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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, millaista lähisuhdeväkivaltaa nai-
nen käyttää omaa puolisoaan tai lastaan kohtaan, sekä etsiä syitä naisen väki-
valtaiselle käyttäytymiselle. Tavoitteena on lisätä tietoutta aiheesta ja auttaa tun-
nistamaan naisen tekemää lähisuhdeväkivaltaa sosiaali- ja terveysalalla. 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Analysoitaviksi va-
littiin 14 julkaisua, jotka käsittelivät naisen tekemää lähisuhdeväkivaltaa. Aineisto 
analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. 

Tuloksista käy ilmi, että naisen väkivaltaisuudelle omaa puolisoa kohtaan on 
useita syitä: naisen mielenterveys- ja päihdeongelmat, uhrikokemukset, koston-
halu ja itsepuolustus. Väkivalta ilmenee puolisoa kohtaan esimerkiksi sanallisena 
väkivaltana, tavaroiden heittelynä, lyömisenä ja taloudellisena väkivaltana. Kuor-
mittava elämäntilanne, oma elämänhistoria ja mielenterveysongelmat ovat syitä 
naisen väkivaltaisuudelle omaa lasta kohtaan. Ilmenemismuotoja väkivallalle 
omaa lasta kohtaan ovat muun muassa tukistaminen, ravistelu ja laiminlyönti. 

Tämän opinnäytetyön tuloksia voi hyödyntää sosiaali- ja terveysalan koulutuk-
sissa ja työelämässä. Lisäksi halutaan kartoittaa omaa tietoutta aiheesta. Jatko-
tutkimusaiheina olisi mielenkiintoista selvittää, eroaako naisen väkivaltaisuus, 
kun puoliso on samaa sukupuolta, ja jos eroaa, niin millä tavalla. Lisäksi voisi 
tutkia, millaista naisen tekemä väkivalta on omia sisaruksia, omia vanhempia tai 
oman puolison perhettä kohtaan. Naisen tekemää väkivaltaa voisi tutkia myös 
haastattelemalla väkivaltaisia naisia. 

 

Asiasanat: lähisuhdeväkivalta, väkivalta, kaltoinkohtelu, nainen 
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Abstract 
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Bachelor´s Thesis 2015 
Instructor: Senior Lecturer Ms Riitta Kalpio, Saimaa University of Applied Sci-
ences 
 

The purpose of the study was to examine domestic violence by women against 
their partners or children and to find out reasons for the violent behavior of 
women. The aim was to improve knowledge on this area and to help people work-
ing in the field of social services and health care to recognize domestic violence 
by women.  

The study was executed as a descriptive literary review. The information was 
gathered from 14 publications that focused on domestic violence by women. 
The data was analyzed with an inductive content analysis.  

The results of the study show that there are multiple reasons for women’s vio-
lence against their partners: issues with mental health and substance abuse, 
previous victim experiences, vindictiveness and self-defense. Violence toward 
partner might appear as verbal abuse, throwing items, beating or financial 
abuse. A difficult life situation, women’s own life history and problems with men-
tal health might be reasons for violence toward women’s own children. Violence 
toward children might appear as hair pulling, shaking and neglecting.  
 
The results can be applied to the field of social and health care and utilized in 
the contexts of education and work. Further study could examine the possible 
differences in violent behavior with the same-sex couples. Further research 
could also study women’s violence toward their siblings, parents or in-laws. 
Women’s violence could also be studied by interviewing violent women.  

Keywords: domestic violence, violence, abuse, woman 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, millaista lähisuhdeväkivaltaa nai-

nen käyttää omaa puolisoaan ja lastaan kohtaan, sekä etsiä syitä naisen väkival-

taiselle käyttäytymiselle. Lähisuhteella tarkoitamme naisen omaa puolisoa hete-

rosuhteessa ja naisen omaa lasta. Opinnäytetyömme teemme kuvailevana kirjal-

lisuuskatsauksena. Aineiston keräämme lukemalla valmiita dokumentteja lähde-

kritiikki huomioiden. Valmiilla dokumenteilla tässä tarkoitamme erilaisia tutki-

musartikkeleita, pro graduja ja väitöskirjoja. Analysoimme aineistomme käyttä-

mällä induktiivista sisällönanalyysiä. 

Aihe on tärkeä, koska väkivaltaa on paljon ja sillä on erilaisia ilmenemismuotoja. 

Naisten tekemää väkivaltaa parisuhteessa on tutkittu vähän (Flinck 2006, 12), 

vaikka sen määrä on lisääntynyt (Honkatukia 2009a, 248). Naisten väkivaltaisuus 

on ollut pitkään vaiettua, mutta viime aikoina naisten tekemät raa’at teot ovat saa-

neet paljon mediahuomiota (Honkatukia 2009b). Haluamme tässä opinnäyte-

työssä tarkastella aihetta myös muista kuin fyysisen väkivallan näkökulmasta ni-

menomaan naisen tekemänä. 

Naisten ja miesten tekemä väkivalta eroavat toisistaan. Yleisesti ajatellaan, että 

miesten tekemä väkivalta on enemmän fyysistä ja naisten tekemä henkistä. Nai-

set, jotka ovat kotona lapsen kanssa enemmän kuin miehet, saattavat väsyä, 

mikä voi altistaa väkivaltaiselle käyttäytymiselle (Hilliaho 2010, 45- 46; Lattu 

2008, 184). 

Tätä opinnäytetyötä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat hyödyntää omissa 

opinnoissaan. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat syventää omaa tieto-

aan aiheesta ja tarvittaessa etsiä tarvitsemaansa tietoa soveltaen sitä omaan työ-

ympäristöönsä. Haluamme myös valmistuvina sairaanhoitajina lisätä omia val-

miuksiamme tunnistaa naisen tekemää lähisuhdeväkivaltaa. 

Opinnäytetyöraportin alussa määrittelemme keskeiset käsitteet ja tavoitteet sekä 

kerromme toteutuksesta ja tuloksista. Lopuksi pohdimme opinnäytetyöproses-

siamme ja saamiamme tuloksia. 



6 

2 Lähisuhdeväkivalta 

Tässä luvussa avaamme opinnäytetyömme kannalta tärkeimmät käsitteet. Kes-

kitymme sellaisiin käsitteisiin, jotka nousivat esille analysoitavassa aineistos-

samme. 

Perhe- ja parisuhdeväkivalta eli perheen jäsenten ja lähisuhteessa elävien väli-

nen, yleensä, joskaan ei yksinomaan, kodeissa tapahtuva väkivalta (WHO 2002, 

23). Lähisuhdeväkivallan tekijänä voi olla kumppani tai joku muu läheinen ihmi-

nen (THL 2015a). 

2.1 Fyysinen väkivalta 

Fyysisellä väkivallalla on paljon erilaisia ilmenemismuotoja. Sillä tarkoitetaan esi-

merkiksi lyömistä, repimistä, esineillä heittämistä, kuristamista, esineillä vahin-

goittamista tai liikkumisen estämistä (Väestöliitto a). Fyysisellä väkivallalla louka-

taan toisen ihmisen koskemattomuutta ja kehoa. Fyysinen pahoinpitely on aina 

rangaistava rikos. (Mielenterveyden keskusliitto.)  

Seksuaalinen väkivalta tarkoittaa tekoa, jossa toinen ihminen pakotetaan seksu-

aaliseen kanssakäymiseen, seksuaalista väkivaltaa tai seksuaalisella väkivallalla 

uhkailua. Seksuaalisen väkivallan pahin ilmenemismuoto on raiskaus. Raiskaus 

tarkoittaa sitä, että toinen ihminen pakotetaan sukupuoliyhteyteen. Raiskausta 

voidaan pitää erityisen nöyryyttävänä, etenkin jos tekijöitä on useita tai siinä käy-

tetään esimerkiksi teräesineitä apuna. (Humppi 2008, 18) 

2.2 Henkinen väkivalta 

Henkistä väkivaltaa voi ilmaista hyvin avoimesti tai peitellysti (Klemi 2006, 8). 

Henkistä väkivaltaa ovat mm. uhkailu, nimittely, vähättely ja tavaroiden rikkomi-

nen (Hermanson 2012). Myös sosiaalinen eristäminen (THL 2015b), hylkäämi-

nen ja kieltäminen ovat henkistä väkivaltaa (Klemi 2006, 8). Avoimesti käytetty 

henkinen väkivalta, kuten nimittely, ei usein jää huomaamatta ulkopuolisiltakaan 

(Loring 1997, Klemin 2006, 8 mukaan). Peitelty henkinen väkivalta taas saattaa 

jäädä huomaamatta ulkopuolisilta, sillä siinä henkistä väkivaltaa ilmennetään vih-

jailujen ja tulkinnanvaraisten vihjausten avulla (Klemi 2006, 8).  
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Henkinen väkivalta edeltää lähes aina fyysistä väkivaltaa, ja se alkaa usein hyvin 

huomaamattomasti vähitellen. Taloudellinen ja hengellinen väkivalta ovat myös 

henkistä väkivaltaa. Taloudellisessa väkivallassa väkivallan tekijä esimerkiksi 

päättää yksin raha-asioista ja määrittelee, kuinka paljon puoliso saa käyttää ra-

haa. Hengellinen väkivalta taas on uskontoon liittyvää väkivaltaa. (Väestöliitto b.)  

2.3 Lapsen kaltoinkohtelu 

Tässä luvussa kuvataan lapsen kaltoinkohtelun eri ilmenemismuotoja. Näitä ovat 

muun muassa fyysinen kaltoinkohtelu, ravistellun vauvan oireyhtymä, psyykkinen 

kaltoinkohtelu ja laiminlyönti. 

Loisellen (2002) mukaan lapsen fyysinen kaltoinkohtelu tarkoittaa sitä, että lap-

selle aiheutetaan kipua, josta hänelle voi jäädä hetkellisiä tai elinikäisiä kiputiloja 

tai vammoja. Fyysinen pahoinpitely voi tarkoittaa esimerkiksi lapsen lyömistä, 

potkimista, kuristamista, tupakalla polttamista tai hiuksista repimistä. (Paavilai-

nen ja Flinck 2008, 4- 5.) Vammat voivat olla esimerkiksi mustelmia, viiltelyhaa-

voja, palovammoja, luunmurtumia, ruhjeita, sisäisiä vaurioita ja pään alueen vau-

rioita (THL 2014).  

 

Myös lapsen ruumiillinen kuritus, kuten tukistaminen ja luunapit, ovat Suomen 

laissa kiellettyjä (Mannerheimin lastensuojeluliitto). Lasta tulee kasvattaa siten, 

että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, 

kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäisty-

mistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää 

(Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983). 

 

Ravistellun vauvan oireyhtymässä vauvan voimakas ravistelu aiheuttaa kaula-

rangan, silmien ja aivojen alueella oireita, vammoja tai löydöksiä, jotka ovat ha-

vaittavissa (THL 2014). Löydöksiä voivat olla esimerkiksi subduraalihematoomat 

tai verkkokalvovuodot (Kivitie-Kallio ja Tupola 2004, 2306- 12). Vauvan ravistelu 

voi johtaa vauvan kuolemaan. Ravistelun jälkeen välittömiä oireita voivat olla it-

kuisuus, oksentelu, kouristukset, tajunnan aleneminen, huono syöminen, hengi-

tyskatkokset ja tajunnan tason häiriintyminen. (THL 2014.) Jos vauva on isketty 

ravistelun jälkeen kovaa alustaa vasten, voi seurauksena olla kallonmurtuma. 
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Tällöin käytetään nimitystä shaken impact -syndrooma. (Kivitie-Kallio ja Tupola 

2004, 2306- 12.) 

 

Lapsen psyykkinen kaltoinkohtelu tarkoittaa lapsen pelottelua, uhkaamista, nöy-

ryyttämistä, naurunalaiseksi tekemistä, vähättelyä ja psykologista uhkailua niin, 

että hänen kehitys ja hyvinvointi kärsivät (Hart ym. 1996, Paavilaisen ja Flinckin 

2008, 5 mukaan; Taskinen 2003, Ellosen ym. 2007, 15 mukaan). Lapsen psyyk-

kistä väkivaltaa on myös se, jos aikuinen ei anna lapselle hänen tarvitsemaa kan-

nustusta ja välittävää ympäristöä (THL 2014). Tunnistettavissa oleva lapsen kal-

toinkohtelun muoto on väkivallalle altistuminen. Lapsen kasvu väkivaltaisessa 

ympäristössä altistaa hänet turvattomuudelle ja pelolle, joka voi johtaa pitkään 

jatkuessaan monille sairauksille. (THL 2014.) 

 

Taskisen (2003) mukaan lapsen laiminlyönti tai hoidon laiminlyönti tarkoittaa 

puutteellista lapsen hoitoa, perustarpeisiin vastaamattomuutta ja psykososiaalis-

ten ja emotionaalisten tarpeiden huomiotta jättämistä. Lapsen laiminlyöntiä on 

myös se, että hänelle määrättyä ruokavaliota ei noudateta määrätyllä tavalla. 

(Lehtimäki 2008, 8.) Jos lasta kaltoinkohtelee, hänen kokonaisvaltainen kehitys 

ei toteudu tarkoituksenmukaisella tavalla (Grouch ja Milner 1993, Paavilaisen ja 

Flinckin 2008, 5 mukaan). Turvan ja suojan takaamatta jättäminen on myös lap-

sen laiminlyöntiä (THL 2014.). 

3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

avulla, millaista lähisuhdeväkivaltaa nainen käyttää omaa puolisoaan heterosuh-

teessa tai omaa lastaan kohtaan sekä etsiä syitä naisen väkivaltaiselle käyttäy-

tymiselle. Tavoitteenamme on lisätä tietoutta aiheesta ja auttaa tunnistamaan 

naisen tekemää lähisuhdeväkivaltaa sosiaali- ja terveysalalla. Opinnäytetyö-

tämme voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa ja työelämässä, 

sillä väkivaltaa on kaikkialla.  

Tutkimuskysymykset 

1. Miksi nainen tekee lähisuhdeväkivaltaa omaa puolisoa kohtaan? 
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2. Millaista on naisen tekemä lähisuhdeväkivalta omaa puolisoa kohtaan? 

3. Miksi nainen tekee lähisuhdeväkivaltaa omaa lasta kohtaan? 

4. Millaista on naisen tekemä lähisuhdeväkivalta omaa lasta kohtaan? 

4 Opinnäytetyön toteutus 

4.1 Tutkimustyyppi ja -asetelma 

Opinnäytetyömme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus lähisuhdeväkivaltaa käyttä-

västä naisesta. Se on toteutettu laadullisella tutkimusmenetelmällä, joka pyrkii 

kuvaamaan ilmiötä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi kirjallisuuskatsauksen 

tyyppi, jota käytetään paljon (Salminen 2011, 6; Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, 

Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, 291). Se on aikaisemman tiedon kokoa-

mista, kuvailua ja jäsentelyä (Kangasniemi ym. 2013, 298). Siinä on paljon ai-

neistoa, jolloin tutkittavaa ilmiötä pystytään kuvaamaan laajasti (Salminen 2011, 

6). Myös tutkimuskysymykset ovat väljempiä kuin esimerkiksi systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa (Salminen 2011, 6). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voi-

daan jakaa neljään vaiheeseen: tutkimuskysymyksen muodostaminen, aineiston 

valitseminen, kuvailun rakentaminen ja tuotetun tuloksen tarkasteleminen. Kuvai-

levan kirjallisuuskatsauksen käyttö vaatii tutkijalta tutkittavan ilmiön ja käytettä-

vän menetelmän tuntemista. (Kangasniemi ym. 2013, 294, 299.) 

4.2 Aineiston keruu ja luotettavuus 

Aineiston keruu tapahtui etsimällä ja lukemalla tutkimuskirjallisuutta aiheesta ja 

kirjaamalla omia muistiinpanoja. Käytimme aineiston keruussa erilaisia tietokan-

toja, kuten Nelli-portaalia ja Google Scholaria. Scholar on hakukone, joka hakee 

vain tieteellisiä julkaisuja internetistä (Aalto-yliopiston kirjasto 2014). Teimme tie-

donhakua myös manuaalisesti Lappeenrannan tiedekirjastossa ja Tampereen 

pääkirjasto Metsossa.  

Rajasimme opinnäytetyössämme lähisuhde- käsitteen naisen omaan puolisoon 

heterosuhteessa ja naisen omaan lapseen, koska aineistoa olisi muuten tullut 

liian paljon analysoitavaksi. Aineiston löytäminen olisi ollut myös haasteellista. 
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Opinnäytetyössämme analysoitavan aineiston sisäänottokriteerejä olivat: 1. lähi-

suhdeväkivallan tekijänä nainen, 2. julkaisukielenä suomi ja englanti, 3. 2000- 

luvulla tehdyt tutkimukset, 4. ilmaiset dokumentit 5. vähintään yliopistotason tut-

kimus, 6. väkivalta miespuolista puolisoa ja lasta kohtaan. Poissulkukriteerit opin-

näytetyössämme olivat: 1. nainen lähisuhdeväkivallan uhrina, 2. kieli jokin muu 

kuin suomi tai englanti, 3. ennen vuotta 2000 tehdyt tutkimukset, 4. maksulliset 

dokumentit, 5. AMK- tasoiset ja alemmat opinnäytetyöt, sekä iltapäivälehdet ja 

vastaavat, 6. puolisona nainen. (Taulukko 1) 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Lähisuhdeväkivallan tekijänä nainen Nainen lähisuhdeväkivallan uhrina 

Julkaisukielenä suomi ja englanti  Kieli joku muu kuin suomi tai englanti 

2000-luvulla tehdyt tutkimukset Ennen vuotta 2000 tehdyt tutkimukset 

Ilmaiset dokumentit Maksulliset dokumentit 

Vähintään yliopistotason tutkimus AMK- tasoiset ja alemmat opinnäyte-

työt, sekä iltapäivälehdet ja vastaavat 

Väkivalta miespuolista puolisoa ja 

lasta kohtaan  

Puolisona nainen 

Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Aloitimme tiedonhaun käyttämällä Nelli-portaalin pikahakua, jotta saisimme yleis-

käsityksen siitä, millaista tietoa aihepiiristä on saatavilla. Käytimme erilaisia nai-

sen väkivaltaan liittyviä hakusanoja kuten “woman AND violence”, josta saimme 

121 tulosta ja “nainen AND väkivalta”, joka tuotti 58 tulosta. Näistä ei kuitenkaan 

mikään täyttänyt sisäänottokriteereitämme. Siirryimme seuraavaksi käyttämään 

Google Scholaria. Käytimme useita eri hakusanoja, jotka liittyivät tutkimusaihee-

seemme:  
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- “parisuhdeväkivalta”, josta löytyi 886 tulosta, joista valitsimme 3 tutki-

musta: “Sitä on niin siinä liisterissä kii” (Helin-Tuominen 2006) ja “Naisten 

kokemuksia omasta väkivaltaisuudestaan parisuhteessa” (Flinck ja Paavi-

lainen 2010) ja “Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana. Rikottu 

lemmenmarja” (Flinck 2006). 

 

Valitsimme pro gradun “Sitä on niin siinä liisterissä kii” (Helin-Tuominen 2006), 

koska sen sisältö vastasi tutkimuskysymyksiimme. Lisäksi valitsimme artikkelin 

“Naisten kokemuksia omasta väkivaltaisuudestaan parisuhteessa” (Flinck ja Paa-

vilainen 2010) ja väitöskirjan “Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana. 

Rikottu lemmenmarja” (Flinck 2006), koska sisältö vastasi tarvitsemaamme tie-

toa. Kirjoittajina toimivat tohtorit Aune Flinck ja Eija Paavilainen, jotka ovat teh-

neet julkaisuja perheväkivallasta. 

- “äiti AND väkivalta” tuotti 520 tulosta, joista valitsimme “Väkivalta ja huol-

toriidat” (Hautanen 2010) ja “Kun äiti käyttää väkivaltaa - lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä” (Kuiri 2014), 

- “kuritusväkivalta* lapsi* äiti*”, joka tuotti 94 tulosta, joista valitsimme pro 

gradun “Olen väkivaltainen äiti, entä sinä?” (Hilliaho 2010).  

- “lapsi* väkivalta*” 9840 tulosta, joista valitsimme teoksen “Lapsi perhevä-

kivallan uhrina” (Mattila 2011). 

 

Valitsimme edellä eritellyt julkaisut sisällön monipuolisuuden ja kattavuuden pe-

rusteella. Julkaisut vastasivat sisäänotto- ja poissulkukriteerejämme. 

- “naisen tekemä väkivalta” 3820 tulosta, joista valitsimme kirjan “Paljastettu 

intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa.”(Näre ja Ronkainen 

2008). 

Emme löytäneet edellä mainittua kirjaa verkkojulkaisuna, joten haimme sen Tam-

pereen pääkirjasto Metsosta. 

- “domestically violent female” 22 600 tulosta, joista löytyi kaksi sopivaa työ-

tämme varten; A typology of women’s use of violence in intimate relati-

onships (Swan ja Snow 2002) ja Why I hit him: Women’s reasons for inti-

mate partner violence (Caldwell, Swan, Allen, Sullivan & Snow 2009). 
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Valitsimme teoksen “A typology of women’s use of violence in intimate relati-

onships” (Swan ja Snow, 2002), sillä sisältö vastasi tarpeitamme. Lisäksi se löytyi 

myös väitöskirjan “Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana. Rikottu lem-

menmarja,” lähdeluettelosta. Julkaisussa “Why I hit him: Women’s reasons for 

intimate partner violence” (Caldwell ym. 2009) on samoja kirjoittajia kuin teok-

sessa “A typology of women’s use of violence in intimate relationships”. He ovat 

tehneet useita naisen väkivaltaan liittyviä julkaisuja. 

- “partner abuse” -> 783 000 tulosta -> rajattiin vuodesta 2000 eteenpäin 

oleviin teoksiin -> löytyi 399 000 tulosta joista avattiin teos “Associations 

of Women's Substance Dependency Symptoms With Intimate Partner Vio-

lence”, jota ei kuitenkaan löytynyt ilmaisena, mutta samasta lehdestä löytyi 

teos “A Profile of Female Perpetrators of Intimate Partner Violence: Impli-

cations for Treatment” (Gabora, Stewart, Lilley & Allegri 2007), joka löytyi 

ilmaisena ja jonka valitsimme työhömme sisällön perusteella. 

 

Haimme myös hakusanoilla “perheväkivalta”, “woman and violence”, “lähisuhde-

väkivalta”, “women’s intimate partner violence” ja “violent woman”, mutta haku-

sanoilla löytyi tutkimuksia, joita olimme jo valinneet, sekä tutkimuksia, jotka eivät 

soveltuneet opinnäytetyöhömme. Suurin osa löytämistämme teoksista oli tehty 

niin, että nainen oli uhri, joten nämä teokset eivät sopineet meidän opinnäytetyö-

hömme.  

Haimme teoksia myös manuaalisesti Lappeenrannan tiedekirjastosta ja Tampe-

reen pääkirjasto Metsosta. Löysimme Lappeenrannan tiedekirjastosta muutamia 

teoksia kuten “Äidin kielletyt tunteet” - Väestöliitto, Yhteiskuntapolitiikka- lehden 

artikkelianalyysin “Äidit ja lapsiin kohdistuva väkivalta - kyselytutkimuksen tulos-

ten pohdintaa” (Peltonen, Ellonen, Pösö & Lucas 2014) ja THL: n opas 34 “Miten 

puutun lähisuhdeväkivaltaan?: esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö”. Näistä 

valitsimme opinnäytetyöhömme Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelianalyysin, 

josta löysimme alkuperäisen englanninkielisen version. Emme valinneet teosta 

Äidin kielletyt tunteet, koska teos käsitteli vain väsyneen äidin erilaisia ja moni-

http://www.ingentaconnect.com/content/springer/pa/2014/00000005/00000002/art00002
http://www.ingentaconnect.com/content/springer/pa/2014/00000005/00000002/art00002
http://www.ingentaconnect.com/content/springer/pa/2014/00000005/00000002/art00002
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muotoisia negatiivisia tunteita. Emme myöskään valinneet THL: n opasta opin-

näytetyöhömme, koska se käsitteli yleisesti lähisuhdeväkivaltaa. Teokset eivät 

vastanneet tutkimuskysymyksiimme. 

Löysimme Mattilan (2011) pro gradun “Lapsi perheväkivallan uhrina” lähdeluet-

telosta Ensi- ja turvakotiliiton raportin 10 “Vaiettu naiseus” (Törrönen 2009). Li-

säksi löysimme internetistä kirjan “Paljastettu intiimi: sukupuolistuneen väkivallan 

dynamiikkaa” (Näre ja Ronkainen 2008). Kävimme katsomassa ja lukemassa 

edellä mainittuja teoksia Tampereen pääkirjasto Metsossa. Valitsimme kirjasta 

“Paljastettu intiimi: sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa” Latun (2008) teke-

män artikkelin “Naisen tekemä väkivalta”, joka sopi opinnäytetyöhömme. Emme 

valinneet koko kirjaa, sillä se käsitteli asioita opinnäytetyömme aiheen vierestä. 

Valitsimme raportin “Vaiettu naiseus” (Törrönen 2009) kokonaisuudessaan, 

koska se käsitteli hyvin opinnäytetyöaihettamme.  

Lisäksi valitsimme työhömme Nykyrin (1998) teoksen “Naisen viha”. Teosta on 

käytetty monissa naisen tekemään väkivaltaan liittyvissä julkaisuissa kuten myös 

meidän valitsemissamme Kuirin (2014), Flinckin (2006), Hilliahon (2010), Latun 

(2008) sekä Flinckin ja Paavilaisen (2010) teoksissa. 

Lopulta valitsimme työhön 14 ilmaista julkaisua, jotka ovat matriisissa liitetiedos-

tona. (Liite1) 

4.3 Aineiston analysointi 

Analysoimme aineiston induktiivisella sisällönanalyysillä, jonka avulla luokitellaan 

tekstissä olevia ilmaisuja niiden teoreettisen merkityksen perusteella (Mayring 

2000 ja Kohlbacher 2006, Kylmän ja Juvakan 2007, 112- 113 mukaan). Ensin 

aineisto puretaan osiin, jonka jälkeen sisällöllisesti samankaltaiset alkuperäiset 

ilmaukset yhdistetään. Tämän jälkeen aineisto tiivistetään sellaiseksi, että se vas-

taa tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimuskysymyksiin. Tavoitteena on kuvata tut-

kittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa. (Kylmä ja Juvakka 2007, 113.) 

Aloitimme analyysin jakamalla valitsemamme aineiston kolmeen osaan ja luimme 

jokainen itsenäisesti oman osuutemme useaan kertaan. Kirjoitimme muistiin al-

kuperäiset ilmaukset, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Pelkistimme tämän 
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jälkeen alkuperäiset ilmaukset selkeämmiksi ilmaisuiksi, eli jätimme tutkimuk-

semme kannalta epäolennaiset asiat pois (Tuomi ja Sarajärvi 2003, 111). Tämän 

jälkeen yhdistimme eli klusteroimme jokaisen tutkimuskysymyksen samankaltai-

set ilmaisut alaluokiksi, jonka jälkeen annoimme niille kuvaavat nimet. Tässä vai-

heessa aineisto tiivistyy, sillä yksittäiset ilmaisut sisällytetään yleisemmiksi käsit-

teiksi. Tämän vaiheen jälkeen yhdistimme samankaltaiset alaluokat yläluokiksi eli 

abstrahoimme aineiston (Tuomi ja Sarajärvi 2003, 112-114).  

5 Tulokset 

Analysoitava aineisto sisälsi seitsemän pro gradua, kaksi väitöskirjaa, kolme tie-

teellistä artikkelia ja kaksi raporttia, joista neljä oli englanninkielistä ja kymmenen 

suomenkielistä. Suurin osa aineistosta oli yhdeksän vuotta vanhoja. (Liite 1). 

Olemme havainnollistaneet kuviolla (Kuvio 1) tiivistetysti saamamme tulokset.  

 

 

Kuvio 1. Analysoitavan aineiston tulokset 

Lähisuhdeväkivalta 
naisen tekemänä

Väkivallan syyt 
puolisoa kohtaan

- Mielenterveys ja 
päihdeongelmat

- Uhrikokemukset

- Kostonhalu

- Itsepuolustus

Väkivallan 
ilmenemismuodot 
puolisoa kohtaan

- Henkinen väkivalta

- Fyysinen väkivalta

Väkivallan syyt lasta 
kohtaan

- Naisen kuormittava 
elämäntilanne

- Naisen elämän historia

- Mielenterveysongelmat

Väkivallan 
ilmenemismuodot 

lasta kohtaan

- Henkinen väkivalta

- Fyysinen väkivalta
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5.1 Naisen tekemän lähisuhdeväkivallan syyt omaa puolisoa kohtaan 

Tässä kappaleessa käsittelemme syitä naisen väkivaltaisuudelle omaa puolisoa 

kohtaan. Tuloksissa ilmenee naisen mielenterveys- ja päihdeongelmia, uhrikoke-

muksia, kostonhalua sekä itsepuolustusta. 

Analysoidussa aineistossa tuli ilmi, että päihdeongelmat ovat yleisiä väkivaltai-

silla naisilla ja että naiset olivat usein päihteiden tai lääkkeiden vaikutuksen alai-

sina väkivaltatilanteissa (Stuart ym. 2006 ja Caetano ym. 2001, Caldwellin ym. 

2009, 4 mukaan; Gabora ym. 2007, 11, 14- 15; Henning 2003 ja Weizmann-He-

nelius 2004, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan; Hautanen 2010, 192; 

Flinck ja Paavilainen 2010, 194). Tällöin nainen menetti helpommin kontrollinsa 

ja saattoi käyttää tilanteessa väkivaltaa (Flinck ja Paavilainen 2010, 194). Työlli-

syyteen liittyvät ongelmat olivat myös yksi syy naisen väkivaltaiselle käyttäytymi-

selle (Gabora ym. 2007, 15; Magdol ym. 1997, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 

mukaan). Tästä johtuen naisilla oli myös taloudellisia ongelmia, jotka vaikuttivat 

heidän väkivaltaisuuteensa (Swan ja Snow 2002, 313; Gabora ym. 2007, 14). 

Erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat vaikuttavat naisen käytökseen, jolloin 

he voivat käyttäytyä myös väkivaltaisesti (Magdol ym. 1997 ja Smith-Acuna ym. 

2004, Gaboran ym. 2007, 3 mukaan; Magdol ym. 1997, Flinckin ja Paavilaisen 

2010, 189 mukaan; Helin-Tuominen 2006, 29). Flinckin ja Paavilaisen (2010, 

189) artikkelissa mainitaan muun muassa ahdistusoireet ja masennus, jotka liit-

tyvät naisen väkivaltaiseen käyttäytymiseen (Magdol ym. 1997). Lisäksi naisilla 

todetut erilaiset persoonallisuushäiriöt, kuten pakko-oireinen, huomionhakuinen 

ja epäsosiaalinen persoonallisuus, tulivat esille aineistossa liittyen väkivaltaisuu-

teen (Magdol ym. 1997 ja Smith-Acuna ym. 2004, Gaboran ym. 2007, 3 mukaan; 

Magdol ym. 1997, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan). 

Useissa tutkimuksissa tulee ilmi, että nainen on joutunut lapsuudessaan tai aikui-

suudessaan väkivallan uhriksi, mikä voi johtaa siihen, että nainen aikuisena käyt-

tää väkivaltaa omia läheisiään kohtaan (Babcock ym. 2003, Ehrensaft ym. 2003 

ja Swan 2006, Caldwellin ym. 2009, 4 mukaan; Lattu 2008, 176- 177; Törrönen 

2009, 63, 65, 66, 67; Flinck 2006, 21, 62, 93, 100, 103). Lattu (2008, 176) toteaa 

tutkimuksessaan, että naiset ovat joutuneet kokemaan hyväksikäyttöä, joka on 

alkanut osalla jo lapsuudessa. Lapsuuden traumat voivat aikuisuudessa tulla 
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esille esimerkiksi uudessa elämänvaiheessa tai epävarmassa arjessa (Törrönen 

2009, 66). Myös lapsuudessa koettu turvattomuus voi altistaa naisen käyttämään 

väkivaltaa aikuisena (Helin-Tuominen 2006, 56). Jotkut naiset ovat joutuneet lap-

sena raiskatuiksi tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi (Lattu 2008, 176). 

Flinck (2006, 93) kirjoittaa tutkimuksessaan, että väkivallalle altistavat väärä mo-

tiivi parisuhteelle, puolisoiden vieraantuminen toisistaan sekä valtataistelu. Täl-

löin rakkaus- ja kiintymyssuhde muuttuu ihmisarvoa loukkaavaksi ja vieraudeksi 

(Flinck 2006, 93). Flinckin (2006, 103) mukaan myös aikuisuudessa parisuhdetta 

voivat kuormittaa lapsuuden kiintymyssuhteiden ja sukupuoli-identiteetin kehityk-

sessä koetut häiriöt. Koska puolisot tuntevat toisensa hyvin ja ovat läheisiä kes-

kenään, heidän välillään vihan ilmaisu on vapaampaa verrattuna muihin ihmis-

suhteisiin (Schultz 1991, Nykyrin 1998, 100 mukaan). 

Naisen väkivaltakäyttäytyminen ilmenee tilanteissa, joissa nainen epäilee miehen 

olevan uskoton hänelle (Lattu 2008, 171; Flinck ja Paavilainen 2010, 195). Tällöin 

nainen käyttää väkivaltaa puolisoonsa, koska on mustasukkainen hänestä (Cald-

well ym. 2009, 3, 9, 11, 13; Lattu 2008, 174). Analysoidussa aineistossa oli yksit-

täinen maininta myöhemmin purkautuvasta aggressiivisesta kostosta miehen te-

kemän väkivaltateon tai naisen alistamisen jälkeen (Lattu 2008, 180). Jos naisen 

puolisolla on salaisuuksia tai puoliso ottaa taloudellisia riskejä, voi nainen käyt-

täytyä väkivaltaisesti (Flinck ja Paavilainen 2010, 195). 

Nainen valitsee keinoksi väkivallan, kun ei tiedä, mitä tehdä negatiivisten tuntei-

den kanssa pelottavissa ja ylivoimaisissa tilanteissa (Törrönen 2009, 101; Cald-

well ym. 2009, 2). Nainen ei pysty hallitsemaan vihaansa ja menettää itsehillin-

tänsä, mikä johtaa väkivaltatilanteeseen (Caldwell ym. 2009, 2, 3). Nainen ilmai-

see vihaansa rikkomalla puolisolleen tärkeitä tavaroita (Flinck 2006, 76). 

Naiset, jotka kokevat väkivaltaa parisuhteessaan, käyttävät väkivaltaa itsepuo-

lustuksena puolisonsa väkivallalle (Caldwell ym. 2009, 9; Gabora ym. 2007, 1-2, 

18; Lattu 2008, 179; Törrönen 2009, 34; Flinck 2006, 92). Naiset pitävät väkival-

lan käyttöä oikeutettuna, jos mies käyttää heihin väkivaltaa (Flinck 2006, 88; Tör-

rönen 2009, 34). Eighty-three percent of women indicated that self-defense was 

a motive for their aggression, and around two-thirds stated their aggression was 

motivated by jealousy. (Caldwell ym. 2009, 9). 
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5.2 Naisen tekemän lähisuhdeväkivallan muodot omaa puolisoa kohtaan 

Naisen tekemä lähisuhdeväkivalta omaa puolisoaan kohtaan voidaan karkeasti 

jakaa kahteen erilaiseen lähisuhdeväkivallan ilmenemismuotoon: henkiseen ja 

fyysiseen väkivaltaan.   

Naisen tekemä henkinen väkivalta puolisoa kohtaan voi ilmetä eri tavoin. Aineis-

tossa yleisimmin esille tullut väkivalta oli sanallista (Flinck 2006, 112, 24; Swan 

ja Snow 2002, 298; Sarantakos 2004, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan), 

joista yleisintä oli erilainen puolison uhkailu (Helin-Tuominen 2006, 50; Swan ja 

Snow 2002, 298-299; Sarantakos 2004, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mu-

kaan; Swan ja Snow 2003, Caldwellin ym. 2009, 3 mukaan). Naiset uhkasivat 

muun muassa eroavansa puolisostaan ja lapsen huoltajuuden menettämisellä 

(Helin-Tuominen 2006, 50; Sarantakos 2004, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 

mukaan), sekä väkivallan käytöllä (Swan ja Snow 2002, 298-299; Swan ja Snow 

2003, Caldwellin ym. 2009, 3 mukaan). Yhdessä teoksessa tuli ilmi myös itse-

murhalla uhkailu (Helin-Tuominen 2006, 50).  Uhkailemalla nainen pyrkii saa-

maan tahtonsa läpi (Swan ja Snow 2003, Caldwellin ym. 2009, 3 mukaan). Ta-

varoiden heittely on myös henkistä väkivaltaa, joka on yleistä naisille (Sorenson 

1996, Flinckin 2006, 24 mukaan; Helin-Tuominen 2006, 54; Swan ja Snow 2002, 

298-299; Sarantakos 2004, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan). Helin-

Tuomisen (2006, 49, 54) teoksessa tuli lisäksi ilmi naisen käyttävän myös talou-

dellista väkivaltaa puolisoonsa.  

Naisen fyysinen väkivalta puolisoa kohtaan esiintyy myös monessa eri muodossa 

eikä vain perinteisenä lyömisenä (Gabora ym. 2007, 17; Lattu 2008, 172; Law-

rence 2003 ja Sarantakos 2004, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan; So-

renson 1996, Flinckin 2006, 24 mukaan; Helin-Tuominen 2006, 54; Swan ja Snow 

2002, 298- 299, 310). Tutkimusten mukaan naiset käyttävät usein apunaan eri-

laisia aseita, joista käytetyimpiä ovat veitset ja puukot (Gabora ym. 2007, 17; 

Lattu 2008, 172; Lawrence 2003, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan). 

Muita käytettyjä aseita olivat muun muassa ampuma-aseet (Lattu 2008, 172; 

Lawrence 2003, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan), silitysraudat (Law-

rence 2003, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan) sekä tuhkakupit ja korko-
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kengät (Lattu 2008, 172). Naiset olivat väkivaltaisia puolisoa kohtaan myös käyt-

tämättä apuvälineitä. Tällaisista väkivallan muodoista yleisintä oli lyöminen (Sa-

rantakos 2004, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mukaan; Helin-Tuominen 2006, 

54; Lattu 2008, 172; Sorenson 1996, Flinckin 2006, 24 mukaan). Naiset myös 

purivat, potkivat, tönivät (Sarantakos 2004, Flinckin ja Paavilaisen 2010, 189 mu-

kaan) ja raapivat (Lattu 2008, 172) puolisoaan. Tutkimuksissa tuli ilmi naisten 

käyttävän myös seksuaalista väkivaltaa joissain määrin (Swan ja Snow 2002, 

310; Helin-Tuominen 2006, 49; Caldwell ym. 2009, 12; Gabora ym. 2007, 9). 

Tämä kuitenkin oli harvinaisempaa naisen tekemänä (Caldwell ym. 2009, 12; Ga-

bora ym. 2007, 9).  

5.3 Naisen tekemän lähisuhdeväkivallan syyt omaa lasta kohtaan 

Tässä kappaleessa käsittelemme syitä naisen väkivaltaisuudelle omaa lasta koh-

taan. Tuloksissa ilmenee naisen kuormittava elämäntilanne, joka voi johtua esi-

merkiksi yksinhuoltajuudesta tai väsymyksestä. Lisäksi naisen oma elämänhisto-

ria, mielenterveysongelmat sekä lapsen haasteellinen käytös voivat altistaa hä-

net väkivaltaiselle käyttäytymiselle. 

Useissa tutkimuksissa mainittiin äidin vaikean ja kuormittavan elämäntilanteen 

vaikuttavan siihen, että hän käyttäytyy väkivaltaisesti lastaan kohtaan. Media voi 

antaa vaikutelman, että väkivaltaan taipuvainen nainen on olosuhteiden uhri, ja 

sitä selitetään esimerkiksi taloudellisilla vaikeuksilla tai huoltajuuskiistoilla (Kuiri 

2014, 9). Sosiaalityöntekijät ovat kertoneet elämänhistorian, sosiaalisen tuen 

puuttumisen, yksinäisyyden, yksinhuoltajuuden, väsymyksen ja nuoren iän ole-

van asioita, jotka voivat altistaa äidin väkivaltaisuudelle (Kuiri 2014, 42). Myös 

Hilliaho (2010, 54) mainitsee väsymyksen, masennuksen ja työuupumuksen. Hil-

liaho kirjoittaa samassa tutkimuksessa, että väsymys näkyy etenkin pikkulapsi-

vaiheeseen liittyvässä hoitovastuussa, joka suurimmaksi osaksi jää äidille.  

Reenkola (2008) ja Keränen (2009) kirjoittavat tutkimuksessaan, että väkivaltai-

seen käyttäytymiseen pitäisi etsiä syitä hieman syvemmältä, eikä selittää niitä 

nykyisellä vaikealla elämäntilanteella (Kuiri 2014, 9). Taustalla on todettu muun 
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muassa haasteita omassa kasvuhistoriassa sekä puutteita omassa kasvukehi-

tyksessä, jolloin myös kasvatusongelmat saattavat siirtyä sukupolvelta toiselle 

(Kuiri 2014, 43- 44). 

Hilliaho (2010, 53) kirjoittaa, että väkivaltaa ylläpitävät muun muassa väsymys, 

mielenterveysongelmat, avun saamisen puutteet, äitien omat uhrikokemukset 

sekä hankalaksi koetut lapset. Kuirin (2014, 69) tutkimuksessa jokainen haasta-

teltava on kertonut väkivaltaiselle käyttäytymiselle syyksi sosiaalisen tai psyykki-

sen tekijän. Väsymys ei kuitenkaan ole aina selittävä tai altistava tekijä, sillä äiti 

voi käyttäytyä väkivaltaisesti, vaikka olisi levännyt (Törrönen 2009, 37).  

Nykyri (1998) kirjoittaa tutkimuksessaan murrosiän olevan aikaa, jolloin lapset 

etsivät omia rajojaan ja sen vuoksi koettelevat vanhempiensa hermoja. Useat 

murrosikäisten lasten äidit voivat miettiä, kuinka paljon lapselle voi antaa periksi. 

Murrosikäistä lasta ei tulisi enää kohdella pikkulapsena, jolloin lapsen ja vanhem-

man välille voi tulla hankauksia, sillä molemmilla on oma tahto. (Nykyri 1998, 130-

131). 

5.4 Naisen tekemän lähisuhdeväkivallan muodot omaa lasta kohtaan 

Äidistä yleensä ajatellaan, että hän kestää kaiken eikä suutu mistään. Äiti rakas-

taa lapsiaan ja pystyy kaikkeen. Hänen vastuullaan on lasten hyvinvointi ja tur-

vallisuus. (Törrönen 2009, 44.) Naisen tekemä lähisuhdeväkivalta omaa lasta 

kohtaan voidaan myös jakaa karkeasti kahteen erilaiseen lähisuhdeväkivallan il-

menemismuotoon: henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan.   

Henkiseksi väkivallaksi kutsutaan toimintaa, jossa lapsi jätetään kokonaan huo-

mioimatta siten, että lapsen teoilla ja saavutuksilla ei ole mitään arvoa, hänen 

mielipidettään ei kysytä eikä lapsella ole paikkaa omassa perheessään (Taskinen 

1993 ja Räsänen 2000, Mattilan 2011, 22 mukaan; Kuiri 2014, 40). Aineistossa 

tuli esille lapsen kielellinen loukkaaminen, esimerkiksi nimittely, halveksinta, pilk-

kaus, moittiminen ja nöyryyttäminen (Hilliaho 2010, 11; Kuiri 2014, 39; Taskinen 

1993 ja Räsänen 2000, Mattilan 2011, 21 mukaan). Lapsen eristäminen perheyh-

teisöstä (Oranen 2004, Hilliahon 2010, 11 mukaan; Kuiri 2014, 39) ja lapsen pe-

lottelu ja uhkailu ovat henkistä väkivaltaa (Mattila 2011, 21; Oranen 2004, Hil-

liahon 2010, 11 mukaan). Myös lapsen alistaminen on yksi henkisen väkivallan 
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muoto (Oranen 2004, Hilliahon 2010, 11 mukaan; Kuiri 2014, 40). Yksittäisissä 

maininnoissa äidin tekemistä lapseen kohdistuvista henkisen väkivallan muo-

doista löysimme hoivan, rakkauden ja huolenpidon puutteen (Räsänen 2000 ja 

Taskinen 1993, Mattilan 2011, 21 mukaan). Myös lapsen syrjintä, hyljeksintä, si-

tominen ja itsenäisyyden rajoittaminen nousivat esille (Räsänen 2000 ja Taskinen 

1993, Mattilan 2011, 22 mukaan).  

Paljon käytetty fyysisen väkivallan muoto oli tukistaminen (Lattu 2008,182; Hau-

tanen 2010, 83; Kuiri 2014, 38; Hilliaho 2010, 44; Sariola 1990, Mattilan 2011, 23 

mukaan). Läpsiminen kuvattiin monessa yhdeksi fyysisen väkivallan muodoksi 

(Hautanen 2010, 83; Peltonen ym. 2014, 1; Kuiri 2014, 38; Lattu 2008, 182). Lap-

seen kohdistuvan ravistelun kerrottiin myös olevan yksi väkivallan muodoista 

(Peltonen ym. 2014, 1; Hilliaho 2010, 50; Törrönen 2009, 67; Sariola 1990, Mat-

tilan 2011, 23 mukaan). Hilliahon (2010, 10) mukaan vauvaikäisten ravistelu on 

hengenvaarallista. Lapsen lyöminen (Hautanen 2010, 83; Peltonen ym. 2014, 1; 

Törrönen 2009, 67; Lattu 2008, 182), töniminen (Kuiri 2014, 39; Hilliaho 2010, 

50) ja potkiminen (Hautanen 2010, 83; Peltonen, ym. 2014, 1) ovat lapseen koh-

distuvia fyysisen väkivallan muotoja. Myös luunapin antaminen lapselle on fyy-

sistä väkivaltaa (Kuiri 2014, 39; Hilliaho 2010, 44). Hautasen (2010, 83) julkai-

suista löytyi maininta vitsan käytöstä lapseen. Laiminlyönti on myös yksi lapsiin 

kohdistuva väkivallan muoto (Räsänen 2000, Mattilan 2011, 15 mukaan; Flinck 

2006, 58). Yksittäisiä mainintoja löysimme kuristamisesta ja pään seinään lyömi-

sestä (Lattu 2008, 182). Lapsen jalan puristaminen, retuutus, muu kovakourainen 

kohtelu ja takapuolelle tai kasvoille läimäyttäminen mainittiin Hilliahon (2010, 11, 

44, 50, 67) tutkimuksessa. Lapselle annettava korvapölly tuli esille Kuirin (2014, 

39) teoksessa. 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli lisätä tietoutta lähisuhdeväkivallasta ja auttaa 

tunnistamaan naisen tekemää lähisuhdeväkivaltaa. Tämän opinnäytetyön tarkoi-

tuksena oli kuvata kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla, millaista lähisuhde-

väkivaltaa nainen käyttää omaa puolisoaan tai lastaan kohtaan, sekä etsiä syitä 
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naisen väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Saimme paljon vastauksia tutkimuskysy-

myksiimme vaikka aiheesta ei ole paljon puhuttu, mutta olisimme silti toivoneet 

enemmän. Saimme eniten vastauksia naisen tekemän lähisuhdeväkivallan syistä 

puolisoa kohtaan. Vähemmän vastauksia saimme naisen tekemän lähisuhdevä-

kivallan syistä omaa lasta kohtaan. Valitsemamme tutkimusmenetelmä oli meille 

sopiva, sillä pääsimme etenemään opinnäytetyössämme omalla aikataulul-

lamme.  

Tuloksia kirjoittaessamme yllätyimme, kuinka paljon naisen elämänhistorian trau-

mat ja kokemukset, kuten lapsuuden pahoinpitelykokemukset ja kasvatusongel-

mat, vaikuttavat hänen väkivaltaiseen käyttäytymiseensä. Myös se yllätti, että 

naiset käyttävät paljon erilaisia apuvälineitä väkivaltatilanteissa. Oletimme, että 

nainen käyttäisi enemmän henkistä kuin fyysistä väkivaltaa, mutta aineistos-

samme henkinen väkivalta ei korostunut sen enempää kuin fyysinen väkivalta. 

Käsitteitä kirjoittaessamme vastaamme tuli taloudellinen väkivalta, joka oli meille 

uutta. Taloudellisesta väkivallasta ei lopulta löytynyt tietoa kuin yhdestä valitse-

mastamme tutkimuksesta.  

Opinnäytetyöprosessimme edetessä teimme erilaisia muutoksia opinnäytetyö-

hömme. Alkuun meillä oli enemmän käsitteitä, kuten kemiallinen väkivalta, lapsen 

seksuaalinen hyväksikäyttö ja Munchausenin oireyhtymä, mutta jätimme kyseiset 

käsitteet pois, sillä aineistossamme ei juurikaan käsitelty näitä. Lisäksi olimme 

avanneet käsitteitä, kuten parisuhdeterrori, henkinen piina ja vainoaminen, mutta 

emme löytäneet edellä mainituista käsitteistä tutkimustietoa analysoitavasta ai-

neistostamme, joten jätimme ne pois lopullisesta opinnäytetyöstämme. Muu-

timme myös tutkimuskysymyksiä analysointivaiheessa. Alkuun meillä olivat yh-

distettyinä tutkimuskysymykset naisen tekemän lähisuhdeväkivallan syistä, mutta 

havaitsimme syiden olevan erilaisia omaa puolisoa ja lasta kohtaan. Tutkimusky-

symysten muuttaminen onkin tyypillistä laadullisessa tutkimuksessa. 

Opinnäytetyöprosessimme onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Etenimme opin-

näytetyössämme sujuvasti ja pysyimme laatimassamme aikataulussa. Analysoi-

tavaa aineistoa oli hankala löytää, sillä useimmat tutkimukset käsittelevät väki-

valtaa miehen tekemänä ja nainen on uhrina. Lopulta löysimme ahkeran etsinnän 
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jälkeen 14 opinnäytetyöhömme sopivaa lähdettä. Ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetöitä aiheesta on tehty paljon, mutta suurimmassa osassa nainen on uhri. Al-

kuun koimme analyysivaiheen haasteelliseksi, koska olimme osittain ymmärtä-

neet analyysin tekovaiheen väärin. Onnistuimme lopulta analysoimaan aineis-

tomme ohjattuna ja itsenäisesti työskentelemällä. Tuloksia kirjoittaessamme 

työnteko sujui hyvin ja saimme kirjoitettua aineistomme auki.  

Opimme opinnäytetyöprosessin aikana huolellisen lähdemerkintöjen kirjaamisen 

tärkeyden. Lähdekriittisyys osoittautui myös merkitykselliseksi. Jatkossa suhtau-

tumisemme erilaisiin julkaisuihin on kriittisempää kuin ennen. Tieteellisen kirjoit-

tamisen perusteet ovat hallinnassa opinnäytetyöprosessimme jälkeen. Koimme 

yhteistyön ja hyvän ryhmähenkemme kallisarvoiseksi, ja ilman sitä emme olisi 

voineet toteuttaa opinnäytetyötämme. Ryhmältämme löytyi puolin ja toisin jous-

tavuutta ajankäytön osalta, jolloin pääsimme kaikkiin aikataulullisiin tavoitteisiin, 

joita asetimme opinnäytetyöprosessin aikana.  

Opinnäytetyömme tuloksia voi hyödyntää oppimateriaalina sosiaali- ja terveys-

alan koulutuksissa ja työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja työnte-

kijät voivat lisätä omaa tietouttaan aiheesta.  

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyömme toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja käytimme 

paljon muiden tekemiä tutkimuksia ja lähteitä. Tästä syystä opinnäytetyössämme 

oli eettisesti tärkeää merkitä kaikki käytetyt lähteet tarkasti ja oikein, jolloin kun-

nioitamme alkuperäisen tekstin tekijää. Emme tarvinneet lupia, koska käytimme 

vain julkisia aineistoja kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessamme. 

Olemme lukeneet ja arvioineet huolellisesti analysoitavaa aineistoamme. Luotet-

tavuuden varmistamiseksi palasimme kerättyyn aineistoon monesti analysoinnin 

aikana. Kiinnitimme huomion erityisesti lähteiden tarkkaan ja huolelliseen rapor-

toimiseen. Emme lainanneet tai väärentäneet muiden tekemiä dokumentteja. 

Tutkimustulokset raportoimme rehellisesti ja luotettavasti. Emme muuttaneet tut-

kimustuloksia tai jättäneet kertomatta mitään. Tärkeää työssämme oli oma pa-

nostuksemme sekä se, kuinka kattavasti osasimme etsiä tietoa ja valita luotetta-

vimmat lähteet työhömme.  
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Mahdollisia riskejä opinnäytetyössämme oli, että arvioisimme tutkimuskirjallisuu-

den alkuperäisyyden ja luotettavuuden väärin emmekä perehtyisi tutkimuskirjalli-

suuteen tarpeeksi kattavasti tai ymmärtäisi oikein toisen tutkijan tulkintoja.  

Käytimme vain laadukkaita dokumentteja, jotka olivat luotettavista lähteistä. Läh-

dekritiikissä tärkeää oli muistaa tarkistaa lähteen aitous, riippumattomuus, alku-

peräisyys ja puolueettomuus (Mäkinen 2006, 128). Käytimme työssämme pää-

asiassa 2000-luvulla tehtyjä tutkimuksia, jotta käyttämämme tieto olisi mahdolli-

simman tuoretta ja paikkansa pitävää. Poikkeuksena on kuitenkin vuodelta 1998 

oleva lähde, jota oli käytetty monissa vastaan tulleissa suomenkielisissä naisen 

tekemää väkivaltaa käsittelevissä dokumenteissa. Raportoinnin ei myöskään tu-

lisi olla harhaanjohtavaa eikä puutteellista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 

28).  

Opinnäytetyötämme oli työstämässä kolme tekijää. Luotettavuutta lisäsi se, että 

olimme samaa mieltä aineistosta, sen analysoinnista ja tuotetuista tuloksista.  

6.2 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaiheina olisi mielenkiintoista tietää eroaako naisen väkivaltaisuus, 

kun puoliso on samaa sukupuolta, ja jos eroaa, niin millä tavalla. Lisäksi voisi 

tutkia, millaista naisen tekemä väkivalta on omia sisaruksia, omia vanhempia tai 

oman puolison perhettä kohtaan. Naisen tekemää väkivaltaa voisi tutkia myös 

haastattelemalla väkivaltaisia naisia. Haastateltavien löytäminen ja saaminen voi 

olla hankalaa, sillä aihe on erittäin arka. 

 

  



24 

Lähteet 

Aalto-yliopiston kirjasto 2014. Google Scholar ja SFX-linkitys Aalto-yliopistossa. 
http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/google_scholar/. Luettu 21.4.2015. 

Ellonen N., Kivivuori J. & Kääriäinen J. 2007. Lapset ja nuoret väkivallan uh-
reina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 64. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen tutkimustiedonantoja 80. Helsinki: Edita Prima Oy http://www.op-
tula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimustiedonantoja-sarja/yx-
kgnqLrT/TTA80_Ellonen_Kivivuori_Kaariainen_2007.pdf. Luettu 3.4.2015 

Flinck, A. 2006, Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana. Rikottu lem-
menmarja. 12. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Akateeminen väitös-
kirja. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67636/951-44-6709-4.pdf?se-
quence=1. Luettu 28.1.2015. 

Hermanson, E. 2012. Terveyskirjasto. Parisuhde- ja perheväkivalta. 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kot00208. Luettu 
10.4.2015. 

Hilliaho A. 2010. ”Olen väkivaltainen äiti, entä sinä?” Keskustelupalstoille kirjot-
taneiden äitien ajatuksia lapsiinsa kohdistamastaan väkivallasta. Jyväskylän yli-
opisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiaalityö. Pro gradu. 
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/han-
dle/123456789/25944/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201101251169.pdf?se-
quence=1. Luettu 4.4.2015 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. painos. Jy-
väskylä: Gummerus kirjapaino Oy.  

Honkatukia, P. 2009a. Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina. Teoksessa  Rikolli-
suustilanne 2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 247. 233-250. 
http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/rikollisuustilanne/ri-
kollisuustilanne2008/IYp7Cvapr/Rikollisuustilanne_2008_pieni_ei_liitteit_.pdf. 
Luettu 28.1.2015. 

Honkatukia, P. 2009b. Naisten ja tyttöjen rikollisuus. http://www.porttivapau-
teen.fi/tietoa/tietopankki/2459/naisten_ja_tyttojen_rikollisuus. Luettu 28.1.2015 

Humppi, S-M., 2008. Poliisin tietoon tullut lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta. 
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 75/2008. Tampere: Tampereen yliopisto-
paino. 18. https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/86933/Ra-
portti75_Humppi.pdf?sequence=1. Luettu 22.4.2015 

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen, S-M., Pietilä, A-M., Jääskeläinen, P. & 
Liikanen, E. 2013. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: eteneminen tutkimuskysymyk-
sestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25 (4), 291-301. 

Kivitie-Kallio S. & Tupola S. 2004. Ravistellun vauvan oireyhtymä. Duodecim 
120(19), 2306-12. http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/haku;jsessio-

http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/google_scholar/
http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimustiedonantoja-sarja/yxkgnqLrT/TTA80_Ellonen_Kivivuori_Kaariainen_2007.pdf%20Luettu%203.4.2015
http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimustiedonantoja-sarja/yxkgnqLrT/TTA80_Ellonen_Kivivuori_Kaariainen_2007.pdf%20Luettu%203.4.2015
http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimustiedonantoja-sarja/yxkgnqLrT/TTA80_Ellonen_Kivivuori_Kaariainen_2007.pdf%20Luettu%203.4.2015
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67636/951-44-6709-4.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67636/951-44-6709-4.pdf?sequence=1
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kot00208
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/25944/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201101251169.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/25944/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201101251169.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/25944/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201101251169.pdf?sequence=1
http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/rikollisuustilanne/rikollisuustilanne2008/IYp7Cvapr/Rikollisuustilanne_2008_pieni_ei_liitteit_.pdf
http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/rikollisuustilanne/rikollisuustilanne2008/IYp7Cvapr/Rikollisuustilanne_2008_pieni_ei_liitteit_.pdf
http://www.porttivapauteen.fi/tietoa/tietopankki/2459/naisten_ja_tyttojen_rikollisuus.%20Luettu%2028.1.2015
http://www.porttivapauteen.fi/tietoa/tietopankki/2459/naisten_ja_tyttojen_rikollisuus.%20Luettu%2028.1.2015
https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/86933/Raportti75_Humppi.pdf?sequence=1
https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/86933/Raportti75_Humppi.pdf?sequence=1
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/haku;jsessionid=0A97AD0309A3BEA98FE505AE0F054D93?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_lifecycle=0&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_frompage=uusinnumero&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo94542


25 

nid=0A97AD0309A3BEA98FE505AE0F054D93?p_p_id=Article_WAR_DL6_Ar-
ticleportlet&p_p_lifecycle=0&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_from-
page=uusinnumero&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArti-
cle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo94542. Luettu 3.4.2015 

Klemi, A. 2006. Henkinen väkivalta parisuhteessa. Kokemuksia henkisen väki-
vallan luonteesta ja satuttavuudesta. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden lai-
tos. Pro gradu-tutkielma. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/han-
dle/123456789/11210/URN_NBN_fi_jyu-200778.pdf?sequence=1. Luettu 
10.4.2015. 

Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita 
Prima Oy. 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. 

Lattu E. 2008. Naisten tekemä väkivalta. Sari Näre ja Suvi Ronkainen (toim.) 
Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa. Lapin yliopistokus-
tannus, 168- 192.  

Lehtimäki, S. 2008. Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen- 
yhteistyötä yli ammattirajojen. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro 
Gradu. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79544/gradu03271.pdf?se-
quence=1. Luettu 3.4.2015  

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Väkivalta perheessä. http://www.mll.fi/van-
hempainnetti/kipupisteita/perheen_kriisit_ja_muutokset/vakivalta_perheessa/. 
Luettu 11.4.2015. 

Mielenterveyden keskusliitto. Henkinen ja fyysinen väkivalta. http://mtkl.fi/tietoa-
mielenterveydesta/aikuisille/henkinen-ja-fyysinen-vakivalta/. Luettu 11.4.2015.  

Mäkinen, O. 2006. Tutkimusetiikan ABC. Vaajakoski: Tammi. 128. 

Paavilainen, E. & Flinck, A. 2008. Lasten kaltoinkohtelu tunnistaminen ja siihen 
puuttuminen. Hoitotyön suositus. http://www.hotus.fi/system/files/Lasten_kal-
toinkohtelun_tunnistaminen.pdf. Luettu 3.4.2015 

Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen 
tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopisto. Opetusjulkaisuja 
62. Julkisjohtaminen 4. http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-
3.pdf. Luettu 23.3.2015. 

THL 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapsen kaltoinkohtelu. 
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhe-
vakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde/lapsen. Luettu 3.4.2015 

THL 2015a. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lähisuhdeväkivalta. 
https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/sukupuolistunut-vaki-
valta/sukupuolistuneen-vakivallan-muotoja/lahisuhdevakivalta. Luettu 
23.4.2015. 

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/haku;jsessionid=0A97AD0309A3BEA98FE505AE0F054D93?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_lifecycle=0&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_frompage=uusinnumero&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo94542
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/haku;jsessionid=0A97AD0309A3BEA98FE505AE0F054D93?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_lifecycle=0&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_frompage=uusinnumero&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo94542
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/haku;jsessionid=0A97AD0309A3BEA98FE505AE0F054D93?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_lifecycle=0&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_frompage=uusinnumero&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo94542
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/haku;jsessionid=0A97AD0309A3BEA98FE505AE0F054D93?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_lifecycle=0&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_frompage=uusinnumero&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo94542
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/11210/URN_NBN_fi_jyu-200778.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/11210/URN_NBN_fi_jyu-200778.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79544/gradu03271.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79544/gradu03271.pdf?sequence=1
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/perheen_kriisit_ja_muutokset/vakivalta_perheessa/
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/perheen_kriisit_ja_muutokset/vakivalta_perheessa/
http://mtkl.fi/tietoa-mielenterveydesta/aikuisille/henkinen-ja-fyysinen-vakivalta/
http://mtkl.fi/tietoa-mielenterveydesta/aikuisille/henkinen-ja-fyysinen-vakivalta/
http://www.hotus.fi/system/files/Lasten_kaltoinkohtelun_tunnistaminen.pdf.%20Luettu%203.4.2015
http://www.hotus.fi/system/files/Lasten_kaltoinkohtelun_tunnistaminen.pdf.%20Luettu%203.4.2015
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde/lapsen.%20Luettu%203.4.2015
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde/lapsen.%20Luettu%203.4.2015
https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/sukupuolistunut-vakivalta/sukupuolistuneen-vakivallan-muotoja/lahisuhdevakivalta
https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/sukupuolistunut-vakivalta/sukupuolistuneen-vakivallan-muotoja/lahisuhdevakivalta


26 

THL 2015b. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Parisuhdeväkivalta. 
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhe-
vakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde/parisuhdevakivalta. Luettu 10.4.2015.  

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hel-
sinki: Tammi. 

Väestöliitto a. Fyysinen väkivalta. http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_pari-
suhteesta/parisuhdevakivalta/fyysinen-vakivalta/. Luettu 11.4.2015.  

Väestöliitto b. Henkinen väkivalta. http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_pa-
risuhteesta/parisuhdevakivalta/henkinen-vakivalta/. Luettu 10.4.2015. 

WHO 2002. Väkivalta ja terveys maailmassa – WHO:n raportti. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/6/9529608993_fin.pdf. Luettu 
21.4.2015. 

Aineistolähteet 

Caldwell, J., Swan, S., Allen, C., Sullivan, T. & Snow, D. 2009. Why I hit him: 
Women’s reasons for intimate partner violence. Journal of aggression, maltreat-
ment & trauma 18(7) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC2975361/pdf/nihms-244912.pdf. Luettu 28.11.2014. 

Flinck, A. 2006, Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana. Rikottu lem-
menmarja. 12. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Akateeminen väitös-
kirja. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67636/951-44-6709-4.pdf?se-
quence=1. Luettu 28.1.2015. 

Flinck, A. & Paavilainen, E. 2010. Naisten kokemuksia omasta väkivaltaisuu-
destaan parisuhteessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47(3). 187-200. 
http://ojs.tsv.fi/index.php/SA/article/view/3625/4172. Luettu 13.10.2014. 

Gabora, N., Stewart, L., Lilley K. & Allegri, N. 2007. A profile of female perpetra-
tors of intimate partner violence: Implications for treatment. Partner abuse 5(2), 
168-188. http://www.csc-scc.gc.ca/research/092/r175-eng.pdf.  Luettu 
15.1.2015. 

Hautanen, T. 2010. Väkivalta ja huoltoriidat. Tampereen yliopisto. Sosiaalitutki-
muksen laitos. Akateeminen väitöskirja. http://tampub.uta.fi/bitstream/han-
dle/10024/66642/978-951-44-8192-5.pdf. Luettu 13.10.2014. 

Helin- Tuominen, M. 2006. “SITÄ ON NIIN SIINÄ LIISTERISSÄ KII” Miesten ko-
kemuksia naisten tekemästä parisuhdeväkivallasta narratiivistesta näkökul-
masta. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Pro gadu. 
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/94083/gradu01495.pdf?se-
quence=1. Luettu 4.4.2015 

Hilliaho A. 2010. ”Olen väkivaltainen äiti, entä sinä?” Keskustelupalstoille kirjot-
taneiden äitien ajatuksia lapsiinsa kohdistamastaan väkivallasta.Jyväskylän yli-
opisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiaalityö. Pro Gradu. 

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde/parisuhdevakivalta
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde/parisuhdevakivalta
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhdevakivalta/fyysinen-vakivalta/
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhdevakivalta/fyysinen-vakivalta/
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhdevakivalta/henkinen-vakivalta/
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhdevakivalta/henkinen-vakivalta/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/6/9529608993_fin.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975361/pdf/nihms-244912.pdf.%20Luettu%2028.11.2014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975361/pdf/nihms-244912.pdf.%20Luettu%2028.11.2014
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67636/951-44-6709-4.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67636/951-44-6709-4.pdf?sequence=1
http://ojs.tsv.fi/index.php/SA/article/view/3625/4172
http://www.csc-scc.gc.ca/research/092/r175-eng.pdf
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66642/978-951-44-8192-5.pdf
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66642/978-951-44-8192-5.pdf
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/94083/gradu01495.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/94083/gradu01495.pdf?sequence=1


27 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/han-
dle/123456789/25944/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201101251169.pdf?se-
quence=1. Luettu 4.4.2015 

Kuiri, P. 2014. Kun äiti käyttää väkivaltaa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 
näkemyksiä. Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityö. Pro gradu-tutkielma. 
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/han-
dle/123456789/43462/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201405201766.pdf?se-
quence=1. Luettu 25.2.2015. 

Lattu E. 2008. Naisten tekemä väkivalta. Teoksessa Näre, S. & Ronkainen, S. 
(toim.) Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa. Lapin yli-
opistokustannus, 168- 192.  

Mattila, M. 2011. Lapsi perheväkivallan uhrina. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden 
tiedekunta. Maisteritutkielma. 15. http://www.doria.fi/bitstream/han-
dle/10024/73924/Mattila_Minna_gradu.pdf?sequence=3. Luettu 13.10.2014. 

Nykyri, T. 1998. Naisen viha. Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filoso-
fian laitos. SoPhi 24 julkaisusarja. https://jyx.jyu.fi/dspace/han-
dle/123456789/44457. Luettu 20.10.2014. 

Peltonen, K., Ellonen, N., Pösö, T. & Lucas, S. 2014. Mother’s self-reported vio-
lence toward their children: A multifaceted risk analysis. Child Abuse & Neglect 
38(12). 1923-1933. http://www.sciencedirect.com/science/arti-
cle/pii/S0145213414003494. Luettu 10.2.2015. 

Swan, S. & Snow, D. 2002. A typology of women’s use of violence in intimate 
relationships. Violence against women 8(3), 286-319. http://peo-
ple.cas.sc.edu/swansc/SwanSnow2002Atypologyofwomensuseofviolence.pdf. 
Luettu 24.11.2014. 

Törrönen H. 2009. Vaiettu naiseus. Ensi- ja turvakotiliiton raportti 10. Helsinki: 
Ensi- ja turvakotien liitto. 

  

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/25944/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201101251169.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/25944/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201101251169.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/25944/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201101251169.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43462/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201405201766.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43462/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201405201766.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43462/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201405201766.pdf?sequence=1
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/73924/Mattila_Minna_gradu.pdf?sequence=3
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/73924/Mattila_Minna_gradu.pdf?sequence=3
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44457
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44457
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213414003494
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213414003494
http://people.cas.sc.edu/swansc/SwanSnow2002Atypologyofwomensuseofviolence.pdf
http://people.cas.sc.edu/swansc/SwanSnow2002Atypologyofwomensuseofviolence.pdf


28 

Liitteet 

Liite 1. Matriisi. 

Kirjoit-
taja(t) ja 
vuosi 

Tutkimuksen 
kohde/tarkoitus 

Aineisto ja mene-
telmät 

Tulokset 

Caldwell, 
Swan, 
Allen, 
Sullivan 
& Snow 
2009, 
USA 

Tarkastella motii-
veja jotka johtavat 
naisen tekemään 
parisuhdeväkival-
taa puolisoaan 
kohtaan.  

412 haastattelua, 
määrällinen 

Useat motiivit ohjaavat 
naisen väkivaltaiseen 
käyttäytymiseen puoliso-
aan kohtaan. Tällaisia 
ovat mm. 
Negatiivisten tunteiden il-
maisu, itsepuolustus, 
kontrollointi, kateus ja ko-
vistelu. 

Flinck 
2006, 
Suomi 

Kuvata naisen ja 
miehen kokemuk-
sia parisuhdevä-
kivallasta, tuottaa 
parisuhdeväkival-
lan kokemusten 
merkityksiä ku-
vaava yleinen 
merkitysrakenne. 

Laadullinen, feno-
menologinen, 34 
haastattelua. 

Lapsuuden kiintymys-
suhteiden ja sukupuoli-
identiteetin häiriöt kuor-
mittavat aikuisena pari-
suhdetta.  Myös aikai-
sempi seksuaalinen hy-
väksikäyttö altistaa uu-
delle uhriutumiselle. Ai-
kaisemmat pettymykset 
ja väkivallan kokemukset 
altistavat väkivaltaiselle 
käyttäytymiselle. 

Flinck ja 
Paavilai-
nen 
2010, 
Suomi 

Kuvata naisen ko-
kemuksia omasta 
väkivaltaisuudes-
taan. 

Fenomenologinen, 
40 haastattelua. 

Naiset mieltävät vain fyy-
sisen väkivallan yhdeksi 
väkivallan muodoksi, jol-
loin voivat kieltää käyttä-
vänsä itse väkivaltaa. 
Naiset vähättelevät 
omaa kärsimystään ja 
tuntevat henkistä ylem-
myyttä miehensä rin-
nalla. Väkivallan kieltämi-
nen on myös kulttuuri-
sidonnainen asia. 
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Gabora, 
Stewart, 
Lilley & 
Allegri 
2007, 
Canada 

Tutkia parisuhde-
väkivaltaa teke-
vän naisen omi-
naisuuksia ja tut-
kia kontekstia, 
seurauksia ja mo-
tiiveja heidän vä-
kivallalle.  

Määrällinen, perus-
tuu poliisin 135 
asiakirjaan. 

Huomattava osa naisri-
kollisista on parisuhdevä-
kivallan tekijöitä. Suku-
puoliherkät ohjelmat 
jotka kohdentuu tähän 
ryhmään tulee olla tietoi-
sia ainutlaatuisista teki-
jöistä ja motiiveista jotka 
edistävät naisen väkival-
taa ja että ne voi myös 
tarvittaessa tarkastella 
naisen roolia 
väkivallassa. 

Hauta-
nen 
2010, 
Suomi 

Kuvata miten hy-
vinvointivaltion vi-
ranomaiset käsit-
televät perheväki-
valtaa. 

Teoreettinen tutki-
mus, perustuu 158 
huoltoriidan oikeu-
denkäyntiasiakir-
jaan. 

Näkyvin asia on riidat ja 
vaikea parisuhde. Jois-
sain tapauksissa lapsiin 
kohdistuva väkivalta lue-
taan kasvatusmenetel-
mäksi. Asiakirjoissa väki-
vallasta ei puhuta suo-
raan. Tuomareilla on asi-
oihin erilaisia näkökul-
mia. 

Helin-
Tuomi-
nen 
2006, 
Suomi 

Kuvata miesten 
kokemuksia hei-
hin kohdistu-
neesta parisuh-
deväkivallasta. 

4 haastattelua, laa-
dullinen. 

Miehet ovat kokeneet vä-
kivaltaa myös lapsina ja 
he pelkäävät tilanteita 
jossa joutuvat hylätyksi. 
Kukaan miehistä ei ole 
parisuhteessa kokenut 
hengellistä väkivaltaa. 
Naiset helposti mitätöivät 
miestä. 

Hilliaho 
2010, 
Suomi 

Kuvata väkivaltaa 
käyttävien äitien 
ajatuksia sekä 
syitä väkivaltai-
sille teoille. 

47 keskustelupals-
tan kirjoitusta, laa-
dullinen. 

Äitien väkivaltateot koh-
distuvat 2-3 vuotiaisiin 
lapsiin. Keinottomuus 
johti väkivaltatekoon jo-
kaisen aineiston äidin 
kohdalla 

Kuiri 
2014, 
Suomi 

Tavoitteena tar-
kastella äitien lap-
siinsa kohdista-
maa 
väkivaltaa il-
miönä. 

6 haastattelua, laa-
dullinen. 

Haastateltujen mukaan 
naisten lapsiinsa 
kohdistama väkivalta ei 
ole niin marginaalinen il-
miö kuin oletetaan ja he 
kuvasivat sitä vaietuksi ja 
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paheksutuksi ilmiöksi, jo-
hon siksi vaikea hakea ja 
saada apua. 

Lattu 
2008, 
Suomi 

Kuvata naisten 
tekemää fyysistä 
väkivaltaa. 

17 haastattelua, 16 
kirjettä, laadullinen. 

Naisen väkivaltaiselle 
käyttäytymiselle altistaa 
uskottomuusepäilyt, uhri-
kokemukset, itsepuolus-
tus sekä naisen turhautu-
minen riitatilanteissa. 

Mattila 
2011, 
Suomi 

Kuvata lapsiin 
kohdistuvaa väki-
valtaa. 

Kirjallisuuskatsaus. Lapsiin ja nuoriin kohdis-
tuvaa väkivaltaa on mo-
nenlaista. Lievään pa-
hoinpitelyyn syyllistyy 
useammin nainen kuin 
mies. Vakavaan väkival-
taan syyllistyy useammin 
mies. Äitien väkivaltai-
suus on lisääntynyt. 

Nykyri 
1998, 
Suomi 

Kuvata naisen ko-
kemuksia arkipäi-
vän vihasta. 

20 teemahaastatte-
lua, 5 teemakirjoi-
tusta, laadullinen. 

Naiset kertovat vihastu-
vansa helposti. Naiset 
myös kertovat välttä-
vänsä ristiriitatilanteiden 
selvittelyjä. Naiset käyt-
täytyvät äitinä ja puoli-
sona samanlaisin tavoin.  

Pelto-
nen, El-
lonen, 
Pösö & 
Lucas 
2014, 
Suomi 

Keskittyä kahteen 
havaintoon: Osa 
äideistä käyttää 
vakavaa fyysistä 
väkivaltaa las-
tensa kasvatuk-
sessa ja näitä äi-
tejä yhdistävät 
tietynlaiset väki-
valtaan ja van-
hemmuuteen liit-
tyvät kokemuk-
set.  

Määrällinen, perus-
tuu 2716 kyselyyn 
vastanneiden vas-
tauksiin. 

Ovatko juuri sosioekono-
miset tekijät niitä, jotka 
suomalaisten pienten 
lasten 
vanhempien joukossa 
nostavat lapsiin kohdistu-
van vakavan väkivallan 
käytön riskiä, vai ovatko 
muut perheeseen tai 
vanhemmuuteen liittyvät 
tekijät 
merkityksellisempiä. 
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Swan & 
Snow 
2002, 
USA 

Tutkia naisten vä-
kivaltaa suh-
teessa heidän 
puolison teke-
mään väkivaltaan 
heitä kohtaan.  

108 haastattelua, 
määrällinen 

Kaikki väkivaltaiset nai-
set eivät ole samanlaisia, 
ja väkivaltaiset naiset 
tarvitsisivat erilaista apua 
kuin uhrit. Tutkimus aut-
taa ymmärtämään nai-
sen väkivallan muotoja ja 
esittää että naisen 
väkivaltaa tulisi ymmär-
tää miesten väkivallan ja 
hyväksikäytön yhtey-
dessä.  

Törrönen 
2009, 
Suomi 

Kuvata väkival-
taisten naisten 
ammatillisen aut-
tamisen koke-
muksista ja me-
netelmistä. 

Kolmen yhdistyk-
sen työntekijöiden 
haastattelut 

Naisten väkivalta näkyy 
suhteessa lapsiin ja mie-
hiin, naisten väkivalta nä-
kyy itsetuhoisuutena.  

 

 
 

 


