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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuoda esiin lähisuhdeväkivallan vähemmän puhuttuja, sekä
tabu-luonteisia näkökulmia; miehet jotka kokevat lähisuhdeväkivaltaa, ja naiset jotka
käyttävät lähisuhdeväkivaltaa. Tavoite tälle opinnäytetyölle on auttaa vähentämään stigmaa,
jota miehet ja naiset saattavat yhteiskunnassa kohdata lähisuhdeväkivallan teemaan liittyen.
Lisäksi tutkimuksella halutaan rohkaista, että aihetta tutkittaisiin laajemmin. Tutkimusosuuden tarkoitus on tuoda esille miesten kokemuksia väkivallan muodoista, sekä niiden
seurauksista heidän elämässään. Miesten näkökulman valittiin tähän tutkimukseen, koska tästä
aiheesta löytyy vähemmän aiempaa tutkimusmateriaalia.
Tutkimus pohjautuu teoriaosuuteen, jossa käsitellään ensimmäiseksi väkivallan teemaa, jonka
jälkeen

siirrytään

kuvaamaan

tarkemmin

tälle

opinnäytetyölle

olennaista

aihetta;

lähisuhdeväkivaltaa. Teoreettinen tausta on peräisin kirjallisuudesta, artikkeleista sekä
väitöskirjoista. Väkivallan määritelmä tässä opinnäytetyössä perustuu Maailman terveysjärjestö
WHO:n määritelmään.
Tutkimusmateriaali kerättiin kvalitatiivisessa puolistrukturoidussa haastattelussa joihin
osallistui neljä miestä. Haastattelujen vastaukset on tiivistetty kahteen osioon, joista toinen
käsittelee lähisuhdeväkivallan muotoja joita miehet kokivat, ja toinen koetun väkivallan
seurauksia. Tutkimuksen tulokset on analysoitu käyttämällä sisällön analyysin metodia.
Tutkimuksessa esiin tulleita miesten kohtaamia väkivallan muotoja olivat fyysinen väkivalta,
henkinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta, sosiaalinen väkivalta, sekä taloudellinen väkivalta.
Löydettyjä väkivallan seurauksia olivat ihmisarvon aleneminen, toivottomuus, sulkeutuminen,
etääntyminen, ylisuojelu, vainoharhaisuus sekä tunteiden näyttämisen vaikeus. Tutkimuksessa
esiin

tulleiden

tulosten

perusteella

voidaan

todeta,

että

miesten

kokemalla

lähisuhdeväkivallalla voi olla vakavat seuraukset, ja että aihetta tulisi tutkia enemmän.
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When translated, the title of my thesis is “It couldn’t have hurt that much”: Domestic violence
and its consequences experienced by men”. The purpose of this thesis was to highlight less
talked about, taboo perspectives on domestic violence; men who experience domestic violence,
and women who perpetrate domestic violence. The aim of this thesis was to help reduce the
stigma that men and women may face in society with regard to domestic violence. In addition,
the study aimed to encourage more research in the subject. The purpose of the functional part
of the research section is to highlight men's experiences of forms of violence, as well as their
consequences in their lives. The male perspective was chosen for this study, because there is
less previous research data on this topic.
The study was based on the theoretical part, which first deals with the theme of violence, after
which the topic relevant to this thesis was described in more detail; domestic violence. The
theoretical background was retrieved from literature, articles and dissertations. The definition
of violence in this thesis was based on the definition of the World Health Organization.
The data was collected through a qualitative semi-structured interview involving four men. The
responses to the interviews were summarized in two sections, one dealing with the forms of
intimate partner violence experienced by men, and the other with the consequences of perceived violence. The results of the study were analysed using the content analysis method. The
forms of violence faced by men identified in the study were physical violence, mental violence,
sexual violence, social violence, and economic violence. The consequences of the violence
found were loss of dignity, hopelessness, distancing from other people, overprotection of oneself, paranoia, and difficulty in showing or expressing emotion. Based on the findings of the
study, it can be concluded that intimate partner violence experienced by men can have serious
consequences and that the topic should be further researched.
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1

Johdanto

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018, pari- ja lähisuhdeväkivaltaa koki 9900 ihmisitä, joka oli
3,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Viranomaisten tietouteen tulleista 2018 vuonna
tapahtuneissa lähisuhdeväkivaltarikoksissa 75,5 prosenttia uhreista oli naisia. Nämä luvut ovat
viranomaisten tietoon tulleista tapauksista, joten on mahdollista, että luku on todellisuudessa
suurempi. Väkivallasta puhutaan ajoittain suomalaisena kansantautina muistisairauksien ja
sydän- ja verisuonitautien rinnalla. Tämän rinnalla esiin nousee väkivaltakäyttäytymisen
sukupuolijakauma. Kuten edellä mainituista tilastokeskuksen luvuista voidaan havaita,
lähisuhdeväkivallan uhreista suurin osa vuonna 2018 oli naisia.
Hitaasti väkivaltatyössä on alkanut nousta esiin tahoja, jotka yhteiskunnan normeista poiketen
käsittelevät myös aihetta, josta useammin vaietaan: miesten kokema väkivalta sekä naisten
käyttämä väkivalta. Yhdistykset kuten Maria Akatemia ry tukevat toiminnallaan naisia jotka
pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa, ja Miessakit ry on keskittänyt toimintansa väkivallan kanssa
elävien miesten tukemiseen. He ovat niitä tekijöitä, jotka tuovat vähän puhutut aiheet
näkyvämpään asemaan ja haastavat ihmisiä puhumaan siitä, mitä yleisessä keskustelussa
halutaan vältellä.
Tämän opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena on tuoda esiin miesten kokemuksia
lähisuhdeväkivallan kokijoina. Olen tutkimustani varten haastatellut miehiä, jotka ovat
kertoneet kokeneensa lähisuhdeväkivaltaa. Haluan työlläni edesauttaa sitä, että miehet
rohkaistuisivat puhumaan enemmän kokemastaan väkivallasta, ja näin vähentää stigmaa, jota
väkivallan kokemuksista puhuva mies saattaa yhteiskunnassa kohdata. Haluan edesauttaa, että
tasa-arvo väkivallan kokijan kohtaamisessa paranee, ja ettei kokijan sukupuolella olisi enää
merkitystä sen suhteen, miten hänen tarinansa otetaan vastaan. Opinnäytetyöni toinen tavoite
on lisätä tietoisuutta naisten tekemästä väkivallasta ja heidän tarpeestaan tulla kohdatuksi
vaikean aiheen kanssa. Haluan lisätä tietoisuutta siitä, että väkivaltaa käyttäneet naiset ja
omaa mahdollisesti väkivaltaista käytöstään pelkäävä naiset kaipaavat myös apua. Haluan
tuoda esiin, että he ansaitsevat tulla kohdatuksi ilman, että heitä tuomitaan sen perusteella
mitä he ovat tehneet, tai pelkäävät tekevänsä. En halua opinnäytetyön missään vaiheessa
osoittavan syyttävää sormea suuntaan tai toiseen, vaan keskittyä siihen, että tuon esille
väkivallan käyttäjien ja kokijoiden kokemuksia. Tunnistan myös, että sukupuolen käsite ei
rajoitu vain kahteen sukupuoleen, mutta rajaan tässä opinnäytetyössä tutkimukseni käsitykseen
miehistä ja naisista. Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Maria Akatemia ry:n kanssa.
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2

Yhteistyökumppani

Maria Akatemia on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on ihmisten ja yhteisöjen kestävää
hyvinvointia ja sisäistä kasvua edistävä yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.
Heillä on toimistot Helsingissä sekä Tampereella. Yhdistyksen toiminta voidaan jakaa kolmeen
toiminta-alueeseen, jotka ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta, sekä
työelämäpalvelut.

Maria

Akatemian

ydinosaamisalueita

ovat

ehkäisevä

väkivaltatyö,

sukupuolitietoisuus ja sukupolvitietoisuus (Maria Akatemia 2018). Ehkäisevässä välivaltatyössä
työmuotoina ovat Demeter-toiminta, Keijun Varjo- toiminta (STEA 2016-) ja Naisen väkivalta.fitoiminta (STEA 2017-). Edellä mainitut toiminnat palvelevat asiakkaita yksityis- ja
ryhmätapaamisten (kasvu- ja itsetuntemusryhmät), chat-palvelun sekä puhelinavun muodoissa.
”Kävin viikottain ryhmässä Maria Akatemiassa. Ryhmä avasi silmäni ja vaikken
uskaltanutkaan kertoa kaikkea totuutta elämästäni ja kokemuksistani, koin saavani
väkivaltaisuuteeni vertaistukea ja apua.” - Maria Akatemian asiakas
Kaikissa osa-alueissa keskiössä on kohtaava, asiakkaan tilannetta tuomitsematon asiakastyö.
Maria Akatemia järjestää myös vapaaehtoistoimintaa. Koulutettujen vapaaehtoisten avulla
järjestetään erilaisia teemailtoja, joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan ja keskustella eri
aiheista, kuten yksinäisyydestä, äitiydestä ja terveydestä. Maria Akatemia pyrkii lisäämään
ihmisten henkistä hyvinvointia ja vaikuttamisasennetta, sekä lisäämään heidän vastuutaan
omista

tunteistaan

ja

teoistaan.

Vaikuttamisasenteella

tarkoitetaan

yksilön

omaa

suhtautumista siihen, että hän on itse kykenevä vaikuttamaan omaan käytökseensä ja
ajatteluunsa. Akatemia toimii ihmisten ja eri yhteisöjen osaamiskeskuksena erilaisissa
hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun asioissa ja palveluissa. Toiminnan tietoa levitetään yksilö,
ryhmä- ja yhteisötyössä. Maria Akatemian koulutus- sekä vaikuttamistyö on valtakunnallista.
Asiakasryhmiin kuuluvat nuoret tytöt ja naiset, perheet, sekä eri yhteisöt. Toiminnan ohjaava
arvo on eettisesti kestävä ihmisyys. Yhdistys on sitoutunut ylläpitämään tekemänsä työn laatua
jatkuvasti kehittämällä toimintaansa ja osaamistaan. Maria Akatemian jäseneksi liittymällä niin
yksilö kuin yhteisöt ja säätiöt voivat tukea sen toimintaa, sekä vuosikokouksissa vaikuttaa
yhdistyksen toimintalinjoihin ja päätöksentekoon.
Työharjoitteluni Maria Akatemialla auttoi minua tämän opinnäytetyön tiedonhaussa, sekä
saamaan kosketusta siitä, minkälaista naiskeskeinen väkivaltatyö ylipäätään on. Sain myös
yleistä kuvaa siitä, minkälainen väkivaltatyön verkosto työskentelee sekä väkivallan kokijoiden,
että tekijöiden kanssa eri puolilla Suomea. Tämä auttoi minua luomaan kuvaa siitä, minkälaista
väkivaltatyö Suomessa ylipäätään on. Lisäksi sain kontakteja alan eri asiantuntijoihin, jotka
myös avustivat minua. Heiltä saadun tiedon avulla kykenin katsomaan väkivallan teemaa eri
näkökulmista ja haastamaan itsellenikin kehittyneitä ajatusmalleja. Uudet näkökulmat toivat
uusia ulottuvuuksia kirjoitukseeni ja tekivät siitä monipuolisempaa.
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Tässä opinnäytetyössä luodun vaikuttamismateriaalin avulla, yhteistyökumppanini Maria
Akatemia ry:n haluaa lisätä tietoutta ja ammattiosaamista, sekä antaa työkaluja eri alan
ammattilaisille, jotta he osaisivat tulevaisuudessa entistä paremmin kohdata ihmisiä jotka
kamppailevat väkivallan teemojen kanssa.

3
3.1

Teoreettinen tausta
Väkivalta

Väkivalta voi koskettaa ihmistä missä tahansa elämänvaiheessa. Lapsuudenkodissa jossa
alkoholin liiallinen käyttö eskaloituu väkivaltaan, aikuisiän tappelu baari-illan päätteeksi ja
vanhainkodissa

koettu

kaltoinkohtelu

ovat

kaikki

esimerkkejä

erilaisista

väkivallan

kokemuksista pitkin ihmisen elämänkaarta. Väkivalta on käsitteenä laaja ja sitä esiintyy useissa
eri muodoissa. Käsitteen laajuuden takia, sitä on usein myös vaikea määritellä. Lähteestä ja
tutkimusalasta riippuen, väkivaltaa tulkitaan eri tavoin. Maria Akatemia kuvailee väkivaltaa
monimuotoisena vallankäytön välineenä, joka on toisinaan helposti tunnistettavissa ja toisinaan
kätkeytyvää. Tätä opinnäytetyötä varten, olen valinnut maailman terveysjärjestö WHO:n
määritelmän väkivallalle, koska se käsittelee teemaa laajasti ja monipuolisesti. Tämän
määritelmän valitsemista lähteeksi tuki myös se, että eettisessä ohjeistuksessaan WHO toteaa,
että

se

on

sitoutunut

noudattamaan

korkeinta

tieteellistä

laatua

sekä

eettistä

koskemattomuutta.
Maailman terveysjärjestö (World Health Organisation WHO) kuvailee väkivaltaa seuraavasti:
”Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu
ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai joka voi
hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen,
kehityksen

häiriytymiseen

tai

perustarpeiden

tyydyttymättä

jäämiseen”

(Maailman

terveysjärjestö 2002). WHO määrittelee myös, että väkivallalla ei aina ole vaikutusta
pelkästään vain yksilölle, vaan se voi koskettaa myös yksilön perhettä, yhteisöä ja yleisesti
terveydenhuoltojärjestelmää. Väkivalta liittyy itse tekoon, eikä sen lopputulokseen.
Tahattomia tapauksia kuten suurinta osaa liikenneonnettomuuksista, WHO ei luokittele
väkivallaksi. Väkivallan yleisimmin tunnistetut muodot ovat fyysinen, henkinen, seksuaalinen,
taloudellinen, sosiaalinen ja uskonnollinen väkivalta, joihin voidaan lisäksi liittää myös vaino,
kaltoinkohtelu ja laiminlyönti. WHO toteaa, että oli väkivallan muoto mikä tahansa, voi se silti
jättää piileviä jälkiä jotka eivät poistu ihmisestä vuosiin, jos koskaan. Näin ollen voidaan
todeta, että väkivalta on myös sellainen teko, joka ei aina johda vammautumiseen tai
kuolemaan. WHO nostaa myös esiin näkyvän ja näkymättömän väkivallan; terrori-iskuja, sotia
ja muita vastaavia konflikteja voidaan dokumentoida satelliittiteknologian avulla, mutta
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väkivaltaa tapahtuu myös paikoissa jonne satelliitti ei yllä, kuten koteihin ja työpaikoille
(Maailman terveysjärjestö 2002).
Väkivaltaisesta lähisuhteesta lähteminen ei aina takaa turvaa tai rauhaa. Vainoaminen,
ahdistelu ja väijyminen voivat alkaa eroamisen jälkeen, ja pelko väkivallasta jäädä elämään
arkeen. Väkivallan kokijan aseman turvaamiseksi, lähestymiskieltoa on voinut Suomessa hakea
vuodesta 1999 alkaen ja vuonna 2004 se laajeni koskemaan myös perheenjäseniä. Tapauksessa
jossa lähestymiskieltoa haetaan perheenjäsenelle, väkivallan tekijä joutuu poistumaan
yhteisestä asunnosta (Rantala, Smolej, Leppälä, & Jokinen 2008). Jotta väkivallan
rikosprosessia ei voi enää keskeyttää, 1.10.2004 tuli voimaan säännöksen kumoaminen, joka
poisti laista niin kutsutun vakaan tahdon pykälän (Finlex 2004). Pykälän katsottiin heikentäneen
väkivallan kokijan asemaa, sillä riski, että häntä saatettaisiin painostaa keskeyttämään
oikeusprosessi, oli mahdollinen.

Aina ei edellä mainittu lähestymiskiellon hakeminen

kuitenkaan takaa rauhaa, sillä lähestymiskieltojen rikkomisia tapahtuu (Rantala ym. 2008).

Kuvio 1. Varsinaiseen kieltoon määrättyjen rikkominen, absoluuttiset luvut (Oikeuspoliittinen
tutkimuslaitos 2008).
Yllä olevassa kuviossa raportoidaan 182 tapauksen jakautumista. Tiedot tapauksista ovat
peräisin

poliisiasiain

tietojärjestelmästä.

Tapauksissa

122

henkilöä

ei

rikkonut

lähestymiskieltoa. Poliisin kirjaamista tapauksista 50 henkilöä rikkoi lähestymiskieltoa ja ei
kirjatuista 10 henkilöä rikkoi lähestymiskieltoa. Poliisin kirjaamista rikkojista 49 oli miehiä ja
yksi oli nainen.
3.2

Väkivallan muodot

Esittelen tässä osiossa väkivallan muodot, jonka jälkeen siirryn kuvaamaan lähisuhdeväkivaltaa.
Kuvaan asiat tässä järjestyksessä, koska lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodoissa esiintyy
monia eri väkivallan muotoja. Viimeiseksi siirryn kuvaamaan lähisuhdeväkivallan eri
ilmenemismuotoja. Seuraavassa taulukossa kuvataan väkivallan eri muotoja esimerkkien avulla,
jonka jälkeen jokaisen muoto avataan erikseen. Nämä väkivallan muodot on määritellyt Ensi-
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ja turvakotien liitto (2014). Valitsin tämän määritelmän, koska se oli tutkimistani määritelmistä
laajin, ja tarjosi näin mahdollisimman hyvät puitteet kuvata väkivallan eri muotoja. Väkivallan
muodolla tarkoitetaan väkivallan eri tapoja ilmetä. Jokaisella muodolla on sille omat yksilölliset
piirteet. Oli väkivallan muoto mikä tahansa, ne usein ilmenevät rinnakkain, eivätkä ne sulje
toisiaan pois (Kaittila 2017). Esimerkkinä tästä Kaittila (2014) kuvaa, että kumppanin
omaisuuden rikkominen voi samanaikaisesti olla fyysistä väkivaltaa, henkiseen väkivaltaan
lueteltavaa kiusaamista sekä taloudellisen haitan aiheuttamista eli taloudellista väkivaltaa.

Fyysinen väkivalta

• Töniminen, hiuksista repiminen, kuristaminen,
potkiminen, hakkaaminen

Henkinen väkivalta

• Alistaminen, nimittely, haukkuminen,
kaltoinkohtelu, julkinen nolaaminen, fyysisellä
väkivallalla uhkaaminen

Seksuaalinen
väkivalta
Taloudellinen
väkivalta
Sosiaalinen
väkivalta

• Raiskaus, seksiin pakottaminen ja

painostaminen, pakottaminen nöyryyttäviin
seksuaalisiin tekoihin, kuvaaminen ilman lupaa,
nukkuvan tai sammuneen hyväksikäyttö,
seksuaalinen ahdistelu

• Läheisen tai puolison oman rahankäytön
estäminen, rahattomana pitäminen,
taloudellisen päätäntävallan rajoittaminen ja
kontrollointi tai kokonaan ulkopuolelle
jättäminen, työssäkäynnin estäminen, toisen
omaisuuden tai rahan luvaton käyttäminen,
velan tai luoton ottamisen pakottaminen

• Vapaan liikkumisen kontrollointi,

yhteydenpidon rajoittaminen ystäviin ja
sukulaisiin, sosiaalisen eristämisen uhkaa

• Toisen uskonnollisuuden sekä uskonnollisten

Uskonnollinen
väkivalta
Kaltoinkohtelu ja
laiminlyönti
Vaino

tarpeiden pilkkaaminen, halveksiminen tai
kieltäminen, jonkin uskonnon mukaisiin
normeihin ja sääntöihin pakottaminen, toisen
elämänkatsomuksen, elämäntavan tai
mielipiteen murtamiseen pyrkiminen

• Toisen jättäminen ilman välittämistä, apua,

hoitoa tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on
niistä riippuvainen, vahingoittaminen
esimerkiksi lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla
tai liuottimilla

• Ei toivottua yhteydenottamista, seuraamista,
tarkkailua ja uhkaamista, uhkaavaa vihjailu,
säälimätöntä mustamaalaamista

Taulukko 1. Väkivallan muodot (Ensi- ja turvakotien liitto 2014).
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Fyysisellä väkivallalla tarkoitetaan toisen ihmisen kehon fyysisen koskemattomuuden
loukkaamista jonkinlaista objektia käyttäen tai ilman. Fyysisellä väkivallalla on monta muotoa
ja se voi johtaa fyysisiin vammoihin tai pahimmissa tapauksissa kuolemaan. Fyysistä väkivaltaa
tutkittaessa on tärkeää ottaa huomioon, ettei se aina jätä näkyviä selkeitä jälkiä kokijan
kehoon, ja että sillä voi olla myös pitkäaikaisia henkisiä seurauksia. Fyysisestä väkivallasta
johtuva henkinen kuormitus voi johtaa muun muassa ahdistukseen ja/tai masennukseen (Ensija turvakoti liitto). Esimerkkejä fyysisestä väkivallasta ovat esimerkiksi töniminen ja
hakkaaminen joko jollain esineellä tai ilman. Väestöliitto toteaa, että minkäänlainen fyysinen
väkivalta ei ole hyväksyttävää, ja että se on Suomen rikoslain nojalla rangaistava teko. Vuonna
1995 Suomen lakiin lisättiin, että yksityisellä paikalla (kuten esimerkiksi kotioloissa) tapahtuva
fyysinen väkivalta on yhtä lailla rangaistava teko kuin julkisella paikalla tapahtuva, ja siitä tuli
syytteen alainen rikos (Väestöliitto).
Henkinen väkivalta on väkivallan muoto, joka vahingoittaa henkilön psyykkistä hyvinvointia, ja
on tehty tahallisesti (Bildjuschkin, Ewalds, Hietamäki, Kettunen, Koivula, Mäkelä, Nipuli,
October, Peltonen, Siukola 2019, 9). Henkistä väkivaltaa on huomattavasti vaikeampaa
tunnistaa kuin fyysistä väkivaltaa, sillä vaikka sanat voivat satuttaa, ne eivät jätä fyysisiä jälkiä
kokijan kehoon. Henkinen väkivalta joka usein pahenee ajan kanssa, alkaen aluksi
hienovaraisena ja lähes huomaamattomana, jatkuen niin, että siitä tulee jopa osa arkea. Pelko
ja väkivallan pelossa eläminen lisää ahdistusta ja rappeuttaa henkistä hyvinvointia, ja pelkoa
voidaankin pitää oireena tai merkkinä väkivallasta. Henkisen väkivallan pelko tekee myös
väkivaltaisesta suhteesta lähtemisestä vaikeaa; kokijan voi olla vaikea irtaantua henkisesti
väkivaltaisesta suhteesta esimerkiksi fyysisen väkivallan pelossa. Henkinen väkivalta sisältyy
fyysiseen väkivaltaan, sillä myös väkivallan uhka on henkistä väkivaltaa. Riidat kuuluvat
elämään, mutta riitely muuttuu henkiseksi väkivallaksi silloin, kun toinen osapuoli pelkää
henkistä väkivaltaa niin paljon, ettei uskalla ilmaista mielipidettään tai pitää puoliaan
riitatilanteissa. Henkistä väkivaltaa tapahtuu myös muissa väkivallan muodoissa, kuten
seksuaalisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa väkivallassa (Ensi- ja turvakotien liitto).
Seksuaalinen väkivalta on toisen ihmisen seksuaalisuuden loukkaamista niin fyysisesti kuin
henkisesti. Ihmisen seksuaalisuuden tulisi aina perustua yksilön vapaaseen tahtoon, jota ei
seksuaalisessa väkivallassa kunnioiteta (Nollalinja). Seksuaaliväkivallassa väkivaltaa tekevältä
puuttuu kunnioitus toisen ihmisen kehon koskemattomuutta ja itsemääräämistä kohtaan. Sari
Näre ja Suvi Ronkanen (2008) kuvailevat, kuinka raiskauksessa haavoitetaan ihmisen kaikkein
herkimpiä ja intiimimpiä alueita, näin hyökäten ruumiillista itsemääräämisoikeutta vastaan,
jota voi tapahtua myös vakiintuneessa parisuhteessa. Kun kokija tuntee menettäneensä
tilanteiden kontrollin, ollaan jo seksuaalisen väkivallan puolella (Ensi- ja turvakoti liitto).
Maaret Launis (2018) kuvailee seksuaaliväkivallasta kertovassa kirjassaan ”Tästä saa puhua!”,
kuinka seksuaalisen väkivallan tapahtumapaikkoja ovat jokapäiväiset kohtaamispaikat kuten
kahvilat, uimahallit, kadunkulmat, bussipysäkit, lenkkipolut ja baarit. Hän toteaa seksuaalisen
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häirinnän ulottuvan myös arkisista kohtaamispaikoista internet-sivustoille ja viestintä
medioihin. Tietotekniikka on luonut seksuaaliselle väkivallalle työkalun, joka tekee ahdistelusta
valitettavan helppoa. Viestillä lähetetyt kuvat sukuelimistä sekä jatkuvat seksuaalisesti
sävyttyneet viestit kuuluvat myös seksuaaliseen väkivaltaan.
Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan lähisuhteen osapuolen vallan käyttöä, jossa toisen
varojen käyttöä kontrolloidaan ja omaisuutta riistetään tai tuhotaan. Väkivallan tarkoituksena
on heikentää toisen osapuolen taloudellista itsenäisyyttä. Esimerkkejä taloudellisesta
väkivallasta ovat esimerkiksi toisen osapuolen rahankäytön kontrollointi, toisen töihin
pääsemisen

hankaloittaminen,

kieltäytyminen

taloudellisesta

vastuunkantamisesta,

elatusmaksuista kieltäytyminen ja rahaan liittyvien tietojen salaaminen. Taloudellinen
väkivalta on väkivallan vähemmän tunnettu muoto joka usein jää näkyvämpien väkivallan
muotojen varjoon, mutta sen olemassaolon tiedostaminen on tärkeää. Näin voidaan varmistaa,
että väkivallan teeman kanssa työskentelevien on helpompaa tunnistaa taloudellinen väkivalta
ja puuttua siihen. Taloudellinen väkivalta on tärkeää tunnistaa myös siksi, että toimeentulotuki
ja asumistuki perustuvat sille, että raha-asiat hoidetaan kumppanin kanssa yhdessä. Kun toisen
osapuolen tulot kyseisiä etuuksia myönnettäessä otetaan huomioon, voi toisen osapuolen tulot
jäädä lähes olemattomiksi. Tämä luo raha-asioissa valta asettelun, joka voi jättää toisen
osapuolen hyvin riippuvaiseen asemaan (Kaittila A, Nyqvist L 2014). Erityisesti suomalaisessa
parisuhdeväkivalta tutkimuksessa, aiheen esiin nostaminen on tärkeää, sillä rahan on tutkittu
olevan suomalaisten perheriitojen yleinen aiheuttaja, joka voi myös johtaa fyysiseen
väkivaltaan (Danielsson & Salmi 2013).
Sosiaalinen väkivalta voi ilmetä esimerkiksi vapaan liikkumisen rajoittamisena, yhteydenpidon
rajoittamisena ja sosiaalisen eristämisen uhkailuna. Väkivallan tekijä vaatii olla läsnä koko
ajan, eikä halua jättää toista osapuolta mihinkään tilanteeseen yksin. Tällä tarkoitetaan myös
tilanteita, joissa ihmiset yleensä asioivat yksin, esimerkiksi tapaaminen lääkärin, terapeutin tai
poliisin kanssa (Ensi- ja turvakoti liitto). Ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen ei rajoitu vain
kasvotusten tapahtuvaan kanssakäymiseen, vaan nykypäivänä esimerkiksi internetin kautta
tapahtuva kommunikaatio on arkipäivää. Tällöin sosiaalinen väkivalta voi ulottua myös
teknologiaan. Esimerkkejä tästä ovat, kun toisen teknologian (kuten puhelimen ja tietokoneen)
käyttöä rajoitetaan tai valvotaan tai sosiaalisen median tai netin käyttö kielletään.
Mustasukkainen ihminen joka elää vaikeiden tunteiden kanssa saattaa elää siinä uskossa, että
kontrolloimalla kumppanin sosiaalisia suhteita, hänen menojansa rajoittamalla tai viestejä
läpikäymällä, hän saa helpotusta omaan pahaan oloonsa. Toinen osapuoli saattaa vuorostaan
ajatella, että jos hän pystyy osoittamaan, että on luottamuksen arvoinen, ja ettei
mustasukkaisuudelle ole tarvetta, toinen osapuoli saattaisi rauhoittua. Monissa tapauksissa
kuitenkin todistelu ja kontrolloivan käytöksen myötäily vain ruokkivat entisestään toisen
osapuolen tarvetta kontrolloida (Hakkarinen 2019).
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Uskonnollinen väkivalta (tai hengellinen väkivalta) voi ilmetä toisen osapuolen uskonnon
pilkkaamisena ja halveksimisena. Pahimmassa tapauksessa toisen oikeus uskontoon voidaan
jopa kieltää. Uskonnolliseen väkivaltaan voidaan liittää myös kunniaväkivalta. Tässä väkivallan
muodossa erilaisia kunniasääntöjä loukannut tai loukkaamista aikovaa rankaistaan hänen
teoistaan. Tämä voi ilmetä esimerkiksi eristämisellä loukkauksesta syytetty läheisistä tai häntä
voidaan uhkailla (Ensi- ja turvakoti liitto). Villan (2013) mukaan, hengellinen väkivalta voi olla
henkistä, fyysistä ja seksuaalista alistamista. Hengellinen väkivalta siis sisältää elementtejä
muista väkivallan muodoista. Villa kuvailee, kuinka hengellinen väkivalta voi myös helposti
vieraannuttaa kokijan uskosta. Toisen uskon kyseenalaistaminen tai oman uskon tuputtaminen
ovat hänen mukaansa jo itsessään väärin, mutta Villa korostaa erityisesti hengellisen väkivallan
vaarallisuutta, kun sitä käytetään alistamisen ja vallanhimon välikappaleena. Alistamisella
tarkoitetaan toisen alemman arvon korostamista ja tunteiden ja tarpeiden väheksymistä. Villa
toteaa myös, että internetissä tai sen kautta toimivat uskonnot ja uskonlahkot (tai vain
jokapäiväiset uskovaiset) ovat saaneet teknologian kehittyessä alustan, jolla hyökätä
aggressiivisesti oman uskonsa nimissä verbaalisesti toisten ihmisten kimppuun.
Kaltoinkohtelulla suomen kielessä tarkoitetaan väkivaltaista tekoa tai tilannetta, joissa
väkivallan kohteena on vastuu-, luottamus- tai valtasuhteessa heikommassa asemassa oleva
henkilö, kuten esimerkiksi lapsi tai vanhus (Bildjuschkin ym 2019, 5). Kaltoinkohtelussa voidaan
havaita useita eri väkivallan muotoja. Kaltoinkohtelua kuvaillaan eri tavoilla riippuen siitä,
mihin ikäryhmään kaltoinkohtelu kohdistuu. Esimerkiksi lastensuojelun käsikirjan mukaan,
lasten kaltoinkohtelun muodot ovat fyysinen tai henkinen pahoinpitelyä, seksuaalinen
hyväksikäyttö tai hoidon laiminlyönti. Tähän voidaan lisätä myös kuritusväkivalta (emt).
Vanhuksiin kohdistuvassa kaltoinkohtelussa puolestaan ilmeneviä muotoja ovat esimerkiksi
hoidon tarpeen laiminlyöminen, taloudellinen hyväksikäyttö ja henkilökohtaisten oikeuksien
(itsemääräämisoikeuksien) loukkaaminen (Muistiliitto 2017).
Vainoon Suomen rikoslain mukaan (2013/879) syyllistyy henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa,
tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa
toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Vainoamisesta
voidaan tuomita sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeuteen. Vainoaminen liitettiin
rikoslakiin 1.1.2014 (Finlex). Suomessa 12-16 % naisista ja 4-5 % miehistä on kokenut vainoa, ja
puoleen tapauksista on liittynyt uhkaamista, kolmasosaan fyysistä väkivaltaa ja 10 %: iin
seksuaalista väkivaltaa. (Häkkänen 2008). Tutkimuksessaan ”Milloin toistuva tunkeilu muuttuu
vainoamiseksi?” (vapaa käännös) Purcell, Pathè ja Mullen (2004) toteavat, että muotoja vainolle
ovat esimerkiksi seuraaminen, toistuvat puhelinsoitot, kirjeet, faxit tai sähköpostiviestit. He
toteavat tutkimuksessaan myös, että yli kaksi viikkoa jatkuneet vainoamisen katsotaan olevan
raja sille, jolloin vainoamisesta tulee tunkeutuvampaa, väkivaltaisempaa ja enemmän
psykologista

vahinkoa

aiheuttavaa.

Tutkimuksessa

selvitettiin

myös,

että

kyselyyn

osallistuneista joita vainottiin yli kaksi viikkoa, vainoaja oli tuttu aiemmasta lähisuhteesta (21,4
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%), hyvänpäivän tuttu (30,3 %), työympäristössä kohdattu henkilö (22,2 %), vieraantunut
perheenjäsen tai ystävä (8,5 %) tai täysin tuntematon henkilö (17,5 %). Edellä mainittujen
väkivallan muotojen lisäksi, WHO määrittelee myös itse aiheutetun väkivallan väkivallaksi
(2005, 23). Tämä kategoria jakautuu kahteen osaan, jotka ovat itsemurhakäyttäytyminen ja
itsensä vahingoittaminen. WHO luettelee, että itsemurhakäyttäytymiseen luetaan mukaan
itsemurha-ajatukset, itsemurhayritykset sekä toteutuneet itsemurhat. Itsensä vahingoittamisen
kategoriaan voidaan luokitella viiltely tai muu tahallinen itsensä vahingoittaminen.
3.3

Lähisuhdeväkivalta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan, lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijänä
on kokijalle jostain hänen elämänsä sosiaalisista piiristä läheinen ihminen. Tämä voi olla
esimerkiksi nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani, perheenjäsen tai muu kokijalle läheinen
ihminen. Väkivalta voi tulla esiin monessa eri muodossa, ja on usein toistuvaa ja yksipuolista.
Se antaa valta-aseman, jossa toista osapuolta alistetaan ja manipuloidaan väkivallan eri
keinoin. Se että väkivalta tapahtuu omassa perheessä, tekee tästä ilmiöstä poikkeavan
verratessa muunlaiseen väkivaltaan. Väkivalta tai sen pelko ovat läsnä arjessa ja tekevät
kokijan elämästä stressaavaa ja piinaavaa. Tähän väkivallan muotoon puuttuminen on myös
erilaista, sillä tehty väkivalta tapahtuu yleensä kotioloissa suljettujen ovien takana, eikä siihen
ole helppoa puuttua samalla tavalla, kuin esimerkiksi kadulla nähtyyn väkivaltaan. Väestöliitto
kuvailee väkivallan alkavan yleensä hiljalleen, ja vasta ajan kanssa kehittyvän vakavimpaan
muotoonsa. Hyvin alkaneessa suhteessa se saattaa ilmetä aluksi pieninä asioina, kuten
muuttuneena käytöksenä, ja kehittyä ajan kuluessa huonompaan ja huonompaan suuntaan.
Tämä takia väkivalta saattaa yllättää kokijan hänen tajutessaan, kuinka pitkään se on jatkunut
huomaamatta. Pieninä asioina alkava muutos voi olla vaikea havaita ja sitä kautta pysäyttää.
Ensi -ja turvakotien liiton mukaan, väkivalta toistaa sekä perhe-elämässä että parisuhteessa
tietynlaisia vaiheita. Ensimmäinen vaihe on jännityksen kasvaminen. Tässä vaiheessa välit
kiristyvät erilaisten konfliktien seurauksena. Konflikteja voivat olla esimerkiksi puolisoon
kohdistuneiden odotuksien toteutumatta jääminen. Toinen vaihe on väkivaltatilanne, jolloin
jännityksen kasvuvaiheessa patoutuneet tunteet purkautuvat erilaisten väkivaltatekojen
muodossa. Tästä esimerkkinä voi olla fyysinen pahoinpitely. Lisäksi väkivaltatilanteisiin saattaa
liittyä päihteiden käyttöä, joka toimii väkivallan tekijälle eräänlaisena oikeuttajana
väkivaltaan. Väkivalta tilanteen jälkeen tulee anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen vaihe.
Väkivallan käyttäjä ilmaisee katumusta ja voi myös luvata, ettei tehty väkivalta tule koskaan
enää tapahtumaan. Toisen osapuolen annettua anteeksi, elämä on hetken taas rauhallista ja
molemmat

osapuolet

haluavat

muutosta

tilanteeseensa

ja

uskovatkin

muutoksen

mahdollisuuteen. Alla olevassa kaaviossa (kuvio 1) kuvataan väkivallan kierrettä (Ensi -ja
turvakotien liitto 2014).
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Sovinto,
"kuherruskuukausi",
usko parempaan
huomiseen

Välit kiristyvät, jännitys
kasvaa, tekijä
kättäytyminen vihaista
ja uhkaavaa

Kontrollia,
pelkoa,
ahdistusta,
varomista

Anteeksipyytely,
lupaukset,
avuttomuus

Kokija: Kipu, pelko,
epätoivo, nöyryytys
Tekjä: selittely,
syyllisyys, vähättely,
kieltäminen

Räjähdys

Kuvio 2. Väkivallan kierre (Ensi- ja turvakotien liiton 2014).

Olennaista väkivallan kierteestä pois pääsemisessä on tunnistaa väkivaltaiset tunteet ja ottaa
ne tosissaan. Vähättely ei edistä tilannetta parempaan, ja vaikka väkivaltainen käytös tai
tunteet tuottaisivatkin häpeää ja syyllisyyttä, niistä puhuminen on ensi askel kohti parempaa,
väkivallatonta elämää. Vaikeiden tunteiden käsitteleminen ammattiavun kanssa edesauttaa
toipumista ja elämän eteenpäin jatkumista. Tunteiden tunnistamisen lisäksi vastuun ottaminen
omista tunteista on tärkeää; vaikka lapsuudessa olisi esimerkiksi kohdattu vääryyttä väkivallan
eri muotojen kautta, joka on johtanut väkivaltaiseen käytökseen myöhemmin, aikuisena omasta
käytöksestä kannetaan vastuu itse. (Naisenväkivalta.fi).
3.4

Lähisuhdeväkivallan muodot

Siirryn seuraavaksi esittelemään lähisuhdeväkivallan muodot. Seuraavassa taulukossa kuvataan
lähisuhdeväkivallan erityisiä piirteitä, jonka jälkeen jokainen avataan erikseen. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen mukaan lähisuhdeväkivallan ilmenemismuotoja ovat parisuhdeväkivalta,
seurusteluväkivalta,

lapsen

kaltoinkohtelu,

kunniaan

liittyvä

kohdistuva väkivalta, sekä vammaisiin kohdistuva väkivalta.

väkivalta,

ikääntyneisiin
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Parisuhdeväkivalta

• Monimuotoista väkivaltaa puolisoa kohtaan

Seurusteluväkivalta

• Nuorten parisuhteissa tapahtuvaa
väkivaltaa

Lapsiin kohdistuva
väkivalta

Kunniaväkivalta

• Vanhemman tai muun aikuisen toimintaa,
joka vahingoittaa lasta fyysisesti tai
henkisesti

• Henkilön psyykkinen tai fyysinen

painostaminen kun kunnian loukkaamista
epäillään

Ikääntyneisiin
kohdistuva väkivalta

• Teko tai tekemättä jättäminen, joka

Vammaisiin
kohdistuva väkivalta

• Teko, joka liittyy eritysesti vammaisen

vaarantaa iäkkään ihmisen hyvinvoinnin

ihmisen riippuvuuteen toisesta henkilöstä
arjen sujumiseksi.

Taulukko 2. Lähisuhdeväkivallan muodot (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019).

Parisuhdeväkivallassa väkivallan tekijä on nykyinen tai entinen avio- tai avopuoliso, ja sitä
ilmenee kaikissa kulttuureissa, ikäryhmissä sekä hetero- ja homosuhteissa. Väkivalta toista
kohtaan voi olla suoraa (väkivalta kohdistuu ihmiseen) tai epäsuoraa (väkivalta kohdistuu
esimerkiksi omaisuuteen). (THL; Naisenväkivalta.fi). Parisuhdeväkivalta voi jatkua eronkin
jälkeen, joka tekee väkivallan kierteestä (kuvio 1) eteenpäin liikkumisen ja irtautumisen
vaikeaksi. Parisuhdeväkivallasta tekee erityisen haavoittavan se seikka, että ihminen jolta
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pitäisi saada rakkautta ja turvaa, onkin se joka satuttaa eri tavoin. Parisuhdeväkivallalla on
myös mahdollisuus edetä ja pahentua ajan kuluessa. Väkivallan muotoja on monta erilaista ja
niillä on vaihtelevat seuraukset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL). Parisuhdeväkivallan
tekijä voi olla mies, nainen, ja sen käyttäjä voi olla myös parisuhteen molemmat osapuolet
(Naisenväkivalta.fi). Parisuhdeväkivaltaan johtavia tutkittuja seikkoja ovat mustasukkaisuus,
kumppanin humalaisuus joka johtaa väkivaltaan, halu nöyryyttää toista ja raha-asioista
syntynyt riitatilanne joka eskaloituu väkivaltaan. Naiset ja miehet ilmoittivat väkivallan syiksi
samanlaisia asioita, mutta naiset ilmoittivat väkivallan syyksi useammin kumppanin päihtyneen
tilan. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että naiset ilmoittavat parisuhdeväkivallasta enemmän
kuin miehet. Vastanneista miehistä 67 % ilmoitti, ettei ollut kertonut väkivallasta kenellekään,
kun taas naisista 37 % ei ollut kertonut väkivallasta ulkopuoliselle taholle (Danielsson & Salmi
2013). Väkivaltaisesta suhteesta irti päästämisestä tekee vaikeaa se, että väkivallan tekijä on
onnistunut luomaan toiselle osapuolelle kuvan, ettei hänen tekemänsä väkivaltaiset teot
toistuisi enää koskaan, tai että tapahtunut oli vain yhden kerran erehdys. Tekijä maalaa kuvaa
kuinka hän oppinut virheestään ja että aikoo tehdä kaikkensa parantaakseen tapansa, kun
todellisuudessa väkivaltaisesta käytöksestä irti pääseminen ei ole aina niin yksinkertaista (Ensi
-ja turvakoti liito).
Seurusteluväkivalta on nuorten välisissä suhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Väkivallalla on samoja
piirteitä kuin aikuisten välinen parisuhdeväkivalta, mutta eron tekee se, että nuorten
kognitiivinen ja emotionaalinen kehitys ovat vielä kesken. Tämä tarkoittaa sitä, ettei nuori aina
välttämättä ymmärrä, mikä on sallittua tai mikä on toivottua käytöstä suhteissa (Bildjuschkin
ym. 2019, 7). Rakkaussuhteita vielä aloitteleva nuori saattaa sekoittaa kontrollin ja
mustasukkaisuuden rakkaudeksi, ja näin ajautua tilanteisiin jotka yltyvät väkivaltaisiksi.
Seurusteluväkivalta voi lisätä nuoressa ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, ja lisäksi
heikentää nuoren turvallisuuden tunnetta. Lisäksi nuoren kehitys voi hidastua ja oppimisessa
tapahtua hidastumista. Häpeä ja syyllisyys ovat seurusteluväkivaltaan yleisin liitettäviä
tunteita, joilla voi olla sekä fyysisiä että henkisiä seurauksia nuorella. Häpeä myös estää
hakeutumusta aikuisen luokse hakemaan apua. Aikuisen rooli onkin erityisen olennainen mitä
tulee nuoren selviytymiseen seurusteluväkivallasta. Tiedon antaminen ja asian puheeksi
ottaminen ovat tärkeitä elementtejä jotka voivat joko ennaltaehkäistä seurusteluväkivaltaa,
tai rohkaista seurusteluväkivaltaa kokevaa puhumaan kokemuksistaan (Ensi- ja turvakotien
liitto 2017).
Lapseen kohdistuvan väkivallan muodot voivat olla samoja kuin mitä aiemmassa osiossa kuvasin
(taulukko 1). Fyysisen, henkisen ja seksuaalisen väkivallan lisäksi, seikat kuten kodin kireä
ilmapiiri, vanhemman arvaamattomuus sekä lapsen hoidon laiminlyönti ovat väkivaltaa lasta
kohtaan. Koska lapsi on vielä kasvun ja kehityksen vaiheessa ja fyysisesti huomattavasti
heikompi kuin aikuinen, häneen käytetty fyysinen väkivalta voi pahimmassa tapauksessa
aiheuttaa henkeä uhkaavia, tai pysyviä vammoja. Mitä pienempi lapsi on, sitä isompi riski
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vauriolle on olemassa. Myös se, että lapsi kuulee tai näkee väkivaltaa joka ei kohdistu suoraan
häneen itseensä, voi aiheuttaa samanlaisia oireita kuin fyysinen väkivalta. Väkivaltainen tilanne
on lapselle pelottava, ja hän voi kokea ahdistusta myös siitä, kun toista vanhempaa tai sisarusta
kohtaan

käyttäydytään

väkivaltaisesti

(Mannerheimin

Lastensuojeluliitto

2017).

Lastensuojelulaissa todetaan, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (2007/417). Kun on
syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslailla (39/1889 luku 20) seksuaalirikoksena
säädetty teko, tai rikoslailla (luku 21) säädetty henkeen ja terveyteen kohdistuva rikoksena
rangaistava teko, lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvoitettujen on aina tehtävä ilmoitus
poliisille.
Väkivalta vaikuttaa lapsen ja nuoren itsetuntoon ja elämänhallinta taitoihin negatiivisesti ja
voi vääristää minäkuvaa. Nämä vaikutukset eivät kuitenkaan aina ilmaannu heti väkivallan
tapahtumisen jälkeen, vaan voi mennä vuosia, ennen kuin lapsi ja nuori alkavat oireilla.
Väkivaltaa kokenut nuori voi hakea pahalle ololleen huomiota negatiivisella käytöksellä, tai
sulkeutua täysin lähipiiristään ja jäädä yksin surun kanssa. Väkivallan takia lapsen ja nuoren
ymmärrys siitä, mikä on oikein ja mikä ei on hämärtynyt, jonka takia he pyrkivät piilottelemaan
ja salaamaan kotona tapahtunutta tai tapahtuvaa väkivaltaa (Mannerheimin Lastensuojeluliitto
2017). Lapsiin kohdistuvan väkivallan taustalla voi olla esimerkiksi vanhemmuuteen liittyvä
stressi ja lapsen tottelemattomuus (Keski P. 2018, 22). Vuonna 1984, lasten fyysinen
kurittaminen ja alistaminen kiellettiin Suomen laissa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
lapseen kohdistuva kuritus ja alistaminen loppuivat täysin kyseisenä vuonna.

Hyvärisen

tutkimuksessa ”Piiskasta jäähypenkkiin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuristusväkivallan
käyttö

2017”

tutkitaan

kyselyjen

avulla

suomalaisten

asenteita

kasvatukseen

ja

kuritusväkivaltaan.

Kuvio 3. Vastaukset kysymykseen: ”Lasten ruumiillinen kurittaminen on ainakin poikkeus
tapauksessa hyväksyttävä kasvatuskeino”, % vastaajista. Täysin tai melko samaa mieltä olleet
vuosina 1981, 1985, 2004, 2006, 2007, 2012, 2014 ja 2017 (Hyvärinen 2017).
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Kuviosta voidaan havaita, että fyysisen kurittamisen suosio kasvatuskeinona on vuosi vuodelta
vähentynyt. Kaikkina vuosina joina kysely toteutettiin, miehet ovat olleet myönteisempiä
fyysistä

kurittamista

kohtaan

kuin

naiset.

Nopeinta

kuritusväkivallan

hyväksymisen

väheneminen oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun taas 2010-luvulla lasku
hidastui huomattavasti. Voidaan siis todeta, ettei yhtä useampi suomalainen enää hyväksy
lasten fyysistä kurittamista missään olosuhteissa (Hyvärinen 2017).
Kunnia voidaan käsittää arvona, joka voi määritellä kantajansa luotettavuutta, ja arvoa, sekä
tarjota tälle sosiaalista kunnioitusta ja yhteisön arvostusta, vaikkakin eri kulttuureissa ja
yhteisöissä kunnia saatetaan määritellä eri tavoin. Esimerkkejä käytöksestä, jotka voivat johtaa
henkilön joutumiseen kunniaväkivallan uhriksi, ovat ei toivottu ystävyys- tai seurustelusuhde,
pukeutuminen siveettömästi, avioero tai aviosta kieltäytyminen ja huhut siveettömästä
käytöksestä. Kunniaväkivalta voi ilmeitä uhkailuna, eristämisenä, tekemisen rajoittamisena,
pakottamisena,

raiskauksena,

tai

äärimmäisissä

tapauksissa

ihmisen

surmaamisena.

Kunniaväkivallan taustalla keskeisessä roolissa on voimakas häpeä ja pelko siitä, että kunnia
tavalla tai toisella menetetään. Voidaan siis todeta, että kunniaväkivallan syy ei aina ole
kunnia. Kunniaväkivaltaa ei ole sidottu esimerkiksi tiettyyn maahan, etniseen ryhmään tai
uskontoon, vaan sitä ilmenee eri puolilla maailmaa eri asiayhteyksissä (Rantala K, Smolej M,
Leppälä J & Jokinen A 2008). Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumisesta tekee vaikeaa se,
että usein väkivallalla on yhteisön tuki, jolloin väkivaltaiset teot hyväksytään. Tämä edesauttaa
sitä, ettei tieto väkivallasta tule poliisin tietouteen. Suomessa yleisimmin kunniaväkivaltaa
kokevat maahanmuuttajataustaiset nuoret. Naisiin kohdistuva kunniaväkivalta tapahtuu
useimmin perheissä ja parisuhteissa, kun taas miehiin kohdistuva kunniaväkivalta tapahtuu
useammin julkisilla paikoilla. Vasta kunniamurhien alettua yleistyä, Euroopan monissa maissa
on alettu käydä julkista keskustelua kunniaväkivallasta (Rantala K, Smolej M, Leppälä J &
Jokinen A 2008).
Iäkkäisiin kohdistuva väkivalta on väkivaltaa, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa fyysisiä
vammoja. Lisäksi väkivalta voi vaarantaa iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja
terveyden (Bildjuschkin ym. 2019, 8). Riskitekijöitä, jotka voivat altistaa ikääntyneen henkilön
väkivallalle, ja jotka liittyvät suoraan kokijan ikään, ovat esimerkiksi toimintakyvyn ja
elämänhallinnan heikkeneminen, ikääntyneen ihmisen hoidosta vastaavan henkilön uupuminen,
tietämättömyys tai osaamattomuus, ikääntyneen ihmisen taloudellinen riippuvuus muista ja
sosiaalisten kontaktien puute (Suvanto ry). Väkivaltaan syyllistyvä on usein ikääntyneelle
entuudestaan tuttu henkilö, esimerkiksi puoliso, lapsi tai lapsenlapsi. Vanhus on tällaisissa
väkivaltatilanteissa erittäin haavoittuvassa asemassa, sillä väkivallan käyttäjä voi olla hänen
ainoa läheinen tai auttaja. Kynnys kertoa väkivallasta voi olla iäkkäälle suuri, varsinkin jos
tekijä on oma lapsi. Vanhempana lapsesta on tottunut ottamaan vastuun myös vaikeissa
tilanteissa, joka edesauttaa sitä, ettei ongelmista puhuta. Lisäksi häpeän ja syyllisyyden
tunteilla on tehokas vaimennuksen voima. Ikääntyneen minäkuva ja maailmankuva voivat
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vääristyä tai vahingoittua, sekä turvattomuudentunne lisääntyä. Jos iäkkääseen kohdistuvaa
väkivaltaa

epäillään,

huoli-ilmoitus

tilanteesta

on

tehtävä

vanhustyöstä

vastaavalle

sosiaalityöntekijälle tai kunnan vanhuspalveluista vastaavalle henkilölle (Vanhuspalvelulaki 25
§; Tiilikallio ja Säles 2018).
Vammaisiin kohdistuva väkivalta on sidoksissa siihen, että vammaiset henkilöt ovat usein
riippuvaisia siitä, että toinen ihminen auttaa heitä selviämään arjessa. Väkivaltaa ovat
esimerkiksi vammaisen henkilön apuvälineiden vahingoittaminen, lääkityksen manipulointi ja
välttämättömän avustamisen laiminlyönti. Tämän lisäksi heihin voi kohdistua samanlaisia
väkivallan muotoja kuin aiemmin on mainittu (Bildjuschkin ym. 2019, 8). Käsite vammaisuus on
erittäin moninainen, muutamia esimerkkejä erilaisista vammoista ovat liikuntavammat,
krooniset

sairaudet,

psyykkiset

sairaudet,

aistivammat,

neurologiset

vammat

ja

kehitysvammat. Sen lisäksi että henkilö on syntynyt vammaisena, hän on voinut vammautua
myös elämänsä aikana.

riippuen henkilön vamman vakavuudesta, riski kokea väkivaltaa

vaihtelee. Tilanteissa joissa henkilö on vaikeasti vammainen, hän saattaa tarvita apua
intiimeissä

toimenpiteissä

kuten

peseytyminen.

Tämän

lisäksi

hän

voi

tarvita

hoitotoimenpiteitä kuten katetrointi, joka voi olla vammaiselle epämiellyttävä kokemus niin
fyysisesti kuin henkisesti. Toimenpiteiden ollessa epämiellyttäviä, vammaisen käsitys siitä mikä
on oikeanlaista kosketusta ja mikä ei, voi heikentyä. Henkilön runsas avuntarve, fyysinen
heikkous ja riippuvuus toisen hoidosta altistavat vammaisen herkästi väkivallalle. Monelle
vammaiselle fyysinen kosketus voi olla harvinainen asia, tai sitä saadaan pelkästään
hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Tämä edesauttaa sitä, että jopa väkivalta hyväksytään, koska
epämiellyttävä kosketus on edes jonkinlaista kosketusta. Tästä syystä hyvät ihmissuhteet voivat
auttaa

ennaltaehkäisemään

vammaiseen

kohdistuvaa

väkivaltaa.

Esimerkiksi

vaikea

puhevamma voi olla seikka, joka vaikeuttaa väkivallasta kertomista, ja pahimmissa tapauksissa
kaltoinkohteluun syyllistynyt on ainoa, joka saa selvää vammaisen puheesta. Tämän takia on
erittäin suuri todennäköisyys, ettei kyseisissä tilanteissa väkivalta tule koskaan ilmi (Piispa
2013).

4

Miehiin kohdistuva väkivalta

Mieheksi kasvaminen nähdään yhteiskunnassa prosessina, joka asettaa tiettyjä oletusarvoja
yksilölle. Näillä oletusarvoilla tarkoitetaan sitä, minkälaiseksi mieheksi miesten oletetaan
yhteiskunnassa kasvavan, vaikka nämä odotukset kaikissa tapauksissa eivät välttämättä perustu
minkäänlaisiin faktoihin. Esimerkkejä näistä oletusarvoista ovat raskaan työn tekeminen, sekä
asevelvollisuus. Mieheksi kasvaminen on velvoite, joka luo paineita miehille nuoresta iästä asti
sopia tietynlaiseen yhteiskunnan normien mukaiseen malliin. Normeilla tarkoitetaan
yhteiskunnan luomia ohjeita ja odotuksia ihmiselle soveliaasta käyttäytymisestä. Näiden
oletusarvojen rikkominen tai niistä poikkeaminen voi aiheuttaa miehille haittaa, esimerkiksi
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maineen huononemisessa muiden ihmisten silmissä. Näihin ennakko oletuksiin miehuudesta
voidaan sitoa myös se, miten mies ja sana väkivalta sopivat yhteen (Virtanen 2004).
Se miten väkivalta nähdään, on kulttuurisidonnaista. Jokaisella yhteisöllä on oma
määritelmänsä väkivallalle, ja miten väkivallan roolit jakautuvat. Vanhan ajattelun mukaan
miehet käyttävät väkivaltaa, kun muut keinot eivät toimi. Tämä vanha ajatusmalli luo tilaa
stigmalle,

jota

väkivaltaa

kokevat

miehet

kohtaavat

(Virtanen

2004).

Koska

tutkimuskysymykseni tässä opinnäytetyössä liittyy miehen kokemuksiin lähisuhdeväkivallasta ja
sen seurauksista, esittelen tässä kappaleessa sen, miten Suomessa mies ja väkivalta on
ymmärretty aiemmin. Puhun myös siitä, miten tasa-arvo liittyy aiheeseen, ja miksi miehestä
väkivallan kokijana voi olla vaikea puhua. Lisäksi kuvaan syitä siihen, miksi miehiin kohdistuvaa
väkivaltaa on Suomessa tutkittu niin vähän. Tämän opinnäytetyön tarkoituksen mukaista ei ole
kuvata eri yhteiskuntien käsityksiä miehestä väkivallan kokijana, ja siksi rajaan aiheen Suomen
väkivaltanäkemykseen.
4.1

Väkivallan oletusarvo

Kuten edellä kuvailin, väkivallan kokijan rooli voi olla miehelle ja hänen maineelleen muiden
ihmisten silmissä mahdollisesti haitallinen; hänen maskuliininen imagonsa saattaa kärsiä, ja
hänet saatetaan leimata heikoksi tai vähemmän miehiseksi (Purjo 2010; Virtanen 2004). Näitä
seikkoja voidaan pitää syynä sille, miksi miehet nykypäivän yhteiskunnassa ovat haluttomia
kertomaan kokemuksistaan lähisuhdeväkivallan kanssa (Heiskanen & Ruuskanen 2010).
Keskustelut eri sukupuolten välisistä väkivallan kokemuksista kiihtyvät helposti aggressiivisiksi
kun koitetaan selvittää, kenellä on oikeus kutsua itseään väkivallan kokijaksi. Purjo toteaa,
että väitteet siitä että vain naiset ovat väkivallan kohteita on niin tarkoitusperäinen ja
voimakas, ettei sitä voida perustella tiedonpuutteella, tai että väitettä tehdessä on tapahtunut
jonkinlainen virhe. Hän toteaa, että uhritutkimukset ovat julkista tietoa, jota kenellä tahansa
on mahdollisuus tutkia. Myös mediassa on tarjolla artikkeleita miehistä, jotka ovat kohdanneet
väkivaltaa ja jotka tuovat kokijan tarinoita lähemmäs ihmisten arkea. Median luotettavuutta
nykypäivänä lisää se, että erilaiset artikkelit edustavat aina vain enemmän tutkivaa ja kriittistä
journalismia. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että pelkästään yhteen lähteeseen tutustuminen
ei yksinään riitä kattavan kokonaiskuvan saamiseksi. Jotta väkivaltakäyttäytymisestä Suomessa
saisi mahdollisimman laajan kuva, tulee erilaisia luotettavia lähteitä ja tutkimuksia yhdistellä
ja vertailla (Purjo 2010).
Tuhansien iskujen maa-tutkimuksessa Heiskanen ja Ruuskanen (2010) tutkivat miesten
kokemuksia väkivallan kanssa Suomessa. Heidän tutkimuksessaan käy ilmi, etteivät väkivallan
kokemukset ole vain yhden sukupuolen taakka. Eron sukupuolien välillä voi huomata väkivallan
muodoissa, mutta väkivallan kokemusten määrät poikkeavat toisistaan hyvin vähän. Alla
olevassa kuviossa kuvataan miesten ja naisten kokemuksia lähisuhdeväkivallan kanssa. Kuvaus
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on vastanneiden henkilöiden nykyisistä parisuhteista, sekä viimeisimmän 12 kuukauden ajalta.
Alla olevasta kuviosta puuttuvat luvut entisen kumppanin tekemästä väkivallasta viimeisen 12
kuukauden ajalta, koska kyselyn yhteydessä ei kysytty oliko entinen parisuhde päättynyt
viimeisen 12 kuukauden aikana, vai jo aiemmin.

Kuvio 4. Miesten ja naisten kokemukset lähisuhdeväkivallasta nykyisen tai entisen kumppanin
kohteena 15 vuoden täyttämisen jälkeen ja viimeisten 12 kuukauden ajalta (Heiskanen ja
Ruuskanen. 2010).

Mielikuva tasa-arvon tapahtumisesta on sidonnaista siihen, keneltä asiasta kysytään. Koska
naisten asema on yhteiskunnallisesta näkökulmasta ollut vuosi satoja heikompi, on tasaarvokeskustelusta tullut hyvin yksipuolista (Kotro ja Sepponen 2007). Kauan heikommassa
asemassa ollut osapuoli haluaa ajaa asemaansa eteenpäin modernissa yhteiskunnassa jossa se
on enemmän mahdollista kuin aiemmin, ja tehdessään näin, voi käyttäytyä aggressiivisesti
aiemmin sortavaksi kuvattua osapuolta vastaan. Tämä luo aiemmin kuvaamaani vääristynyttä
”kaikki miehet”-mielikuvaa. Kotron ja Sepposen (2007) mukaan, tämä vastakkainasettelu luo
kommunikaatio haasteita, ja näin vaikeuttaa molempien osapuolten asemaa. Tasaarvokeskustelusta tekee modernissa maailmassa haasteellista myös se, että feminismi on
vuosien saatteessa kasvanut eri muotoihin, jotka suhtautuvat eri teemoihin omien
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näkemystensä kautta. Moderni feminismi voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan riippuen siitä,
miten kyseinen suuntaus käsittelee naisen ja miehen suhdetta. Tasa-arvofeminismi tuomitsee
miehiin kohdistuvan vihan ja on lähtökohtaisesti miesmyönteistä, kun taas feministinen
erilaisuusteoria korostaa että miehet ja naiset ovat luonnostaan eriäviä, eikä naisten tulisi sopia
muottiin joka loppujen lopuksi on mallinnettu miehestä. Kolmanneksi näiden rinnalle on
noussut postmoderni feminismi, joka kritisoi erilaisuusteoriaa siitä, että se korostaa
sukupuolieroja ja uusii vanhentunutta sukupuolijärjestelmää. Kun nämä kolme keskenään
eriävää feminismin suuntausta ovat läsnä väkivaltakeskustelussa, ja jokaisella on oma kuvansa
siitä, miten miehet kyseisen aiheen yhteydessä nähdään, on vaikeaa vetää johtopäätöstä siitä,
kenen mielipiteelle tulisi antaa suurin painoarvo. Sukupuolten välinen kilpailu siitä, ketä
kohdellaan huonommin, ei edistä tasa-arvoa, vaan päinvastoin pahimmassa tapauksessa uhkaa
sen tapahtumista (Kotro ja Sepponen 2007).
4.2

Miehiin kohdistuvan väkivallan tutkiminen

Kansainvälisessä uhritutkimuksessa väkivalta jaotellaan tapahtumapaikan ja tekijän ja kokijan
suhteen mukaisesti seuraaviin kategorioihin: perheväkivalta, tuttujen välinen väkivalta,
työpaikkaväkivalta, ravintolaväkivalta ja katuväkivalta. Suomessa tehdyissä uhritutkimuksissa
näkökulma oli se, minkälaista väkivaltaa mies tekee naiselle ja mitkä ovat kyseisen väkivallan
seuraukset. Se missä väkivalta oli tapahtunut, ei ole suomalaisissa tutkimuksissa ollut
olennainen näkökulma. Lukuun ottamatta suppeita tilastotietoja perheväkivaltatutkimuksen
ohessa, vastaavanlaisia tutkimuksia miehistä väkivallan kokijoina ei ole (Heiskanen ja
Ruuskanen 2010).
Vaikka miehen kokemaan väkivaltaan liittyvää tutkimusta löytyykin vähän, väkivaltaa kokevat
miehet eivät ole yhteiskunnassamme epätavallinen tai harvinainen ilmiö. Suomalaista
tutkimusta aiheesta löytyy vähän, mutta esiin nousee muutama lähde, joita pystyin tässä
osuudessa hyödyntämään. Euroopan komission rahoittama Tuhansien iskujen maa-tutkimus
tarkastelee Suomessa väkivaltaa kokeneita miehiä, ja tuo vähän puhuttua aihetta esiin
selkeästi. Tutkimusta varten on haastateltu sekä miehiä että naisia, joka mahdollistaa
vertailevan näkökulman. Tutkimuksen katsottiin olevan tarpeellinen, jotta miesten kokemasta
väkivallasta Suomessa saataisiin kattavampi ja laajempi kuva.
Tuhansien iskujen maa-tutkimukseen osallistuneista miehistä 55.4 % ilmoitti kokeneensa joko
fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivalta ainakin kerran sen jälkeen, kun he olivat täyttäneet
15 vuotta, ja 16 % osallistuneista ilmoitti, että on kokenut jonkinlaista väkivaltaa viimeisen
vuoden aikana. Kyselyyn osallistui 1918 15-74-vuotiaita miehiä. Kaiken kaikkiaan 74 % kyselyyn
vastanneista

miehistä

ilmoitti

olevansa

jonkinlaisessa

seurustelusuhteessa.

Miesten

yhteenlasketut lähisuhdeväkivalta-kokemukset olivat vähäisempiä kuin naisten, mutta ero on
niin pieni, että tämä ei ole tilastollisesti merkittävä. Tutkimuksessa mielenkiintoiseksi seikaksi
nousee tieto, etteivät tutkimukseen osallistuneiden, väkivaltaa kokeneiden miesten ja naisten
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määrät juuri poikkea toisistaan. Miehistä 55.4 % ilmoitti kokeneessa väkivaltaa 15 ikävuoden
jälkeen, ja luku naisten kohdalla oli tismalleen sama. Viimeisen 12 kuukauden aikana
tapahtuneista väkivallan kokemuksista ilmoitti 15.9 % miehistä ja 14.6 % naisista. Taas kerran,
luvut ovat hyvin samanlaisia.

Kuvio 5. Miesten ja naisten kokeman väkivallan yleisyys 15 vuoden täyttämisen jälkeen ja kun
väkivalta on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Luvut laskettu koko otannasta; miehet
1 918, naiset 1 283 (Heiskanen ja Ruuskanen 2010).
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Kuviosta voidaan havaita, että tutkimukseen osallistuneiden miehien ja naisien kokemukset
väkivallan kanssa erosivat toisistaan, mutta erot eivät numerollisesti useassa eri kohdassa ole
suuria. Voidaan myös havaita, että miehet kokivat naisia enemmän tuntemattoman henkilön
uhkailua ja fyysistä väkivaltaa, kun taas naisiin kohdistui enemmän tuntemattoman tekemää
seksuaalista väkivaltaa. Mitä tulee kokijalle tutun tekijän tekemään väkivaltaan, miesten ja
naisten kokemusten ero on pieni, mutta samalla tavalla kuin tuntemattoman tekemässä
väkivallassa, miehet kokivat enemmän uhkailua ja naiset seksuaalista väkivaltaa (Heiskanen ja
Ruuskanen 2010).
Useamassa lähteessä miestutkimusta kuvaillaan vähäiseksi tai kokonaan olemattomaksi. Kotro
ja Sepponen (2007) mainitsevat miestutkimukseen usein liitettävän sensuuria ja vaikenemista.
Näitä kahta ilmiötä esiintyy, koska pelko konfliktista maailmassa, jonka on nähty olevan
kriittinen miesten väkivaltakokemuksia kohtaa, on läsnä. Kotro ja Sepponen kuvailevat
suomalaisen miestutkimuksen olevan lähes olematonta, ja ainoa selkeästi miehiin kohdistuva
tutkimusyksikkö sijaitsee naistutkimuksen kanssa samoissa puitteissa, joka kantaa nimeä
”kriittinen miestutkimus” (2007). Yksikön nimi jo itsessään luo kuvaa siitä, että toteutettujen
tutkimusten

tuloksia

katsotaan

tietynlaisen

skeptisen

näkemyksen

kautta.

Miehistä

lähisuhdeväkivallan kokijoina ei ole kerätty tietoa samalla tavalla kuin naisista, lukuun
ottamatta satunnaisia tilastotietoja uhritutkimusten aineistoissa liittyen perheväkivaltaan.
Ulkomaisissa

uhritutkimuksissa

miehet

ja

naiset

on

eroteltu

selkeämmin

ja

yksityiskohtaisemmin kuin Suomessa tehdyissä tutkimuksissa. Se ettei miesten ja naisten
kokemuksia

tutkita

tasavertaisesti,

johtaa

vääristyneeseen

kuvaan

siitä,

miten

lähisuhdeväkivallan roolit jakautuvat. Kuvaus esittää naiset ja miehet virheellisessä asettelussa
luoden vääriä käsityksiä väkivallasta, eikä paranna miesten asemaa väkivaltakeskustelussa
(Heiskanen ja Ruuskanen 2010).

5

Naiset väkivallan käyttäjänä

Naisen rooliin perinteisen käsityksen mukaan on liitetty kyky huolehtia toisista, kyky rakastaa
ja olla läsnä, sekä uhrautuvuus ja kyky huolehtia kodista. On kuitenkin epärealistista olettaa,
että tämä mielikuva olisi aina totta, jonka lisäksi tämä rajallinen kuva sitoo naisia heille
oletettuun rooliin elämän monilla osa-alueilla, ei vain väkivaltakeskustelussa. Edellä mainittu
kuvaus korostaa sitä, että nainen tekojensa laadusta huolimatta nähdään enemmän uhrin roolin
kautta, mikä edesauttaa aiheen tabuluonteisuuden vahvistumista. Naisten tekemät rikokset
nähdään usein traagisina ja murheellisina tapauksina, joihin naisella itsellään ei ole ollut mitään
valtaa vaikuttaa itse (Lattu 2016). Kuitenkin, naisten rooli väkivallan käyttäjänä on lisääntynyt
viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin hetero- kuin naisten välisissä suhteissa. Se, mitä on
olla nainen, vaihtelee vahvasti myös riippuen siitä, mistä kulttuurista on kyse. Esimerkiksi
suomalaisessa kulttuurissa, naisia kuvataan usein vahvoina, itsenäisinä ja tasa-arvoisina
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(Nikunen, Gordon, Kivimäki, Pirinen 2001). Naisten käyttämä väkivalta voidaan jakaa omaaloitteiseen väkivaltaan, itsepuolustukseen ja toisen osapuolen väkivaltaan vastaavaan
väkivaltaan. Kuten aiemmin tässä opinnäytetyössä on mainittu useiden väkivallan muotojen
kohdalla, myös naisten käyttämä väkivalta voi ilmetä monissa eri muodoissa ja useat väkivallan
muodot voivat ilmetä rinnakkain toistensa kanssa. On tavallista, että väkivaltaa käyttävä
osapuoli kuvailee, että toisen provosoiva käytös on ollut syynä väkivallalle (Naisenväkivalta.fi).
Vaikka kuvaa täydellisestä äidistä joka osaa roolinsa luonnollisesti ja jolle kaikki on helppoa ja
luontevaa onkin onnistuttu vuosien varrella rikkomaan, naiset itse silti kokevat, että jos he
eivät sovikaan perinteisen äidin muottiin, he ovat muiden silmissä huonoja äitejä
(Naisenväkivalta.fi, Keiski 2018, 22).
Vaikka tutkinkin tätä opinnäytetyötä varten sitä, miten miehet kokevat lähisuhdeväkivallan ja
sen seuraukset, on tärkeää myös tuoda esiin niitä seikkoja, jotka saavat naiset käyttäytymään
väkivaltaisesti. Yhteistyökumppanini Maria Akatemian arvoihin kuuluu, että vaikka he eivät
hyväksy väkivaltaa missään muodossa, kaikki ansaitsevat silti saada apua ja tulla kuulluiksi.
Näkökantani väkivaltaan tässä opinnäytetyössä onkin edellä mainittuihin arvoihin nojaten se,
että sekä väkivallan kokija, että väkivallan tekijä ansaitsevat saada apua. Pystyäksemme
ymmärtämään paremmin, miksi ihminen käyttää väkivaltaa lähisuhteissa, on ymmärrettävä
mitkä ovat henkilön menneisyyden tapahtumat, jotka ovat voineet johtaa väkivaltaiseen
käytökseen. Haluan tuoda kyseisiä näkökohtia esiin tässä osiossa. Niin kuin aiemmin esitin,
mahdollisimman laajan kuvan saaminen väkivallan profiilista edesauttaa sitä, että väkivaltaista
käytöstä

pystyttäisiin

alkaa

vähentämään

Suomessa.

Tästä

syystä

koen

naisten

väkivaltakäyttäytymisen ja naiseuden eri puolien esiin tuomisen olennaisena osana tätä
opinnäytetyötä. Käsittelen tässä kappaleessa naiseutta, mitä syitä naisen käyttämän väkivallan
taustalla voi ilmetä, ja miten tunteet kuten häpeä vaikuttavat siihen, miten naiset uskaltavat
hakeutua avun piiriin. Tuon näkökannan esiin tässä opinnäytetyössä omana erillisenä osanaan
aiheen laajuuden takia. Käytän tässä kappaleessa yhteistyökumppanini tuottamaa materiaalia,
joka osittain reflektoi Maria Akatemian näkemystä naisten väkivaltakäyttäytymiseen ja siihen
liittyviin seikkoihin.
5.1

Syitä naisten käyttämään väkivaltaan

Syyt naisten käyttämän väkivallan taustalla ovat moninaisia. Jokaisella väkivallan käyttäjällä
on oma tarinansa, joka on luonut pohjaa eri muodoissa ilmenevälle väkivaltaiselle käytökselle.
Tässä osiossa käyn läpi yleisimpiä taustatekijöitä väkivaltaiselle käytökselle, sekä lapseen tai
puolisoon kohdistuvan väkivallan syitä. Vaikka naisten väkivaltakäyttäytyminen ei rajoitu
pelkästään lähipiiriin, opinnäytetyöni keskittyy lähisuhdeväkivaltaan. Tästä syystä keskityn
tässä osiossa naisten perhe- ja parisuhdeväkivaltakäyttäytymiseen. Syyt joita tulen kuvaamaan
ovat yleisiä selityksiä naisten väkivaltaiselle käytökselle, mutta eivät aina yksinään riitä
selittämään sitä, miksi nainen saattaa turvautua väkivaltaan. Naisten väkivaltaista käytöstä
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koskevassa tutkimuksessa Lattu (2016) toteaa syitä naisten väkivaltaiselle käytökselle olevan
myös esimerkiksi alkoholista johtuva humalatila, ja persoonallisuushäiriöt. Näiden kuvataan
olevan tietyissä tapauksissa oikeutuksia väkivaltaiselle käytökselle, kun taas edellä mainitusta
omista väkivallan kokemuksistaan kertova nainen hakee sympatiaa ja pyrkii selittämään sitä,
miksi hän on käyttäytynyt väkivaltaisesti. Lisäksi mustasukkaisuus mainitaan väkivallan syynä
(Lattu 2016).

”Tajusin pian, että lähes täydellisenä pitämäni lapsuuteni ei ollutkaan täysin sitä, mitä olin
sen kuvitellut olevan.” – Maria Akatemian asiakas

Naisen väkivaltaista käytöstä värittää lapsuudessa koettu tai todistettu väkivalta. Tämä
tarkoittaa sitä, että nainen on itse omassa lapsuudessaan ollut jonkinlaisen väkivallan kohde,
tai hän on todistanut väkivaltaista käytöstä jonkun muun toimesta. Näitä väkivallan kokemuksia
voivat olla esimerkiksi aggressiiviset tavat ilmaista tunteita, kuten stressiä ja turhautumista,
tai kovakourainen kohtelu. Omin silmin todistetut käytösmallit voivat herättää lapsessa pelkoa
ja epävarmuutta, joka lisää turvattomuuden tunnetta. Kun lapsi kasvaessaan alkaa ymmärtää,
ettei opittu aggressiivinen käytös olekaan normaalia tai oikeutettua, usein tahto olla
toistamatta samaa negatiivista käytöstä itse on vahva. Vaikeat tunteita herättävät tilanteet
ovat kuitenkin osa elämää, ja kun näitä tulee aikuisiällä vastaan, lapsuudessa todistetut
väkivaltaiset käytösmallit saattavat herätä ja niitä voi olla vaikea kontrolloida. Nämä vaikeudet
liittyvät siihen, että ihminen menettää kykynsä säädellä omia tunteitaan, eli itsesäätelyn kyky
heikkenee. Itsesäätely on osa siitä, miten ihminen tuntee itsensä ja minkälainen hänen
minäkuvansa on. Mahdollinen heikko kyky tiedostaa ja nimetä omia tunteita voi turhautumisen
kautta eskaloitua väkivaltaiseksi käytökseksi. Tätä ilmiötä kutsutaan ylisukupolviseksi
väkivaltakäyttäytymiseksi. Lapsuuden väkivaltakokemusten on todettu olevan yhteydessä myös
siihen, että naiset vastavuoroisesti käyttäytyvät väkivaltaisesti miehiä kohtaan. Lisäksi on
tutkittu, että aikuisen naisen väkivaltainen käytös on enemmän sidoksissa lapsena koettuihin
äidin puolelta tulleisiin kaltoinkohtelu-kokemuksiin. Isään liittyvillä kaltoinkohtelukokemuksilla
on tutkittu olevan pienempi rooli siihen, miten nainen aikuisena käyttäytyy. Väkivallan ei aina
ole myöskään täytynyt olla pitkään jatkunutta, jotta vaikutukset lapsen käytökseen aikuisena
olisivat negatiiviset, sillä myös lyhyemmän aikaa kestänyt kaltoinkohtelu voi haavoittaa syvästi.
Perheessä tapahtuneen väkivallan lisäksi, myös nuoruuden seurustelusuhteissa tapahtunut
väkivalta voi vaikuttaa aikuisen käytökseen ja siihen, miten todennäköisesti hän käyttää
väkivaltaa muihin myöhemmin elämässään (Keiski 2018, 25-27 ja 31; Naisenväkivalta.fi).
Myös tukahdutetut tunteet voivat olla syy väkivaltaiseen käytökseen. Väkivaltaisen naisen
taustalta voi löytyä lapsuudessa aina hyvin käyttäytynyt ja koulussa hyvin suoriutunut tyttö,
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joka on joutunut oman roolinsa vangiksi. Hänestä on kasvanut elämässä suoriutuja, joka hoitaa
asioitaan tehokkaasti ja joka on oppinut selviytymään tilanteessa kuin tilanteessa. Tämän
seurauksena negatiivisiksi luetuille tunteille, kuten vihalle, pettymykselle ja surulle, ei ole ollut
tai sille ei ole annettu tilaa. Kun kotona lapsuudessa hyväksyttiin vain positiiviksi luettuja
tunteita ja reaktioita, ei lapsi ole oppinut käsittelemään edellä mainittuja negatiivisia tunteita.
Tämä puolestaan johtaa siihen, ettei vanhemmaksi tulemisen jälkeen oman lapsen negatiivisiin
tunteisiin osata suhtautua, ja nämä vaikeat tilanteet voivat pahimmassa tapauksessa eskaloitua
ja näyttäytyä väkivaltaisena käytöksenä (Naisenväkivalta.fi). Tunnetilat joka on vallitseva
väkivallan tekohetkellä, voi olla hyvin erilainen kuin pitkän ajan jälkeen tekoja muistellessa ja
pohtiessa nousevat tunteet. Tekohetkellä väkivalta tuntuu järkevältä ja ainoalta ratkaisulta,
kun taas pidemmän ajan jälkeen sama teko herättääkin häpeän ja syyllisyyden tunteita (Lattu
2016). Palaan häpeän teemaan syvemmin myöhemmin tässä luvussa.

”…on ollut kertoja, jolloin olen hermostunut lapsiini enkä ole osannut käsitellä tunteitani tai
purkaa kiukkuani terveellä tavalla.” – Maria Akatemian asiakas

Perheessä nainen voi käyttäytyä väkivaltaisesti lastaan, puolisoaan tai molempia kohtaan. Syitä
naisen väkivallalle, joka kohdistuu puolisoon, voivat olla kommunikaatiovaikeudet puolison
kanssa, sekä puolison käyttäytyminen. Väkivalta on myös keino ilmaista vihaa ja
mustasukkaisuutta, tai saada huomiota. Näiden lisäksi kosto, itsepuolustus ja halu kovistella
toista osapuolta ovat syitä käyttää väkivaltaa puolisoa kohtaan. Väkivaltainen käytös voi kertoa
myös hylätyksi tulemisen pelosta ja yrityksistä helpottaa omaa ahdistusta joka on aiheutunut
liiasta läheisyydestä. Lisäksi naiset voivat pyrkiä välttelemään syyllisyyden ja häpeän tunteita,
jotka liitetään usein myös naisen itseensä kohdistamaan väkivaltaa. Myös aiemmissa
parisuhteissa koetut väkivaltatilanteet voivat vaikuttaa siihen, miten nainen kohtelee nykyistä
puolisoaan.

Väkivallan

jatkuvuuteen

vaikuttavat

konfliktit,

joita

ei

ratkaista

heti.

Selvittämättömät asiat jäävät vaivaamaan ja käsittelemättömät tunteet kasautuvat, ja
ennemmin tai myöhemmin purkautuvat uusina konflikteina. (Naisenväkivalta.fi; Keiski 2018 23,
24 ja 28). Lapseen kohdistuvan väkivaltakäyttäytymisen syitä puolestaan voivat olla
vanhemmuuteen liittyvä stressi ja lapsen tottelemattomuus tai muu ongelmakäyttäytyminen.
Seikat kuten työttömyys, vähäinen koulutus ja nuori ikä ovat myös piirteitä, joiden on katsottu
olevan perheväkivallan riskitekijöitä (Keiski 2018, 24). Vanhemmuuteen liittyvä stressi ei ole
epänormaali tai harvinainen vanhempia kuormittava tekijä; Mannerheimin Lastensuojelunliitto
toteutti keväällä 2019 Vanhemman ääni-verkkokyselyn, jossa vanhemmat pääsivät tuomaan
esiin erilaisia vanhemmuuteen liittyviä puolia. Suurimmiksi huoliksi nousivat riittämättömyyden
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tunne, arjenhallinta sekä rahahuolet. Alla kuvataan riittämättömyyden tunne-teemaan liittyviä
vastauksia kyseisessä verkkokyselyssä.

Kuvio 6. Riittämättömyyden tunne-aiheen vastaukset (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019).

Kyselyyn vastasi 641 vanhempaa eri puolilta Suomea. Nostan tässä osassa tarkasteluun kyselyn
osuuden riittämättömyyden tunteesta. Kyselyssä tuli ilmi, että riittämättömyyden tunteeseen
vaikuttaa suuresti vanhemman väsymys. 90 % vastaajista kertoi, että jatkuva väsymys vaivaa
joko paljon tai jonkin verran. Lisäksi 83 % vastaajista kertoi siitä, että heitä huolettaa tunne
siitä, etteivät he ole hyviä vanhempia joko paljon tai melko paljon. Yli puolet vastanneista
vanhemmista kertoo huolehtivansa jonkin verran siitä, ettei jaksa lapsena kanssa. Haluan
nostaa esille myös sen, että 87 % vastanneista kuvaili syyllisyyden tunteen vaivaavan heitä joko
paljon tai jonkin verran.
5.2

Häpeä avun hakemisen esteenä

Aloitan tämän kappaleen määrittelemällä, mitä häpeällä tarkoitetaan. Riippuen lähteestä,
häpeälle on useita eri määritelmiä, mutta usein sitä kuvataan kivuliaana kokemuksena, jossa
häpeän kokija tuntee itsensä huonoksi ja vaillinaiseksi. Häpeä voi olla oma tai ulkopuolisen
henkilön arvio, joka voi koskea esimerkiksi luonteenpiirteitä, ulkoista olemusta tai jotain
tiettyä käytöstä. Ihmiset eivät aina kuvatessaan häpeää, käytä juuri sanaa ”häpeä”, vaan
puhuvat siitä kiertoilmausten kautta. Tämä johtuu usein siitä, että itse häpeä-sanan
käyttäminen voi hetkellisesti lisätä häpeän tunnetta. Häpeää voidaan kuvata myös sillä, että
ihminen tuntee olonsa huonoksi, riittämättömäksi tai alistetuksi. (Paukkunen 2013). Sen lisäksi
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että häpeällä voi olla kokijaan negatiivisa vaikutuksia henkisesti, siihen voi usein liittyä myös
fyysisiä reaktioita. Näitä voivat olla esimerkiksi kasvojen punoitus, sydämentykytykset,
levottomuus ja jännittyneisyys. Paniikinomaiset reaktiot voidaan myös liittää voimakkaaseen
häpeän tunteeseen. Myös fyysiset reaktiot voivat lisätä häpeän tunnetta, joka voi tehdä
tilanteesta entistä ahdistavamman. Se miten ihminen kohtaa vaikeat tilanteet ja tunteet, on
vaihtelevaa ja yksilöllistä. Toiselle häpeä on tunne, joka vaivaa hetken mutta menee
suhteellisen nopeasti ohi ja henkilö voi suhteellisen helposti jatkaa eteenpäin tilanteesta, kun
taas toisella häpeä voi olla niin vahva tunne, että se rajoittaa normaaleja arjen tapahtumia
kuten liikkumista ja sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa (Malinen 2011).
Kuten aiemmin totesin, naiseuteen liitetään usein pehmeitä arvoja, kuten rakkaus,
välittäminen ja huolenpito. Nämä arvot maalaavat kuvaa perheestä, jossa on turvallista kasvaa,
tuntea, oppia ja kokeilla rajoja. Kun oma perhearki ei vastaa näitä odotuksia, esiin nousevat
häpeän ja riittämättömyyden tunteet. Omien lapsuudessa tapahtuneiden negatiivisinten
kokemuksien takia, vanhemmat eivät luota omiin taitoihinsa toimia vanhempina, ja voivat
kokea olevansa huonompia ihmisiä ja vanhempia kuin muut heidän ympärillään (Malinen 2011,
45) Tutkimuksessaan Keiski (2018) listaa syitä siihen, miksi naiset usein jäävät yksin eivätkä hae
apua väkivaltaiseen käytökseensä tai ajatuksiinsa. Listan kantavana teemana on naisten omat
kokemukset siitä, onko heidän mahdollista saada apua väkivaltakäyttäytymiseensä.

Kuvio 7. Avun hakemisen haasteet (Keiski 2018).

Ensimmäiseksi avun hakemisen haasteeksi naisten väkivaltakäyttäytymisessä Keiski (2018)
toteaa olevan se, että naiset ovat aiemmin törmänneet ammatilliseen epäuskoon sen suhteen,
että nainen olisi perheväkivaltaa käyttävä osapuoli. Tämä epäusko ammattilaisen puolelta on
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lisännyt häpeän tunnetta ja epäilystä siitä, että heillä olisi edes oikeus hakea apua.
Tutkimuksessa haastatellut naiset ovat tämän lisäksi tuoneet esiin, että heidän on pitänyt
korostaa sitä, että juuri hän on väkivaltaa käyttävä osapuoli, eikä esimerkiksi aviomies. Toiseksi
syyksi listataan sanoittamisen vaikeus. Tämä voi johtaa juurensa siitä, että naisilla on ollut
omia lapsuuden perheväkivallankokemuksia, joista ei ole puhuttu ja joihin ei ole haettu apua.
Kun aiemmin lapsuudessa aiheesta on ollut haasteellista puhua, kuten aiemmin kuvasin,
myöhemmin aikuisena omien tunteiden sanoittaminen on vähintään yhtä vaikeaa. Kolmanneksi
syyksi

listataan yksinäisyys

perheväkivallan käyttäjänä.

Tämä

tarkoittaa

sitä,

että

sanoittaminen saattoi olla vaikeaa, koska naiset eivät olleet aiemmin kuulleet nais-osapuolesta,
joka on käyttänyt perheväkivaltaa. Lapsiin kohdistuva väkivaltakäyttäytyminen puolestaan
herättää pelkoa siitä, että lapset otetaan äidiltä pois, joka estää avun piiriin hakeutumisen.
Avun hakemista hidasti myös se, että väkivaltaa käyttävän naisen oletettu profiili ei sopinut
naisen omaan minäkuvaan. Tutkimukseen osallistuneet naiset näkivät väkivaltaa käyttävän
naisen henkilönä, jolla on esimerkiksi ongelmia päihteiden käytön kanssa, joka oli vaarassa
syrjäytyä ja joka käytti väkivaltaa enemmän keinona puolustautua miehen käyttämää
väkivaltaa vastaan. Viimeiseksi Keiski listaa tunnistamattomuuden, joka lisää häpeän tunnetta.
Naiset näkivät oman koulutuksen tasonsa tai yhteiskunnallisen pärjäävyytensä esteenä sille,
että ammattilainen voisi puuttua heidän tilanteeseensa, tai että he edes voisivat hakea apua.
Avun saamisen ensiaskeleiksi Keiski nimeää uskalluksen kertoa ongelmasta, esimerkiksi
viranomaiselle tai hakemalla tietoa auttavista tahoista internetistä. Lisäksi tutkimukseen
osallistuneet naiset nostivat esiin, että äidin väkivallan tunteista pitäisi puhua esimerkiksi
neuvolassa. Näin tietoisuus siitä, että kaikki kokevat joskus väkivaltaisia tunteita ja että se on
normaalia, lisääntyisi ja naisten olisi helpompaa tuoda huolet väkivaltaisista ajatuksista esiin.
Yhteistyökumppanini Maria Akatemia on huomannut, että heidän toimintaansa hakeutuneista
naisista moni on löytänyt heidän työnsä piiriin, kun he ovat on laittaneet Googlen hakusanoiksi
esimerkiksi ”nainen ja väkivalta”.

”Lyömistä, potkimista, sylkemistä, raapimista, puremista, kuristamista, henkistä
väkivaltaa… Kaikessa tässä elin ja kaikkeen tähän totuin, kunnes lähdin etsimään tukea
netistä väkivaltaiselle naiselle.” - Maria Akatemian asiakas

”Opettelen yhä ilmaisemaan tunteitani mutten enää pelkää omia reaktioitani.”
– Maria Akatemian asiakas

32

Teknologian kehityksellä ja yleistymisellä, ja tätä kautta tiedon lisääntymisellä, on tällä tavalla
mahdollisuus edesauttaa sitä, että väkivaltaisesta käytöksestään tai ajatuksistaan huolissaan
olevat naiset löytävät tiensä tehokkaammin tuen piiriin. Pienten lasten vanhempien kohdalla
neuvolassa saatavalla tuella on iso rooli siinä, miten naisten väkivaltaista käytöstä voidaan
ennaltaehkäistä, ja että heille voidaan saada tukea tarpeeksi aikaisessa vaiheessa (Keiski 2018).

6

Metodologia

Tässä kappaleessa esittelen lyhyesti tutkimuskysymystäni opinnäytetyössäni, jonka jälkeen
siirryn kuvaamaan tutkimus- ja analyysimenetelmiä, jotka valitsin käyttööni tätä tutkimusta
varten. Lisäksi kuvaan aineistonkeruu prosessiani, sekä käsittelen tekemäni tutkimuksen
eettisyyttä.
6.1

Tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata miesten kokemuksia ja tunteita liittyen
lähisuhdeväkivallan kokemuksiin, sekä seurauksia, joita väkivallalla on ollut miehen elämään.
Tutkimuskysymykset:
1. Miten väkivaltaa kokeneet miehet kuvailevat väkivaltaa?
2. Miten väkivaltaa kokeneet miehet kuvailevat väkivallan seurauksia?
6.2

Kvalitatiivinen tutkimus

Kvalitatiivinen

tutkimus,

joka

tunnetaan

myös

laadullisena

tutkimuksena,

on

tutkimusmenetelmä, jolla pyritään ymmärtämään tutkinnan kohteena olevaa ilmiötä
paremmin. Ilmiötä kuvataan tutkimuksessa sanallisessa muodossa, mikä mahdollistaa
ymmärrettävän ja kokonaisvaltaisen kuvauksen ilmiöstä. Tämä tutkimusmenetelmä on toimivin,
kun ilmiöstä ei ole paljoa aiempaa tietoa, ilmiöstä halutaan syvällisempi näkemys, halutaan
luoda

uusia

teorioita

(monimenetelmäinen

tai

hypoteeseja,

tutkimusasetelmaa)

tai

tutkimuksessa
kun

ilmiöstä

käytetään
halutaan

triangulaatiota
hyvä

kuvaus.

Kvalitatiivisella tutkimuksella on mahdollista kehittää teorioita ja malleja, jotka toimivat
muiden tutkimuksien ja teorioiden pohjana. (Kananen 2014). Kvalitatiivisen tutkimuksen
alkuperä on epävarma, mutta sen katsotaan saaneen alkunsa Euroopassa 1800-luvulla (Tuomi &
Sarajärvi 2009). Tuomen ja Sarajärven toteavat myös, että suomen kielessä laadullisen
tutkimuksen

synonyymejä

ovat

laadullinen,

kvalitatiivinen,

pehmeä,

ymmärtävä

ja

ihmistutkimus. Kun kvantitatiivisen tutkimuksessa tutkimustulokset perustuvat numeroihin,
kvalitatiivinen tutkimus keskittyy ymmärtämään ilmiön laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä.
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aloitetaan valitsemalla tutkimusaihe. Aiheen kiinnostavuus,
aiempien tutkimuksien määrä, tutkittavuus mahdollisuudet ja tarve ovat kaikki vaikuttavia
tekijöitä, kun valitaan mitä aihetta halutaan tutkia tarkemmin. Lisäksi tässä vaiheessa
määritellään tutkimuksen tarkka kohde ja kohderyhmä. Tämän jälkeen määritellään
tutkimusongelma: tieteellisessä tutkimuksessa on oltava ongelma, johon haetaan tutkimuksen
tuloksia hyödyntäen vastauksia. Tutkimusongelman rajaaminen sekä määrittely ovat tärkeitä
vaiheita, sillä jos ongelma on epäselvä tai rajattu väärin, tutkimuksen kysymykset muodostuvat
väärin. Nämä seikat vaikuttavat koko tutkimuksen onnistumiseen ja uskottavuuteen. Selkeällä
tutkimusongelman määrittelyllä varmistetaan, että tutkimus etenee oikeaan suuntaan.
Tutkimusongelman selkeytymisen jälkeen, siirrytään laatimaan tutkimuskysymykset, jonka
tarkoitus on helpottaa tutkimus prosessia. Edellä mainittu tutkimusongelma muotoillaan
tutkimuskysymykseksi, ja vastaus tutkimuskysymykseen on tutkimusongelman ratkaisu. Kun
tutkimuskysymykset on laadittu, aletaan kerätä tutkimusaineistoa. Aineiston keruutapa riippuu
tutkimuksen luonteesta ja tarjolla onkin monia erilaisia metodeja, joista voidaan valita juuri
tiettyyn tutkimukseen sopivat. Kun tutkimusaineisto on kerätty, siirrytään analysoimaan koottu
materiaali.

Analysoimalla

tutkimusongelmaan

ja

aineistoa
vastauksia

saadaan

selville

tutkimuskysymykseen.

ratkaisu
Kuten

alussa
edellä

laadittuun
mainitun

tutkimusaineiston keräämisen kanssa, myös aineisto analyysiin löytyy useita eri menetelmiä.
Laadulliseen tutkimukseen liittyy myös tutkimusprosessin kuvaus sekä pohdinta (Kananen 2014).

Kuvio 8. Laadullisen opinnäytetyön tutkimusprosessi (Kananen 2014).

Kanasen (2014) mukaan laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä ominaisuuksia ovat, että tutkimus
toteutetaan luonnollisissa puitteissa, aineisto kerätään vuorovaikutussuhteessa, tutkija kerää
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aineiston itse, tutkimusaineisto on monilähtöistä, materiaalin analyysi on induktiivista
(käytännöstä teoriaan), rekursiivista (palauttava) ja interaktiivista (vuorovaikutteinen), huomio
tutkimuksessa keskittyy tutkittavien näkökulmiin, merkityksiin ja näkemyksiin ja että
tutkimuksen tavoitteena on ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Edelle listattujen syiden
takia, olen valinnut laadullisen tutkimuksen tämän opinnäytetyön menetelmäksi. Kaikista
erilaisista tutkimusmenetelmistä koin, että juuri laadullinen tutkimus oli opinnäytetyöni herkän
aiheen huomioon ottaen paras. Kaikki edellä mainitut ominaisuudet tukevat sitä, että haluan
tämän prosessin olevan mahdollisimman kevyt tutkimuksen kohteille, ottaen huomioon aiheen
arkaluontoisuuden.
6.3

Puolistrukturoitu teemahaastattelu

Tutkimuksen aineiston kerääminen toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina.
Teemahaastattelulla tarkoitetaan haastattelua, joissa tiedetään, että haastateltavat ovat
käyneet läpi tietyn tilanteen, jonka tutkija on käynyt kyseessä olevaa ilmiötä, sen
ominaisuuksia ja rakenteita läpi etukäteen, ja tekemänsä tutkimuksen pohjalta luonut
haastattelurungon. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että kysymykset ovat kaikilla
haastateltavilla samat, mutta vastausraamit puuttuvat. Tämä antaa haastateltavalle enemmän
vapautta vastauksensa suhteen. Haastattelut ovat joustava tutkimusmenetelmä, joka on yksi
käytetyimpiä tiedonkeruun metodeja. Tutkimukseen käytettävien haastattelujen etuja ovat
seuraavat: haastateltava saa tuotua esille omia kokemuksiaan vapaasti, tutkija ei pysty
etukäteen tietämään mihin suuntaan vastaukset tulevat menemään, haastateltavan puhe
voidaan sijoittaa laajempaan kontekstiin, vastauksia on mahdollista selventää ja niistä saatua
tietoa on mahdollista syventää, sekä arkoja ja vaikeista aiheita on mahdollista tutkia
paremmin. Lisäksi haastattelujen etuna esimerkiksi kvantatiiviseen tutkimukseen verrattuna on
se, että ei-kielelliset vihjeet kuten kehonkieli ja ilmeet voivat auttaa ymmärtämään tutkittua
asiaa paremmin (Hirsjärvi ja Hurme 2004). Edellä luetellut syyt tukivat puolistrukturoidun
teemahaastattelun valitsemista haastattelumenetelmäksi tähän opinnäytetyöhön.
6.4

Sisällönanalyysi

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan, sisällönanalyysia voidaan käyttää esimerkiksi inhimillisen
vuorovaikutuksen tutkimiseen, ihmisten kokemuksien kuvaamiseen, käsityksen kuvaamiseen tai
elämäntavan kuvaamiseen. Sisällönanalyysi alkaa haastattelujen kuuntelemisella ja auki
kirjoittamisella sana sanalta, tästä voidaan käyttää termiä litterointi. Tämän jälkeen
toteutetaan haastattelujen litterointien lukeminen ja niiden sisältöön perehtyminen, jonka
jälkeen tekstistä etsitään pelkistettyjä ilmauksia ja ne alleviivataan. Pelkistetyt ilmaukset
listataan, ja niistä etsitään samanlaisuuksia ja erilaisuuksia. Tämän jälkeen pelkistetyt
ilmaukset ryhmitellään ja niistä muodostetaan alaluokkia. Eri luokkien ryhmittelystä voidaan
käyttää myös termiä klusterointi. Luodut alaluokat ryhmitellään vielä kerran ja näin niistä
muodostuu yläluokkia. Viimeisessä vaiheessa yläluokat ryhmitellään ja näin saavutetaan
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kokoava käsite (Tuomi & Sarajärvi 2009). Sisällönanalyysi jakautuu kolmeen eri kategoriaan.
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineiston johtaessa prosessia, keskeisimmät kohdat
nostetaan esiin riippumatta niiden sisällöstä tai miten ne vertaavat aiempiin tutkimuksiin.
Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa aineistosta saatua materiaalia verrataan jo olemassa
olevaan teoriaan tai siitä etsitään teorian perusteella tiettyjä asioita. Teoriaohjaavassa
sisällönanalyysissa aineistoa analysoidaan, mutta kyseisen analyysin tulokset pohjautuvat
teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2009). Toteutin analyysini Tuomen ja Sarajärven (2009) mallin
mukaan. Etenin vaiheittain niin, että poimin litteroidusta tekstistä sekä suoria että epäsuoria
ilmauksia, jotka liittyivät tutkimuskysymykseeni. Käytin tähän prosessiin erilaisia värejä eri osaalueiden korostamiseen, joka helpotti tulosten jäsentelyä myöhemmin.
6.5

Aineistonkeruu ja kuvailu

Tutkimukseni tulokset perustuvat haastatteluissa keräämääni aineistoon, eikä tutkimukseeni
vaikuta se, miten aihetta on aiemmin tutkittu. Tarkoitukseni tässä opinnäytetyössä on kuvata
miesten kokemuksia lähisuhdeväkivallan kanssa, ja sitä, miten väkivallan kokemukset ovat
vaikuttaneet heihin. Oman opinnäytetyöni ja sen tarkoituksen huomioon ottaen, kolmesta
sisällönanalyysin muodosta olen valinnut tässä tutkimuksessa käyttööni aineistolähtöisen
sisällönanalyysin. Olin alusta lähtien tietoinen, että kaikki haastateltavat ovat käyneet läpi
jonkinlaista lähisuhdeväkivaltaa, ja halusin avoimilla kysymyksillä antaa heidän kertoa
kokemuksistaan

niin

laajasti

tai

suppeasti

kuin

he

itse

halusivat.

Strukturoidut

haastattelukysymykset pitivät haastatteluissa runkoa yllä, ja avoimet vastaukset jättivät
haastateltavalle tilaa pohtia itse, miten paljon hän oli valmis kertomaan. Kuten aiemmin
totesin, opinnäytetyön arkaluontoisuus kannusti siihen, että halusin etsiä käyttööni
tutkimuksen kohteelle mahdollisimman mieluisat tutkimuskeinot. Erityisesti seikat, että
puolistrukturoidussa haastattelussa tutkittava saa puhua vapaasti ja että kipeiden aiheiden
tutkiminen onnistuu paremmin, tukivat valintaani.
Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa haastateltavat pääsivät kertomaan kokemuksistaan
lähisuhdeväkivallan kanssa, niin kuin he itse siitä halusivat kertoa. Käyttämäni aineisto koostuu
neljästä puolistrukturoidusta haastattelusta. Löysin haastateltavat tähän tutkimukseen
puhumalla avoimesti eri tilanteissa halustani tutkia lähisuhdeväkivallan teemaa, jonka jälkeen
haastateltavat olivat minuun itsenäisesti yhteydessä, ilmaisten halunsa olla osa tutkimustani.
Haastattelut ajoittuivat keväälle 2020 ja niiden keskimääräinen kesto ajallisesti oli puoli tuntia.
Haastattelun runko on tehty niin, että kysymykset antavat haastateltavalle tilaa vastata niin
laajasti tai rajallisesti, kuin hän itse haluaa. Haastateltavat olivat 20-35 vuotiaita miehiä, jotka
olivat kokeneet jossain muodossa lähisuhdeväkivaltaa. Haastattelut ajoittuivat muutaman
viikon päähän toisistaan, riippuen haastateltavien aikatauluista sekä omista menoistani.
Haastattelut toteutettiin ympäristössä, jossa haastateltava koki olonsa turvalliseksi ja
mukavaksi, ja jossa hänen yksityisyytensä säilyi.
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Haastattelut nauhoitettiin, sillä niiden tarkka litterointi ilman nauhoitusta, olisi mahdotonta.
Nauhoittamalla keskustelut varmistin myös, että en unohtaisi tiettyjä sanoja tai ilmaisuja joita
haastateltavat käyttivät, ja etteivät heidän sanojensa merkitykset muuttuisi. Litteroituna
tekstiä kootuista haastatteluista saatiin 16 sivun verran. Käyttämäni fontti oli Trebuchet MS
fonttikoolla 10, ja riviväli oli 1,5.
6.6

Tutkimusetiikka

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan, tutkimuksen tulee olla suoritettu hyvän
tieteellisen käytännön vaatimalla tavalla, jotta voidaan sanoa, että tutkimus on hyväksyttävä
eettisesti. Tämän lisäksi hyvän tieteellisen käytännön seuraaminen varmistaa sen, että
tutkimukset ovat luotettavia sekä niiden tulokset uskottavia. Esimerkiksi huono hallinta,
huolimattomuus

suoritettaessa

tutkintaa,

huolimattomuus

tulosten

kirjaamisessa,

säilyttämisessä sekä raportoinnissa, ovat neuvottelukunnan mukaan merkkejä siitä, että
tutkijan ammattitaito ei ole hyvää. Tämä johtaa siihen, että puutteiden takia hänen
tutkimuksensa tulosten luotettavuus saattaa kärsiä. Nämä huolimattomuudet eivät aina
kuitenkaan merkitse automaattisesti sitä, että tutkijan toiminta olisi tutkimuseettisestä
näkökulmasta kyseenalaista. Neuvottelukunnan mukaan ammattikoulujen ja yliopistojen tulisi
huolehtia siitä, että ne perehdyttävät asianosaiset hyvään tieteelliseen käytäntöön osana
perus- ja jatkokoulutusta. Kuvailen tässä osiossa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin
perustaen, kuinka olen huolehtinut että toimintani on ollut eettisesti oikeaa koko opinnäytetyöprosessin ajan.
Tämän opinnäytetyön tutkimus perustuu osallistujien vapaaehtoisuuteen; he ovat itse
halunneet kertoa tarinansa, ja ovat olleet täydessä vallassa siitä, miten paljon haluavat jakaa.
Tiedostan, että väkivalta on sensitiivinen aihe, joka voi herättää sitä kokeneessa monenlaisia
tuntemuksia. Nämä tuntemukset voivat olla positiivisia ja negatiivisia. Tästä syystä on eettisesti
oikein, että osallistujat ovat itse kontrollissa omista kertomuksistaan, sekä osallisuudestaan
tähän tutkimukseen. Haastatteluiden yhteydessä kävin osallistujien kanssa läpi, mistä he voivat
saada tukea, mikäli haastatteluissa esiin nousseet teemat aiheuttaisivat heille jonkinlaisia
negatiivisia tuntemuksia. Tekemällä näin halusin varmistaa, että heillä olisi saatavilla
tarvittavat keinot hakeutua avun piiriin, mikäli edellä mainitsemiani negatiivisia tunteita
heräisi haastattelun jälkeen. Koska haastatteluni vaatii haastateltavaa käsittelemään hänelle
kipeitä teemoja, on eettisesti oikein, että pidän huolen siitä, että hän tarvittaessa saa apua
negatiivisiin tuntemuksiinsa. Kerroin haastateltaville, että minuun voisi olla haastattelun
jälkeen tarvittaessa yhteydessä, mikäli he kokivat tarvitsevansa minkäänlaista tukea, tai jos
heillä heräisi lisäkysymyksiä tai huolia liittyen haastatteluihin, tai opinnäytetyöhön
kokonaisuutena. Näin tehden, toimin ammattieettisesti oikein; olen matalalla kynnyksellä
haastateltavien tavoitettavissa ja tukena. Tiedostan myös, ettei etiikka rajoitu pelkästään
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siihen, että opinnäytetyöni eri vaiheet seuraavat eettisiä ohjeistuksia, vaan myös oma
toimintani on osa eettisyyttä.
Haastattelu tilanteissa noudatin hyvää ammatillista käytäntöä. Annoin haastateltavien kertoa
omin sanoin sen, mitä he olivat valmiita kertomaan. En missään vaiheessa vaatinut heiltä lisää
tietoa, enkä painostanut heitä kertomaan teemasta josta he eivät olleet valmiita tai halukkaita
puhumaan. Edellä kuvaamani toiminta ei olisi eettisesti oikein, sillä se laittaisi haastateltavan
asemaan, joka saattaisi aiheuttaa hänelle tarpeetonta ahdistusta tai vastaavaa epämukavuuden
tunnetta. Kuvailen haastateltavien kokemuksia juuri sillä tavalla, kuin miehet ovat
haastatteluissa ilmaisseet, enkä muuta heidän tarinoidensa sisältöä, esimerkiksi liialla
lauseenrakenteiden muokkaamisella. Opinnäytetyöhön osallistuneille on toimitettu kuvaus
opinnäytetyön prosessista, ja he ovat allekirjoittaneet suostumuksen, jossa heille selvennettiin
tutkimuksen syitä, sekä heidän oikeuksiaan. Kyseinen suostumus käytiin osallistujien kanssa
suullisesti läpi, jonka lisäksi he saivat lukea sen itsenäisesti läpi. Näin varmistin, että he
ymmärtäisivät täysin kaiken suostumukseen liittyvän tiedon ja että heillä oli prosessiin liittyen
saatavilla kaikki mahdollinen tieto. Osallistujille kerrottiin, että he voivat vetäytyä
tutkimusprosessista sen missä vaiheessa tahansa, ilman, että heidän tarvitsee esittää pois
vetäytymiselleen minkäänlaista syytä. Tämän kertominen varmisti että he tiesivät, että he
voisivat muuttaa mieltään kesken prosessin siitä, halusivatko he sittenkään osallistua
tutkimukseen. Osallistujien kanssa käytiin läpi, miten haastattelu materiaalia tultaisiin
käsittelemään; haastatteluihin liittyvä fyysinen materiaali säilytettiin lukollisessa kaapistossa
osallistujien anonymiteetin, sekä materiaalin suojaamiseksi. Haastatteluiden ääninauhat
säilytettiin tiedostokansiossa, johon luotiin vahva salasana. Tutkimusprosessin päätyttyä, kaikki
siihen liittyvä fyysinen ja sähköinen materiaali hävitettiin asianmukaisesti. Tämä varmisti sen,
etteivät heidän henkilökohtaiset tietonsa joutuisi vääriin käsiin, ja näin tehden suojeli heidän
identiteettiään ja oikeutta pysyä anonyymina. Kaikki viittaukset tässä opinnäytetyössä on
toteutettu korrektisti ja oikeita referointi metodeja käyttäen. Kaikki tieto, jota käytän,
perustuu

luotettaviksi

todettuihin

lähteisiin.

Opinnäytetyön

tutkimuksessa,

tulosten

tallentamisessa ja arvioinnissa on käytetty yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Tällä pidettiin
huolta siitä, että opinnäytetyön kaikki tieto on korrektia.
Opinnäytetyön kaikissa vaiheissa arvioin omaa toimintaani avoimesti ja rehellisesti
varmistaakseni, että toimintani on eettisesti korrektia. Näin tekemällä pystyin myös etukäteen
havaitsemaan eettisessä toiminnassani puutteita, reflektoimaan asiaa, ja korjaamaan
esimerkiksi käytöstäni asianmukaiseksi. Näin pidin huolen, että kehitän myös omaa ammatillista
tietämystäni ja osaamistani, jotta voin jatkossa toimia työssäni eettisesti sekä ammatillisesti
eri tilanteissa. Koen lähisuhdeväkivallan teeman olevan merkityksellinen sille, että yhteiskunta
voisi kehittyä parempaan suuntaan, mitä tulee väkivaltaan suhtautumiseen. Tuotan hyödyllistä
tietoa, jolla yhteistyökumppanini Maria Akatemia voi kehittää omaa ammatillista toimintaansa.
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7

Tutkimustulokset

Tässä luvussa käyn läpi haastatteluiden perusteella saamani tutkimustulokset miesten
kohtaamasta väkivallasta ja sen seurauksista. Käsittelen ensimmäiseksi väkivallan ja
lähisuhdeväkivallan eri muotoja joita haastatteluissa tuli ilmi, ja käsittelen myös mitä tunteita
miehet väkivallan tapahtumisen aikaan kävivät läpi. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään
haastateltavien kuvaamia seurauksia, joita heidän väkivallan kokemuksillaan on ollut heidän
elämäänsä. Tekstiin on liitetty suoria lainauksia haastatteluista, joiden tarkoitus on korostaa
sitä, miten miehet kuvaavat sekä kokemaansa väkivaltaa, että mitä seurauksia väkivallalla juuri
heille henkilökohtaisesti on ollut. Lisäksi liitän osuuteen taulukoita, joista käy selkeästi ilmi
miesten kokemat väkivallan muodot, ja niiden seuraukset.
7.1

Miesten kokemat väkivallan muodot

Tähän tutkimukseen osallistuneet miehet olivat kyenneet käsittelemään kokemiaan väkivallan
muotoja itsenäisesti tai avun piirissä, sillä he haastatteluissa kertovat kokemastaan väkivallasta
avoimesti, ja käyttäen väkivallan muodoista niiden oikeita nimiä. Tulokset saattaisivat
näyttäytyä eri tavalla, mikäli väkivallan kokemukset olisivat tapahtuneet lähiaikoina.
Väkivallan muodot joista miehet kertoivat haastatteluissa vaihtelevat, mutta niistä löytyy myös
useita yhtäläisyyksiä. Haastattelemieni neljän miehen kokemat väkivallan ilmenemismuodot
olivat fyysinen väkivalta, henkinen väkivalta, taloudellinen väkivalta, sosiaalinen väkivalta,
sekä seksuaalinen väkivalta. Aineistossa esiin nousseita lähisuhdeväkivallan muotoja olivat
parisuhdeväkivalta, sekä lapsiin kohdistuva väkivalta. Kolmen haastattelemani miehen
kokeman väkivallan tekijä oli nainen, ja yhdessä tapauksessa väkivallan tekijä oli vanhempi.
Jokainen haastateltava kertoi kohdanneensa lähisuhteessaan vähintään kahta samaan aikaan
tapahtuvaa väkivallan muotoa, ja yksi haastateltava kertoi kohdanneensa kolmea samaan
aikaan tapahtunutta väkivallan muotoa. Kaikkien haastateltavien kohtaama väkivalta tapahtui
pääasiassa yksityisessä tilassa, kuten kotona. Tämä aiheutti sen, ettei väkivalta näkynyt
kenellekään tilanteen ulkopuoliselle, joka puolestaan hankaloitti (ja tietyissä tapauksissa teki
mahdottomaksi) avunhakemisen ja sen saamisen. Yhdessä tapauksessa väkivallan esiin
tuleminen olisi voinut pahimmassa tapauksessa vahingoittaa henkilön asemaa yhteiskunnassa
siten, ettei hän olisi voinut enää jäädä asumaan Suomeen. Lisäksi epävarmuus omasta
identiteetistä oli teema, joka nousi esiin sekä parisuhteissa tapahtuneessa väkivallassa, että
lapsen kaltoinkohtelussa. Miehet kuvailivat kokemuksiaan niin, että koettu väkivalta sai kokijan
kyseenalaistamaan esimerkiksi sitä, laukaisiko jokin heidän käytöksessään (kokijan itse tätä
välttämättä tiedostamatta) toisen käyttämään väkivaltaa häntä kohtaan. Tämä johti siihen,
että miehet muokkasivat käytöstään arjessa niin, että riski aiheuttaa väkivaltainen reaktio
toisessa ihmisessä oli mahdollisimman pieni. He kertoivat, että tällainen käytöksen muutos soti
heidän normaalia käytöstään vastaan, ja näin loi epävarmuutta omasta identiteetistä ja
käytöksestä.
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Miehet kuvailevat väkivallan tapahtumisen aikaan käyneensä läpi pelon, ahdistuksen ja
epävarmuuden tunteita, sekä tunnetta, että he ovat hukassa itsensä kanssa. Parisuhteissa
tapahtuneen väkivallan aiheuttamat epävarmuuden tunteet liittyivät erityisesti siihen, voisiko
suhde väkivallasta huolimatta jatkua, ja mitä tapahtuisi, jos väkivaltainen käytös aiheuttaisi
parisuhdetilanteessa eron. Eron mahdollisuus herätti huolta väkivallan jatkuvuudesta
oletettavan eron jälkeenkin. Pelko väkivallasta oli läsnä kokijan arjessa niin vahvana, että hän
päätyi elämään arkeaan varovaisesti ja jatkuvan pelon alla. Kokija ei aina voinut olla varma
siitä, mitkä tilanteet johtaisivat väkivallan eskaloitumiseen ja tilanteiden arvaamattomuus
johti arkisen tekemisen suppeutumiseen, ja oman tekemisen rajaamiseen konfliktien
välttämiseksi. Tähän liittyy pelko siitä, että jokin oma tekeminen tai jonkin asian tekemättä
jättäminen saisi kumppanin käyttäytymään väkivaltaisesti. Vaikka väkivallan kokija tiesi
konflikti-tilanteissa olevansa sen aiheuttaman aiheen suhteen oikeassa, päätyi tämä kuitenkin
usein antamaan periksi, jottei tilanne eskaloituisi enempää.

”Hänen raivonsa leppyy vasta kun pyysin anteeksi ja sanoin olevani väärässä.”

Lapseen kohdistuvan väkivallan suhteen, pelkoa aiheutti se, että väkivallan tekijä oli kokijalle
niinkin läheinen kuin oma vanhempi, johon lapsen olisi pitänyt normaaleissa olosuhteissa pystyä
turvautumaan kaikissa asioissa. Koettu pelkotila oli niin vahva, että kokija pelkäsi kuollakseen
vanhempaansa, ja sitä, mitä tämä voisi mahdollisesti hänelle tehdä. Vanhemman runsas
alkoholin käyttö meni tämän elämässä lasten kanssa vietettävän ajan edelle, ja alkoholi vaikutti
myös siihen, miten väkivaltaisesti vanhempi käyttäytyi lastaan kohtaan. Vanhempi opetti, että
asiat ratkaistaan lyömällä, ja että miehet eivät itke. Tämä loi lapselle virheellistä mielikuvaa
tunteiden ilmaisusta. Koettu väkivalta aiheutti sen, että kokija sulkeutui omiin oloihinsa, eikä
hän halunnut jakaa asioita vanhempiensa kanssa. Tätä sulkeutuneisuutta edesauttoi se, että
koulussa kokijan opettaja oli tätä kohtaan ilkeä. Tämä sulkeutuneisuus tuli esiin myös niin, että
myöhemmin elämässä koulupsykologille raskaista asioista kertominen oli vaikeaa. Kokija uskalsi
jakaa elämäänsä tämän kanssa rajallisesti, ja näin jäi pitkälti yksin kokemustensa ja
negatiivisten tunteidensa kanssa. Avun pyytämistä vaikeutti myös väkivallasta koettu häpeä.

”Pakolliset jutut tehtiin vanhempien kanssa samassa tilassa, mut muuten pysyin omassa
huoneessa.”
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Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneiden miesten kokemat väkivallan muodot.

Tutkimukseen osallistuneista neljästä miehestä jokainen kertoi kokeneensa lähisuhteessaan
jonkinlaista henkistä väkivaltaa. Kaksi miehistä kertoi kokeneensa fyysistä väkivaltaa, ja kaksi
seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi kaksi tutkimukseen osallistuneista miehistä kertoi kohdanneensa
sosiaalista väkivaltaa, ja kaksi neljästä kertoi kohdanneensa taloudellista väkivaltaa. Kaikissa
tapauksissa koettu väkivalta oli pitkäkestoista, ja jatkui tietyissä tapauksissa jopa usean vuoden
ajan. Haastateltavat kertoivat tekijän olleen heille läheinen henkilö, johon he luulivat aluksi
pystyvänsä luottamaan. Käyn seuraavaksi läpi väkivallan ilmenemistapoja, joita miehet
lähisuhteissaan kohtasivat.

”Ex-vaimoni löi minua toistuvasti…”

Tutkimuksessa esiin tulleita miehiin kohdistuneita fyysisen väkivallan muotoja olivat lyöminen
kasvoihin tai muualle kehoon. Lyömiseen käytettiin nyrkkien lisäksi myös fyysisiä objekteja,
kuten vöitä. Haastateltu kertoi kokeneensa, että lyömisellä häntä pyrittiin alistamaan, ja sitä
käytettiin keinona ilmaista vihaa ja paheksuntaa haastateltavan tietynlaista käytöstä kohtaan.
Lyöminen aiheutti miehille fyysisiä jälkiä, kuten mustelmia, sekä henkistä pahoinvointia pelon
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ja ahdistuksen muodossa. Fyysinen väkivalta myös vaurioitti kokijan minäkuvaa, ja aiheutti
ristiriitaisia tunteita. Parisuhdeväkivalta-tilanteissa tällä tarkoitetaan sitä, että jos miesosapuoli löisi takaisin edes itsepuolustuksena, hänet saatettaisiin leimata pääasiassa
lähipiirissään, mutta myös yhteiskunnan silmissä, väkivaltaiseksi mieheksi joka lyö naisia.
Ristiriitaiset tunteet heräsivät, kun halu puolustaa omaa hyvinvointia heräsi, mutta pelko
leimaantumisesta oli liian suuri.
Henkisen väkivallan muotoja joita miehet kokivat olivat sanallinen herjaus erilaisia ihmisyyttä
alentavia ja etnistä taustaa loukkaavia termejä käyttäen, valehtelu, manipulointi toimimaan
tietyllä väkivalta tekevää osapuolta miellyttävällä tavalla, uhkailu maineen pilaamisesta,
fyysisellä vahingoittamisella kuten esimerkiksi tappamisella uhkailu, pettäminen parisuhteessa,
toisen

osapuolen

kylmä

kohtelu

ja

fyysisen

riittämättömyyden

korostaminen,

itsestäänselvyytenä pitäminen, tunteiden ja tarpeiden vähättely, kohtuuton syytteleminen jos
mies oli tehnyt virheen, kohtuuton virheistä rankaiseminen, tunteiden näyttämisen vähättely
tai kieltäminen, ja toisen osapuolen fyysisten piirteiden hyväksymättömyys. Eräs haastateltava
kertoi myös, että henkistä väkivaltaa ilmeni niin, että riita-tilanteissa väkivaltaa käyttävä
osapuoli (tässä tapauksessa nainen) uhkasi soittaa paikalle poliisin, ja valheellisesti kertoa
miehen lyöneen häntä, vaikka tilanne oli ollut päinvastainen. Henkistä väkivaltaa ilmeni myös
arkisissa tilanteissa niin, että miehen odotettiin tekevän tiettyjä kotitöitä, ja jos hän ei niitä
toteuttanut tai kyseenalaisti työnjakoa, nainen kyseenalaisti sitä, rakastiko hän tätä todella.
Kuormittavuutta lisäsi myös se, ettei mikään teko kokijan mukaan tuntunut riittävän toiselle.

”Kun haluan käsitellä tunteitani ja tuon asiat esille jotta voisimme keskustella, saan
pistävän kylmän katseen, hän sanoo että olen syypää omaan tuskaasi ja täällä vain
syyllistämässä häntä.”

Miesten kohtaamia seksuaalisen väkivallan muotoja olivat sopimaton koskeminen genitaalialueelle vasten heidän tahtoaan, seksuaalisen identiteetin vähättely ja kyseenalaistaminen,
sekä seksuaalinen hyväksikäyttö. Seksuaalinen hyväksikäyttö tapahtui niin, että mies koki
olevansa kumppanilleen seksiin liittyvä väline, jota sai hyödyntää omien halujen mukaan. Mies
kuvaili, että tämä vei pois sitä tunnetta, että hän olisi tasa-arvoinen ihminen kumppaninsa
rinnalla. Myöhemmissä suhteissaan mies koki, että aiemman kumppanin esineistäminen vaikutti
häneen edelleen niin, että hänelle annettu huomio aiheutti syyllisyyden tunteita. Lisäksi
haastatteluissa nousi esiin tilanteita, joissa miehiltä odotettiin jatkuvaa halukkuutta
seksuaalisen kanssakäymiseen. Miehet kertoivat että kun tämä odotus ei täyttynyt, seurauksena
oli kumppanin puolelta miehen seksuaalisen identiteetin vähättely ja syyllistäminen siitä, ettei
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hän vastannut sitä stereotyyppistä kuvaa, että miehet haluavat koko ajan olla seksuaalisesti
aktiivisia.

”…aloin tajuta miten paljon menneiden vuosien aikana minuun oli iskostettu häpeää siitä
että olen ”mies”. Mitä se ikinä sitten tarkoittaakaan.”

Esiin nousseita sosiaalisen väkivallan muotoja olivat miehen mustamaalaaminen hänen
läheisilleen ja muulle lähipiirille eri tavoin, eristäminen muista ihmisistä rajoittamalla fyysistä
kontaktia ja yhteydenpitoa esimerkiksi puhelimitse, sekä jatkuvat puhelut ja tekstiviestit toisen
osapuolen ollessa muualla. Tässä tarkoitetaan niin suurta jatkuvaa puheluiden ja tekstiviestin
määrää, että se häiritsi miehen tekemisiä. Sosiaalisesta eristämisestä johtuen, kokijan
ystäväpiirit pienenivät vähitellen, ja tämä korosti kokijan tuntemusta siitä että hän on yksin
kestämässä kumppaninsa väkivaltaista käytöstä. Avun saaminen tuntui mahdottomalta ja tämä
lisäsi kokijan ahdistuksen tunnetta tilanteensa suhteen. Tässä tapauksessa syyllistämistä
tapahtui myös silloin, kun mies halusi tehdä itsenäisesti jotain tai ottaa omaa tilaa, jota hän
koki tarvitsevansa.
Taloudellisen väkivallan muotoja olivat toisen varojen manipulointi omaan käyttöön
tarvittaessa,

sekä

toisen

omaisuuden

tahallinen

vahingoittaminen

ja

tuhoaminen.

Lähisuhteessa toisen varakkuutta käytettiin hyväksi niin, että kun väkivallan käyttäjällä oli
rahallisesti vaikeaa, hän manipuloi miehen ostamaan hänelle asioita joita hän tarvitsi, tai
auttamaan muuten rahallisesti, kuten esimerkiksi vuokran maksussa. Lisäksi nainen käytti
miehen tunnesidettä häneen hyväkseen niin, että sai miehen ostamaan itselleen lahjoja kuten
vaatteita ja ravintola-ruokailuja. Toisessa tilanteessa miehen omaisuutta vahingoitettiin niin,
että riita-tilanteissa nais-osapuoli heitti miehen omaisuutta alas talon parvekkeelta, tai lukitsi
sitä sellaisiin paikkoihin, että mies ei pääsisi niihin käsiksi. Haastateltava kuvaili tällaisen
käytöksen luovan epävarmuutta hänen elämäänsä, sekä pelkoa siitä, että olisiko hänen
omaisuutensa turvassa.
7.2 Miesten kokeman väkivallan seuraukset
Haastattelemani miehet kuvailivat kokemansa väkivallan seurauksia monipuolisesti ja heidän
kokemuksensa

muodostuivat

seuraavista

pääsisältöalueista;

ihmisarvon

aleneminen,

toivottomuuden tunne, sulkeutuminen, konfliktin välttely, etääntyminen muista ihmisistä,
ylisuojeleva käytös itseään kohtaan, vainoharhaisuus ja tunteiden näyttämisen vaikeus.
Haastattelemani miehet kuvasivat, että osa väkivallan seurauksista alkoi näkyä heidän
elämissään jo siinä vaiheessa kun väkivaltaa tapahtui, kun taas osa seurauksista on tullut esiin
vasta, kun väkivallan kokemuksista oli kulunut enemmän aikaa. Kaksi miehistä kertoi, että
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heidän väkivallan kokemuksensa, joissa tekijä on ollut nainen, ovat johtaneet tilanteeseen
jossa he kokevat aika-ajoittain tietyllä tasolla naisvihaa. He kuitenkin lisäksi korostivat, ettei
tämä kohdistu yleisesti kaikkiin naisiin, eikä heidän tuntemansa viha hallitse heidän elämäänsä,
tai ole jatkuvasti mielessä. He kertoivat että vihan tunne on ajoittaista ja ohimenevää, ja he
ovat pystyneet ammattiavun kanssa käsittelemään aihetta tehokkaasti.
”Sitten aloin kysymään itseltäni, onko todella olemassa hetkiä, jolloin... Minun olisi
tarkoitus todella tuntea olevani ihminen.”
Vaikka kaikki miehet eivät ole pystyneet

antamaan väkivaltaisia tekoja anteeksi,

haastatteluissa tuli ilmi, että ajan kuluessa aiheesta puhumisesta on tullut helpompaa. Yhdelle
haastateltavalle vuosien jälkeen anteeksi annon harkitseminen on ollut mahdollista. Kolme
miehistä kertoi hakeneensa väkivallan kokemuksiinsa ammattiapua, tai olevansa parhaillaan
avunhaku-prosessissa. He kuvailevat prosessia raskaaksi, mutta kaiken ponnistelun kuitenkin
olleen sen arvoista. Avun piirissä olevat miehet kertoivat löytäneensä ihmisen jolle puhua ja
joka todella ymmärtää heidän tilanteensa. Heitä ei tuomita eikä heidän ongelmiaan vähätellä,
ja tämä luo miehille turvallisuuden ja onnellisuuden tunteita. He kuvailevat avun saamisen
olleen suuri helpotus, ja että se tuntuu kuin iso painolasti olisi nostettu pois heidän harteiltaan.
Seuraavassa taulukossa esitän eri sisältöalueiden jakautumisen haastateltujen keskuudessa.

Tutkimukseen osallistuneiden miesten kokemat
väkivallan seuraukset
4
3
2
1
0

Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneiden miesten kokemat väkivallan seuraukset
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Koettu väkivalta alensi kokijan tunnetta siitä, että hän on arvokas ihminen, joka ansaitsee tulla
kohdelluksi hyvin. Koettu väkivalta loi virheellistä mielikuvaa siitä, että väkivallan kokijaa
voitaisiin käsitellä muiden ihmisten toimesta miten tahansa, eikä kokijan tunteilla tai
mielipiteillään asian suhteen olisi väliä. Tämän koettiin vaikuttaneen suoraan siihen, miten
tärkeiksi miehet kokivat itsensä, ei vain lähisuhteessaan, vaan yleisesti osana yhdyskuntaa.
Väkivallan koettiin vieneen osan ihmisyyttä pois kokijalta. Kun kyseessä parisuhteessa
pettäminen, ihmisarvoa alentava tekijä oli se, että pettävä osapuoli korosti kuinka haastateltu
mies oli vain yksi monesta, ja näin ollen hänellä ei ollut niin paljon arvoa hänen silmissään. Kun
miehille luotiin kuvaa siitä miten he eivät ole riittäviä, tunteet alkoivat pikku hiljaa kääntyä
heidän omien sanojensa mukaan väkisin siihen suuntaan, ettei heillä ollut arvoa. Myös heille
iskostettu ajatus siitä että he olivat kyvyttömiä suorittamaan läheisen odotusta siitä, mikä
heidän tehtävänsä miehinä oli, ajoi tätä tunnetta eteenpäin.
Väkivaltainen suhde loi kokijalle toivottomuuden tunteita siitä, ettei hän koskaan voisi olla
vapaa väkivaltaisen osapuolen otteesta tai että hän pystyisi enää koskaan elämään omien
määritelmiensä mukaan normaalia elämää. Lisäksi miesten kohtaaman väkivallan ollessa
yhteiskunnassa vielä tabu toivottomuutta lisäsi se, että kokijasta tuntui ettei hän voisi hakea
apua miltään taholta, sillä pelko siitä, että häntä tuomittaisiin ja kritisoitaisiin oli liian
voimakkaana läsnä. Toivottomuuden tunnetta lisäsi väkivaltaisen suhteen emotionaalinen sekä
fyysinen kuormittavuus; suhde vei kaikki henkiset ja fyysiset voimavarat joilla kokija olisi voinut
puolustaa itseään. Lisäksi esiin nousi, että koettu perheväkivallan kierre laukaisi masennuksen
eräällä kokijalla. Tämä masennus vaikutti häneen lapsena, ja sen vaikutukset jatkuivat myös
nuoruusvuosien läpi.

”Kun sinun myötätuntoasi, hyväuskoisuutta, ystävyyttäsi, tunteitasi, anteliaisuutta,
avuliaisuutta ja uskollisuutta pidetään itsestäänselvyytenä ja jokaista niitä käytetään
kanavina joista imeä sinusta kaikki mitä irti saa ja rajoja hipoen vielä enemmänkin, jää
niistä eittämättä arpia.”

Väkivalta aiheutti haastateltavissa sulkeutuneisuutta, ja he kuvailivat olleensa niin sanotusti
oman mielensä vankeja; väkivallasta ei haluttu keskustella kenenkään kanssa, joka jätti kokijat
yksin omien ajatustensa ja tunteidensa kanssa. Myös muilla elämän osa-alueilla tavallisesta
keskustelusta ja kanssakäymisestä muiden kanssa tuli haastavaa. Pitkälle aikavälille jatkunut
sulkeutuneisuus aiheutti tunteiden näyttämisen vaikeutta, ja osalla haastateltavista tämä on
jatkunut nykyhetkeen asti. Tätä haastattelussa kuvatiin niin, että vaikka kokija olisikin halukas
näyttämään tunteitaan, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia, menneisyyden väkivallan
opettama sulkeutuneisuus palaa tällöin pinnalle estämään tai huomattavasti vaikeuttamaan
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tunteiden ilmaisua. Läheisyyden antamisesta ja välittämisen näyttämisestä (sekä teoilla että
sanoilla), tuli vaikeaa. Kokija ei kokenut että hänen pitäisi osoittaa kiintymystä ja rakkautta
väkivallan tekijää kohtaan, kun hän ei ollut sitä itsekkään tältä saanut.
Haastatteluissa nousi myös esiin, kuinka koettu väkivalta etäännytti kokijaa tekijästä
emotionaalisella tasolla. Tällaisella emotionaalisella välimatkan ottamisella kokija koitti
suojella omaa henkistä hyvinvointiaan; jos hän pystyisi välittämään väkivallan tekijästä
vähemmän, hän myös oman toiveensa mukaan kärsisi vähemmän tämän väkivaltaisista teoista.
Lisäksi ilmi tuli, ettei itsensä etäännyttäminen kohdistunut pelkästään väkivallan tekijään;
myös kokija erkaantui omatahtoisesti muusta lähipiiristään. Etääntymisen tarpeen väkivallan
tekijästä koettiin johtuvan siitä tunteesta, ettei väkivallan kokija tuntenut olevansa
lähisuhteessaan rakastettu. Etääntymisen muusta lähipiiristä kuvailtiin johtuvan siitä, ettei
kokija halunnut päästää ketään sellaista joka voisi nähdä, että jokin hänen suhteessaan olisi
väärin liian lähelle. Lisäksi etäisyyden ottaminen koettiin itsesuojeluna väkivaltaa vastaan, eli
eräänlaisena keinona vältellä konfliktia.

”Vielä vuosien jälkeen nykyisessä suhteessani minulla on käytösmalleja, joista olen
keskustellut nykyisen puolisoni kanssa, joiden tajuan olevan jäänteitä edellisistä
parisuhteista.”

Väkivalta

aiheutti

ylisuojelevuutta

siinä

muodossa,

että

kokija

alkoi

luomaan

selviytymiskeinona henkisiä rajoja, joita hän ei normaaleissa oloissa loisi, ja hänestä tuli
ylivaronainen yleisesti ihmisten kanssa. Lisäksi kokija kuvaili ettei enää osannut olla
avomielinen sille, että muut ihmiset väkivaltaisen lähisuhteen ulkopuolella haluaisivat hänelle
hyvää. Tämä johti siihen, että jo olemassa olevien lähisuhteiden ylläpitämisestä tuli raskasta
kokijalle, ja uusien suhteisen luomisesta tuli vaikeaa ja ahdistavaa.

”Vaikka olenkin mies ja fyysisesti vahvempi sukupuoli, me kaikki olemme ihmisiä; meillä
kaikilla on oikeus tuntea itsemme heikoksi.”

Suhteen ja eri väkivallan muotojen päättymisen jälkeen, kokija pelkäsi edelleen sitä, että
entinen kumppani saattaisi palata kostamaan hänelle. Tämä pelko loi vainoharhaisuuden
tunteita. Väkivaltainen osapuoli oli kuvaillut, kuinka oli miettinyt miehen tappamista
muutamaan otteeseen, ja tämä aiheutti sen, että kokija pelkäsi väkivallan tekijän ilmestyvän
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minkä tahansa nurkan takaa vahingoittamaan kokijaa tavalla tai toisella. Vaikka kokija ei
uskonut että väkivaltainen osapuoli toteuttaisi uhkauksiaan, olivat ajoittain hyvinkin graafiset
uhkaukset silti vakavia, ja jäivät kokijan mieleen. Väkivaltaisessa suhteessa opitut selviytymisja käytösmallit vastaajien mukaan vaikuttavat edelleen heidän elämissään ja nykyisissä
suhteissaan. Selviytymis- ja käytösmalleilla tässä tapauksessa tarkoitetaan omasta käytöksestä
poikkeavaa käytöstä, jonka väkivallan kokija on kehittänyt, selvitäkseen väkivaltaisissa
olosuhteissa. Miehet kuvailivat kaikkien eri väkivallan kokemustensa olleen uuvuttavia sekä
henkisesti että fyysisesti; väkivalta vaikutti negatiivisesti sekä henkiseen että fyysiseen
jaksamiseen. Heidän suorituskykynsä heikkeni, mielialan vaihteluita tapahtui useammin, ja
aiemmin yksinkertaisista arkisista tehtävistä tuli heille raskaita.

”Mä olen itkeny niin paljon etten enää pysty siihen.”

8

Pohdinta

Tässä kappaleessa pohdin niitä tutkimukseni tuloksia, jotka toin esiin edellisessä kappaleessa
liittyen miesten kokemuksiin lähisuhdeväkivallan muodoista ja niiden seurauksista. Lisäksi
käsittelen tutkimuksen luotettavuutta kokonaisuutena, sekä esitän omat ehdotukseni
mahdolliselle jatkotutkimukselle aiheesta. Viimeisessä osiossa reflektoin omia tuntemuksiani
tutkimukseni aiheeseen, motiivejani tämän opinnäytetyön takana, sekä tuntemuksiani
opinnäytetyöni definitiivisestä lopputuloksesta.
8.1

Tulosten pohdinta

Tuloksista nousi esiin, että kaikki haastateltavat miehet olivat kokeneet jonkinlaista väkivaltaa
lähisuhteissaan. Kaikki haastateltavat ilmoittivat kokeneensa jollain asteella henkistä
väkivaltaa, muita väkivallan muotoja oltiin koettu saman verran. Voidaan siis todeta, että
henkinen väkivalta oli tässä tutkimuksessa yleisin koettu väkivallan muoto. Lisäksi kaikki
väkivaltaa kokeneet miehet kertoivat kokemustensa aiheuttaneen tuntemuksia siitä, että he
eivät olleet enää arvokkaita ihmisiä. Kukaan haastatelluista miehistä ei tuonut esiin, että
heidän kokemallaan lähisuhdeväkivallalla olisi ollut heille pysyviä fyysisiä seurauksia, mutta
henkiset vauriot ja niiden vakavuus korostuu vastauksissa erityisesti. Virtasen (2014)
tutkimuksen keskeinen tulos oli, että väkivallan vakavimmat seuraukset ovat usein henkisiä.
Oman tutkimukseni tulokset ovatkin tältä osin yhteneväisiä Virtasen kanssa; haastateltavat
kuvasivat että fyysisen väkivallan vakavimmat seuraukset eivät ole aina fyysisiä, vaan fyysisen
väkivallan henkiset seuraukset olivat kokijalle jopa vakavampia. Tämä piti paikkansa tässä
tutkimuksessa. Haastateltavat toivat esiin sen, että he kokivat henkisen väkivallan seuraukset
pahemmaksi kuin fyysisen väkivallan seuraukset. He ilmaisivat asian niin, että olisivat jopa
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valinneet ennemmin sen, että väkivallan tekijä olisi lyönyt heitä nyrkillä, kuin että tämä
esimerkiksi solvaisi heitä sanallisesti. He kokivat, että nyrkin iskut ja siitä johtuneet mustelmat
olisivat olleet helpompia käsitellä, kuin se taakka, mitä henkinen väkivalta heille aiheutti.
Vastauksissa korostuu eri väkivallan muotojen pitkäaikaiset henkiset vaikutukset kokijaan.
Lisäksi toivottomuuden tunne, itsensä ylisuojeleminen, tunteiden näyttämisen vaikeus ja
sulkeutuminen olivat tässä tutkimuksessa yleisiä seurauksia väkivallalle. Väkivallasta
aiheutunut vainoharhaisuus ei ollut yhtä yleistä haastateltavien keskuudessa. Tuloksista
voidaan myös huomata, että miesten on mahdollista kokea seksuaalista väkivaltaa naisen
toimesta.
Jokainen

haastateltava

toi

esiin

toiveensa

siitä,

että

miesten

kohtaamasta

lähisuhdeväkivallasta voitaisiin heidän mielestään yhteiskunnassa puhua avoimemmin, sekä
julkisesti että omassa lähipiirissä. He myös toivoivat, ettei heidän miehinä tarvitsisi hävetä
kokemaansa väkivaltaa, vaan että he voisivat hakeutua avun piiriin pelkäämättä tuomitsemista
tai epäilyä siitä, ovatko he todella väkivallan kokijoita. Kaikki korostivat aiheen tärkeyttä, ja
kuinka väkivaltaa kohtaavista miehistä ei puhuta tarpeeksi. Esiin nousi myös se, että miehet
haluaisivat rohkaista muita miehiä hakeutumaan avun ja tuen piiriin, kun kokevat sitä
tarvitsevansa. Voidaan siis todeta saamieni vastausten perusteella, että aihe on olennainen, ja
sen pitäisi saada enemmän huomiota valtamediassa.
Vaikka tässä opinnäytetyössä haastatteluihin osallistuneiden miesten määrä oli rajallinen,
heidän kokemuksensa toivat silti selkeästi esiin sen, että miehiin kohdistuvassa väkivallassa ei
ole kyse ilmiöstä, jolla ei olisi potentiaalisesti vakavia seurauksia miehen elämään. Saamani
vastaukset olivat laajoja, ja osallistujat olivat erittäin avoimia vastaamaan kysymyksiini ja
kertomaan kokemuksistaan. Vaikka aiheeseen ja kysymyksiini vastattiin eri tavoin riippuen
vastaajasta, oli vastauksissa joko suoraan tai epäsuorasti loppujen lopuksi paljon
samanlaisuuksia, jolloin vastausten analysointi vaiheessa yhtäläisyyksiä oli helppo havaita.
Miesten vastausten perusteella voidaan todeta, että väkivallalla on ollut heille vakavia
seurauksia, ja tähän nojaten voidaan todeta, että miesten kokemasta väkivallasta keskustelu
yhteiskunnassa avoimemmin, olisi hyödyllistä. Tutkimusmateriaali antaa realistisen kuvan siitä,
mitä miehet voivat väkivallan teeman suhteen käydä läpi, mitä seurauksia väkivallalla voi
miehille olla ja mitä tunteita koettu väkivalta miehissä herättää. Miesten vastauksien avulla
syntyi kokonaisuus, joka tuo esiin sen, mitä väkivallan muotoja miehet voivat kokea, sekä mitä
seurauksia miesten kokemilla väkivallan muodoilla voi olla heidän elämässään. Voidaan siis
todeta, että tutkimuksella on saavutettu tässä opinnäytetyössä haluttu tulos; onnistuin
luomaan materiaalia, joka voi luoda lisävaloa sille, mitkä ovat miesten kokemukset
lähisuhdeväkivallassa.
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8.2

Luotettavuus pohdinta

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida tutkia samalla tavalla kuin esimerkiksi
kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia, jotka perustuvat tutkimuksen yhteydessä kerättyihin
lukuihin. Edesauttaakseni sitä, että tutkimustulokset jotka saavutetaan tässä opinnäytetyössä,
olisivat luotettavia, olen dokumentoinut prosessiani tarkasti sen kaikkien eri vaiheiden aikana.
Olen pitänyt päiväkirjaa opinnäytetyön ja tutkimuksen etenemisen eri vaiheista, sekä
kirjoittanut ylös huomioita tai ajatuksia jotka saattaisivat vaikuttaa siihen, miten tutkimuksen
lopputulos muotoutuu. Näin tehden olen voinut palata prosessissa takaisinpäin, ja tarkistaa
saavuttamiani tuloksia laadun takaamiseksi. Dokumentoinnin lisäksi, olen kerännyt aiheesta
tietoa eri lähteistä, jotka olen todennut luotettaviksi. Näitä ovat esimerkiksi aiemmin tehdyt
tutkimukset ja väitöskirjat. Olen verrannut omia tuloksiani kyseisten lähteiden tuloksiin, ja
näin pysynyt varmistamaan, että oma tutkimukseni on edennyt oikeaan suuntaan.
Minulla on ollut myös esiymmärrys väkivallan teemaan, joka on johdatellut sitä, miten toteutin
opinnäytetyöni ja miten suhtauduin lukemaani tietoon väkivallasta ja sen ilmenemismuodoista.
Olen valinnut laatia ja toteuttaa tämän opinnäytetyön yksin, joka on voinut vaikuttaa siihen,
miten tulkitsen eri tuloksia ja näkökulmia. Kun pohdin asioita yksin, ymmärrykseni aiheesta
rajoittuu vain omaan näkemykseeni. Tiedostan, että yhden ihmisen näkökulma näin laajaan
aiheeseen on rajallinen, ja että minun on ollut mahdotonta ottaa jokaista näkökulmaa
huomioon opinnäytetyö-prosessin edetessä. Varmistaakseni että esiin nousisivat seikat, jotka
olisin saattanut yksin sivuuttaa, olen keskustellut yhteistyönkumppanini edustajien kanssa
opinnäytetyön aiheesta ja tutkimuksen tuloksista. Pidimme yhteyttä tasaisesti, jotta
yhteistyökumppanini saisi parhaan mahdollisen kuvan siitä, miten opinnäytetyöni etenee.
Keskustelemalla

yhteistyökumppanini

edustajien

kanssa

varmistin

myös,

että

ennakkokäsityksiäni aiheeseen haastettiin. Yhteistyökumppanillani on vuosien kokemus
väkivaltatyöstä, joka oli todella hyödyllistä pohtiessa opinnäytetyöni eri näkökulmia. He toivat
esiin seikkoja, joita en ollut ennen ajatellut, tai joiden suhteen ajatusmaailmani oli rajoittunut
tai virheellinen. Ymmärrykseni aiheesta siis laajeni prosessin aikana, mikä on voinut vaikuttaa
siihen loppupäätelmään, joka tässä opinnäytetyössä on tehty.
Koska opinnäytetyössä kuvaamani ilmiö on lähisuhdeväkivalta ja sen kohteena miehet, oli
haastattelemani lähisuhdeväkivaltaa kokeneet miehet optimaalisin kohderyhmä tähän
tutkimukseen. Haastatteluissa kysymiäni kysymyksiä ei oltu muotoiltu niin, että ne olisivat
voineet johdatella haastateltavaa tiettyyn vastaukseen missään vaiheessa. Haastattelutilanteet
olivat tilaa antavia ja empaattisia, ja olin haastattelijana aktiivisen kuuntelijan roolissa sen
sijaan, että olisin jatkuvasti kommentoinut asioita. En sanoillani johdatellut haastateltavia
tiettyyn vastaukseen haastattelutilanteissa, vaan annoin heidän vastata itse haluamiaan sanoja
käyttäen. Tämän tutkimuksen luotettavuuteen vaikutti luottamus-suhde haastateltavan ja
haastattelijan

välillä.

Osa

haastateltavista

tapasi

minut

ensimmäistä

kertaa
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haastattelutilanteessa kasvotusten, mikä on voinut vaikuttaa siihen, miten avoimesti he
uskalsivat puhua väkivallan kokemuksistaan kanssani, aiheen ollessa niin henkilökohtainen.
Aikaisemmin tapaamieni henkilöiden haastattelujen materiaalin saattoi vaikuttaa se, miten
tulkitsin jo ennestään tutun henkilön vastaukset kysymyksiini.
8.3

Jatkotutkimus

Vaikka ihmisten asenteissa on saattanutkin hiljalleen tapahtua muutoksia mitä tulee väkivallan
ja lähisuhdeväkivallan ymmärtämiseen, työtä on silti tehtävänä vielä paljon. Tätä tutkimusta
tehdessäni

olen

huomioinut,

miten

rajallisesti

mies-painotteisia

tutkimuksia

lähisuhdeväkivallan ilmiön ympärillä on laadittu. Niin kuin totesin aiemmin kappaleessa 4.2,
jotta Suomessa tapahtuvasta väkivallasta voitaisiin saataisiin mahdollisimman realistinen kuva,
jos miesten kokemuksia tulisi tutkia enemmän. Tähän ajatukseen pohjautuen esitän, että
miehiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkittaisiin itsenäisissä, miehiin erikoistuvissa tutkimuksissa
mahdollisimman laajasti enemmän.
Sen lisäksi että miehiin kohdistuvaa väkivaltatutkimusta tulisi lisätä, olisi jatkossa myös tärkeää
huomioida naisten väkivaltakäyttäytymisen stigmaton raportointi. Syyttelemätön tutkimus
naisten väkivaltakäyttäytymisestä korostaisi sitä, että väkivaltatutkimuksen ei tarvitse olla
tutkimusta, joka haluaa etsiä kuka on syyllinen väkivaltaiseen käytökseen. Tärkeämpää olisi
tuoda esiin syitä väkivallan taustalla, jonka avulla voitaisiin lisätä sympaattisempaa
lähestymisnäkökulmaa myös väkivallan käyttäjiä kohtaan. Niin kuin itse olen tässä
opinnäytetyössä halunnut tuoda esille, syyllisen etsiminen ei edesauta sitä, että kaikki
sukupuolet kohdattaisiin väkivaltatyössä (ja myös yleisesti yhteiskunnassa) tasa-arvoisesti ja
avoimesti. Kuten yhteistyökumppanini Maria Akatemian arvot sanovat: väkivaltaa ei tule
hyväksyä, mutta jokainen ansaitsee tukea. Tarkka jatkotutkimus edellä mainitsemaani
aiheeseen voisi parhaassa tapauksessa mahdollistaa sen, että eri sukupuoliin kohdistuvasta
väkivallasta olisi tasapuolisemmin materiaalia, joka helpottaisi väkivallan kokonaiskuvan
ymmärtämistä. Tämä voisi parantaa miesten mahdollisuuksia saada laadukasta apua
väkivallankokijoina, ja naisten mahdollisuuksia saada laadukasta apua väkivallan tekijöinä.
8.4

Henkilökohtainen reflektio

Ensikosketukseni väkivallan teemaan niin, että pääsin kunnolla syventymään siihen, tuli
kohdalleni lastensuojeluun liittyvällä kurssilla. Eteeni valkokankaalle ilmestyi dia, jossa luki
synkkiä lukuja siitä, miten paljon väkivaltaa lapset joutuvat kokemaan. Luvut jäivät minulle
mieleen ja pohdin asiaa paljon, ja kun aloin pohtimaan tarkkaa aihetta josta haluaisin kirjoittaa
opinnäytetyön, keskustelin usean ihmisen kanssa väkivallan teemasta. Aloin myös pohtimaan
sitä, miten vähän olin kuullut tai lukenut miesten kohtaamasta väkivallasta ja naisten
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tekemästä väkivallasta. Näiden keskustelujen jälkeen tiesin, että olin löytänyt aiheen, josta
haluan kirjoittaa opinnäytetyöni.
Opin tämän opinnäytetyö-prosessin aikana, miten väkivaltaa kokenut ihminen tulisi kohdata.
Näiden oppien avulla, pystyin kohtaamaan samanlaisia teemoja kohdanneet ihmiset työssäni
eettisesti ja ammattimaisesti. Lisäksi olen varma että tämä kokemus auttaa minua
tulevaisuudessa,

kun

kohtaan

erilaisissa

elämäntilanteissa

olevia

ihmisiä.

Olen

myötätuntoisempi, avoimempi ja ymmärtäväisempi. Osaan haastaa paremmin itseäni
katsomaan asioita useasta eri näkökulmasta, ennen kuin teen asiasta johtopäätöksiä tai
mielipiteitä. Tämän koen olevan ehkä arvokkain oppi, jonka olen tämän opinnäytetyö-prosessin
aikana saanut. Aihe on niin suorassa yhteydessä siihen mitä tulen ammatikseni tekemään, ja
tämän oppiminen mielestäni todella varmistaa sen, että osaan tehdä työni tulevaisuudessa
hyvin.
Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen on herättänyt minussa monenlaisia tunteita. Kun alussa
lähdin hahmottelemaan työtäni, olin erittäin vihainen siitä huonosta kohtelusta, mitä miehet
lähisuhdeväkivalta-keskusteluissa saavat osakseen. Koin tietynlasta vihaa naisia kohtaan ja olin
motivoitunut kirjoittamaan aiheesta napakasti. Loppujen lopuksi löysin itseni tilanteesta, jossa
myötätuntoni väkivaltaa tekeviä naisia kohtaan nousi hiljalleen. Iso osa tästä myötätunnosta
heräsi kun tutkin aiheesta tehtyjä tutkimuksia, mutta kiitän tästä myös yhteistyökumppaniani
Maria Akatemiaa, joka ideologioillaan auttoi minua katsomaan oman agendani ylitse.
Motivoiduin tutkimaan syitä väkivaltaisen käytöksen taustalla syvemmin ja ymmärsin, että
minun ei tarvitse hyväksyä väkivaltaa voidakseni olla myötätuntoinen sen tekijöitä kohtaan.
Näiden tunteiden lisäksi, kun tutustuin väkivallan eri muotoihin syvemmin kuin koskaan ennen,
kävin vihan lisäksi läpi surua ja turhautumista. Luin toinen toistaan kamalampia kokemuksia
väkivaltaa kokeneilta ja mietin, että miten maailma voikin olla näin vinossa. Pohdin, että miten
on mahdollista, että näin hirveitä asioita tapahtuu. Tämä kuitenkin omalla tavallaan myös
motivoi minua; ymmärsin tekeväni tärkeästä aiheesta opinnäytetyötä, ja että olin
kouluttautunut tärkeälle alalle töihin. Käsittelin tunteeni kirjoitusprosessin lomassa, ja olin
armollinen itselleni ottamalla tarvittaessa selkeää etäisyyttä siihen, mitä kirjoitin tai luin.
Haluan omistaa tämän opinnäytetyön niille miehille, jotka lähtivät tähän prosessiin mukaan
kanssani. Ilman heidän tarinoitaan ja ajatuksiaan, olisi työni jäänyt paljon suppeammaksi, ja
koen etten olisi päässyt aiheeseen läheskään niin syvällisesti kiinni. He uskoivat minulle
kipeimmät tarinansa, josta olen niin suuressa kiitollisuuden velassa, että sitä on vaikea ilmaista
sanoilla. Heille haluan siis ilmaista nöyrimmät kiitokseni.
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