kuin ennen työskentelyn alkamista. Kei-

nänen ja Säävälä alleviivaavatkin sitä, että miehen ja työntekijän kahdenkes-

kiset keskustelut voivat olla hyvää valmennusta kommunikaatiotaidoissa. Ki-

peistä asioista puhuminen kasvattaa kykyä selvittää samat asiat kumppanin
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tai perheenjäsenten kanssa. He tähdentävät myös, että omien tunnereaktioi-

den tiedostaminen ja tunnistaminen helpottaa myös kommunikaatiotaitojen

oppimisessa. Kun mies hahmottaa oman tavan reagoida erilaisissa tilanteissa,

hän voi paremmin kommunikoida myös muiden ihmisten kanssa. (Keinänen &

Säävälä 2006, 105.) Mobilessa työskentelyn myötä miehet näkevät myös ar-

kielämän selviytymistaitojen muuttuneen ja he kokevat saaneensa konkreettis-

ta apua arkielämän tilanteisiin ja niiden hallintaan.

12.1.4 Kokemukset Mobilen mieserityisestä väkivaltatyöstä

Aineistostamme on selkeästi aistittavissa miesten tyytyväisyys Mobilen mies-

työhön. Miehet näkevät Mobilen vahvana tukipilarina elämässään. Tuloksis-

tamme on kiistattomasti huomattavissa Mobile matalan kynnyksen avuntarjo-

ajana – jokainen mies tuntee saaneensa apua aina sitä tarvitessaan. Käytän-

nönläheisten apukeinojen merkitys korostuu päällimmäisenä miesten sanois-

sa. Miehille tärkeimpinä keinoina uusien käyttäytymismallien oppimiseen ovat

konkreettiset apukeinot arkeen, joiksi he erittelevät Aikalisä -tekniikan ja itsen-

sä ilmaisun parisuhteessa. Miehille ensisijaisia asioita työskentelyssä ovat

asioiden työstäminen, niiden konkretisoiminen, kannustavuus ja motivointi

eteenpäin. Ruuska (2006) pitää työskentelyssä keskeisimpänä puhumista ja

asioiden toistamista. Väkivaltatyöskentelyssä puhutaan paljon. Hän korostaa,

että sanoja pitkin pääsee kaaoksesta järkevämpään mielenjärjestykseen, kun

sanoo asioita ääneen. (Ruuska 2006). Miestyössä tärkeimpänä muotona on-

kin yksilötyöskentely, jossa tavoitteena on saada luottamuksellinen ilmapiiri

työntekijän ja miehen välille (Säävälä & Nyqvist 2006, 45).

Yksilötyöskentelyssä yksi mies korostaa mies miehelle keskustelumallia. Me

näemme tämän mieserityisessä työssä yhtenä olennaisimmista työmuodoista.

Mutta emme näe sitä ainoana mahdollisena vaihtoehtona, vaan mieserityisen

työn ydin on mielestämme siinä, että tukimuodot on suunnattu erityisesti mie-

hille. Koko väkivaltatyötä ajatellen perusideana, kuten Säävälä ja Nyqvist

(2006, 46) toteavat, on työntekijän pyrkimys vakuuttaa mies siitä, että hän voi

auttaa miestä kohti väkivallattomuutta.
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Haastattelemamme miehet, jotka ovat olleet mukana ryhmätyöskentelyssä,

näkevät myös sen antaman tuen keskeisenä. Väkivaltaisten miesten ryhmä-

työskentelyssä ohjaavana perusajatuksena on työskentelyn aktiivisuus, osalli-

suus ja yhteisten käyttäytymismallien opettelu. Luomalla ja ylläpitämällä ryh-

mäkulttuuria, ryhmä toimii myös muutoksen edistäjänä. (Vainio 2006, 112,

119.)

Mobilen miestyön kannalta olennainen johtopäätös aineistomme pohjalta on

miesten kiitollisuus työskentelyä kohtaan. Keisalan (2006) tutkimuksessa Es-

poon Lyömättömän Linjan toiminnasta on havaittavissa samanlaisia tuloksia.

Lyömättömän Linjan jatkoryhmään osallistuvien miesten kokemuksista nousee

selkeästi esille tyytyväisyys mahdollisuudesta osallistua toimintaan. Jatkoryh-

mään asti jatkavat miesasiakkaat ovat kuitenkin sen verran harvinaisia, ettei

tuloksista voi tehdä Keisalan mukaan pitäviä johtopäätöksiä yleisellä tasolla.

(Keisala 2006, 71.) Myös meidän tuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida,

että pieni osa Mobilen miesasiakkaista pääsee näin pitkälle väkivaltatyösken-

telyssä kuin haastattelemamme miehet ovat päässeet. Yli kaksitoista kertaa

Mobilen miestyössä käyneitä miehiä oli 16 prosenttia kaikista vuonna 2005

väkivaltatyöskentelyssä mukana olleista miesasiakkaista (Mattila 2006, 10).

12.1.5 Selviytyminen prosessina ja voimanlähteet

Käyttäytymisen muutosten lisäksi oleellisena tutkimuskohteenamme on mies-

ten selviytymisprosessi ja sitä tukevat tekijät. Näemme miehen oman väkival-

taisen käyttäytymisen kohtaamisen olevan miehelle itselleen henkinen ja hen-

kilökohtainen kriisi. Useampi haastateltavistamme miehistä on kokenut olleen-

sa hyvin pohjalla itsensä kanssa siinä vaiheessa, kun he ovat tulleet kriisikes-

kus Mobilen asiakkaiksi. Reijomaan (1994) mukaan syvimmän itsensä koh-

taaminen on pelottavinta, koska siihen liittyy paljon pimeitä varjopuolia. Mutta

hän näkee tässä kivuliaassa prosessissa myös myönteisen puolen, sillä kai-

ken pahanolon alta itsenä ilmestyminen on palkitsevinta. (Reijomaa 1994, 29.)

Tässä ajatuksessa tulee mielestämme hyvin esille kriisistä selviytymisen ydin;

vaikeuksista selviytyminen vahvistaa ihmistä.
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Miehen selviytymisprosessissa punaisena lankana on suhde itseensä. Selviy-

tymisen taustalla on ajatus pakkoselviytymisestä, koska muita vaihtoehtoja ei

nähdä. Pakon takana on usein kysymys myös miehen kunniasta ja häpeästä

(Heiskanen 1996, 108-110. ) Myös meidän työmme tuloksista on havaittavissa

miesten ajatus selviytymisen pakosta. Useampi miehistä käyttää sanaa täytyy

puhuttaessa väkivaltaisen käyttäytymisen lopettamisesta, muutoksesta ja sel-

viytymisestä. Miesten selviytymistä ohjaa pakon lisäksi myös oma päätös.

Työmme tulosten mukaan selviytymistä tukevina tekijöinä, voimanlähteinä

miehet näkevät hyvin erilaisia asioita. Selviytyminen onkin kokemuksena hyvin

subjektiivinen. Joku miehistä painottaa enemmän omaa aloitteellisuuttaan ja

itsestään lähteviä voimavaroja, toinen taas näkee tärkeänä selviytymisessään

muiden antaman tuen ja keskustelut. Vaikka selviytymiskeinot ovat yksilöllisiä,

jokaisen miehen vastauksista tulee kuitenkin ilmi kriisikeskus Mobilen mies-

työn merkitys omassa selviytymisessään irti väkivallasta. Ruuska (2006) us-

kookin selviytymiskeinoina asioiden ääneen sanomisella ja miesten perustel-

lulla, rauhallisella puheella olevan merkittävä vaikutus selviytymistä ajatellen.

Yhteistä miesten vastauksissa on myös se, että nykyinen kumppani tai toive

kumppanin löytämisestä nähdään elämässä merkityksellisenä ja voimaa anta-

vana. Mielestämme oleellista on, että miehet näkevät ja nimeävät selviytymis-

voimiaan, koska niiden tiedostaminen on ensiarvoista.

Väkivallasta selviytymistä ajatellen kaikki miehet näkevät päässeensä eteen-

päin parempaan suuntaan, joka on mielestämme huomionarvoista. Tutkimus-

tuloksista henkii myös miesten tulevaisuussuuntautuneisuus elämänmyön-

teisine odotuksineen, mutta myös pelkoineen. Useampi mies näkee oman sel-

viytymisensä aikaa ja työstämistä vaativana prosessina ja suhtautuu realisti-

sesti tulevaisuuteen. Kiehtovaa mielestämme on se, että yksi miehistä kuvaa

tämän tyyppistä elämänkokemustaan, sitä että on selvinnyt sen läpi, vahvuu-

tena. Reijomaa (1994, 113) on todennutkin osuvasti, että väkivallan katkaisu

ja rakastamaan oppiminen riittävät yhden elämän tarkoitukseksi.
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12.2 Pohdintaa ja jatkotutkimushaasteet

Opinnäytetyömme prosessina oli antoisa. Haastavan siitä teki se, että me nai-

sina olemme tutkimassa mieserityisyyttä ja parisuhteessaan naisiin väkivaltaa

käyttäneitä miehiä. Uskomme tämän tuovan erilaista näkökulmaa niin työl-

lemme kuin omalle ammatillisuudellemmekin. Alun perin kiinnostuksemme

aiheeseen tuli työelämän kautta Kriisikoti Välimatkan-projektin muodossa. Tot-

takai meitä kiehtoi myös kriisityö ja parisuhdeväkivalta ilmiönä.

Alun hankaluuksien jälkeen saimme yhteistyökumppaniksi kriisikeskus Mobi-

len. Tämä yhteistyö vastasi sekä meidän toiveisiimme että työelämän tarpei-

siin. Tartuimme innolla tutkimushaasteeseen. Syyskuun lopulla ryhdyimme

keräämään aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimustietoutta, mikä vahvisti

tuntemustamme siitä, että olimme oikealla polulla aiheen suhteen. Lokakuus-

sa kirjoitimme tutkimussuunnitelman, hahmottelimme haastattelurungon ja

luonnostelimme teoriaosuutta. Vihdoin ja viimein marraskuussa koitti hetki,

jolloin aineiston keruu oli mahdollista. Aineiston litterointi ja varsinaisen teo-

riaosuuden kirjoittaminen tapahtui marras- ja joulukuussa. Vuoden vaihteen

jälkeen analysoimme haastattelutulokset ja kirjoitimme ne auki. Johtopäätök-

set ja pohdinta -osuuden kokosimme tammikuun loppuun mennessä.

Haastattelut tilanteina olivat hyvin luontevia ja osasimme asennoitua niihin

objektiivisesti tutkijan näkökulmasta. Miehet suhtautuivat meihin naisina asial-

lisesti ja kysymyksiimme avoimesti. Käyttämämme teemahaastattelu toimi

mielestämme erittäin hyvin, sillä sen kautta saimme miesten oman äänen hy-

vin kuuluville. Aineiston laatua pohtiessamme mieleemme nousi kritiikittömyys

Mobilen miestyötä kohtaan. Mietimmekin, olivatko miesten vastaukset mah-

dollisesti sosiaalisesti suotavia. Lisäksi haastattelutilanteessa jouduimme joi-

denkin miesten kohdalla avaamaan kysymyksiä. Väistämättä jouduimme poh-

timaan sitä, oliko näillä edellä mainituilla seikoilla vaikutusta aineiston luotetta-

vuuteen. Miehet puhuivat kuitenkin hyvin avoimesti ja totuudentuntuisesti vä-

kivallasta ja sen vaikutuksista heidän elämäänsä, joka oli yksi tärkeimmistä

tutkimustehtävistämme. Tulosten luotettavuutta pohdittaessa, on hyvä huomi-

oida, että haastattelemamme miehet ovat pidemmällä Mobilen väkivaltatyös-

kentelyssä. Vaikka tutkimustuloksistamme ei ole tarkoitus tehdä yleistäviä
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päätelmiä, kertovat ne kuitenkin osaltaan jotakin Mobilen mieserityisen väki-

valtatyön vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Koko tutkimuksen luotetta-

vuutta ja pätevyyttä lisää se, että olemme saaneet kaikkiin tutkimustehtäviim-

me vastauksen.

Tulevina sosiaalialan ammattilaisina, sosionomeina, tunnemme ammatillisen

osaamisemme kasvaneen oppimisprosessin myötä – olemme saaneet tietotai-

toa ja ainutlaatuista kokemusta. Näemme tutkimuksen ammatillisena haas-

teena, josta olemme selvinneet. Koulutuksemme on luonut vankan pohjan

ammatti-identiteetille ja tutkimusprosessin tuoman kokemuksen kautta niin

ammatillisuutemme, mutta myös ammatti-identiteettimme on entisestään vah-

vistunut. Tämän prosessin myötä olemme saaneet valmiuksia kohdata erilai-

sia tilanteita, joissa itsetuntemuksen merkitys ja luottamus omaan pystyvyy-

teensä ovat olleet keskeisessä asemassa. Näemme ammatillisuuden kasvu-

prosessina, jossa olemme vasta alkumetreillä, mutta koemme oman tahtom-

me, asenteidemme, tietotaitojemme, uskomme ja rohkeutemme vieneen meitä

taas eteenpäin.

Missään vaiheessa prosessia meistä ei ole tuntunut siltä, ettemme jaksaisi.

Motivaatiota on löytynyt koko työskentelyn ajan ja parityöskentely on ollut toi-

mivaa. Olemme hyödyntäneet molempien vahvuuksia työskentelyssämme

sekä yhdistäneet ajatuksiamme. Olemme lujasti luottaneet siihen, että

yhdessä saamme aikaan hyvän lopputuloksen. Olemme hyvin tyytyväisiä

opinnäytteeseemme työn sisältöä sekä myös ammatillista kasvuamme ajatel-

len.

Jatkotutkimusaiheita ajateltaessa olisi hienoa tutkia haastattelemiamme mie-

hiä muutaman vuoden kuluttua tarkastellen heidän selviytymistään elämässä

työskentelystä saamiensa keinojen ja avainten avulla. Toisaalta olisi myös

kiehtovaa tutkia samaa asiakaskuntaa laajemmalla otoksella, jolloin saisi vielä

syvällisempää ja yleistettävämpää tutkimustietoa. Haastatteluiden pohjalta

meitä jäi kiinnostamaan työskentelyssä olevien miesten puolisot. Tutkimuksen

kohteena voisi olla miesten lisäksi myös heidän puolisonsa, jolloin miestyön

vaikututtavuuteen saataisiin syvyyttä ja erilaista näkökulmaa vertailemalla

miesten ja naisten kokemuksia.
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Lopuksi haluamme lausua kiitoksen sanat. Aluksi tahdomme kiittää haastatte-

lemiamme neljää miestä, jotka osallistuivat ennakkoluulottomasti ja rohkeasti

tutkimukseemme. Tämä on ollut ensiarvoisen merkittävää tutkimuksen onnis-

tumisen kannalta – suuri kiitos siis siitä! Haluamme kiittää ohjaavaa opetta-

jaamme Eero Tapanista, jolta olemme saaneet tukea ja kannustusta. Hän on

nähnyt työmme merkityksellisenä ja uraauurtavana tällä saralla. Suuren kiitok-

sen haluamme antaa myös Jyväskylän kriisikeskus Mobilen väelle ja erityises-

ti miestyöntekijä Esa Ruuskalle onnistuneesta yhteistyöstä. Asiantuntijatietou-

desta ja avusta tahdomme osoittaa kiitoksen Jyväskylän yliopiston psykolo-

gianlaitoksen lehtorille, Juha Holmalle. Lisäksi haluamme kiittää myös ystä-

viämme ja läheisiämme avusta ja kannustuksesta haasteellisen opinnäytetyö-

prosessimme aikana.

12.3 Kehittämisehdotuksia Mobilen miestyöhön

Tutkimuksemme aikana ja erityisesti aineiston keruun aikana mieleemme

nousi tekijöitä, joiden kautta Mobilen väkivaltatyöskentelyä voitaisiin kehittää

entistäkin paremmin miehiä palvelevaksi. Mielestämme opinnäytetöillä on eri-

tyisen tärkeä merkitys myös työelämän kehittämisen näkökulmasta ja siinä

haluamme olla mukana sekä tuoda oman panoksemme työelämän kehittämi-

selle. Kuten olemmekin jo aikaisemmin todenneet, valitsemaamme aihetta on

tutkittu hyvin vähän ja sen vuoksi se tarjoaa suunnattomasti erilaisia tutkimus-

aiheita. Seuraavaksi kokoamme yhteen sekä miesten omat kehittämisideat,

Mobilessa esiin nousseet aloitteet että meidän omat kehittämisehdotukset.

Kysyessämme haastateltavilta heidän kehittämisehdotuksiaan Mobilen mies-

työhön liittyen, nousi esiin pienimuotoisen, epävirallisen miesryhmän perus-

taminen myös Mobileen. Miesten ajatuksena tässä on se, että ryhmä voisi

tuoda lisäarvoa miestyöhön. Toinen ehdotus liittyi yhteisen ajan viettämiseen

ja vapaamuotoiseen toimintaan miesten kesken. Epämuodollinen yhdessäolo

voisi pitää sisällään esimerkiksi harrastuksiin liittyvää toimintaa.
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Mobilen taholta esiin tullut aloite liittyy lasten aseman tutkimiseen. Tutkimus-

aineistostamme nousee ilmi, että ainoastaan yhden miehen lapset ovat saa-

neet ulkopuolista apua väkivaltatilanteeseen liittyen. Tärkeää olisikin kiinnittää

huomiota siihen, saavatko lapset apua väkivaltatilanteiden yhteydessä, vai

jäävätkö he aikuisten jalkoihin, sillä on muistettava, että väkivalta perheissä

koskettaa myös aina lapsia. Tämä lapsierityinen aihe voisi olla seuraavan tut-

kimuksen kohteena ja lisäksi siitä olisi myös Mobilen perheväkivaltatyölle

suurta hyötyä.

Ruuskan (2006) haastattelussa esiin noussut teema, asiakkuuksien keskey-

tyminen, jäi meitä pohdituttamaan. Vuosittain 10–20% miehistä keskeyttää

työskentelyn. Ajatuksiimme nousi idea miesten nettikeskusteluareenasta,

jossa kenties keskeyttäneet ja myös ne miehet, jotka eivät halua tai uskalla

tulla kasvotusten työstämään väkivaltaisuuttaan, voisivat keskustella aiheesta

ja saada vastauksia heränneisiin kysymyksiin. Periaatteena olisi anonyymiys.

Miesten kanssa keskustelua kävisi ja ohjaisi asiantuntija, joka voisi tukea,

neuvoa ja tuoda asiantuntijuuttaan keskustelunkulkuun. Kenties tällä voitaisiin

saada syrjään vetäytyneet miehet mukaan työstämään väkivaltaisuuttaan ja

se voisi toimia miesten innoittajana ja kipinänluojana haluamaan muutosta.

Yksi hyvin mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös se, miksi osa miehistä

keskeyttää työskentelyn? Mitkä tekijät johtavat siihen, että mies lopettaa

työskentelyn? Miesten motivointi väkivaltatyöskentelyyn on hyvin haasteellis-

ta. Näiden tulosten kautta työskentelyä voitaisiin kehittää kenties uusien tuen

muodoin ja rakentein, mutta myös vanhoja menetelmiä ja periaatteita oikeaan

suuntaan viemällä. Ja ennen kaikkea tämän kautta työtä voitaisiin kehittää

siihen suuntaan, että se olisi entistäkin asiakaslähtöisempää

Työskentely Mobilessa on monipuolista ja miesten kanssa käsitellään hyvin

monia erilaisia teemoja. Tärkeää onkin käydä läpi niitä aiheita, jotka kosketta-

vat työskentelyssä olevia miehiä. Kolmella haastateltavistamme miehistä on

lapsia. Näkisimme ensiarvoisen tärkeäksi isyys -teemaan tuomisen työs-

kentelyyn ja siihen panostamisen. Koska, kuten olemme aiemmin tekstis-

sämme todenneet, heikosti vanhemmuuteen sitoutunut isä saattaa päätyä

helposti eroon lapsistaan verrattuna taas jaetussa vanhemmuudessa eläviin



107

isiin, joilla ei ole niin suurta riskiä etääntyä perheestään. Sen vuoksi olisikin

mielestämme tärkeää syventyä työskentelyssä myös isyys -teemaan.

Miesten kriisikoti -projektille, josta alun perin opinnäytetyömme tuli kertoa, ei

saanut arvoistaan päätöstä. Uskomme, että tällaisen projektin kautta voitaisiin

saavuttaa paljon miehiä, jotka todella tarvitsisivat tämän kaltaista, mieserityis-

tä tuen muotoa. Miesten kriisikodille tai tukikeskukselle, jossa perheväki-

valtaa käyttäneet, vankilasta vapautuvat tai avioerotuskassa olevat miehet

voisivat saada etäisyyttä tapahtumiin, ammattitaitoisen keskustelukumppanin

ja apua käytännön asioihin, olisi todellista tarvetta ja tilausta. Mutta on selvää,

että tällaisen projektin aloittaminen tulisi alkaa hyvästä ja perusteellisesta

suunnittelusta ja ennakoinnista. Toivomme, että ajatus miesten kriisikodista

heräisi uudestaan henkiin ja ottaisi tuulta purjeiden alle.
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Liite 1. Teemahaastattelurunko

KYSYMYKSIÄ HAASTATELTAVILLE

Väkivallasta selviytyminen miesten puheessa

- Haluamme haastattelun alussa painottaa, että tiedämme haastatelta-
vista vain asiakkuuden Mobileen. Emme tiedä henkilö- tai muitakaan
taustatietoja. Meitä kiinnostavat erityisesti teidän omat kokemuksenne.

- Oletko aiemmin ollut haastateltavana kyseisestä aiheesta?  Jos olet,
niin toivottavasti siitä ei ole haittaa, että uudelleen kysellään.

Tausta / Historia

- Ikä
- Sukupuoli
- Perhesuhteet; Oletko parisuhteessa? Onko sinulla lapsia?
- Asutko yksin vai jonkun kanssa? Kenen kanssa?
- Sosioekonominen asema; Ammatti? Työllisyystilanne?
- Sosiaalinen verkosto/sosiaalinen tuki; Ketkä ihmiset koet itsellesi lähei-

siksi?
- Vapaa-aika; Mitä teet vapaa-ajallasi ja kenen kanssa vietät mieluiten

aikaa? Mielekäs tekeminen?

Parisuhde ja perhe

- Miten kauan parisuhteenne on kestänyt?
- Millainen teidän parisuhteenne on?
- Millaisena koet asemasi parisuhteessasi?
- Millainen on suhteesi omiin lapsiin? Millainen isä koet olevasi?
- Miten koet olevasi mallina lapsellesi/lapsillesi? Missä tilanteissa? Käyt-

täytymisessä?

Asiakkaaksi tulo

- Milloin olet tullut Mobilen asiakkaaksi?
- Mikä sai sinut hakemaan sieltä apua?
- Miten päädyit Mobilen asiakkaaksi? Ohjasiko joku sinut Mobileen?
- Millaisena koit avun hakemisen?
- Oletko hakenut tukea myös muualta kuin Mobilesta?
- Millaisena koit mahdolliset avuntarjoajatahot ennen Mobilea?
- Onko kumppanisi hakenut tai saanut apua? Mistä?
- Ovatko lapsesi saaneet ulkopuolista apua? Mistä?
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Väkivalta

-     Milloin käytit ensimmäisen kerran väkivaltaa parisuhteessasi?
-     Mitä siitä seurasi? Ottiko joku yhteyttä poliisiin?
-     Millaista väkivaltaa olet käyttänyt? Onko se ollut henkistä/fyysistä?
-    Tunnetila väkivallan käytön jälkeen; millainen?
-     Mistä itse ajattelisit väkivaltaisuutesi johtuvan?
- Oletko itse koskaan ollut väkivallan kohteena?
- Miten väkivalta on vaikuttanut elämääsi?
- Koetko että olet ollut yksin asian kanssa? Onko ollut ketään jolle olet

voinut puhua?

Päihteet ja rikollisuus

- Liittyvätkö päihteet väkivallan käyttöösi?
- Jos niillä on yhteys, kuinka usein?
- Millaisia vaikutuksia päihteiden käytöllä on ollut käyttäytymiseesi?
- Onko väkivallan käyttö johtanut rikosoikeudelliseen prosessiin? Esi-

merkiksi oikeudenkäyntiin? Tai lähestymiskieltoon?
- Millaisia ajatuksia sinulla on oikeudenkäynnistä?
- Olisitko kaivannut enemmän Mobilen ohjausta ja neuvontaa tulevaan

oikeudenkäyntiin valmistautumisessa? Millaista?
- Miten suhtaudut tällä hetkellä päihteisiin?
- Entä rikollisuuteen?

Kokemukset Mobilen väkivaltatyöstä

- Milloin väkivalta tuli niin sanotusti julkiseksi? Millaisena koit tämän?
- Millaisia odotuksia sinulla oli Mobilen miestyöstä?
- Mikä on ollut sinulle tärkeintä väkivaltatyössä?
- Millaista väkivaltatyöskentely on ollut? Miten olette työstäneet asiaa?
- Väkivallan käsittely ja sen läpikäyminen; Millaisia kokemuksia sinulla on

siitä?
- Jos mietit niitä asioita elämässäsi, joista kannat vastuuta. Onko vas-

tuuntuntosi muuttunut työskentelyn aikana? Jos on, niin millä tavoin?
- Onko työskentelystä Mobilessa ollut apua arkielämän tilanteisiin ja nii-

den hallintaan?
- Jos olet ollut mukana ryhmätyöskentelyssä, millaisena näet sen anta-

man tuen?
- Miten Mobileen tulo vaikutti vai vaikuttiko mitenkään parisuhteeseesi?
- Saitko tukea aina silloin, kun koit sitä tarvitsevasi?
- Mitä teemoja olette käsitelleet väkivaltatyössä?
- Olisitko toivonut vielä joidenkin asioiden/aiheiden käsittelyä?
- Miten sinusta Mobilen miesten väkivaltatyötä voitaisiin kehittää?
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Elämänhallinta ja voimavarat

- Oletko mielestäsi muuttunut väkivaltatyöskentelyn aikana? Millä taval-
la?

- Miten itse arvioit, mitkä ovat sinun vahvuuksia? Entä heikkouksia?
- Sosiaaliset taidot:

- Ovatko selviytymistaitosi arkielämässäsi muuttuneet työskentelyn ai-
kana? Esim. raha-asioiden hoito, asiointi virastoissa, asuminen?
- Huomioitko enemmän läheisiäsi nyt kuin ennen työskentelyn alkamis-
ta?
- Tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen; mitä tunteita on vaikea il-
maista? Mitä tunteita pystyt taas ilmaisemaan helpommin?
- Tunteiden hallinta ja käsittely; Oletko huomannut muutosta käsittely-
tavoissasi aggressioiden ja pettymysten suhteen?

- Millaisena koet tällä hetkellä (kun olet ollut jo pidempään mukana väki-
valtatyöskentelyssä) parisuhteesi? Onko se jotenkin muuttunut? / Miltä
uuden parisuhteen aloittaminen tuntuisi?

- Millaisena koet tällä hetkellä isyyden? Onko sen merkitys jotenkin
muuttunut työskentelyn aikana?

Selviytymiskeinot – Irti väkivallasta

- Mikä ja mitkä asiat ovat kannatelleet sinua selviytymisessäsi?
- Mikä on auttanut sinua pyrkimään irti väkivallankierteestä?
- Onko jokin asia tai tapahtuma ollut käänteentekevä elämässäsi pyr-

kiessäsi irti väkivallasta?
- Millaisia keinoja itse näet omassa selviytymisessäsi pyrkiessäsi irti vä-

kivallasta?
- Miten ajattelisit itsesi ja tilanteesi asteikolla 0-10 väkivallasta selviyty-

misen suhteen. Mihin sijoittaisit itsesi:
- lähtiessäsi hakemaan apua?
- ja tällä hetkellä?

Tulevaisuus

- Mikä on elämässäsi nyt parasta?
- Millaisia odotuksia sinulla on tulevaisuudelta?
- Entä millaisia pelkoja sinulla on tulevaisuuden suhteen?
- Kuvittele, että vuosi on kulunut ja kaikki asiat ovat hyvin. Millaisena nä-

et elämäntilanteesi? Mikä sinua erityisesti ilahduttaa?

- Miltä tämä haastattelu on tuntunut?
- Jäitkö pohtimaan joitakin asioita, joita haluaisit meiltä kysyä?
- Haluatko saada luettavaksi lopputyömme?


