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JOHDANTO 

 

Johdatus aihepiiriin 

 

sinä 

et voi lyödä 

minua 

 

Ennen kuin kätesi 

on perillä minussa ja osuu 

tiedän jo: 

tämä ei kohtaa meitä 

rakkauden puutteen 

vaan rakkauden epätoivon tähden 

 

silti 

sitä on vaikea käsittää 

sitä on mahdotonta 

unohtaa 

 

Märta Tikkanen (1978) 

   

Väkivallan tapahtuminen kotona, katseilta piilossa ja suljettujen ovien takana, on erittäin vai-

kea kokemus, mikä jättää jälkeensä joskus ruumiilliset, mutta lähes aina henkiset jäljet. Ko-

tona tapahtuvasta, oman läheisen tekemästä väkivallasta voi olla erittäin vaikea puhua ja avun 

hakeminen voi tuntua vaikealta, jopa mahdottomalta. Ilmiön tabumaisuus leikkaa läpi histo-

rian, ja puolisoiden väkivaltateot ovat jääneet helposti suljettujen ovien taakse psykologisten 

ja sosiaalisten syiden takia.1 Ulkopuolisen voi olla myös vaikea tunnistaa tällaista väkivallan 

muotoa, joka tapahtuu katseilta piilossa ja julkiselta salassa. Väkivallan tunnistamisen lisäksi 

sen tunnustaminen on ongelmallista. Esimerkiksi intiimissä suhteessa tapahtuva väkivalta 

saattaa täyttää yleisesti hyväksytyt väkivallan merkit ja muussa kontekstissa se tunnistettaisiin 

                                                 
1 Lidman 2015, 135. 
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ja tuomittaisiin, mutta esimerkiksi parisuhteissa tapahtuessaan se saatettaan lokeroida pari-

suhteen ”vuorovaikutusproblematiikaksi”.2  

Yksi lähisuhdeväkivallan3 avunhakemisen väylistä ovat turvakodit. Tässä työssä tutkin Oulun 

turvakodin asiakkaita ja heidän kohtaamansa väkivallan luonnetta ja moninaisuutta. Työssäni 

vastaan kysymyksiin siitä, keitä turvakodin asiakkaat olivat, minkälaista väkivaltaa he olivat 

kohdanneet ja miten tämä kuva väkivallasta sopii muihin kuvauksiin väkivallan luonteesta ja 

yleisyydestä. Lisäksi tutkin sitä, miten turvakodin työntekijät ovat suhtautuneet asiakkaisiin ja 

heidän väkivaltakokemuksiinsa vuosien 1979—1999 välisenä aikana. 

Turvakodin kautta lähisuhdeväkivallan uhri4 voi hakea apua tilanteeseensa ja päästä pois vä-

kivallan keskeltä. Tutkimalla turvakoteja ja niiden asiakkaita saadaan tietoa ongelmasta, joka 

edelleen esittäytyy vaikeana, vaiettuna ja häpeällisenä. Tutkimalla Oulun turvakodin asiak-

kaita, jotka ovat hakeneet apua väkivaltaiseen suhteeseen, saadaan tietoa yhdestä lähisuhde-

väkivallan osasta ja sen lähihistoriasta. Tätä ilmiötä voidaan tutkia pitkän historiallisen jatku-

mon tuloksena, missä nykyinen ongelma rakentuu mutkikkaalle ja monisyiselle historialliselle 

perustalle, johon kytkeytyvät erilaiset asenteelliset ja kulttuuriset kontekstit.5 Vallitsevan vä-

kivaltakulttuurin muuttaminen vaatii sen historian tuntemusta sekä osittain piiloisiksi jäävien 

asenteiden ja käsitysten tunnistamista, mikä on tulevaisuudessa erittäin tärkeää väkivallan eh-

käisemiseksi. Tämän takia on olennaista tutkia vakavaa lähisuhdeväkivaltaa kohdanneita hen-

kilöitä sekä ilmiöön kietoutuvia asenteita ja konventioita.         

  

Tutkimustilanne 

 

Työni kiinnittyy aiheen moninaisuuden johdosta tutkimuskirjallisuudessa moniin eri tutki-

musaloihin, sillä työn keskiössä olevaa väkivaltaa on tutkittu laajasti ja eri tieteenalojen näkö-

kulmista. Keskeisimmin työni nivoutuu historian- ja naistutkimuksen piirissä tehtyyn väki-

vallantutkimukseen, lapsia käsittelevästä näkökulmasta tehtyyn (perhe)väkivaltatutkimukseen 

sekä turvakoteja käsittelevään tutkimukseen.  

                                                 
2 Husso 2003, 45. 
3 Määrittelen käsitteen luvussa Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet. 
4 Jatkossa, kun puhun tekijästä ja uhrista, viittaan niillä lähisuhdeväkivallan tekijään ja uhriin. 
5 Lidman 2015.  
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Suomessa väkivallan tutkimuksella on ollut oma paikkansa ja tilansa historiantutkimuksessa. 

Esimerkkejä näistä tutkimuksista ovat Olli Matikaisen,6 Juha Rajalan7 teokset. Näissä teok-

sissa käsitellään lähinnä miesten välistä ruumiillista väkivaltaa, jota esiintyy julkisilla paikoilla. 

Yksityisillä paikoilla, kuten kotona tapahtuvaa väkivaltaa on tutkittu suomalaisessa historian-

tutkimuksessa vain vähän. Myöskään suomalaisessa perhe-, nais- tai sukupuolihistoriassa ei 

ole juurikaan käsitelty väkivaltaa.8 Aihetta ovat sivunneet väitöskirjoissaan Pirjo Markkola9 ja 

Kai Häggman10. Uudempi aihetta sivuava tutkimus on Hanna Kietäväinen-Sirénin11
 väitös-

kirja. Jari Eilolalla12 on käynnissä tutkimushankkeet Kurinpitoa vai väkivaltaa? Suhtautuminen pat-

riarkaalisen vallan väärinkäyttöön modernisaation ajan Suomessa (1750—1880) ja Häpeällisen epäso-

puisa perhe-elämä: suomalainen perheväkivalta 1890—1930 (2010—2018), jotka käsittelevät ai-

hetta, mutta julkaisuja hankkeen tiimoilta ei ole vielä tullut. 

Ulla Aatsingin ja Johanna Valeniuksen toimittama artikkeliteos Ruumiita ja mustelmia: näkökul-

mia väkivallan historiaan (2004) ja siitä Raija-Leena Punamäen artikkeli Siirtyykö trauma sukupol-

velta toiselle? Mielenterveys ja perhesuhteet väkivallan uhrien perheissä sekä Hannele Forsbergin artik-

keli Havaita, nimetä, uudelleen määrittää, vaieta ― lapsia koskettavan kotiväkivallan kategorisoinnista 

ovat työlleni tärkeitä, koska historiantutkimusta työni aiheesta tai sitä sivuavaa historiantut-

kimusta on tehty vähän. Punamäen artikkeli keskittyy tarkastelemaan väkivallan aiheuttamaa 

traumaa ja sen ylisukupolvisuutta ja Forsbergin artikkeli keskittyy lähisuhdeväkivallan viite-

kehyksessä lapsiin ja oma työni kiinnittyy näihin molempiin aiheisiin. Hyödynnän artikkeleita 

työni kolmannessa pääluvussa.    

Suomessa uusin ja kattavin historian näkökulmasta tehty teos aiheesta on Satu Lidmanin Vä-

kivaltakulttuurin perintö: sukupuoli, asenteet ja historia, joka käsittelee miehen naiseen kohdistamaa 

väkivaltaa historiallisesta ja oikeustieteellisestä näkökulmasta. Lidmanin teos on erittäin kes-

keinen oman työni kannalta, sillä sen avulla saan sidottua omaa lähihistoriaan kuuluvaa aihet-

tani osaksi pitkiä historiallisia jatkumoita. Teoksessa tarkastellaan väkivaltaa ja sukupuolta 

1500-luvulta lähtien. Oleellinen käsitteellinen lähtökohta Lidmanin tutkimukselle on väkival-

lan sukupuolittuminen, jonka hän toteaa olevan sitä,  

                                                 
6 Matikainen 1995; Matikainen 2002. 
7 Rajala 2004. 
8 Lidman 2015, 19.  
9 Markkola 1994. 
10 Häggman 1994. 
11 Kietäväinen-Sirén 2015. 
12 Eilola 2010—2018. 
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että tekijän ja uhrin sukupuolella on erityinen merkitys väkivallan syntymisessä ja koke-

misessa sekä käytettävissä väkivallan muodoissa.13 

Lidmanin teos on osoitus siitä, että lähisuhdeväkivallan historian tutkimuksessa tulee huomi-

oida muun väkivaltatutkimuksen tulokset ja teoreettiset lähtökohdat. Historiantutkimuksessa 

niiden sitominen ajalliseen ja kulttuurilliseen kontekstiin on erityisen tärkeää. Lidmanin teos 

tulee toimimaan keskeisenä keskustelukumppanina työssäni. 

Suomalainen kotona tapahtuvan väkivallan ja parisuhdeväkivallan tutkimusperinne lähti nou-

suun 1990-luvun puolessa välissä. 1970- ja 1980-luvuilla oli kyllä julkaistu aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta, mutta vain vähän. Parisuhdeväkivaltaa on tutkittu pääasiassa naistutkimuksen 

piirissä naisiin kohdistuvana väkivaltana, jonka lähtökohtana ovat feministisen, sukupuolit-

tuneen parisuhdeväkivallan tutkimuksen näkökulmat. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun 

alussa suomalaiseen tutkimukseen syntyi uusia lähestymistapoja, kun varhaisempiin feminis-

tisen väkivaltatutkimuksen konventioihin yhdistettiin uudempia feministisiä teoreettisia kes-

kusteluja.14   

Naisten kokemaa väkivaltaa on kartoitettu kysely- ja haastattelututkimusten avulla. Kansain-

välisesti ensimmäinen ainoastaan naisten väkivaltakokemuksia selvittänyt survey- eli kysely-

tutkimus tehtiin Kanadassa vuonna 1993. Vastaavanlaisia tutkimuksia tehtiin sittemmin 

muun muassa Australiassa, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvalloissa.15 Suomessa ensimmäinen 

survey-tutkimus oli Markku Heiskasen ja Minna Piispan tutkimus Usko, toivo, hakkaus16 

(1997). Usko, toivo, hakkaus on raportointi syksyllä 1997 tehdystä kyselystä, johon vastasi lähes 

viisi tuhatta 18—74 vuotiasta naista. Kaiken kaikkiaan Suomessa on tehty seitsemän tämän 

tyyppistä valtakunnallista uhritutkimusta vuosina 1980—200917. Vertaan työssäni Heiskasen 

ja Piispan tuloksia ruotsalaiseen Eva Lundgrenin, Gun Heimerin, Jenny Westerstandin ja 

Anne-Marie Kalliokosken kyselytutkimukseen Slagen dam: mäns våld mot kvinnor i jämställda Sve-

rige: en omfrångsundersökning (2001) ja tarkastelen omaa aineistoani suhteessa niihin.   

Reino Sirén ja Päivi Hokatukia ovat toimittaneet kyselytutkimuksien tuloksista yleiskatsauk-

sen tekevän Suomalaiset väkivallan uhreina: tuloksia 1980—2003 kansallisista uhrihaastattelututki-

muksista (2005) ja Reino Sirén, Mikko Aaltonen ja Juha Kääriäinen ovat koonneet uhritutki-

musten tulokset yhteen tiedonantoon Suomalaisten väkivaltakokemukset 1980—2009: Kansallisen 

                                                 
13 Lidman 2015, 18—19. 
14 Keskinen 2005, 15. 
15 Heiskanen & Piispa 1998, 1.  
16 Jatkossa viittaan tähän myös käyttäen muotoilua vuoden 1997 kyselytutkimus. 
17 Kansalliset uhritutkimukset ovat vuosilta 1980, 1988, 1993, 1997, 2003, 2006 ja 2009. 
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uhritutkimuksen tuloksia (2010). Tulen vertaamaan omia tuloksiani kansallisten uhrikyselyiden 

tuloksiin, sillä nämä tutkimukset toimivat hyvinä verrokkeina, sillä tutkimus sijoittuu ajalli-

sesti suurimmaksi osaksi oman tutkimusjaksoni ajalle. Vertaamalla tuloksiani laajan kysely-

tutkimuksen tuloksiin saan perspektiiviä omaan aineistooni, jolloin pystyn pohtimaan ja kar-

toittamaan sen tulosten erityisyyttä.      

Suomessa naistutkimuksen piirissä tehtyjä keskeisiä tutkimuksia ovat Minna Lahden teos Do-

mesticated violence: the power of ordinary in everyday Finland (2001), jossa naisten kokemaa väkivaltaa 

tarkastellaan arjessa ja siinä nostetaan esille kodin väkivallan tavallisuus. Marita Husson väi-

töskirja Parisuhdeväkivalta: Lyötyjen aika ja tila (2003) esittää pysäyttävällä tavalla väkivaltaisessa 

parisuhteessa eläneiden naisten tarinoita. Tutkimuksessaan hän pohtii muun muassa väkival-

lan luonnetta sekä vallitsevia konventioita ja parisuhdeväkivallan selitysmalleja, jotka osaltaan 

mahdollistavat väkivallan jatkumisen. Minna Piispan väitöskirja Parisuhde ja väkivalta: Nuorten 

naisten kokeman parisuhdeväkivallan määrittely surveytutkimuksessa (2004) fokusoituu tarkastele-

maan erityisesti nuoria naisia ja heidän väkivaltakokemuksiaan sekä keskittyy tarkastelemaan 

aineiston metodologisia valintoja ja niiden vaikutuksia tutkimustuloksiin.  

2000-luvun puolenvälin jälkeisiä merkittäviä tutkimuksia ovat Suvi Keskisen väitöskirja Per-

heammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat: sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt (2005) sekä Sari 

Näreen ja Suvi Ronkaisen toimittama teos Paljastettu intiimi: sukupuolistuneen väkivallan dyna-

miikka (2008). Suvi Keskisen tutkimus keskittyy erityisesti tarkastelemaan väkivallasta synny-

tettyjä käsityksiä sekä siinä ja siitä käytettyjä diskursseja. Sari Näreen ja Suvi Ronkaisen toi-

mittama teos puolestaan käsittelee sukupuolittunutta väkivaltaa laajasti, huomioiden väkival-

taan liittyvä intiimiys sekä väkivallan haavoittavuus. Naistutkimuksessa tehdyt tutkimukset 

ovat keskeisiä omalle tutkimukselleni, sillä niiden kautta saan avattua lähisuhdeväkivallan eri-

tyistä dynamiikkaa ja saan niistä tärkeää tukea omalle aineistolleni.   

Erilaisen näkökulman naistutkimuksessa ottanut Emmi Lattu tutkii naisten harjoittamaa vä-

kivaltaa. Hänen artikkelinsa Naisten tekemä väkivalta (2008) ja hänen saman niminen väitöskir-

jansa (2016) käsittelevät naisten harjoittamaa ruumiillista väkivaltaa. Lattu keskittyy naisten 

parisuhteessa harjoittamaan väkivaltaan sekä naisten omiin lapsiinsa kohdistamaan väkival-

taan. Lattu edustaa vielä marginaalista tutkimusta, sillä naisten tekemää (ruumiillista) väkival-

taa on tutkittu erittäin vähän. Naisia, jotka ovat tehneet henkirikoksen, on tutkittu lähinnä 
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psykiatrisesta näkökulmasta.18 Latun tutkimus on keskeistä työlleni erityisesti osuudessa, jossa 

käsittelen turvakodissa olleita lapsia.  

Oikeustieteellisestä näkökulmasta tutkimusta on tehnyt Anu Pylkkänen teoksessaan Trapped 

in Equality. Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law (2009) ja Riikka Kotanen 

väistöskirjassaan Näkymätön näkökulmaksi: parisuhdeväkivallan uhrit ja oikeudellisen sääntelyn muu-

tos Suomessa (2013). Oikeustieteellisestä näkökulmasta tehdyt tutkimukset auttavat oman tut-

kimukseni kontekstointia ajalliseen ja asenteelliseen muutokseen.      

Osassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkivista teoksista sivutaan myös lapsia, mutta omalle 

työlleni keskeisimpiä lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimuksia on Heikki Sariolan tutkimus 

Lasten väkivalta- ja seksuaalikokemukset (1990). Tutkimuksellaan Sariola pyrki muodostamaan 

mahdollisemman laajan ja täsmällisen kuvan lasten kokeman väkivallan ja seksuaalisen hy-

väksikäytön yleisyydestä Suomessa. Tämä tutkimus tarjoaa hyvän vertailukohdan omalle työl-

leni ja auttaa kontekstoimaan havaitsemaani lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa laajemmin koko 

Suomessa vallinneeseen tilanteeseen. Sariola on kirjoittanut myös Kuritusväkivaltaa koskevat 

asenteet ja lapsiin kohdistuvan väkivallan kehitystrendejä Suomessa: Lastensuojelun Keskusliiton Talous-

tutkimuksella teettämän kyselyn tulokset (2012), josta saan tärkeää tietoa tutkimusjaksoni loppu-

aikana vallinneista aiheeseen liittyvistä asenteista. Omalle työlleni keskeinen tutkimus on 

myös Riitta Leskisen ”Kuka kuulisi minua”: perheväkivalta lapsen silmin (1982), jossa hän on tut-

kinut ja haastatellut Helsingin ja Turun turvakodeissa olleita lapsia.     

Tietoa turvakodin työntekijöistä antaa Tiina Suopajärven pro gradu –tutkielma Parisuhdeväki-

valta ja suomalainen turvakotityö vuonna 2000. Oulun ja Pietarsaaren turvakotityöntekijöiden arkiteoreet-

tiset selitysmallit parisuhdeväkivallasta ja niiden vaikutukset turvakodin toiminnan malleihin (2001). Ou-

lun ensi- ja turvakodin nykyisten avopalveluiden johtajan Riitta Pohjoisvirran ammattikor-

keakoulun opinnäytetyö Turvakodin naisten näkökulma turvakotitoiminnan kehittämiseen (1996) on 

oman tutkimukseni kannalta merkittävä, sillä siinä on käytetty aineistona avointa teemahaas-

tattelua, johon osallistui kuusi turvakodissa talvella 1995 ollutta asiakasta. Terhi Laine on 

tutkinut turvakotityötä väitöskirjassaan Turvakotityön käytännöt: asiantuntijuus ja sukupuolen mer-

kitykset (2005). 

Työlleni keskeisiä teoksia ovat myös Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemat tutkimukset ja 

arviointiraportit kehityshankkeista. Leo Nyqvistin tutkimus Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus 

                                                 
18 Ks. Putkonen, Hanna 2003: Homicidal Women in Finland 1982—1992;  Weizmann-Helenius, Gitta (2004): 
Violent Female Perpetrators in Finland. Personality and Life Events. 
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ja muutos (2001) on erittäin keskeinen työlleni, sillä tutkimus on tehty myös turvakodin asiak-

kaista ja siinä pohditaan sekä lähisuhdevälivaltaa että turvakodin kautta siihen tehtyä väliin-

tuloa asiakkaan näkökulmasta. Auli Ojurin toimittama Hukasta kukkaan: naisen tie väkivallasta 

selviytymiseen (2001) on raportti Kriisistä selviytymiseen –projektista, jossa keskityttiin kehittä-

mään turvakotien kriisivaiheen jälkeistä työskentelyä. Raportti on työlleni erittäin hyödylli-

nen, sillä siinä kuvataan useita erilaisia työskentelytapoja, joiden mukaan turvakodeissa on 

oman tutkimusjaksoni loppupuolella työskennelty. Ensi- ja turvakotien liiton Lapsen aika ni-

misestä hankkeen tiimoilta on julkaistu Hannele Forsbergin Lapsen näkökulmaa tavoittamassa: 

arviointitutkimus turvakotien lapsikeskeisyyttä kehittävästä projektista (2000) ja Mikko Orasen toi-

mittama Perheväkivallan varjossa: raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä (2001). Nämä kuvaavat 

turvakodeissa tapahtunutta työskentelyn muutosta sekä lasten näkymistä ja huomioimista 

tässä työskentelyssä.         

Oulun ensi- ja turvakodista ei ole tehty muuta tieteellistä tutkimusta kuin Elina Alangon pro 

gradu –tutkielma Ihminen auta ihmistä. Oulun Ensi- ja turvakoti 1945—1998. Tutkielmassaan 

hän selvittää Oulun ensi- ja turvakoti yhdistyksen vaiheita ja historiaa. Ensi- ja turvakodeista 

kirjoitettuja historiikkeja ovat Aira Heinäsen Ensikodin kasvutarina 1942—2002: Helsingin ensi-

koti 60 vuotta (2002), Ulla-Riitta Polson ”Lapsen vuoksi”: Vuoksenlaakson ensi- ja turvakotiyhdis-

tyksen historiikki 1948—1998 (1998) ja Tarjosimme elämää: Oulun ensi- ja turvakoti ry 1945—1990 

(1990). Turvakotien lisäksi on tutkittu ensikoteja, joista erityisesti sosiologian ja psykologian 

tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan ensikotien äitejä.  

Aiheeni sivuaa myös historiantutkimuksen uutta suuntausta, tunteiden historiaa, joten työl-

leni ovat keskeisiä myös muutamat tälle tutkimusalalle sijoittuvat tutkimukset, kuten Lidma-

nin teos Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä (2011) sekä Ronkaisen artikkeli Subjektius, 

häpeä ja syyllisyys parisuhdeväkivallan elementteinä (1999), jotka käsittelevät häpeän ja syyllisyyden 

tunteita. Näiden avulla saan tukea omalle aineistolleni, mikä auttaa minua kartoittamaan sekä 

sen, millaisia tunteita aineistossani esiintyy että, millaisia tunteita käsittelemääni ilmiöön 

yleensä liittyy.   

 

Tutkimustehtävä, keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat 

 

Tässä työssä tutkin Oulun ensi- ja turvakodin turvakotiasiakkaita vuosina 1979—1999. Tut-

kimukseni aikarajaus määräytyy siten, että koska vuosi 1979 on ollut turvakodin ensimmäinen 
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toimintavuosi, tutkimukseni alkaa siitä. Tutkimukseni päättyy vuoteen 1999, jolloin tutki-

musajaksi muodostuu kahdenkymmenen vuoden jakso, jonka aikana pystyn tarkastelemaan 

suuren aineisto määränpuitteissa turvakodissa tapahtunutta kehitystä. Tutkimuskysymykseni 

ovat: 

 Millaisia olivat ihmiset, jotka hakivat apua turvakodista väkivaltaiseen parisuhtee-

seensa? 

o Millainen on turvakotiasiakkaiden ikä- ja sukupuolijakauma? 

o Millaisessa elämäntilanteessa apua hakeneet asiakkaat olivat? 

o Millainen on päihteiden osuus asiakkaiden parisuhdeväkivaltakokemuksissa? 

 Millaista väkivaltaa asiakkaiden kuvattiin kokeneen? 

o Miten ja millaiseksi väkivalta on turvakodissa ymmärretty? 

o Millaisia väkivallan muotoja aineistossa kuvataan? 

o Millainen on väkivallan dynamiikka ja toistuvuus? 

 Miten lapset nousevat esille turvakodin ja lähisuhdeväkivallan viitekehyksestä? 

o Millaista väkivaltaa asiakkaiden lapsien kuvattiin kohdanneet? 

 Millaiset asenteet lähisuhdeväkivaltaan kietoutuivat? 

Tarkastellessani sitä, millaisia turvakodista apua hakeneet ihmiset olivat, tulen samalla pohti-

maan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, millaista tietoa asiakkaista on tuotettu ja miten 

asiakkaan itse ovat tilanteestaan kertoneet. Läpi työn tarkastelen, millaiset asenteet ja käsityk-

set lähisuhdeväkivaltaan ovat kytkeytyneet ja miten ne mahdollisesti näkyvät asiakaslomak-

keissa. Lisäksi havainnoin millaisia muutoksia tutkimusajan sisällä aineistossani tapahtuu, ku-

ten väkivallan kuvauksessa ja turvakodin työskentelytavoissa. Läpi työn tulen myös pohti-

maan aineistonani toimivan asiakaslomakkeen konstruktiota ja kysymyksiä sekä sitä, miten 

ne ovat vaikuttaneet tuotetun tiedon muodostamiseen.    

Lähestyn aihetta historiantutkimuksen lähtökohdista tarkastelemalla tutkimusaineistoani em-

piirisesti ja sitomalla aiheeni ja tutkimustulokseni mahdollisimman tiiviisti historialliseen ja 

kulttuuriseen kontekstiin. Tutkimusaiheeni ollessa kuitenkin hyvin moni- ja poikkitieteellinen 

joudun kiinnittämään erityisen paljon huomiota muiden tieteenalojen aihetta koskeviin kon-

ventioihin, paradigmoihin ja tutkimustuloksiin. Tulen myös vertaamaan omia tuloksiani esi-

merkiksi kansallisten uhritutkimusten tuloksiin.   
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Väkivallan määrittelylle on useita eri tapoja, ja sen yksiselitteinen määrittäminen on vaikeaa, 

sillä se on aina sidoksissa aikaan, paikkaan, kulttuuriin ja uskontoon. Lisäksi väkivallan oi-

keuttamiseen liittyvät perinteiset käsitykset miehen ja naisen rooleista. 1900-luvun jälkipuo-

liskolta alkaen väkivalta on nähty ennen kaikkea ihmisoikeuskysymyksenä, mutta enenevässä 

määrin myös kansanterveydellisenä ongelmana.19 Maailman terveysjärjestö (World Health Or-

ganization, jatkossa WHO) on määritellyt väkivallan seuraavasti: 

väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka koh-

distuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai 

joka voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymi-

seen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen. 

”Vallan” sisällyttäminen määritelmään ”fyysisen voimankäytön” ohella laajentaa väkival-

taisen teon luonnetta. Tavanomainen väkivallan mieltäminen laajennetaan koskemaan te-

koja, uhkauksia ja pelottelua, jotka johtuvat valtasuhteesta. Tätä kautta mukaan tulevat 

ilmeisempien väkivaltaisten tekojen ohella myös laiminlyönti ja tekemättä jättäminen. Näin 

ollen ”fyysisen voiman tai vallan käytön” käsite on ymmärrettävä niin, että se sisältää lai-

minlyönnin ja kaikenlaisen fyysisen, seksuaalisen ja psykologisen hyväksikäytön samoin 

kuin itsemurhan ja muun itsetuhoisen käytöksen.20 

Väkivalta tulee nähdä monimuotoisena ja väkivaltaisen teon lisäksi huomiota tulisi kiinnittää 

myös sen vaikutuksiin. Tämä korostuu erityisesti henkisen väkivallan kohdalla. Lähisuhdevä-

kivallan kohdalla ei voida katsoa väkivallan historiaa yksittäisten tekojen sarjana, vaan väki-

vallan toistuvuus tulee nähdä eräänlaisena erityispiirteenä.   

WHO on määritellyt ihmisten välisen väkivallan jakautuvan kahteen alaryhmään, joista toinen 

on perhe- ja parisuhdeväkivalta ja toinen yhteisöllinen väkivalta. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

määritelmä on 

perheen jäsenten ja lähisuhteessa elävien välinen, yleensä, joskaan ei yksinomaan, kodeissa 

tapahtuva väkivalta.21   

Suomessa perheväkivalta (family violence, domestic violence) on käsitteenä vakiinnuttanut ase-

mansa julkisessa keskustelussa. Tätä käsitettä on kritisoitu muun muassa siitä, että se viitta 

ongelman liittyvän koko perheeseen systeeminä tai rakenteena eikä se tuo esille yksilöä, joka 

                                                 
19 Marttala 2011, 37. 
20 WHO 2005, 21—22. 
21 WHO 2005, 23.  
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harjoittaa väkivaltaa.22 Käsitteet perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta ja parisuhdeväkivalta ovat 

kaikki sukupuolen kannalta neutraaleja kielellisiä ilmaisuja, jotka ovat erityisiä suomalaisen 

kulttuurin käytäntöjä.23 Ruotsissa ja Norjassa on käytössä sukupuolittunut käsite kvin-

nomisshandel, joka on tullut yleisesti kielelliseen käyttöön naisliikkeen myötä. Sukupuolittuneen 

käsitteen ympärille kietoutuu päämäärä nostaa julkisuuteen väkivalta, jota naiset kohtaavat 

parisuhteessa ja siitä johtuvat hyvinvoinnin haitat sekä tarve kehittää palvelujärjestelmää.24  

Lähisuhdeväkivalta käsitteen alle määrittyy moninainen väkivalta, jota harjoitetaan läheisten 

ihmisten kesken joko kotona tai muussa ympäristössä.25 Tässä työssä tulen käyttämään lähi-

suhdeväkivallan käsitettä, jolla tarkoitan sitä, että tekijä on nykyinen tai entinen kumppani, 

perheenjäsen tai muuten uhrille läheinen ihminen. Valitsin tämän käsitteen työhöni, sillä sitä 

käyttämällä en joudu rajaamaan ketään aineistoni asiakkaista pois. Jotta pystyn havainnollis-

tamaan asiakkaiden väkivaltakokemuksia ja niiden dynamiikkaa asianmukaisesti ja perusteel-

lisesti, joudun työssäni operoimaan myös parisuhdeväkivalta -käsitteen avulla. Tämä johtuu 

osittain myös siitä, että suuri osa tutkimuskirjallisuudestani käyttää tätä ja naisiin kohdistuvan 

väkivallan käsitettä. Väkivallasta puhuessani käytän käsitteitä tekijä ja uhri, jotka ovat molem-

mat myös juridisia käsitteitä. Työssä käytän myös käsitettä asiakas, jolla viittaan uhriin silloin, 

kun hän on turvakodissa asiakkaana.    

Hyvin usein väkivalta jaetaan fyysiseen tai ruumiilliseen väkivaltaan, henkiseen väkivaltaan, 

seksuaaliseen väkivaltaan ja taloudelliseen väkivaltaan. Väkivallan jaottelu eri muotoihin on 

kyseenalaistettu erityisesti feministisen tutkimuksen piirissä ja on korostettu eri muotojen yh-

teen kietoutumista ja limittäin esiintymistä.26 Väkivallan moninaisuus on vallitsevassa väki-

valtatutkimuksessa yksi yleisimpiä näkökulmia. Tunnistamalla väkivallan eri muotoja ja mää-

rittelemällä ne sen moninaisuuden osina voimme oppia tunnistamaan niissä esiintyviä meka-

nismeja. Mekanismien tunnistaminen voi auttaa väkivaltaan puuttumisessa ja sen ehkäisemi-

sessä.27 Lidman on esittänyt onnistuneen jaottelun väkivallan muodoista ja siitä, mitä niihin 

konkreettisesti kuuluu. Osa jaotelluista väkivallan muodoista on rikosoikeudellisia termejä, 

osa ei.  

 

 

                                                 
22 Esim. Hearn 1998, 29. 
23 Nyqvist 2004, 101—102.  
24 Skjørten 1994, 94—95. 
25 Perttu 1999. 9. 
26 Lattu 2016, 35. 
27 Lidman 2015, 26. 
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Taulukko 1. Lähisuhdeväkivallan muodot.28 

Henkinen  väkivalta Ruumiillinen väkivalta Seksuaalinen väkivalta Taloudellinen väkivalta 

Mitätöinti, vähättely, kont-
rollipuhe, sosiaalisen-  
elämän vahtiminen, ulko- 
näkökommentit, nimittely,  
salakuuntelu ja -katselu, lai-
ton uhkaus, vainoaminen, 
pelottelu, lähestymiskiellon 
rikkominen, kiristäminen, 
koti- ja viestintärauhan rik-
kominen jne.  

Pahoinpitely, esineiden tai  
kodin rikkominen, tukista-
minen, läpsiminen, lyömi-
nen, potkiminen, huumaa-
minen, eristäminen, terä- tai  
ampuma-aseen käyttö, ku-
ristaminen, surmaaminen 
jne. 

Ahdistelu, häirintä, kosket-
telu, seksuaaliset vihjaukset,  
raiskaus, seksuaalisiin tekoi-
hin pakottaminen, seksuaa-
listen kuvien levittäminen,  
seksuaalisilla teoilla kiristä-
minen jne.  

Rahan käytön valvominen  
ja rajoittaminen, yhteisten  
varojen salaaminen, kaval-
lukset, toisen omaisuuden 
tuhlaaminen tai takavari-
kointi, omaisuudella kiristä-
minen jne.  

 

Kuten Lidmanin jaottelusta voidaan huomata, kaikkiin väkivallan muotoihin, niin sanottujen 

ylälajien alle kuuluu laaja kirjo alalajeja. Tässä työssä perustan väkivallan eri muotojen jaotte-

lun Lidmanin jaotteluun huomioiden, että nämä eri muodot ovat esiintyneet mahdollisesti 

limittäin yhtäaikaisesti. Hänen jaottelunsa lisäksi käytän työssäni hengellisen väkivallan käsi-

tettä. Aila Ruoho on määritellyt hengellisen väkivallan tarkoittavan mitä tahansa väkivallan 

muotoa (ruumiillista, henkistä, seksuaalista tai taloudellista), jos siihen liittyy jonkinlainen 

hengellinen ulottuvuus.29 Tässä työssä sovellan Ruohon määritelmää hengellisestä väkival-

lasta.  

Väkivaltatutkimuksissa puhutaan usein väkivallan dynamiikasta tai väkivallan kierteestä, jolla 

viitataan erityisesti parisuhdeväkivaltaan. Yksi tunnettu teoria on Walkerin kuvaus väkivallan 

kierteestä, joka koostuu kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa mies ilmaisee tyy-

tymättömyyttään ja vihamielisyyttään purkaen sen esimerkiksi naista haukkumalla. Nainen 

vastaa tähän usein myötäilemällä miestä ja sovittamalla oman käytöksensä niin, ettei ärsyttäisi 

tätä lisää. Usein nainen tekee kaikkensa miehen rauhoittamiseksi. Rauhoittelen onnistuessa 

nainen kokee, että hänellä on vielä jonkinlaista kontrollia mieheen, mutta samalla hän oppii 

avuttomuutta, jonka myötä hänestä tulee masentunut, passiivinen ja haluton hoitamaan omia 

asioitaan. Toinen vaihe on itse väkivaltatilanne, jossa naisella ei ole enää minkäänlaista kont-

rollia mieheen. Kolmas vaihe on katumuksen vaihe, jolloin mies pyytelee tekojaan anteeksi ja 

yrittää hyvittää sitä luvaten, ettei samaa enää tapahdu. Katumusvaiheessa nainen uskoo muu-

tokseen ja sen myötä hän jää suhteeseen.30  

                                                 
28 Lidman 2015, 28. 
29 Ruoho 2013, 18. 
30 Walker 1984, 95—96. 
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Hydén jakaa parisuhdeväkivallan kaavan samoin kolmeen osaan: förhistoria, våldshandling ja 

eftrespel.31 Piispan mukaan näille teorioille yhteistä on se, että väkivalta jatkuu niissä muuttu-

mattomana tai muuttuu vakavammaksi.32 Nyqvist on todennut, että tekijän ja uhrin välille 

kehittyy yleensä molemminpuolinen riippuvuussuhde, ja molemmat kokevat väkivallasta 

syyllisyyttä.33 Lundgrenin mukaan parisuhdeväkivallan dynamiikassa tapahtuu lämmön ja vä-

kivallan vuorottelua, joka toimii tekijän tapana pitää uhria tietoisesti kontrollissaan. Tällainen 

dynamiikka myös tehostaa väkivallan vaikutusta uhriin.34 Piispa kritisoi Walkerin ja Hydénin 

teorioita siitä, että ne eivät tunnista sitä, että tekijä voi muuttaa käyttäytymistään ja väkivalta 

voi loppua.35 Walkerin ja Hydén teoriat esittävät parisuhdeväkivallan dynamiikan hyvin jyr-

kästi asetelmassa, jossa mies on tekijä ja nainen uhri. Asetelmassa ei nähdä siis rooleja toisin 

päin eikä myöskään sitä, että myös uhri voi harjoittaa väkivaltaa, jolloin tekijän ja uhrin osat 

eivät ole niin selvät. Piispa on jaotellut parisuhdeväkivallan neljään eri ryhmään, joista vain 

yhdessä väkivalta jatkuu pitkään ja muuttuu koko ajan vakavammaksi.36 Neljä tapaa luonneh-

tia väkivaltaa ovat: lyhyt väkivallan historia, parisuhdeterrori, henkinen piina ja episodi menneisyydestä.37     

Piispan väkivallan ryhmittelyssä lyhyt väkivallan historia –ryhmän muodostivat naiset, joilla vä-

kivalta parisuhteessa oli alkanut ilmentymään verraten äskettäin, noin 3—4 vuotta aiemmin. 

Tyypillisesti naiset olivat nuoria, alle 30-vuotiaita, parisuhde oli heidän ensimmäisensä ja oli 

kestänyt keskimäärin neljä vuotta. Yleisimmät väkivallan muodot olivat seksuaalinen väki-

valta, kuristaminen, potkiminen ja lyöminen, mutta väkivallasta ei yleensä seurannut ruumiil-

lisia vammoja.38 Ryhmän parisuhdeterrori naiset olivat tyypillisesti parisuhteessa, jossa väkivalta 

oli alkanut jo 5—10 vuotta aiemmin. Väkivalta näissä suhteissa oli luonteeltaan rajua, ja se 

oli aiheuttanut uhreille vakavia vammoja. Tyypillisesti mies hallitsi naisen elämää ruumiillisen 

väkivallan, kontrollin sekä alistamisen keinoilla.39 

Henkinen piina –ryhmään kuuluivat naiset, joiden mies näytti luopuneen ruumiillisesta väki-

vallasta. Väkivalta on tavallisesti alkanut ainakin seitsemän vuotta aiemmin, mutta ruumiillista 

väkivaltaa ei ole käytetty kymmeneen vuoteen. Ruumiillinen väkivalta on ollut luonteeltaan 

vakavaa, siihen on kuulunut muun muassa seuraavia: pään lyöminen, ampuminen tai terä-

                                                 
31 Hydén 1995, 50.  
32 Piispa 2004, 44.  
33 Nyqvist 2001a, 103. 
34 Lundgren 1991, 10—11.  
35 Piispa 2004, 44. 
36 Piispa 2004, 44. 
37 Piispa 2008, 110. 
38 Piispa 2008, 113. 
39 Piispa 2008, 114—117. 
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aseella lyöminen yhdistettynä seksuaaliseen väkivaltaan. Väkivallasta oli aiheutunut ruumiilli-

sia seurauksia, kuten mustelmia. Ajan myötä väkivallan luonne on muuttunut ruumiillisesta 

väkivallasta erilaiseen kontrollin ja vallan (väärin)käyttöön, kuten nöyryyttämiseen ja halven-

tamiseen, mikä on aiheuttanut uhrille psyykkisiä seurauksia. Yleisintä henkinen piina on nai-

silla, jotka ovat iältään 54—64-vuotiaita ja joilla on takanaan pitkä avioliitto.40 Episodi mennei-

syydestä –ryhmään kuuluivat naiset, joiden puoliso oli menneisyydessä käyttänyt parisuhdevä-

kivaltaa joko pidemmän tai lyhemmän aikaa, mutta nykyisin suhteessa ei enää esiintynyt vä-

kivaltaa. Vaikka joidenkin naisten kohdalla oli esiintynyt vakaviakin väkivallan muotoja, kuten 

potkimista, ei väkivalta yleisesti ottaen ollut ollut erityisen raakaa. Yleisesti ottaen tähän ryh-

mään kuuluneet naiset olivat vanhempia, yli 45-vuotiaita.41 Walkerin ja Hydén teorioiden sekä 

Piispan kategorioiden tunteminen on hyödyllistä työssäni, sillä ne auttavat ymmärtämään lä-

hisuhdeväkivallan erityispiirteitä ja moninaisuutta kokonaisvaltaisemmin. Aineistoni mukaan 

hyödynnän myös näitä tapoja määritellä väkivaltaa.      

Tärkeä ja keskeinen käsite lähisuhdeväkivallan tutkimuksessa ja tässäkin työssä on sukupuoli. 

Joan Wallach Scott on määrittänyt erikseen ihmisen sosiaalisen sukupuolen (gender) ja biolo-

gisen sukupuolen (sex). Sosiaalisen sukupuolen hän määrittää seuraavasti: 

The core of the definition rests on the integral connection between two propositions: gender is 

a constitutive element of social relationships based on perceived differences between the sexes, 

and gender is a primary way of signifying relationships of power.42  

Väkivaltakulttuurin perintö: sukupuoli, asenteet ja historia -teoksessa Lidman toteaa sukupuolen 

esiintyvän teoksessaan performatiivisesti. Hän erottaa myös ihmisen sosiaalisen ja biologisen 

sukupuolen ja viittaa sukupuolen performatiivisuudella nimenomaan ihmisen sosiaaliseen su-

kupuoleen ja sosiaalisiin rooleihin, joihin miesten ja naisten odotetaan asettuvan tai joihin he 

haluavat tai eivät halua asettua.43 Tässä työssä tarkoitan sukupuolella ihmisen biologista su-

kupuolta esimerkiksi silloin kun tarkastelen turvakotiasiakkaiden demograafisia piirteitä ja so-

siaalista sukupuolta esimerkiksi silloin kun käsittelen Lidmanin tavoin ihmisen asettumista 

sosiaalisiin rooleihin.  

                                                 
40 Piispa 2008, 117—118. 
41 Piispa 2008, 119.  
42 Scott 1986, 1067.  
43 Lidman 2015, 18. 
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Lidmanin teoksessa kaksi keskeistä käsitettä ovat väkivaltakulttuuri ja asennehistoria, jotka 

tulevat olemaan tärkeitä käsitteitä myös omassa työssäni. Tässä työssä tarkoitan väkivaltakult-

tuurilla samaa kuin Lidman on sen määritellyt: 

Väkivaltakulttuurilla viittaan niihin sosiaalisiin, oikeudellisiin ja yhteiskunnallisiin ra-

kenteisiin, jotka tuottavat ja ylläpitävät väkivallan mahdollisuutta tai auttavat piilottele-

maan väkivaltaa. Käsite tekee näkyväksi käytänteitä, jotka tietyissä tilanteissa altistavat 

väkivallalle. Se ei kuitenkaan tarkoita väkivallan olevan automaattista tai väistämätöntä, 

sillä väkivallan taustalla vaikuttavat mekanismit ovat aina monimutkaisia ja moninaisia. 

Näin on ollut myös menneisyydessä. Väkivaltakulttuurin käsite auttaa ymmärtämään tar-

kastelemiani historiallisia ilmiöitä sekä niiden heijastumia nykypäivässä. Se korostaa, että 

monilla nykyisillä väkivaltailmiöillä on syvälle historiaan ulottuvat juuret. Kulloisessakin 

yhteiskunnallisessa tilanteessa omat erityispiirteensä saava väkivaltakulttuuri siis rakentuu 

historialliselle perustalle.44 

Asennehistoria on Lidmanin oma käsite, jolla hän tarkoittaa asenteiden syvärakenteiden hi-

taita muutoksia. Tiedostamattomat käsitykset, jotka opitaan usein jo lapsuudessa, näkyvät 

ihmisten käyttäytymisessä, sanavalinoissa sekä huumorissa, jota usein pidetään harmitto-

mana, mutta sen taakse verhoutuu usein vahvoja asenteita. Törmäämme näihin asenteisiin 

päivittäin arjen keskellä. Asennehistorian käsitteen avulla voidaan tarkastella väkivaltaan kyt-

keytyviä ajattelutapoja, näkemyksiä, rakenteita, kokemuksia sekä niiden historiallisia jatku-

moita. Asenteet juurtuvat kiinteäksi osaksi ihmisten arkipäivää ja vallitsevaa kulttuuri, mikä 

tekee niiden tunnistamisesta ja tunnustamisesta vaikeaa. Väkivaltakulttuurin ja asennehistoria 

liittyvät tässä suhteessa toisiinsa.45 Erilaiset väkivaltakulttuurin liittyvät asenteet voivat jäädä 

helposti piiloisiksi. Esimerkiksi silloin, kun asioita verhotaan huumoriin, voidaan taustalla 

havaita erittäin voimakkaita asenteita, jotka voivat tiedostamattomasti vahvistaa epätasa-ar-

voa ja erilaisia stereotypioita, jotka puolestaan vahvistavat tietynlaista väkivaltakulttuuria.     

 

 

 

   

                                                 
44 Lidman 2015, 17. 
45 Lidman 2015, 18. 
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Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimusaineistoni koostuu 574:sta Oulun turvakodin asiakastietolomakkeesta, joissa on 493 

eri henkilön tietoja. Tutkielmani aikarajauksen ollessa 1979—1999, olen koonnut aineistok-

seni kaikki asiakaslomakkeet viiden vuoden välein, vuosilta 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. 

Erityistä huomiota asiakastietolomakkeiden tulkinnassa ja tarkastelussa tulee kiinnittää siihen, 

että kaikki lomakkeet ovat turvakodin työntekijöiden täyttämiä. Näin ollen käyttämäni ai-

neisto ei ole lähisuhdeväkivallan uhrien itsensä tuottamia, vaan heidän kokemuksensa ja ha-

vainnot heistä ja heidän tilanteestaan on kirjannut kolmas osapuoli.     

Asiakastietolomakkeet koostuvat sekä strukturoiduista että avoimista kysymyksistä. Lomak-

keiden kysymykset ovat vaihdelleet eri vuosina. Kaikkien vuosien lomakkeiden alussa on asi-

akkaasta täytetty lähes samat taustatiedot: nimi, syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus, osoite ja puhelin, 

ammatti, kotikunta, avio-/avopuolison nimi ja sosiaaliturvatunnus, avio-/avopuolison ammatti ja työ-

paikka, lasten lukumäärä, mukana olleiden lasten määrä, mukana olleiden lasten nimet ja henkilötunnuk-

set, lähiomaisen nimi, millä tavoin haluatte meidän ilmoittavan olostanne täällä turvakodissa kotiväelle, 

siviilisääty, avio-/avoliiton kestoaika, työssäolo sekä asunto. Lisäksi lomakkeeseen on merkitty seu-

raavat tiedot: turvakotiin tulopäivä ja lähtöpäivä, aikaisemmat käynnit sekä laskutusosoite.  

Turvakotiin tulosta on strukturoitujen kysymysten avulla kerätty asiakkailta seuraavat tiedot 

vuosina 1984, 1989, 1992 ja 1999:  

 Kuka ohjasi turvakotiin? (1.) omasta aloitteesta (2.) omaiset, tuttavat (3.) sosiaaliviranomaiset 

(4.) päihdehuolto (5.) terveydenhuolto (6.) mielenterveyshuolto (7.) poliisi (8.) muu hoitopaikka, 

mikä (9.) muu, kuka  

 Mitä tapahtui edellisessä kriisissä? (1.) fyysinen pahoinpitely (2.) henkinen tai sanallinen perhevä-

kivalta, (3.) lapsen pahoinpitely (4.) räyhääminen tai tavaroiden särkeminen (5.) ulosajo (6.) 

pelko, että jotakin tapahtuu (7.) seksuaalinen väkivalta (8.) muu, mikä 

 Esiintyikö tilanteessa tulijan tai häiriötekijän osalla alkoholin käyttöä? (1.) tulija (2.) häiriötekijä 

Aiemmasta väkivallan historiasta on kysytty, onko perheväkivaltaa esiintynyt aiemmin, jolloin vas-

tausvaihtoehdot ovat ei ole ja kyllä. Tämän jälkeen kaavakkeessa on avoin kysymys: Perheväki-

vallan alkamisajankohta ja sen luonteessa tapahtuneet muutokset (perheen muut tapahtumat tuolloin; muu-

tot, synnytykset, työttömyys, sairaudet, omaisten kuolemat, erouhka ym.). Vuoden 1979 kaavakkeessa 

on kysytty lähes samoja tietoja hieman eri tavalla muotoiltuna. 
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Näkyvin muutos lomakkeissa on se, että vuosina 1984, 1989 ja 1994 asiakkailta on kysytty 

Onko tulija tai häiriöntekijä seuraavia palveluita aikaisemmin? Vastausvaihtoehdot ovat: sosiaalitoi-

misto, lastensuojelu, perheneuvonta, kasvatusneuvola, mielenterveyshuolto, työnvälitys, A-klinikat, Pav-toi-

misto ja huoltolat tms laitos. Samassa yhteydessä on kysytty sitä, onko perheväkivallan vuoksi 

tarvittu poliisia, sairaalaa/lääkäriä, lakipalveluita tai asuntopalveluita. Vuosina 1979 ja 1999 näitä 

kohtia ei ole lomakkeissa.  

Vuoden 1979 lomakkeen osiossa turvakotiintulon jälkeen on turvakodin työntekijä voinut kir-

joittaa seuraaviin kohtiin: arvio tilanteesta, turvakodista käsin suoritetut toimenpiteet ja yhteydenotot, 

jälkihuolto46 ja muuta tähdellistä. Vuosien 1984, 1989 ja 1994 lomakkeessa turvakodin työntekijä 

on voinut kirjoittaa kohtaan erheenjäsenten suhteiden kehittyminen ja muu tapaukseen liittyvä. Vuoden 

1999 lomakkeessa on kysytty lasten läsnäoloa edellisessä kriisissä sekä heidän reaktiotaan siihen. Li-

säksi kaavakkeessa on kysytty, onko perheväkivaltaan haettu ennen apua ja mistä apua on haettu. 

Vuosien 1984, 1989, 1994 ja 1999 lomakkeiden lopussa turvakodin työntekijä on voinut kir-

joittaa vielä seuraaviin kohtiin: suunnitelma turvakodissaoloajalle (työntekijän arvio kokonaistilanteesta 

ja keskeisistä ongelmista, johon pyritään vaikuttamaan esim. asunto, toimeentulo, päihdeongelmat) ja tilanne 

turvakodista lähtöhetkellä ja suunnitelma perheen tukemiseksi (tavoite, missä, päävastuuorganisaatio ja –

henkilö). Lisäksi työntekijä on voinut merkitä, minne asiakas on ohjattu turvakodista: (1.) sosi-

aalitoimisto (2.) lastensuojelu (3.) kasvatusneuvola (4.) perheneuvola (5.) mielenterveystoimisto (6.) työnvä-

litys (7.) a-klinikka (8.) pav-toimisto (9.) lääkäri/sairaala (10.) lakipalvelut (11.) asuntopalvelut (12.) 

muu?.47   

Tutkimusaineistoani koskeva lähdekritiikki keskittyy erityisesti siihen, että ne on tuotettu tur-

vakodin työntekijöiden toimesta, jolloin heidän omat asenteensa, näkemyksensä sekä heidän 

saamansa koulutus48 ovat vaikuttaneet siihen, millaista aineistoa asiakkaista on tuotettu. Näi-

hin asioihin kiinnitän erityisesti huomiota kaavakkeen avoimien kysymyksien kohdalla, joihin 

työntekijät ovat voineet kirjoittaa vapaasti. Varsinaisten lomakkeiden lisäksi osasta asiak-

kaasta ja häneen liittyvistä asioista on kirjoitettu myös vapaamuotoisesti ja näitä sivuja on 

arkistoitu asiakaslomakkeiden väliin. Työssä olen käynyt läpi myös nämä ”lisäsivut”. Kiinni-

tän erityisesti huomiota myös siihen, että tulotilanteen haastattelu on saattanut olla nopea tai 

                                                 
46 Turvakotijakson jälkeen asiakkaalle voidaan antaa apua turvakodin avopalveluiden jälkihuollollisilla palve-
luilla. Laine 2010, 195.   
47 Liite 1 on vuosina 1984, 1989 ja 1994 käytetty lomake. 
48 Käsittelen turvakodin työntekijöiden koulutusta myöhemmin työssä, erityisesti alaluvuissa Historiallinen 
tausta, 1.4 Elämäntilanne: asiakkaiden siviilisääty, työssäolo ja aiemmin käytetyt palvelut ja 3.2. Väkivallalle piirretty histo-
ria ja traumojen ymmärrys.  
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asiakas shokissa edeltäneestä väkivaltatilanteesta, millä on voinut olla vaikutusta siihen, mitä 

tietoja lomakkeeseen on lopulta kirjattu.  

Lähes kaikki asiakastietolomakkeissa esitetyt tiedot perustuvat täysin asiakkaan kertomaan. 

Lisäksi lähes kaikissa asiakastietolomakkeissa tapahtumat, vallitseva tilanne ja historia on ku-

vattu uhrin näkökulmasta, näin ollen tekijän näkemykset tulevat aineistosta esille vain har-

voin. Tekijän näkökulma tulee esille aineistossani jos hän esimerkiksi soitti turvakodille, kävi 

turvakodilla tai turvakodin työntekijä kävi keskustelemassa hänen kanssaan ja näistä on tehty 

kirjauksia asiakkaan papereihin. Tästä aineistosta ei voida selvittää faktatietoja siitä, mitä vä-

kivaltatilanteissa on tapahtunut, mutta työni tarkoitus ei olekaan etsiä totuutta, vaan selvittää, 

miten asiakkaiden kokemaa väkivaltaa on kuvattu, ja pohtia, millainen asenteellinen ja kult-

tuurinen konteksti asiakkaiden ja heidän kokemansa lähisuhdeväkivallan ympärillä vallitsi tut-

kimusajankohtana.  

Ensikäden tietoa turvakodista, sen toimintatavoista ja asiakkaista olen saanut haastattelemalla 

kolmea turvakodin pitkäaikaista työntekijää. Kaksi haastateltavaa teki turvakodissa vielä 

”keikkavuoroja” (informantti A ja informantti B) ja yksi toimi turvakodissa edelleen nais-

työssä johtotehtävissä (informantti C). Haastateltavat löytyivät helposti, kun kysyin Oulun 

ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajalta entisistä tai pitkäaikaisista työntekijöistä. Informantti 

A:n ja informantti B:n haastattelut tein puhelimitse ja informantti C:n haastattelin turvakodin 

tiloissa. Puhelinhaastattelut olivat lyhyempiä ja niissä kysyin työntekijöiltä erityisesti turvako-

din käytännön töistä, työskentelytavoista, asiakkaista sekä heidän kohtaamastaan väkivallasta. 

Informantti C:n haastattelussa kysyin edeltävien asioiden lisäksi enemmän koko turvakoti-

työskentelyn muutoksista sekä erilaisten kehitysprojektien vaikutuksista tähän. Haastattelui-

den analysoinnissa olennaista on kiinnittää huomiota siihen, että ne on tehty vuosina 2015 ja 

2016, jolloin kyseessä on haastateltavien muistitiedosta. Näin ollen paikkansapitävät faktat 

eivät ole haastatteluiden tarkoitusperä vaan se, miten asioita muistetaan ja miten niistä kerro-

taan.49 Muistitiedontutkijat ovat kiinnostuneita menneisyyden moniäänisyydestä.50 Vaikka 

asiakaslomakkeet ovat päälähteeni, saan haastatteluiden avulla työhöni moniäänisyyttä, joka 

auttaa kuvaamaan tutkimusaihettani laajemmin.          

Tässä työssä tulen käyttämään sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Määrällis-

ten ja tilastollisten menetelmien osuus keskittyy lähinnä ensimmäiseen päälukuun, missä käy-

tän niitä asiakkaiden demografisten piirteiden havainnollistamiseksi. Näistä kuvauksista tulen 

                                                 
49 Esim. Kalela 2006, 75. 
50 Fingeroos & Haanpää 2006, 33. 
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johtamaan tutkimustuloksia tilastollisen päättelyn avulla. Tulen syventämään ja täydentämään 

tilastollisia tutkimustuloksia laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Analysoin lähdekriittisesti 

asiakastietolomakkeita lähilukemalla niiden vapaasti kirjoitettuja tekstiosuuksia. Etsin asiak-

kaiden elämänhistorioista yhtäläisyyksiä ja eroja ja pyrin sitomaan heidän väkivaltakokemuk-

sensa sekä historialliseen että kulttuuriseen kontekstiin. 

Tämä työ edustaa poikkitieteellistä tutkimusta, missä historiantutkimusta tulee tukemaan erit-

täin paljon väkivaltatutkimus, erityisesti naistutkimuksen piirissä tehty väkivaltatutkimus sekä 

turvakodeista tehty tutkimus. Oman erityispiirteensä tutkimusaiheelleni antaa sen ajankohta: 

vuosien 1979—1999 välinen ajanjakso voidaan katsoa kuuluvan lähihistoriaan. Perheväki-

valta nähdään yhteiskunnallisena ongelmana, josta puhuminen julkisesti on edelleen arkaa ja 

aihe on osittain yhä vaiettu. Lähimenneisyyden turvakotiasiakkaiden tutkiminen auttaa ym-

märtämään myös nykyistä turvakotien ja vakavan lähisuhdeväkivallan tilannetta paremmin.  

Tutkimukseni näkökulman keskittyessä työntekijöiden tapaan kirjoittaa asiakkaista kytkeytyy 

tutkimus myös asennehistoriaan. Lidman on käyttänyt asennehistorian käsitettä muun mu-

assa kuvaamaan tapaa, jolla hän lähestyy väkivaltaa ja siihen ”kytkeytyviä ajattelutapoja, nä-

kemyksiä ja rakenteita, osin kokemuksiakin, sekä näiden pitkiä historiallisia jatkumoita”.51 

Hänen mukaansa asennehistoriallinen näkökulma on väline, jonka avulla voidaan helpommin 

ymmärtää mennyttä ja nykyistä väkivaltakulttuuria. Näin ollen asennehistoriallinen näkö-

kulma on tärkeä väline, kun tutkielman tarkoitus on tuoda Oulun turvakotiasiakkaita ja hei-

dän kokemuksiaan ymmärrettäviksi. 

Vehkalahti on pohtinut metodisia kysymyksiä, jotka liittyvät viranomaislähtöisten arkistoai-

neistojen käyttöön. Hän on todennut, että tukijan tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, 

kenen tulkinnat asiakirjoissa esittäytyvät ja tarkastella aineistoa näkökulmasta, jossa huomioi-

daan sen syntyneen ”erityisessä historiallisessa hetkessä ja tiettyä käyttötarkoitusta varten”.52 

Aineistoni ei edusta varsinaisia viranomaislähteitä, mutta luonteeltaan se on samantyyppinen 

ja soveltuu näin ollen samanlaisen tarkastelun alaiseksi. Metodologisesti tulen lähestymään 

aineistoani Vehkalahden huomioiden kautta.  

Tutkielmassani on erittäin tärkeää huomioida aiheen arkaluonteisuus, erityisesti henkilöille, 

jotka ovat olleet turvakodin asiakkaita. Tutkimusaiheen ollessa lähihistoriaa, lisää sen arka-

luonteisuutta entisestää se, että todennäköisesti erittäin suuri osa näistä asiakkaista, varsinkin 

                                                 
51 Lidman 2015, 18. 
52 Vehkalahti 2015, 234; Vehkalahti 2015, 249—250. 
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mukana olleista lapsista, on yhä elossa. Näin ollen tulee minun kiinnittää huomiota tutkimus-

eettisiin kysymyksiin, kuten eettiseen ennakkoarviointiin. Työssäni tulee taata jokaisen turva-

kotiasiakkaan anonyymisyys ja tapauksia tulee tämän takia käsitellä erittäin harkitusti ja hie-

novaraisesti. 

 

Historiallinen tausta 

 

Turvakotien ja niiden toiminnan historia nivoutuu tiiviisti ensikoteihin. Suomeen perustettiin 

ensimmäinen ensikoti, pitkälti kansanedustaja Miina Sillanpään työn tuloksena, Helsinkiin 

vuonna 1942. Tätä edelsi Ensi Koti ry:n perustaminen jo vuonna 1936. Oulun Ensikoti yh-

distys perustettiin vuonna 1945 ja kolme vuotta myöhemmin, 1948 itse ensikoti avasi ovensa 

ja aloitti toimintansa.53 Ensikodit perustettiin tukemaan aviottomia, nuoria äitejä ja heidän 

lapsiaan. Lapsen saaminen avioliiton ulkopuolella oli häpeällistä ja jopa stigmatisoivaa, joten 

näille äideille haluttiin tarjota apua ja tukea.  

Kysymykset sukupuolittuneesta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta alkoivat nousta näkyvästi 

pinnalle 1970-luvun lopussa. Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt toisen aallon feminismi levisi 

pian muihinkin maihin, ja tutkimusta alettiin tekemään eri tieteen aloilla, kuten sosiologiassa, 

kriminologiassa, oikeustieteessä ja historiassa. Vähitellen feministinen tutkimusote alkoi tuot-

tamaan yhteiskunnallisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Muutos ei aina ollut kuitenkaan niin 

nopeaa, kuin mitä aktivistit olisivat toivoneet.54 Suomen kohdalla hitaista muutoksista kertoo 

esimerkiksi vasta vuonna 1995 tullut lakimuutos, jossa pahoinpitely yksityisellä paikalla tuli 

virallisen syytteen alaiseksi.55  

1970-luvun loppupuolella alkoivat yhteiskunnassa korostua erilaiset ongelmat kuin ensikotien 

perustamisaikana 1940-luvulla. Tämä johti erilaisten avopalveluiden ja tukitoimien perusta-

misen myötä myös turvakotitoiminnan käynnistymiseen. Ensimmäinen turvakoti perustettiin 

vuonna 1978 Helsinkiin ja toinen turvakoti Ouluun vuonna 1979.56 Turvakodin perustami-

sesta lähtien jälkimmäisestä on käytetty nimeä Oulun ensi- ja turvakoti ry. Se kuuluu Suomen 

                                                 
53 Tarjosimme elämää. Oulun ensi- ja turvakoti ry 1945—1990, 1—2. 
54 Lidman 2015, 47—48. 
55 Laki rikoslain muuttamisesta 578/1995. 
56 Tarjosimme elämää. Oulun ensi- ja turvakoti ry 1945—1990, 23. 
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ensi- ja turvakotien liittoon, jolla on tällä hetkellä kolmekymmentä jäsenyhdistystä57. Turva-

kotitoiminta tarkoitettiin aluksi lyhytaikaiseksi auttamisen väyläksi, jonka kautta asiakkaita 

ohjataan muiden sosiaalipalveluiden pariin.58  

Ensi- ja turvakotien liiton turvakodit toimivat kuntien rahoituksen varassa aina vuoden 2015 

alkuun saakka, jolloin kaikki turvakotien rahoituksen vastuu siirtyi valtiolle. Vaihtoehtoina oli 

hieman vakaampi kunnan kanssa tehty ostopalvelusopimus, asiakaskohtainen kunnan maksa 

maksusitoumus tai näiden yhdistäminen.59 Oulussa on ollut käytössä asiakaskohtainen mak-

susitoumus, joiden ongelmana on ollut jatkuva rahoituksen epävarmuus: täysi turvakoti tar-

koittaa hyvää taloudellista tilannetta, mutta tyhjät asiakaspaikat tarkoittavat esimerkiksi sitä, 

että työntekijöiden palkkoja ei saada katettua60. Ennen turvakotien epävarmaan rahoitukseen 

toiminnan ylläpitämiseksi saatiin avustusta muun muassa Raha-automaattiyhdistykseltä.61 

Erilaiset lahjoitukset ovat kuitenkin yleensä harvinaisia ja satunnaisia ja ne kattavat vain noin 

prosentin turvakotien tuloista.62   

Turvakotien alkuvuosina työntekijöiden koulutustausta painottui sosiaali- ja terveydenhoi-

toon. Oulussa ensikodissa ja turvakodissa toimivat samat työntekijät.63 Turvakodin johtaja oli 

terveydenhuollon ammattilainen ja ensi- ja turvakodissa työskenteli osa-aikainen sosiaalityön-

tekijä. Muuten työntekijöitä kutsuttiin ohjaajiksi, joiden koulutustausta oli usein lasten- tai 

kodinhoitaja. Vuonna 1985 turvakotiin tuli ohjaajaksi ensimmäinen opistoasteen koulutuksen 

saanut henkilö. Ennen 1990-lukua turvakodeissa ei ollut työntekijöille mitään tiettyä koulu-

tusvaatimusta, eikä heitä koulutettu vielä tuolloin esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton toi-

mesta.64 Turvakotien suurimmaksi työntekijä ryhmäksi toiminnan alkuvuosina muodostuivat 

päivystäjät, jotka tekivät vuorotyötä. Heillä oli monipuolinen toimenkuva, johon kuului niin 

asiakkaiden vastaanottaminen kuin käytännön töiden tekeminen.65 

Oulun turvakodissa, kuten lähes kaikissa Suomen turvakodeissa, noudatetaan perhekeskei-

syyden periaatetta, joka perustuu lastensuojelulliseen periaatteeseen. Toinen ideologinen toi-

mintamalli turvakotitoiminnassa on feministinen turvakotimalli.66 Suomi poikkeaa muiden 

                                                 
57 Jäsenyhdistykset. Ensi- ja turvakotien liiton www-sivut. https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/ja-
senyhdistykset/. Luettu 27.10.2016 
58 Heinänen 1979, 20—23. 
59 Laine 2010, 197. 
60 Laine 2010, 197—198. 
61 Heinänen 1992, 118. 
62 Laine 2010, 198. 
63 Peltoniemi et al 1982, 70. 
64 Informantti C haastettelu. Oulussa 3.5.2016. 
65 Peltoniemi et al 1982, 72. 
66 Pohjoisvirta 1996, 12. 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/jasenyhdistykset/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/jasenyhdistykset/
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maiden turvakodeista juuri siinä, että toiminta pohjautuu hyvin vahvasti kasvatukselliseen 

ensikotityöhön, kun taas muualla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa turvakotityö pe-

rustuu naisliikkeeseen. Näkyvä ero Suomen lastensuojelullisen lähtökohdan turvakodeilla 

sekä naisliikkeeseen pohjautuvilla länsimaisilla turvakodeilla on se, että turvakodit eivät si-

jaitse salaisissa paikoissa67 ja ne ovat avoimia myös miehille.68    

Perhedynaaminen ajattelu syntyi suomalaisessa väkivaltakeskustelussa 1970- ja 1980-lu-

vuilla.69 Suomalaisissa turvakotitutkimuksissa ovat painottuneet psykopatologiset ja perhedy-

naamiset selitysmallit väkivallan selityksessä.70 Psykopatologiset selitysmallit selittävät lähi-

suhdeväkivaltaa uhrin ja/tai tekijän poikkeavalla, sairaalla tai patologisella persoonalla. Har-

joitettua väkivaltaa selitetään poikkeuskäytöksenä, tekijän psyykkisellä kypsymättömyydellä, 

lapsuuden kokemuksilla ja huonolla itsetunnolla. Uhrin nähdään hakeutuvan väkivaltaan ma-

sokistisesti.71 Perhedynaamiset selitysmallit nostavat lähisuhdeväkivallan syyksi perheen sisäi-

set ongelmat, jotka saavat yhden perheenjäsenen oirehtimaan ja kommunikaation ajautuvan 

ongelmiin. Väkivallan korjaamisen keskeisenä keinona nähdään koko perheen vuorovaiku-

tustapojen muuttaminen.72 Turvakodeissa vallinneeseen perhekeskeisyyteen on yhdistynyt 

väkivallan perhedynaamiset selitysmallit, jotka vaikuttavat suoraan turvakotien työskentelyta-

poihin. Suomi eroaa Ruotsista tässä suhteessa huomattavasti, sillä Ruotsissa väkivaltaa vas-

taan on toimittu feministisen toimintaohjelman avulla.  

Ruotsissa ohjelma alkoi muodostua 1980-luvun alkupuolella, mutta se muovautui valtasuh-

teet tiedostavaan muotoon 1990-luvun alussa, jolloin maassa toteutettiin valtatutkimus. Vä-

kivaltaa käsiteltiin valtatutkimuksessa myös sukupuolittuneesta näkökulmasta, ja pian valta-

tutkimuksen valmistumisen jälkeen Ruotsin hallitus nimitti komitean, jonka tehtävänä oli val-

mistella lakimuutoksia ja toimenpiteitä miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan. Ko-

mitealta valmistui mietintö, jota kutsuttiin Naisrauhaksi ja se julkaistiin vuonna 1995. Nais-

rauhan yksi tärkeimpiä lakimuutosehdotuksia oli naisrauharikos, jossa rikoslakiin haluttiin si-

sällyttää jatkuva ja nöyryyttävä väkivalta, jota mies kohdistaa tuntemaansa naiseen.73 Nais-

rauha muodostui 1990-luvun lopussa erityiseksi rikosoikeudelliseksi rakenteeksi Ruotsissa.74 

Sukupuolittuneisuus, vallankäyttö lähisuhteissa ja toistuva parisuhdeväkivalta omaksuttiin 

                                                 
67 Keskinen 2005, 99. 
68 Laine 2010, 194—195. 
69 Jokinen 2000, 49. 
70 Pohjoisvirta 1996, 21. 
71 Leskinen 1982, 14; Peltoniemi 1984, 81—82, 124.  
72 Leskinen 1982, 14. 
73 Niemi-Kiesiläinen 2006, 302. 
74 Lidman 2015, 70. 
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ruotsalaiseen lainsäädäntöön, mutta Suomessa lähisuhdeväkivalta tulkittaan usein uhria syyl-

listävästi. Perhedynaaminen ajattelu on jäänyt vahvasti elämään yleisiin käsityksiin yksityisillä 

paikoilla tapahtuvasta väkivallasta.75        

                                                 
75 Lidman 2015, 70. 
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1. TURVAKOTIIN TULEMINEN JA TURVAKOTIASIAKKAIDEN TAUSTATIEDOT 

 

Ihmisen matka turvakodin ovelle on yleensä pitkä. Se voi kestää kuukausia, vuosia tai vuosi-

kymmeniä. Suljettujen seinien takana harjoitettu väkivalta on yleensä kestänyt pitkään, sen eri 

muodot ovat kietoutuneet vyyhdiksi yhteen, ja se on luonteeltaan raakaa ja vakavaa. Tyypil-

listä on myös, että väkivalta on tapahtunut ja pidetty salassa ja tällaisen lähisuhdeväkivallan 

juuret ulottuvat kauas historiaan. Jo esimoderniin aviopuolisoiden parisuhdeväkivaltaan kie-

toutuivat samat elementit kuin nykyiseen lähisuhdeväkivaltaan: maskuliinisena ja feminiininä 

pidetty kunnia, mielikuvat sukupuolittuneesta väkivallasta, ilmiöön liittyvät häpeän ja syylli-

syyden tunteet sekä sen harjoittaminen suljetuissa tiloissa.76 Modernilla ajalla, 1800-luvun 

alussa porvarikodeissa suojeltiin yksityisyyttä tiukasti, ja lähisuhdeväkivalta miellettiin alem-

pien luokkien ongelmaksi, mikä sysäsi ilmiötä piiloisemmaksi ja tabumaisemmaksi.77 Turva-

kodeissa tehdyt haastattelututkimukset, kuten myös selvitykset, jotka käsittelevät poliisille il-

moitettuja väkivaltatapauksia, kuvaavat pitkään jatkunutta ja vakavaa lähisuhdeväkivaltaa.78 

Kyselyhaastatteluiden tavoin Oulun turvakodin arkistot kertovat myös usein vakavasta ja pit-

käaikaisesta väkivallasta.  

 

1.1. Mitkä tekijät tekivät turvakotiin tulemisen vaikeaksi?  

 

Turvakotiin tuleminen on usein kenelle tahansa uhrille kynnyskysymys. Se tekee yksityisenä 

pidetystä asiasta julkisen. Turvakodin työntekijän mukaan monille asiakkaille on kova paikka, 

että heidän tietonsa turvakodissa olosta päätyy sosiaaliviranomaisten tietoon.79  

Kyllä se on vaikeuttanut turvakotiin lähtöä, kun se on ollut niin semmonen julkinen asia. 

Nyt voi olla nimettömänä.80 

Tämä näkyy myös aineistossani: lähisuhdeväkivallan julkituleminen osoittautui olevan vai-

keaa sekä tekijälle että uhrille. Uhri saattoi kokea tilanteen vaikeana itsensä, mutta myös teki-

jän kannalta. Eräs (nais)asiakas oli esimerkiksi kuvannut hänen turvakotiin tulonsa merkitse-

vän ”miehen kasvojen menettämistä”81. Koska väkivaltainen suhde on häpeää tuottava myös 

                                                 
76 Ruff 2001, 131—132; Lidman 2015, 166.  
77 Lidman 2015, 167. 
78 Piispa 2008, 106. 
79 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016  
80 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
81 Turvakotiasiakkaat 1999. Oulun ensi- ja turvakodin arkisto (jatkossa OETA). 
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tekijälle, voi lähisuhdeväkivallan julkituleminen muuttaa sen dynamiikkaa huomattavasti tai 

jopa lopettaa sen, ainakin hetkellisesti. Tällainen tilanne oli kuvattu aineistossani vuonna 1999 

olleen asiakkaan kohdalla. Hän oli ollut kymmenen vuotta väkivaltaisessa avioliitossa, mutta 

hän uskalsi palata kotiin turvakodista, sillä hän koki, että mies ei enää uskalla satuttaa häntä, 

kun väkivalta oli tullut julkiseksi.82 Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka hallitseva ja määrit-

tävä osa yksityisyys lähisuhdeväkivallassa on.   

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvissä teksteissä puhutaan usein ilmiön tunnistamisesta ja 

tiedon tärkeydestä. Esimerkiksi Lidmanin mukaan väkivallan vähentämiseksi tulee ymmärtää, 

että lähisuhdeväkivallalla on oma dynamiikkansa ja omat erityispiirteensä.83 Oikeusministe-

riön Rikoksentorjuntaneuvoston ylläpitämällä Väkivallan vähentäminen –sivustolla todetaan 

naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn liittyvän kyky tunnistaa väkivalta, mahdollisuudet 

tarjota väkivaltaisille miehille apua, jottei väkivalta uusiutuisi, ja eri tahojen toimiva yhteis-

työ.84 Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2008 lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suo-

situksissa on todettu, että lapset tarvitsevat ennen kaikkea tietoa omista oikeuksistaan, seksu-

aalioikeuksistaan ja seksuaalikehityksestään sekä kaltoinkohtelusta ja sen kohteeksi joutumi-

sen riskeistä.85 Tutkimuksen avulla ilmiöstä saadaan tietoa ja sen erityispiirteet tunnetaan 

koko ajan paremmin, mutta pohdittaessa lähisuhdeväkivallassa usein selvästi esillä olevaa yk-

sityisen ja julkisen tiukkaa rajaa herää kysymys: voisiko myös julkisella keskustelulla olla sa-

manlainen ehkäisevä vaikutus? Voisiko julkinen keskustelu helpottaa koko ilmiön julkituo-

mista ja näin toimia tiedostamisen ja tunnistamisen tavoin ennalta ehkäisevänä toimintana?    

Suomalaiseen väkivaltakulttuuriin on jäänyt uhria syyllistävä perintö, jossa uhri nähdään osal-

lisena tapahtumaan ja tekijän katsotaan jollakin tavalla olevan oikeutettu tekoonsa. Tällaisen 

väkivaltakulttuurin juuret voidaan nähdä johtavan kollektiiviseen kansakunnan traumaan. 

Esimerkiksi vuoden 1918 sodan punauhreista vaikeneminen ja valkoisten teloittajien armah-

taminen ovat osaltaan synnyttäneet uhria syyllistävän väkivaltaperinnön ja tämän tyyppisistä 

kollektiivisista väkivaltakokemuksista ja traumoista on tyypillisesti vaiettu.86 Lähihistorian vä-

                                                 
82 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
83 Lidman 2015, 169. 
84 Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy. Väkivallan vähentäminen www-sivut. http://www.vakivallanvahen-
taminen.fi/fi/index/vakivallanehkaisy/vakivallanvahentamiskeinoja/naisiinkohdistuvanvakivallaneh-
kaisy.html Luettu 22.9.2016. 
85 Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 22.  
86 Ronkainen & Näre 2008, 7—8. 

http://www.vakivallanvahentaminen.fi/fi/index/vakivallanehkaisy/vakivallanvahentamiskeinoja/naisiinkohdistuvanvakivallanehkaisy.html
http://www.vakivallanvahentaminen.fi/fi/index/vakivallanehkaisy/vakivallanvahentamiskeinoja/naisiinkohdistuvanvakivallanehkaisy.html
http://www.vakivallanvahentaminen.fi/fi/index/vakivallanehkaisy/vakivallanvahentamiskeinoja/naisiinkohdistuvanvakivallanehkaisy.html


28 
 

kivaltaisilla tapahtumilla ja kollektiivisille traumoilla on vahva vaikutus suomalaisessa kulttuu-

rissa ilmentyvään selviytymisen eetokseen ja haavoittuvuuden torjumiseen.87 Lähisuhdeväki-

valtaan liittyvää uhrin syyllistämistä ja häpeämisen kulttuuria ei voida liittää ainoastaan lähi-

historian tapahtumiin, sillä ilmiön taustalla vaikuttavat pitkät historialliset vaiheet, jotka ovat 

muokanneet kulttuurisia rakenteita.88  

Osa turvakodin asiakkaista koki oman tilanteensa ja turvakotiin tulemisen häpeälliseksi. Hä-

peä liittyi usein juuri väkivallan julkitulemiseen. Eräs asiakas ei esimerkiksi halunnut ilmoittaa 

turvakotijakson aikana lasten opettajalle koulusta poissaolon todellista syytä.89 Lidmanin mu-

kaan kunniassa ja häpeässä on ”kyse ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja yksilön sijoittu-

misesta yhteisön sisällä.”90 Häpeän tunne syntyy sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa, joissa se 

ei yleensä kumpua niinkään itse häpeällisestä asiasta vaan muiden henkilöiden reaktion pe-

losta.91 Lehtisen mukaan syyllisyydessä tunnetaan oma teko vääräksi ja häpeässä koetaan oma 

itse vääräksi.92 Häpeä kontekstoituu sitoutumiseen, jolloin häpäisyn tai häpäisijän pitää mer-

kitä häväistylle jotakin.93 Kun ajatellaan lähisuhdeväkivaltaa, on häpeän tunteiden syntyminen 

helppo ymmärtää, kun häpäisijä on itselle erittäin läheinen ihminen. Ronkaisen mukaan ha-

kattu ruumis on moninkertaisesti altis häpeälle94, mikä selittää osittain sitä, että häpeä oli 

useimmiten aineistossani kuvattu tunne.95  

Erityisen kiinnostava kysymys on se, mitä lähisuhdeväkivallassa todella hävetään. Valitetta-

vasti aineistoni ei juuri vastaa tähän kysymykseen, sillä usein asiakaslomakkeissa todetaan 

vain, että asiakas ”häpeää tilannettaan”, on ”häpeissään” tai ”tuntee häpeää”96. Lehtisen mu-

kaan on olemassa kahdenlaista häpeää: aristokraattista ja alistettua. Aristokraattisessa häpe-

ässä on kyse hetkellisestä nöyryytyksestä, joka pohjautuu tunnustetussa hierarkiassa olevaan 

valta-asemaan, ja alistetussa häpeässä on kyse pysyvämmästä tilasta, jossa tuottamalla häpeää 

ylläpidetään häväistyn riittämättömyyden, voimattomuuden ja osaamattomuuden tunteita.97 

Husson mukaan parisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset kokevat yleensä alistettua häpeää, jol-

loin uhri on sisäistänyt itsensä alempiarvoiseksi ja huonommaksi.98 Turvakotiasiakkaat ovat 

                                                 
87 Ronkainen 2006, 540—541. 
88 Ks. Lidman 2015.  
89 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA: 
90 Lidman 2011, 31. 
91 Lidman 2011, 32. 
92 Lehtinen 1993.  
93 Ronkainen 1999, 137. 
94 Ronkainen 1999, 138. 
95 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
96 Turvakotiasiakkaat 1989 ja 1999. OETA. 
97 Lehtinen 1998, 41—60. 
98 Husso 2003, 274. 
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saattaneet kokea myös alistettua häpeää, mikä kertoisi siitä, että häpeä on syntynyt ennemmin 

omasta huonommuuden ja arvottomuuden tunteista, kuin itse väkivallasta. Tarkoitan tällä 

sitä, että väkivallan avulla suhteessa muserretaan uhrin itsetunto, mikä synnyttää häpeää.  

Aineistossani ei vielä vuosina 1979 ja 1984 puhuta suoranaisesti häpeästä, mutta asiakaslo-

makkeista löytyy joitakin mainintoja, jotka viittaavat siihen. Esimerkiksi vuonna 1979 erään 

asiakkaan kuvattiin olevan ”kiusaantunut lomakkeen kysymyksistä”99. Se, että asiakaslomak-

keisiin ei ole kirjattu asiakkaiden kokeneen häpeän tunteita, ei kerro siitä, etteikö niitä asiak-

kailla olisi ollut. Asian voi selittää se, että vuosina 1979 ja 1984 asiakaslomakkeissa on muu-

tenkin hyvin lyhyitä ja niukkoja kuvauksia asiakkaista. Turvakodin asiakaslomakkeet oli tar-

koitettu ainoastaan turvakodin sisäiseen käyttöön ja työntekijöiden luettaviksi, jolloin niihin 

on todennäköisesti kirjattu vain ne asiat asiakkaista, joiden on koettu olevan merkityksellistä 

tietoa turvakotijakson aikana. Ja kun turvakoti oli tarkoitettu lyhytaikaiseksi paikaksi, josta 

ohjataan muihin kunnan palveluihin100, ei häpeän tunteiden kuvaaminen ole tuntunut merki-

tykselliseltä, vaikka työntekijä niistä olisikin ollut tietoinen. On mahdollista, että häpeän tunne 

assosioitiin itsestään asiakkaisiin, jolloin se muodostui jonkinlaiseksi normiksi, jota ei tarvin-

nut erikseen mainita asiakaslomakkeissa. Häpeän tiedostamisesta kertoo se, että turvakodin 

työntekijän mukaan tutkimusjakson alkuvuosina kirjaamiseen vaikutti asioiden tabumaisuus 

ja niihin liittyvä häpeä.101 Häpeä on koko aineistoni läpileikkaava tunne, mikä kertoo ilmiön 

pysytelleen tiukan tabumaisena koko tutkimusjakson ajan.   

Haavoittuvuudesta on muodostunut kulttuurissamme hävettävää, ja tämä ajattelu välittyy ta-

voissamme suhtautua uhreihin sekä yleisemmin niin sanottuun heikkouteen.102 Tämän poh-

jalta voisi arvioida, että häpeää on nimenomaan synnyttänyt se, että on tullut haavoitetuksi, 

oman läheisen fyysisesti, henkisesti tai seksuaalisesti pahoinpitelemäksi, mikä kietoutuu huo-

nommuuden tunteeseen. Ronkainen ja Näre ovat todenneet väkivallan seurauksien siirtyvän 

paradoksaalisesti uhrille. Tyypillisesti parisuhdeväkivaltatapauksissa, joissa rikoskynnys ei 

ylity, tekijä ei joudu vastuuseen, jolloin myöskään väkivalta ei lopu.103 Aineistossani väkivallan 

seurauksien siirtyminen uhrille näkyy sekä tekijän syytöksinä uhria kohtaan että uhrin omana, 

itsensä syyllistämisenä. Asiakkaat syyllistivät itseään väkivaltaiseen suhteeseen jäämisestä sekä 

väkivaltatilanteista, jotka he kokivat aiheuttaneensa.104 Husso on kuvannut oman aineistonsa 

                                                 
99 Turvakotiasiakkaat 1979. OETA. 
100 Heinänen 1979, 20—23. 
101 Informantti A haastattelu. Oulussa 23.11.2016 
102 Ronkainen 2006, 544. 
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naisten kokeneen syyllisyyttä samoista asioista.105 Eräs aineistoni asiakas koki hänen avomie-

hensä olevan heidän suhteessaan paljon avoimempi ja parin väliset ristiriidat johtuivat ”vies-

tintähäiriöistä”106. Toisesta asiakkaasta turvakodin työntekijä on kirjoittanut ”[Asiakas] ottaa 

syyn itselleen, sanoi ’naputtavansa’ miehelle ja mies kävi päälle”107. Paradoksaalisesti tilan-

teessa, jossa asiakas kokee itsensä väkivallan aiheuttajaksi, hän samalla oikeuttaa tekijän har-

joittaman väkivallan itseään kohtaan. Tämä paradoksaalisuus heijastelee vahvasti uhria syyl-

listävää väkivaltakulttuuria.    

Edellä mainitun asiakkaan kuvaus ”naputtamisen” laukaisemasta väkivallasta on asetelma, 

joka toistuu myös historiallisissa avioparien epäsovun kuvauksissa. Lidman on tutkinut uu-

den ajan alun oikeuspöytäkirjoja ja kirjallisuutta, joka käsittelee avioliiton ihanteellisuutta. 

”Nalkutuksen laukaisemat lyönnit” ovat hänen mukaansa ”sitkeä peruskertomus” kyseisissä 

aineistoissa108. Tällaisen miehen harjoittaman väkivallan syyksi ja koko tilanteen syylliseksi 

asetetaan nainen. Asetelma, jossa nainen nähdään nalkuttajana ja mies fyysisen voiman har-

joittajana on voimakkaasti sukupuolittunnut ja kielteisesti latautunut feminiinisyyden ja mas-

kuliinisuuden mielikuvista. Syyksi miesten käyttämään ruumiilliseen parisuhdeväkivaltaan on 

nykytutkimuksissa esitetty voimattomuuden ja turhautumisen tunnetta. Nämä tunteet laukea-

vat naisen verbaalisten hyökkäysten jälkeen, jolloin mies kokee ruumiillisen väkivallan olevan 

ainoa jäljelle jäänyt keino. Tätä kautta hän pyrkii säilyttämään oman maskuliinisuutensa sekä 

miehisen kunniansa.109 Näyttää siltä, että tämä asetelma on muodostunut vuosisatojen aikana 

järkkymättömäksi osaksi väkivaltakulttuuria. Siihen eivät kietoudu ainoastaan käsitykset vä-

kivallasta ja sen oikeuttamisesta vaan myös vahvat käsitykset hyväksytystä feminiinisyydestä 

ja maskuliinisuudesta.     

Edellä mainitut lähisuhdeväkivallan julkitulo sekä siihen liittyvät häpeä ja uhria syyllistävä 

väkivaltakulttuuri vaikeuttaa uhrin kykyä hakea apua itsellensä, esimerkiksi turvakodin kautta. 

Häpeän ja itsensä syyllistämisen vaikutukset näkyvät (nais)asiakkaan kohdalla, josta työntekijä 

on kirjoittanut seuraavasti vuonna 1999: 

                                                 
105 Husso 2003, 271. 
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Väkivaltaa v. 1989 alk. [Asiakas] ei ole hakenut mitään apua (viranomais), koska ko-

kenut syyllisyyttä ja häpeää (mm. ystävät hoitaneet kodin ulkopuol. asiat). [Asiakas] vaien-

nut väkivallasta, nyt näkee tarpeen puhua.110 

Avun hakemista vaikeuttavat uhrin häpeän ja syyllisyyden kokemuksen lisäksi vallitseva 

myytti vahvasta naisesta. Suomalaisissa tutkimuksissa naisen väkivaltaiseen suhteeseen jäämi-

nen on liitetty vahvuuteen, hoivaan ja äitiyteen.111 Uhri voi haluta asemoida itsensä ennemmin 

vahvaksi naiseksi kuin uhriksi, sillä uhri-sanaan liittyy alistava ja passivoiva sävy.112 Markkolan 

mukaan suomalaiset naiset esitetään usein vahvoina kautta historian ja tämä esitystapa saa 

vastakaikua sekä tutkimuksessa että arkipuheessa.113 Suomi oli pitkään agraarinen yhteiskunta, 

jossa tarvittiin jokaisen työpanosta maataloudessa; vasta toisen maailmasodan jälkeen enem-

mistö suomalaisista oli siirtynyt pois maatalouden parista. Agraariyhteiskunnassa sukupuol-

ten välille muodostui ”työetiikkaan perustuvaa kumppanuutta”114, kun töiden valmistuminen 

vaati sekä miehen että naisen työpanoksen. Naiseuden sisällöksi muodostui työ, hoiva ja äi-

tiys.115  

Naisten vahvuus korostui talvi- ja jatkosodan aikoina, jolloin kotirintaman toiminta pyöri 

naisten johdolla. Samalla lapsille, nuorille ja vanhuksille lankesi paljon vastuuta etenkin maa-

talouden ylläpidosta.116 Sotien jälkeen ”naisten velvollisuudeksi” muodostui jaksaa ja ymmär-

tää sodasta palanneita ailahtelevia ja toisinaan hoivattavaksi taantuneita miehiä, jotka olivat 

kestäneet ja jaksaneet rintamalla.117 Sotainvalidien leskiä tutkineen Hännikäisen mukaan kes-

keistä osalle leskistä oli heidän kokemansa arvostuksen puute sekä miehen vähäksyvä suh-

tautuminen saamaansa hoitoon ja huolenpitoon. Parisuhteiden arkipäiviin kuuluivat miehen 

runsas alkoholin käyttö, mustasukkaisuus, uhkaava käytös ja väkivalta.118 Naiset joutuivat kes-

tämään paljon henkilökohtaisia loukkauksia ja miestensä harjoittamaa väkivaltaa. Naisen 

malli oli olla hiljainen ja ahkera työntekijä, joka jätti omat unelmansa syrjään keskittyen vain 

omaan perheeseensä ja aviomieheensä. Miehen ollessa sodassa tai kodin ulkopuolella töissä, 

nainen huolehti kodista ja lapsista yksin. Tällainen malli naisesta siirtyi äidiltä tyttärelle ja tä-

hän rooliin asettuminen kasvatti paineita syyllisyydentunteen uhalla: jos asetti omat toiveensa 
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ja unelmansa kiltteyden ja toisista huolehtimisen edelle, sai huonon tyttären ja naisen lei-

man.119 Sotien jättämästä tunneperinnöstä ovat kirjoittaneet Jenni Kirves, Ville Kivimäki, Sari 

Näre ja Juha Siltala.120      

Markkolan mukaan suomalaisen naisen vahvuus nousee esille pärjäämisenä perhe- ja työelä-

mässä, sukupuolisen häirinnän ja syrjinnän vähättelynä, jaksamisena sekä siinä, että silmät 

suljetaan epämiellyttäviltä asioilta. Suomalaisessa kulttuurissa sukupuolten välisistä konflikti-

tilanteista vaietaan ja naisen alistamista vähätellään tai siihen ei haluta kiinnittää huomiota. 

Naisen vahvuus on valjastettu kulttuuriseksi resurssiksi, jota käytetään voimavarana ongel-

matilanteiden ja epäoikeudenmukaisten asioiden kohtaamisessa.121 Vahvan naisen käsite ei 

ole sidoksissa ainoastaan suomalaiseen kulttuuriin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tehty tut-

kimusta, joka nostaa esille afrikkalaista syntyperää olevat naiset ja vahvan naisen käsitteen.122 

Yksi tapa, joka reflektoi aineistossani naisen vahvuutta, on (nais)uhrien ongelmien ja väkival-

tatilanteiden vähättely. Ongelmien vähättely näkyy aineistossani asiakkaiden tavassa, jolla 

työntekijät ovat kuvanneet asiakkaiden kertovan kohtaamastaan väkivallasta. Asiakas, jonka 

miesystävä oli käyttänyt erittäin raakaa väkivaltaa kymmenen vuoden ajan häntä kohtaan, oli 

kertonut turvakodin työntekijälle omista kokemuksistaan niin, että hän niputti samantapaisia 

väkivaltatilanteita yhteen toteamalla esimerkiksi pahoinpitelyistä ”niitä oli jatkuvasti” ja ”sii-

hen aikaan oli mukana puukot”.123  

Aineistossani nousi kolmesti esille vahvan naisen käsite, kun turvakodin työntekijä oli kuvan-

nut asiakasta sellaiseksi. Vuonna 1989 turvakodin työntekijä oli kirjoittanut asiakkaasta, jonka 

mies käytti paljon alkoholia, pahoinpiteli asiakasta ja kontrolloi tiukasti hänen ja hänen tyttä-

rensä elämää seuraavasti: ”[Asiakas] vaikuttaa vahvalta naiselta, tunnesuhde ilmeisesti varsin 

voimakas kun antaa tilanteen jatkua ja jatkua.”124 Se, että asiakkaita on kuvattu vahvoiksi nai-

siksi kuvaa siitä, että tämä myytti on ollut olemassa myös turvakodin työntekijöiden mielessä. 

Tekstissä näkyy myös se, että vahvalle naiselle siirretään myös vastuu hänen omasta tilantees-

taan, kun hän antaa ”tilanteen jatkua ja jatkua”, mikä kuvaa uhria syyllistävää väkivaltakult-

tuuria.  
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Venäläinen on todennut tutkimuksessaan lähisuhdeväkivallan uhreina olevien naisten tavoit-

televan vahvan naisen subjektipositiota. Naisten kirjoittaessa omasta väkivallan kohtaamises-

taan he muodostivat usein selviytymistarinoita tai itsenäistymistarinoita, joissa viaton uhri 

muuttui vahvaksi naiseksi. Aiemmin koetun vakavan väkivallan esiin tuominen korostaa sel-

viytymiskykyä sekä naisen nykyistä vahvuutta samoin kuin ulkopuolisen avun saannin vä-

hyyttä.125 Tällainen asenteellisuus viestii siitä, että kulttuurissa ei vain vallitse käsitys vahvasta 

naisesta, vaan sitä myös ihannoidaan. Uhrien avun hakemisen mahdollisuudet heikentyvät, 

kun vahvan naisen myyttiin liittyy vahva eetos yksin selviytymisestä. Vuonna 1999 Oulun 

turvakodin asiakas, jonka avomies oli käyttänyt väkivaltaa kaksikymmentä vuotta häntä koh-

taan, oli kuvannut turvakodin työntekijälle kokevansa itsensä nöyryytetyksi, kun hän ei ole 

selvinnyt tilanteesta yksin eivätkä asiat ole selvinneet nopeasti.126       

Se, mikä mielletään väkivallaksi, on kulttuurisidonnaista. Suomalaiseen kulttuuriin kietoutuu 

myytti vahvasta naisesta, jolloin siihen kietoutuvat ilmiöt vaikuttavat myös siihen, miten nä-

emme väkivallan kulttuurissamme. Ongelmien vähättely näkyy aineistossani siinä, mikä on 

mielletty väkivallaksi ja miten väkivalta on ymmärretty. Eräs asiakas oli todennut turvakodin-

työntekijälle, että hänen lapsuudessaan ei ollut ollut väkivaltaa, mutta isä oli ollut humalassa 

aggressiivinen. Turvakodin työntekijän kysyessä asiakkaalta, mitä hän tarkoittaa isän aggres-

siivisuudella asiakas oli todennut, että ”isä oli ajanut usein perheen ulos pyssyllä uhaten.”127 

Yksittäisestä tapauksesta ei voida vetää kaiken kattavia johtopäätöksiä uhrien väkivaltakäsi-

tyksistä, mutta tapaukset ja tilanteet, joissa uhri vähättelee tai ei miellä raakaa väkivaltaa edes 

väkivallaksi, vaikeuttaa hänen asemaansa sekä hänen kykyään hakea ulkopuolista apua. Väki-

valtatilanteita, jotka eivät jätä uhriin fyysisiä jälkiä, voi olla vaikeampaa mieltää väkivallaksi. 

Tässäkin asiassa voidaan nähdä yhtymäkohta historiaan: uuden ajan alussa vallitsi käsitys, 

jonka mukaan väkivallan rangaistavuus määrittyi sen aiheuttamien fyysisten jälkien mukaan. 

Rangaistavuuden ulkopuolelle jäivät siis lukuisat väkivallan muodot henkisestä ja seksuaali-

sesta väkivallasta fyysisen väkivallan lievempiin muotoihin. Myöskään väkivallan traumaatti-

suus ei vaikuttanut rangaistavuuteen.128     

Tiedostamattomuus väkivallan moninaisuudesta sekä siitä, mikä on väkivaltaa, aiheuttaa sa-

manlaisia ongelmia. Aineistossani tämä näkyi erityisesti asiakkaiden kyseenalaistaessa omaa 

oikeuttaan olla turvakodin asiakas. Esimerkiksi vuonna 1999 eräs asiakas oli pohtinut: ”onko 

                                                 
125 Venäläinen 2012, 12. 
126 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
127 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
128 Lidman 2015, 118—119. 
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hän oikeutettu käyttämään turvakodin palveluja, koska väkivalta on ollut sanallista.”129 Tämä 

kertoo siitä, että toiset väkivallan muodot on nähty vahingoittavampina kuin toiset. Edellä 

mainittu asiakkaan pohdinta viittaisi siihen, että henkinen väkivalta olisi koettu vähemmän 

vahingoittavana ja asiakas on arvottanut itsensä uhrina erilaiseen asemaan kuin ruumiillista 

väkivaltaa kohdanneet uhrit. Tässäkin näkyy yhteys historiaan ja ajatukseen siitä, että näkyvät 

jäljet tekevät toisesta väkivallan muodosta vahingoittavampaa ja näin ollen rangaistavaa.130  

Asiakkaiden pohtiessa heidän kokemaansa väkivaltaa ja sen vakavuutta tai vahingoittavuutta 

suhteessa oikeuteen saada turvakodista palveluja he pohtivat myös ylipäätänsä omaa toimin-

taansa hakiessaan apua. Eräs asiakas oli muun muassa pohtinut sitä, onko hän tehnyt oikein, 

kun on hakenut apua mielenterveystoimistosta ja turvakodista.131 Oman avun hakemisen ky-

seenalaistaminen voi liittyä ilmiöön, jossa väkivalta normalisoituu osaksi suhdetta, jolloin sen 

kieltämisen sekä ulossulkemisen mahdollisuus jatkuu. Väkivalta saattaa normalisoitua väki-

valtaisen käyttäytymisen ja rakkaudenosoitusten vuorottelun sekä väkivallan peittämisen ja 

piilottelun kautta.132 Suhde, jossa väkivalta on sen normalisoitunut osa ja sen koko olemassa-

olon myöntäminen on suhteen osapuolille vaikeaa, vaikeuttaa uhrin avunhakemista ja aiheut-

taa väkivallan kyseenalaistamista. Aineistossani esiintyy useita tekijöitä, jotka kielsivät oman 

väkivaltaisuutensa tai eivät ainakaan heti pystyneet sitä myöntämään.133 

Edellä käsittelemäni tekijät (väkivallan julkitulo, syyllisyyden ja häpeän tunteet ja vahvan nai-

sen myytti) ovat osaltaan vaikeuttavat uhrin avunhakemista. Muun muassa näiden takia tur-

vakodin kynnys voidaan kokea korkeaksi ja sinne tuleminen saattaa kestää kauan. Kynnyksen 

ylittämisen jälkeen asiat etenivät turvakodissa aina hyvin käytännöllisesti: ensin asiakas haas-

tateltiin ja haastattelussa täytettiin myös asiakaslomake ja sen jälkeen asiakkaalle tarjottiin esi-

merkiksi ruokaa ja näytettiin oma huone.134 Tämä on yksi työskentelytapa, joka on säilynyt 

hyvin muuttumattomana turvakodissa aina sen perustamisesta tähän päivään saakka. 

niin kyllä siinä aika paljon on myöskin sitä ihan samaa tuossa, et mitä se tarkottaa, kun 

tullaan ovesta sisään, ollaan, tullaan vieraaseen paikkaan, siellä ihminen ottaa sut niin 

kun ystävällisesti ja asiallisesti vastaan. Istuttaa, rauhottaa siihen ja kattoo, että saadaan 

vaatteet pois päältä ja tossa olis lapsille vähän lelua ja tarviitko jotakin, otatko juotavaa 

                                                 
129 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
130 Ks. viite 74. 
131 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
132 Lundgren 1998, 171. 
133 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
134 Informantti A haastattelu. Oulussa 23.11.2015; informantti B haastattelu. Oulussa 25.11.2015; informantti 
C haastattelu. Oulussa 3.5.2016. 
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tähän alkuun. Me tässä ensin tehdään tällasta turvahaastattelua. Ja sit siinä tulohaastat-

telussa kuullaan sitä, mistä tulette ja kirjataan lyhyesti sitä tulotilannetta, niin kun on 

kirjattu sillonkin. Kuitenkin kuullaan sen verran, että mikä avuntarve on ja tehdään ris-

kinarviota, että onko jotain uhkaamassa nyt tänne turvakodille päin ja tietääkö puoliso, 

missä sä olet ja mitä muuta meidän pitää tietää sun turvallisuuden näkökulmasta, että 

onko joku muu vielä vaarassa tai onko joku kotona ja tarvitaanko mahdollisesti jotain 

yhteydenottoja viranomaisiin johonkin niin kun poliisiin tai sosiaalipäivystykseen. Ja sitten 

katotaan se, onko nälkä ja tässä on ruokaa ja tässä on sit se huone ja tässä on teille 

lakanat. Ja se semmonen huolenpito tulee sitten, että rauhotutaan tähän näin ja kerrotaan, 

että täällä on muitakin ja kerrotaan missä mikin on. Ja kerrotaan, mitä seuraavana päi-

vänä tulee tapahtumaan. Tulee tämän niminen työntekijä ja se juttelee sun kanssa ja seitten 

me mietitään ja sun pitää varmaan aamulla ilmottaa tarhaan, että lapset ei tule ja kouluun 

ei tule ja sä et pysty töihin lähtemään ja pitääkö käydä lääkärissä ja pitääkö käydä polii-

silla. Ja sillä tavalla, että ihminen saa hyvin konkreettisen tuen ja avun.135 

Koko aineistoni läpi leikkaa vaikutelma siitä, että turvakotiin tuleminen ei ole ollut helppoa 

koskaan. Vaikeus näkyy aineistossani edellä mainittuina häpeän ja syyllisyyden tunteina, tar-

peena asettua vahvan naisen rooliin ja kyseenalaistaa omaa haavoittuvuuttaan. Turvakodin 

kynnyksen korkeudesta kertovat myös asiakkaan historia; apua on usein haettu silloin, kun 

tilanne on kehittynyt pitkän ajan kuluessa pahaksi. Tulen käsittelemään tässä ja seuraavassa 

luvussa asioita ja tekijöitä, jotka omalta osaltaan kuvaavat myös sitä, kuinka pitkän ja vaikean 

matkan uhri usein kulkee ennen kuin saapuu turvakodin kynnykselle ja uskaltaa astua sen yli.   

            

1.2. Läheinen ihminen väkivallan tekijänä 

 

Turvakodin asiakkaissa uhrin ja tekijän tai tekijöiden välinen suhde vaihtelee. Olen koonnut 

taulukkoon 2 tiedot siitä, millaisissa erilaisissa suhteissa uhrit ja tekijät ovat keskenään olleet 

aineistossani. Taulukkoon 2 on ”yhteensä” -riville koottu turvakodin asiakasmäärät vuosit-

tain, jolloin kokonaisluvussa näkyy myös samana vuonna useamman kerran käyneiden asiak-

kaiden kaikki turvakotijaksot erikseen. Asiakkaiden absoluuttiset määrät on merkitty tauluk-

koon 2 ”yhteensä” -riville sulkeisiin.  

                                                 
135 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
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Taulukko 2. Oulun turvakotiasiakkaiden suhde tekijään 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.136   

Tekijä 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

Nykyinen kumppani  
tai puoliso 

32 
(74,4 %) 

89  
(84 %) 

121 
(72,9 %) 

82 
(66,1 %) 

110 
(81,4 %) 

434 
(75,6 %) 

Entinen kumppani  
tai puoliso   

4 
(3,8 %)  

9 
(5,4 %) 

8 
(6,5 %) 

10 
(7,4 %) 

31 
(5,4 %) 

Vanhempi /vanhemmat 
3 
(7 %) 

1 
(0,9 %) 

11 
(6,6 %) 

1 
(0,8 %) 

2 
(1,5 %) 

18 
(3,1 %) 

Lapsi/lapset (aikuisia)   
7 
(6,6 %) 

8 
(4,8 %) 

2 
(1,6 %) 

2 
(1,5 %) 

19 
(3,3 %) 

Puoliso tai kumppani 
 ja lapsi/lapset 

1 
(2,3 %)   

4 
(2,4 %) 

3 
(2,4 %)   

8 
(1,4 %) 

Entinen kumppani/puoliso  
ja hänen lapsensa       

2 
(1,6 %)   

2 
(0,3 %) 

Tuttava   
1 
(0,9 %) 

6 
(3,6 %) 

6 
(4,8 %) 

10 
(7,4 %) 

23 
(4 %) 

Sukulainen       
5 
(4 %) 

1 
(0,7 %) 

6 
(1 %) 

Puoliso tai kumppani ja  
tuttava       

1 
(0,8 %)   

1 
(0,2 %) 

Ei väkivaltaa 
7 
(16,2 %) 

3 
(2,8 %) 

7 
(4,2 %) 

10 
(8 %)   

27 
(4,7 %) 

Ei tietoa   
1 
(0,9 %)   

2 
(1,6 %)   

3 
(0,5 %) 

Väkivalta itseä kohtaan       
2 
(1,6 %)   

2 
(0,3 %) 

Yhteensä 
43 
(42) 

106 
(91) 

166 
(138) 

124 
(105) 

135 
(117) 

574 
(493) 

 

Taulukosta 2 voidaan huomata, että koko tutkimusjakson ajan tekijä on yleisimmin ollut asi-

akkaan nykyinen kumppani tai puoliso (75,6 %). Parisuhdeväkivallan yleisyys näkyy myös 

tutkimuksissa niin, että sitä on tutkittu turvakotiasiakkaiden kohdalla paljon ja usein tutkimus 

on rajattu käsittelemään vain parisuhdeväkivaltaa.137 Toiseksi yleisimmin tekijä on ollut enti-

nen kumppani tai puoliso (5,4 %), sitten tuttava (4 %), lapsi/lapset (3,3 %) ja vanhemmat 

(3,1 %). Tässä taulukossa suhteen ollessa vanhempi-lapsi, näkyvät asiakkaissa ainoastaan lap-

set, jotka ovat olleet jo aikuisia tai sen ikäisiä, että he ovat pystyneet tulemaan turvakotiin 

itse.138 ”Väkivalta itseään kohtaan” riville on merkitty asiakkaat, jotka ovat tulleet tai heidät 

on tuotu viranomaisten tai terveydenhuollon toimesta turvakotiin heidän satutettuaan itse-

ään. Tähän ryhmään olen luokitellut esimerkiksi vuoden 1989 (nais)asiakkaan: 

                                                 
136 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
137 Ks. esim. Laine 2005.  
138 Nuorin näistä asiakkaista oli 11-vuotias. Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
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Asiakas n. 2—3 viik. sitten ottanut kaljaa ja 29 unitablettia ja joutunut suoraan 

OYKS:n vatsahuuhteluun ei osannut sanoa miksi niin tehnyt. Poika ollut sairaalassa ko-

van kuumeen takia ja tilanne ollut kireä kotona. Kaljotelleet miehen kanssa, ja mies ryy-

pännyt edelleen pitkä putki menossa.139 

Ei väkivaltaa (4,7 %) rivillä tarkoitan sellaisia asiakkaita, jotka eivät ole tulleet turvakotiin 

lähisuhdeväkivallan takia. Eri turvakodeilla on ollut erilaisia asiakkuuskriteereitä ja niiden pai-

notuksia. Joissakin turvakodeissa on palveltu muitakin asiakkaita kuin heitä, jotka ovat koke-

neet lähisuhdeväkivaltaa. Tällaisia asiakkaita ovat olleet muun muassa lapset, joiden kotona 

on ollut kriisitilanne, nuoret, joilla on vanhempien kanssa vaikeuksia ja turvakodissa asumi-

nen on katsottu lastenkotisijoitusta paremmaksi vaihtoehdoksi, sekä tilapäistä majoitusta tar-

vitsevat kodittomat.140 Oulun turvakodissa on otettu asiakkaiksi myös henkilöitä, jotka ovat 

olleet edellä mainituissa tilanteissa.  

Suomalaisen vuoden 1997 kyselytutkimuksen mukaan naisten kokema väkivalta keskittyy 

perheeseen. Väkivalta, jota esiintyy parisuhteen ulkopuolella, on usein sekin tutun henkilön 

tekemää. Vuoden 1997 kyselytutkimuksessa parisuhteen ulkopuolisen väkivallan tekijä oli: 

miesystävä (20 %), tuttu tai naapuri (15 %), asiakas tai potilas (8 %) ja muu perheen jäsen (6 

%), jolloin tekijä oli yleensä isä.141 Miehet kokevat väkivaltaa enemmän kodin ulkopuolelle, 

kuten kaduilla ja työpaikoilla.142 Vertaamalla näitä tuloksia taulukkoon 1 voidaan huomata, 

että turvakotiasiakkaiden kohdalla tekijä on harvoin perheen ulkopuolinen henkilö. Ruotsa-

laisessa vuoden 2001 kyselytutkimuksessa enemmän kuin neljä naista kymmenestä vastasi 

parisuhteen ulkopuolisessa väkivallassa tekijän olleen työ- tai opiskelukaveri, ystävä, tuttava 

tai naapuri.143  

Vuoden 1979 verrattain matalaa asiakasmäärää selittää turvakodin ensimmäinen toiminta-

vuosi, jolloin ihmisten tietoisuus tällaisesta avun saannin mahdollisuudesta ei ollut vielä laa-

jasti levinnyt. Esimerkiksi erään vuoden 1979 asiakkaan kohdalla on maininta, että hän oli 

joutunut menemään viikonlopuksi työkaverinsa luokse, sillä hän ”ei ollut löytänyt Turvako-

tia”144. Myös vuonna 1984 yhden asiakkaan kohdalla oli mainita, että asiakas on pahoinpitelyn 

                                                 
139 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA.  
140 Ojuri 1998, 35. 
141 Heiskanen & Piispa 1998, 58―59. 
142 Tuominen 2003, 32. 
143 Lundgren et al 2001, 41. 
144 Turvakotiasiakkaat 1979. OETA.  
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jälkeen ”ollut loppuyön ulkona, ei ole tiennyt turvakodista”145. Vuoden 1994 turvakotitoimin-

taan on vaikuttanut 1990-luvun alun talouslama. Turvakodin työntekijän mukaan vuodet 

1992, 1993 ja 1994 olivat ”kerta kaikkiaan hengissä säilymistä”.146 Kunnat ajoivat ostopalve-

lunsa minimiin, mikä tarkoitti vähemmän ja lyhyempiä maksusitoumuksia turvakotiasiak-

kaille.  

Vaikka voisi ajatella lama-ajan kasvattavan turvakotiapalveluita tarvitsevien määrää, se ei näy 

asiakkaiden määrässä heikentyneiden maksusitoumuksien takia. Lama on todennäköisesti 

myös vaikeuttanut asiakkaiden kykyä maksaa itse turvakotijaksoa. Tilanne oli uhrien avun 

saannin kannalta erittäin huono, sillä kuntien ostopalveluiden heikentymisen lisäksi kuntien 

omat palvelut eivät toimineet toivotulla tavalla.147 Asiakasmäärän laskemisen vuoden 1989 

138: asiakkaasta vuoden 1994 106 asiakkaaseen ei voida siis tulkita tarkoittaneen lähisuhde-

väkivallan määrän laskua tai turvakotia tarvinneiden määrän laskua, koska kiristyneet resurssit 

vaikuttivat turvakodin kykyyn ottaa asiakkaita vastaan. Turvakodin toiminnan pyörittämisen 

vaikeudet ja asiakkaiden lyhyet ja hylätyt maksusitoumukset kertovat enemmänkin suuresta 

avun tarpeesta, johon ei kyseisillä resursseilla pystytty vastaamaan.   

 

1.3. Turvakotiasiakkaiden sukupuoli- ja ikäjakauma 

 

Parisuhdeväkivallantutkijoiden keskuudessa vallitsee vahva käsitys siitä, että väkivallassa su-

kupuolella on spesifinen merkitys. Husso toteaakin väkivallan olevan sukupuolikysymys.148 

Laine toteaa väitöskirjassaan, että naisilla ja miehillä on parisuhdeväkivallassa erilainen paikka 

suhteessa väkivaltaan ja sen kokemuksiin.149 Lisäksi Laineen mukaan naisen ja miehen har-

joittamaa väkivaltaa parisuhteessa ei voida rinnastaa eivätkä naisten ja miesten kokemukset 

parisuhdeväkivallasta palaudu toisiinsa.150   

Suomessa naisille koti on turvattomin ja miehille turvallisin paikka väkivalta- ja henkirikosten 

osalta.151 Naisten kokemassa väkivallassa tekijä on useimmin perheen jäsen ja miesten koke-

massa tekijä on usein tuntematon. Vuonna 2003 ilmoitetuista väkivaltatapaukista joka toinen 

                                                 
145 Turvakotiasiakkaat 1984. OETA.  
146 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
147 Informantti C haastattelu 3.5.2016. 
148 Husso 2003, 16. OETA. 
149 Laine 2005, 173; Heiskanen & Piispa 1998; Husso 2003; Nyqvist 2001a. 
150 Laine 2005, 173; Nyqvist 2001a, 123—124. 
151 Husso 2003, 16. 
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ilmoitus koski miesten välistä väkivaltaa152, joka esiintyy usein ravintola- ja katuväkivaltana 

sekä tuttavien ja kavereiden välisenä väkivaltana.153 Tätä tukee myös se, että vuonna 1990 

poliisin tietoon tulleista kotona tapahtuneista pahoinpitelyistä uhri oli yhdeksässäkymme-

nessä prosentissa tapauksista nainen ja tekijä mies.154 Vuoden 1997 kyselytutkimuksen mu-

kaan neljäkymmentä prosenttia naisista on joskus kokenut miehen harjoittamaa ruumiillista 

tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallalla uhkailua yli 15-vuotiaana. Vuonna 1997 14 % naista 

(18—74-vuotiaista) koki miehen harjoittamaa väkivaltaa tai uhkailua.155 Samansuuntaisia lu-

kuja esiintyi Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuisessa tutkimuksessa 

(2014), joka keskittyi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.156  

Vuoden 1997 kyselytutkimukseen pyydettiin vastauksia ainoastaan naisilta. Näin ollen sen 

avulla ei voida havainnoida miesten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa. Vuonna 2010 ilmestynyt 

Tuhansien iskujen maa ― Miesten kokema väkivalta Suomessa on ensimmäinen Suomessa tehty 

miespainotteinen väkivaltaraportti. Tämän raportin mukaan miehet ja naiset kokivat lähes 

yhtä usein sen hetkisen kumppanin harjoittamaa väkivaltaa.157 Myös 1980—2009 välisenä ai-

kana kartoitettujen uhritutkimusten tulosten mukaan sekä miehillä että naisilla kokemukset 

muun tutun harjoittamasta väkivallasta, johon lasketaan vakituisen seurustelukumppanin har-

joittama väkivalta, ovat lähes yhtä yleisiä. Perheväkivaltaa, mihin katsotaan kuuluvat avo- tai 

aviopuolison, entisen puolison tai kumppanin tai muun perheen jäsenen tekemä väkivalta, 

naiset kokevat huomattavasti useammin kuin miehet. Miesten osuus perheväkivallan uhrina 

on noussut 2000-luvun aikana. Tätä voi selittää 2003 käyttöön otetut uudelleen muotoillut 

kysymykset kyselyissä, jotka ovat osaltaan parantaneet lähisuhdeväkivallan tunnistamista.158  

Lähisuhdeväkivallan määrän kattavaan arviointiin liittyy monenlaisia haasteita. Erilaiset ai-

neistot ja tilastot muodostavat erilaisia kuvia lähisuhdeväkivallan määrästä ja uhrien ja teki-

jöiden sukupuolijakaumasta. Tuloksiin vaikuttavat myös vastaajien vaihtelevat käsitykset vä-

kivallasta, sen muodoista ja vakavuudesta. Lähisuhdeväkivallan määrän lisäksi on tärkeää 

kiinnittää huomiota myös sen laatuun ja siihen liittyviin sukupuolikysymyksiin. Palaan tähän 

kysymykseen toisessa pääluvussa.    

                                                 
152 Sirén & Honkatukia 2005, 13—14. 
153 Sirén & Honkatukia 2003, 19—20. 
154 Poliisin tietoon tullut rikollisuus vuodelta 1990. 
155 Heiskanen & Piispa 1998, 4. 
156 FRA 2014.  
157 Päätelmä koski sekä koko nykyistä parisuhdetta että tilannetta nykyisessä parisuhteessa viimeisimmän vuo-
den aikana. Heiskanen & Ruuskanen 2010, 17. 
158 Sirén, Aaltonen & Kääriäinen 2010, 9—10. 
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Oulun turvakotiasiakkaista miehet ovat huomattava vähemmistö. Taulukosta 3 voidaan huo-

mata, että vuosien 1979 ja 1999 kohdalla miehiä on ollut noin seitsemän prosenttia kaikista 

asiakkaista, muina tutkimusajankohdan vuosina tätäkin vähemmän. Koko tutkimusjakson ai-

kana miesten osuus asiakkaista on 24 henkilöä, joka on hieman alle viisi prosenttia kaikista 

asiakkaista. Vuonna 1998 Ensi- ja turvakotien liiton raportissa miesten todettiin olevan tur-

vakotien kasvava vähemmistö. Samalla todettiin, että myös naiset lyövät, mutta miehet tule-

vat turvakotiin enemmän henkisen pahoinvoinnin takia. Raportissa todettiin myös turvako-

deissa esiintyvän käytännön ratkaisuja, joissa väkivaltaa käyttänyt mies on tullut turvakotiin 

ja nainen on jäänyt lasten kanssa kotiin.159 Tämä tukee myös käsitystä siitä, että naisten koh-

dalla sanallinen väkivalta nähdään luontevampana kuin ruumiillinen väkivalta.160 

Taulukko 3. Oulun turvakotiasiakkaiden sukupuolijakauma 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.161 

Sukupuoli 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

Mies 
3 
(7,1 %) 

4 
(4,4 %) 

4 
(2,9 %) 

5 
(4,8 %) 

8 
(6,8 %) 

24 
(4,9 %) 

Nainen 
39 
(92,9 %) 

87 
(95,6 %) 

134 
(97,1 %) 

100 
(95,2 %) 

109 
(93,2 %) 

469 
(95,1 %) 

Yhteensä 42 91 138 105 117 493 

 

Taulukosta 3 voidaan huomata naisten olleen enemmistö Oulun turvakotiasiakkaista, kun 

heitä oli selvästi yli yhdeksänkymmentä prosenttia koko tutkimusjakson ajan. Aineistossani 

näkyy selvästi naisten suurempi tarve saada apua heidän ollessa lähisuhdeväkivallan uhreja. 

Tätä voi selittää se, että sukupuoli liittyy yhtenä tekijänä väkivallan haavoittavuuteen. Epide-

miologinen tutkimus on havainnut esimerkiksi naisten kärsivän miehiä useammin traumaoi-

reita väkivallan seurauksena.162 Tutkimukset ja tilastot, joissa on kartoitettu uhrien avun tar-

vetta, osoittavat naisten hakevan ja tarvitsevan apua väkivallasta selviytymiseen miehiä enem-

män.163     

Vuoden 1998 Ensi- ja turvakotien liiton raportissa todetaan perheväkivallan olevan ”suku-

puolispesifi ongelma-alue”164. Ensi- ja turvakotien liitossa on nähty naisen normittuvan 

useimmiten uhriksi ja feministisen (lähisuhde)väkivaltaideologian tukevan tällaista näke-

                                                 
159 Ojuri 1998, 37. 
160 Lidman 2015, 127. 
161 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
162 Näre & Ronkainen 2008, 14. 
163 Piispa 2011, 27. 
164 Ojuri 1998, 41. 
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mystä. Turvakodeissa on vältelty tätä näkökulmaa, sillä perheväkivalta on nähty kokonaisval-

taisempana ongelmana, joka vaikuttaa koko perheeseen ja kaikkiin sen jäseniin.165 Oulun tur-

vakodin naisasiakkaiden määrä on kasvanut tutkimusajankohdan kahdesta ensimmäisestä 

vuodesta yli sataan asiakkaaseen per vuosi.166 Tämä ei välttämättä kerro siitä, että naiset olisi-

vat 1980-luvun loppupuolelta alkaen olleet yleisemmin uhreja, vaan todennäköisempää on, 

että naisten kynnys tulla turvakotiin on voinut hieman laskea ja tietoisuus turvakodista avun 

saannin väylänä on kasvanut. Myös mahdolliset lapset ovat saattaneet vaikuttaa päätökseen 

tulla turvakotiin. Käsittelen turvakotiasiakkaiden lapsia luvussa 3.     

Kuten taulukosta 3 näkyy, miesten määrä turvakotiasiakkaina on pysynyt koko tutkimusjak-

son ajan lähes samana. Näitä alhaisia lukuja voivat selittää kulttuuriset tekijät kuten vahvat 

sukupuoliroolit, jotka ovat omiaan hankaloittamaan miesten näkemistä naisen harjoittaman 

väkivallan uhrina. Uhrina ollut mies on nähty alistuvan puolison väkivaltaan, mikä on stig-

matisoinut hänet pehmeäksi ja epämiehekkääksi. Asetelma, jossa parisuhteessa mies on uhri 

ja nainen tekijä on nähty nurinkurisena ja siitä on johdettu erilaisia huumorin ja satiirien sä-

vyttämiä runoelmia, kuvia ja näytelmiä, joiden tarkoituksena on usein ollut esittää naisen val-

taan alistunut mies totaalisen naurettavana.167 Tällainen ”nurinkurinen” asetelma ei edusta 

kulttuurisesti hyväksyttyä maskuliinisuutta. Miehiseksi käsitetään korostunut kilpailunhalu, 

tunne-elämän kylmyys, itsekontrolli, kovuus, seikkailujen ja tappeluiden etsiminen ja vallan-

halu168 ja aggressiivisuus, itsenäisyys, järkiperäisyys, aktiivisuus, älykkyys ja voimakkuus miel-

lettään miehiin stereotypioina169.    

Vuoden 1997 kyselytutkimuksen mukaan parisuhdeväkivallan uhreiksi joutuvat nuoret muita 

ikäryhmiä useammin. Kyselyn mukaan 18—24-vuotiaista naisista, jotka olivat avio- tai avo-

liitossa, 18 % oli kokenut parisuhdeväkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Samoin jos tekijä oli 

tuttu tai tuntematon, mutta ei avo- tai aviopuoliso, nuoret 18—24-vuotiaat naiset kokivat 

väkivaltaa useammin kuin muut ikäryhmät.170 Kansainvälisten kyselytutkimusten kautta välit-

tyy usein kuva parisuhdeväkivallasta, jossa ruumiillinen ja seksuaalinen väkivalta kohdistuu 

etenkin nuoriin naisiin, jotka ovat avioliitossa ja heillä on lapsia.171 Aineistoni ei täysin tue 

näitä tuloksia. 

                                                 
165 Ojuri 1998, 41. 
166 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
167 Lidman 2015, 123—126. 
168 Miedzian 1992, 20—23. 
169 Forward & Torres 1989, 143; Grönfors 1994, 67. 
170 Heiskanen & Piispa 1998, 19. 
171 Esim. Johnson 1996. 
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Taulukosta 4 voidaan huomata, että Oulun turvakotiasiakkaiden ikäjakaumassa 18—24-vuo-

tiaat eivät muodosta enemmistöä vaan prosentuaalisesti koko tutkimusjaksona suurimmiksi 

ryhmiksi muodostuivat 25—29-vuotiaat (18,5 %) ja 30—34-vuotiaat (19,3 %). Ensi- ja tur-

vakotien liiton vuoden 1998 raportin mukaan turvakodin asiakas on useimmiten 31—41-

vuotias.172 Tätä selittää usein väkivalta, joka on ollut pitkäkestoista eikä turvakotiin ole vält-

tämättä hakeuduttu vielä ensimmäisten väkivaltatilanteiden jälkeen. Turvakoti koetaan usein 

viimeiseksi paikaksi, mistä haetaan apua vaikean tilanteen ratkaisemiseksi.173 Piispan väkival-

lan tyypittelyssä ryhmässä parisuhdeterrorismi painottuivat 30—44-vuotiaat174, jolloin merkit-

tävä osa turvakotiasiakkaista asettuisi tähän ryhmään.  

Taulukko 4. Oulun turvakotiasiakkaiden ikäjakauma 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.175 

Ikä 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

10—14     
1 
(0,7 %)     

1 
(0,2 %) 

15—19 
2 
(4,8 %) 

3 
(3,3 %) 

7 
(5 %) 

5 
(4,8 %) 

6 
(5,1 %) 

23 
(4,7 %) 

20—24 
6 
(14,3 %) 

18 
(19,8 %) 

19 
(13,8 %) 

7 
(6,6 %) 

10 
(8,5 %) 

60 
(12,2 %) 

25—29 
10 
(23,8 %) 

14 
(15,4 %) 

24 
(17,4 %) 

26 
(24,8 %) 

17 
(14,5 %) 

91 
(18,5 %) 

30—34 
6 
(14,3 %) 

15 
(16,5 %) 

25 
(18,1 %) 

20 
(19 %) 

29 
(24,8 %) 

95 
(19,3 %) 

35—39 
4 
(9,5 %) 

17 
(18,7 %) 

27 
(19,6 %) 

18 
(17,1 %) 

13 
(11,1 %) 

79 
(16 %) 

40—44 
3 
(7,1 %) 

13 
(14,3 %) 

16 
(11,6 %) 

11 
(10,5 %) 

17 
(14,5 %) 

60 
(12,2 %) 

45—49 
3 
(7,1 %) 

3 
(3,3 %) 

6 
(4,3 %) 

9 
(8, 6 %) 

7 
(6 %) 

28 
(5,7 %) 

50—54 
2 
(4,8 %) 

3 
(3,3 %) 

4 
(2,9 %) 

3 
(2,9 %) 

9 
(7,7 %) 

21 
(4,3 %) 

55—59   
2 
(2,2 %) 

1 
(0,7 %) 

1 
(1 %) 

5 
(4,3 %) 

9 
(1,8 %) 

60—64   
3 
(3,3 %) 

2 
(1,4 %) 

1 
(1 %)   

6 
(1,2 %) 

65—69 
1 
(2,4 %)   

4 
(2,9 %) 

1 
(1 %) 

2 
(1,7 %) 

8 
(1,6 %) 

70—74     
1 
(0,7 %) 

1 
(1 %) 

1 
(0,9 %) 

3 
(0,6 %) 

75—79 
1 
(2,4 %)   

1 
(0,7 %)     

2 
(0,4 %) 

Ei tietoa 
4 
(9,5 %)     

2 
(1,9 %) 

1 
(0,9 %) 

7 
(1,4 %) 

Yhteensä 42 91 138 105 117 493 

                                                 
172 Ojuri 1998, 36. 
173 Pohjoisvirta 1996, 66. 
174 Piispa 2008, 112. 
175 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA.  
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Taulukosta 4 näkyy, että 25—29-vuotiaat ja 30—34-vuotiaat ovat turvakotiasiakkaiden suu-

rin ryhmä vain vuonna 1994. Muuten tutkimusjakson sisällä on vaihtelua, vaikka koko tutki-

musjakson sisällä edellä mainitut ikäryhmät muodostavat enemmistön. Voidaan siis todeta, 

että vuosien 1979—1999 välisenä aikana se, mikä ikäryhmä on ollut enemmistönä, on vaih-

dellut, sillä esimerkiksi vuonna 1984 suurin ryhmä oli nuoremmat 20—24-vuotiaat ja vuonna 

1989 hieman vanhemmat 35—39-vuotiaat. Muiden ikäryhmien sisällä on tutkimusvuosien 

aikana tapahtunut vaihtelua, mutta 30—34-vuotiaiden ryhmän asiakkaiden määrä on kasva-

nut prosentuaalisesti koko tutkimusjakson ajan. Turvakodissa on ollut asiakkaita, jotka ovat 

syntyneet ennen talvi- ja jatkosotaa, niiden aikana tai heti niiden jälkeen. Näin ollen sotien 

jättämä tunneperintö sekä ajatukset naiseudesta ja vahvasta naisesta ovat todennäköisesti vai-

kuttaneet myös useiden asiakkaiden tunteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin.  

Kotoa lähteminen on monille naisille erittäin vaikeaa. Erilaiset halut, tunteet ja teot asettuvat 

ristipaineeseen irrottautumisprosessissa, jossa usein halutaan säilyttää koti ja perhe, mutta 

päästä eroon väkivaltaisesta suhteesta. Keskeistä on liike lähtemisen ja jäämisen välillä. Ko-

dista voi muodostua uhrille kiinnipitävä ympäristö.176 Marita Husso on kuvannut ilmiötä seu-

raavasti: 

Naiset kertovat olleensa konkreettisesti hellan ja nyrkin välissä: ahdingossa ja eristyksissä 

omissa kodeissaan. Vaikka koti muuttuu väkivallan myötä, se säilyy tilana, joka eristää 

muusta maailmasta ja muista ihmisistä. Vetäytyminen ja eristäytyminen antaa väkivaltaa 

ja sen kohteena olemista häpeäville tilapäisen helpotuksen tunteen. Helpotus on kuitenkin 

vain hetkellistä. Mitä enemmän naiset vetäytyvät ja mitä vähemmän he ovat mukana sosi-

aalisessa vuorovaikutuksessa, sitä enemmän heidän tilansa typistyy, ja sitä enemmän he 

suuntautuvat, rajoittuvat ja kiinnittyvät kotiin: jähmettyvät paikoilleen ja lakkaavat konk-

reettisesti liikkumasta kodin ulkopuolella.177 

Turvakotiasiakkaat ovat itse kokeneet tilanteen kotona ennen turvakotiin tulemista olleen 

niin tiukka, että ”heillä on jo oikeus käyttää turvakotia”.178  Tämä puolestaan saattaa vaikuttaa 

siihen, että asiakkaissa suurin ryhmä eivät ole nuoret 18—24-vuotiaat naiset. Suurimmat ryh-

                                                 
176 Husso 2003, 243. 
177 Husso 2003, 244. 
178 Pohjoisvirta 1996, 66. 
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mät muodostavat hieman vanhemmat, 25—29-vuotiaat sekä 30—34-vuotiaat, joilla toden-

näköisemmin on takanaan pidemmät parisuhteet, enemmän elämänkokemusta ja mahdolli-

sesti enemmän tietoa omista oikeuksistaan.  

 

1.4. Elämäntilanne: turvakotiasiakkaiden siviilisääty, työssäolo ja aiemmin käytetyt 

palvelut 

 

Vuoden 1997 kyselytutkimuksen mukaan 22 % naisista, jotka elivät avo- tai avioliitossa, olivat 

joutuneet puolison harjoittaman ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Viimeisen 

vuoden aikana avoliitossa olleista naisista 15 % ja avioliitossa olevaista naisista 7 % oli joutu-

nut parisuhdeväkivallan uhriksi.179 Oulun turvakotiasiakkaista huomattava enemmistö oli 

avioliitossa olevia: vuosina 1979 ja 1984 noin kuusikymmentä prosenttia ja muina vuosina yli 

neljäkymmentä prosenttia asiakkaista.180 Kyselytutkimuksen mukaan parisuhdeväkivaltaa on 

ollut eniten parisuhteissa, jotka ovat kestäneet alle kaksi vuotta.181 Taulukosta 5 voidaan huo-

mata, että avoliitossa olevien määrä on noussut huomattavasti turvakodin ensimmäisestä toi-

mintavuodesta, vuodesta 1979. Korkeimmillaan avoliitossa olevien asiakkaiden osuus asiak-

kaista oli vuonna 1989, 44 asiakasta, joka oli yli kolmekymmentä prosenttia asiakkaista.  

Taulukko 5. Oulun Turvakodin asiakkaiden siviilisääty 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.182 

Siviilisääty 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

Avioliitto 
25 
(59,5 %) 

5 
(60,4 %) 

59 
(42,6 %) 

48 
(45,7 %) 

53 
(45,3 %) 

240 
(48,7 %) 

Avoliitto 
7 
(16,6 %) 

21 
(23,1 %) 

44 
(31,9 %) 

25 
(23,8 %) 

31 
(26,5 %) 

128 
(26 %) 

Naimaton 
6 
(14,3 %) 

9 
(9,9 %) 

19 
(13,8 %) 

9 
(8,6 %) 

7 
(6 %) 

50 
(10,1 %) 

Eronnut 
1 
(2,9 %) 

3 
(3,3 %) 

10 
(7,2 %) 

11 
(10,5 %) 

13 
(11,1 %) 

38 
(7,7 %) 

Leski 
1 
(2,9 %) 

2 
(2,2 %) 

3 
(2,2 %) 

3 
(2,9 %) 

1 
(0,9 %) 

10 
(2 %) 

Muuttunut 
1 
(2,9 %)   

2 
(1,4 %) 

1 
(1 %) 

2 
(1,7 %) 

6 
(1,2 %) 

Ei tietoa   
1 
(1,1 %) 

1 
(0,7 %) 

8 
(7,6 %) 

9 
(7,7 %) 

19 
(3,9 %) 

Asumusero 
1 
(2,9 %)       

1 
(0,9 %) 

2 
(0,4 %) 

Yhteensä 42 91 138 105 117 493 

                                                 
179 Heiskanen & Piispa 1998, 19—20.  
180 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
181 Heiskanen & Piispa 1998, 20. 
182 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
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Taulukosta 5 voidaan nähdä, että eronneiden osuus asiakkaista koko tutkimusjaksona on alle 

kahdeksan prosenttia, mutta heidän määränsä on kasvanut joka vuosi vähittäin niin, että 

vuonna 1979 asiakkaista eronneita oli yksi ja vuonna 1999 asiakkaista eronneita oli 13.   Tau-

lukkoon 5 olen merkinnyt ”muuttuneet” -riville sellaiset asiakkaat, jotka ovat olleet turvako-

dissa asiakkaana saman vuoden aikana useamman kerran ja heidän siviilisäätynsä on muuttu-

nut näiden käyntien välillä. Nämä muutokset olivat seuraavat: 1979 yksi asiakas oli mennyt 

naimisiin, vuonna 1989 yksi asiakas oli eronnut ja yhdestä asiakkaasta oli tullut leski, vuonna 

1994 yksi asiakas oli eronnut, vuonna 1999 yksi asiakas oli mennyt naimisiin ja yksi asiakas 

oli eronnut.183  

Perhedynaaminen selitysmalli selittää väkivaltaa ihmisten ulkoisilla vaikeuksilla, kuten työttö-

myydellä, taloushuolilla ja ahtaalla asumisella.184 Taulukko 6 pohjautuu asiakaslomakkeen 

kohtaan 16185. Taulukosta 6 voidaan huomata, että Oulun turvakotiasiakkaista vuosina 1984 

ja 1989 yli viisikymmentä prosenttia ja 1994 ja 1999 yli kuusikymmentä prosenttia oli sellaisia 

henkilöitä, jotka eivät olleet työelämässä. Vuoden 1997 kyselytutkimuksen mukaan parisuh-

deväkivalta on keskimääräistä yleisempää opiskelijoiden, äitiyslomalla tai hoitovapaalla ole-

vien sekä työttöminä tai yrittäjinä olevien naisten kohdalla.186 Väkivaltaa kokevat siis keski-

määräistä enemmän naiset, jotka eivät ole työelämässä, poikkeuksena naiset, jotka toimivat 

yrittäjinä. Tämän lisäksi alhainen sosioekonominen asema187 sekä aikaisempi rikollisuus on 

nähty (tilastollisina) riskitekijöinä miehen naiseen kohdistamassa perheen sisäisessä väkival-

lassa.188  Olen koonnut taulukkoon 6 ”muuttuneet” -riville ne asiakkaat, jotka olivat samana 

vuonna turvakodissa asiakkaana useamman kerran ja heidän työssäolonsa muuttui tänä ai-

kana.  

 

 

 

 

                                                 
183 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
184 Peltoniemi 1984, 104—106. 
185 Ks. Liite 1.  
186 Heiskanen & Piispa 1998, 20. 
187 Sosioekonomisen aseman määrittämisessä kolme keskeisintä ulottuvuutta ovat: ammattiin perustuva sosi-
aaliluokka, koulutus ja tulot. Esim. Lahelma 2000, 138—139.  
188 Aaltonen 2013, 56.  
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Taulukko 6. Oulun turvakotiasiakkaiden työssäolo 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.189 

Työssäolo 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

1. Ei työssä 
2 
(4,8 %) 

5 
(5,5 %) 

15 
(10,9 %) 

3 
(2,9 %) 

2 
(1,7 %) 

27 
(5,5 %) 

A) Kotiäiti 
6 
(14,3 %) 

10 
(11 %) 

11 
(8 %) 

15 
(14,3 %) 

20 
(17,1 %) 

62 
(12,6 %) 

B) Äitiysloma   
8 
(8,8 %) 

15 
(10,9 %) 

9 
(8,6 %) 

7 
(6 %) 

39 
(7,9 %) 

C) Opiskelija 
3 
(7,1 %) 

4 
(4,4 %) 

4 
(2,9 %) 

5 
(4,8 %) 

7 
(6 %) 

23 
(4,7 %) 

D) Työtön 
4 
(9,5 %) 

11 
(12,1 %) 

14 
(10,1 %) 

25 
(23,8 %) 

26 
(22,2 %) 

80  
(16,2 %) 

E) Eläkeläinen 
5 
(11,9 %) 

14 
(15,4 %) 

19 
(13,8 %) 

12 
(11,4 %) 

13 
(11,1 %) 

63 
(12,8 ) 

Yhteensä 
20 
(47,6 %) 

52 
(57,1 %) 

78 
(56,5 %) 

69 
(65,7 %) 

75 
(64,1 %) 

294 
(59,6 %) 

2. Työssä 
20 
(47,6 %) 

33 
(36,3 %) 

54 
(39,1 %) 

26 
(24,8 %) 

27 
(23,1 ) 

160 
(32,5 %) 

Ei tietoa 
2 
( 4,8 %) 

3 
(3,3 %) 

4 
(2,9 %) 

10 
(9,5 %) 

12 
(10,3 %) 

31 
(6,3 %) 

Muuttunut   
3 
(3,3 %) 

2 
(1,4 %)   

 
(2,6 %)3 

8 
(1,6 %) 

Yhteensä 42 91 138 105 117 493 

 

Taulukosta 6 voidaan huomata, että työssä olevien turvakotiasiakkaiden osuus on prosentu-

aalisesti puolittunut vuodesta 1979 vuoteen 1999 mennessä. Työssä olevien asiakkaiden 

osuuden vähäisyys tukee havaintoja siitä, että matala sosioekonominen asema on riskitekijä 

perheen sisäiselle miehen naiseen kohdistamalle väkivallalle.190 Vuonna 1982 tehdyn turva-

kotitutkimuksen tulokset osoittivat, että 81 % asiakkaista kuului kahteen alimpaan sosiaali-

luokkaan ja toimeentulotukea oli saanut 50 % asiakkaista.191 Piispan väkivallan tyypittelyssä 

ryhmässä parisuhdeterrori naiset olivat työttömiä, eläkeläisiä tai hoitovapaalla olevia ja ryhmässä 

henkinen piina puolet oli työelämän ulkopuolella192, jolloin työssäolon perusteella suurin osa 

turvakotiasiakkaista asettuisi näihin ryhmiin. Asiakaslomakkeessa on kysytty sekä asiakkaan 

että hänen avio-/avopuolisonsa ammattia193, mutta näistä tiedoista on erittäin vaikeaa päätellä 

asiakkaiden sosioekonomista asemaa, sillä kirjatut ammatit ovat osittain epämääräisiä, kuten 

asentaja ja piirtäjä, eikä lomakkeessa ole kysytty ammatin lisäksi koulutusta ja tuloja. Suurin osa 

                                                 
189 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994, 1999. OETA.  
190 Esim. Aaltonen 2013, 56. 
191 Leskinen et al 1982, 39—40. 
192 Piispa 2008, 112.  
193 Ks. Liite 1 kohdat 5. ja 8.  
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ammattinimikehavainnoista aineistossani viittasi kuitenkin asiakkaiden työskennelleen mata-

lapalkka-aloilla ja asiakkaiden ammattinimikkeistä yleisin oli siivooja (29 havaintoa).194   

Johtopäätökset siitä, että lähisuhdeväkivaltaa esiintyy määrällisesti enemmän alemmissa sosi-

aaliluokissa, on kuitenkin harhaan johtava; sosiaaliryhmien välillä ei ole lähisuhdeväkivallan 

esiintyvyyden suhteen suuria eroja, vaan erot johtuvat lähisuhdeväkivaltatapausten ilmitu-

loista.195 Matalan sosioekonomisen aseman ja väkivallan suhde onkin tilastollinen.196 Monet 

tutkimukset ovat todenneet, että lähisuhdeväkivalta ei tunne sosiaaliluokkarajoja.197 Esimer-

kiksi turvakotiasiakkaiden heterogeenista sosioekonomista asemaa selittää se, että henkilöt, 

jotka ovat aiemminkin olleet yhteydessä viranomaisiin, hakevat apua väkivaltaan herkemmin 

poliisilta ja sosiaaliviranomaisilta.198 Toisaalta varallisuus antaa ihmiselle mahdollisuuksia ha-

kea apua muualta kuin turvakodista.    

Aineistossani asiakkaiden sosioekonomisen aseman kokonaisvaltainen kartoittaminen olisi 

vaikeaa, sillä asiakkaiden koulutus, ammatit ja tulot on kirjattu ylös hyvin vaihtelevasti ja osit-

tain epämääräisesti. Myös tekijöiden sosioekonomisen aseman hahmottaminen on vaikeaa. 

Kuitenkin aineistoni teksteissä kuvaillaan hyvin erilaisia ihmisiä: taloudellisissa vaikeuksissa 

ja työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä, taloudellisesti ja työelämässä menestyneitä ihmisiä 

sekä matalasti ja korkeasi koulutettuja ihmisiä. Tekstien ja lomakkeiden perusteella suurim-

malla osalla asiakkaista on kuitenkin matala sosioekonominen asema, kun huomioidaan mer-

kityt ammatit ja työssäolo sekä teksteistä välittyvät taloudelliset vaikeudet. Aineistossani vain 

kahden asiakkaan kohdalla oli kirjoitettu taloudellisesti asioiden olevan hyvin ja vain neljän 

asiakkaan kohdalla asiakas tai hänen kumppaninsa opiskeli tai oli opiskellut yliopistossa. 

Koska asiakkaiden koulutusta ei ole systemaattisesti ilmoitettu, ei korkeakoulutettujen osuus 

välttämättä ole aivan näin pieni.199 Piispan väkivallan tyypittelyssä ryhmässä perisuhdeterrorismi 

naisilla oli matala koulutustaso ja he olivat pienituloisia ja ryhmässä henkinen piina naisilla oli 

matala ammatillinen koulutus.200  

Vuoden 1997 kyselytutkimuksen mukaan joskus elämässään väkivaltaa kohdanneista naisista 

47,4 % oli korkeakoulutettuja ja 31,6 % oli käynyt peruskoulun tai vähemmän.201 Sekä aineis-

                                                 
194 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA.  
195 Esim. Peltoniemi 1982, 15—18. 
196 Lidman 2015, 166. 
197 Esim. Dobash et al. 2004, 578; Mooney 2000, 185. 
198 Keskinen 1996, 15. 
199 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA.  
200 Piispa 2008, 112.  
201 Heiskanen & Piispa 1997, 12. 
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tostani että vuoden 1997 kyselytutkimuksesta voidaan havaita, että lähisuhdeväkivaltaa esiin-

tyy kaikissa sosiaaliluokissa, tosin aineistossani asiakkaat, joilla on matala sosioekonominen 

asema edustavat selkeää enemmistöä. Tämä kertoo siitä, että turvakoti toimii avunhakemisen 

väylänä ennemmin matalassa kuin korkeassa sosioekonomisessa asemassa oleville ihmisille. 

Olen pohtinut myös sitä, mitä voidaan tulkita siitä, että asiakaslomakkeessa kysytään työssä-

olosta ja ammatista. Se on voitu kokea merkitykselliseksi tiedoksi asiakkaan elämäntilanteen 

ja aseman kannalta. Myös käytännön syillä on voinut olla painoarvoa, kuten pitääkö asiakkaan 

ilmoittaa omasta töihin tai lasten hoitoon/kouluun menosta. Väkivallan yhdistäminen alhai-

seen sosiaaliseen asemaan näkyy historiassa; Liliequist on nähnyt tämän tapahtuneen 1700-

lvun jälkimmäisellä puoliskolla202 ja Lidmanin mukaan tämän tyyppisiä ajatuksia on ollut jo 

reformaation jälkeisellä kaudella203. 

Aineistoni teksteistä nousee kiinnostavalla tavalla esille tapoja, joilla korkeamman sosioeko-

nomisen aseman omaavia asiakkaita kuvataan. Tavat liittyvät hyvin vahvasti asiakkaiden ko-

teihin ja omakotitalossa asuminen nousee vahvaksi statussymboliksi. Tästä vihjeen antaa esi-

merkiksi se, että asiakaslomakkeeseen työntekijä on saattanut asuntotietoihin kirjoittaa omis-

tusasunnon kohdalla204 vielä erikseen omakotitalo. Tapa, jolla työntekijä on kirjoittanut 

eräästä (nais)asiakkaasta vuonna 1994, on huomionarvoinen: 

- Perheessä pitkään jatkunut väkivallankierre 

- Riitaa tulee pienistä asioista ja mies lyö. 

- Mies sairaalloisen mustasukkainen 

- Talous kunnossa, kaunis koti ja aviopuolisoilla on pitkiä hyviä jaksoja. 

- Mies lyö myös selvin päin. 

- Asiakas ei ole tehnyt koskaan rikosilmoitusta. 

- Lapset kotona. Mies ei käy käsiksi lapsiin.205              

Kuvaus on muuten tavaltaan samanlainen kuin suurin osa aineistoni teksteistä, mutta ”talous 

kunnossa” ja ”kaunis koti” ovat poikkeavat. Miksi työntekijä on kokenut tarpeelliseksi tai 

hyödylliseksi kirjata ylös asiakkaalla olevan ”kaunis koti”? Ehkä toteamus kuvaa poikkeavaa 

turvakotiasiakasta, jolloin voimme päätellä, että turvakotiasiakkaat eivät yleensä asuneet ”kau-

niissa kodissa” eikä heillä ollut ”talous kunnossa”. Voiko tämän tapaisen lyhyen toteamuksen 

                                                 
202 Liliequist 2001, 111. 
203 Lidman 2015, 165—166. 
204 Ks. Liite 1 kohta 17.  
205 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
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päätellä kertovan yleisemmästä suhtautumisesta lähisuhdeväkivaltaan: sitä ei mielletty esiin-

tyvän ”kauniissa kodissa” tai perheessä/parisuhteessa, jossa on ”talous kunnossa”? On myös 

mahdollista, että asiakas itse on korostanut ”kaunista kotiaan”, mikä kertoo hänen omasta 

käsityksestään lähisuhdeväkivallasta ja sen uhreista. Häpeä on myös saattanut synnyttää tar-

peen erottautua ”muista lähisuhdeväkivallan uhreista”.  

Turvakodin työntekijä kuvaili asiakkaiden sosioekonomista asemaa seuraavasti: 

Työvuosien varrella niin näkemykset muuttuu ihan sen kokemuksen kautta, että tuota on 

aika niin kun kirjava se tausta, mistä turvakotiin tullaan ja sitten avopaleluissa206 vieläkin 

kirjavampi, että siellä on sitten vielä niin kun paremmin koulutettuja, että ne pystyy kotoa 

tulemaan ja vielä ehkä järjestämään näitä kriisiasumisia.207  

Erittäin kiinnostava on myös erään tekijän näkemys turvakotiasiakkaista. Tekijä oli ollut yh-

teydessä mielenterveystoimistoon, josta oli soitettu turvakodille ja kuvattu tekijän olleen sitä 

mieltä, että turvakoti ei ole hänen vaimolleen oikea paikka, koska siellä hän on ”vaikutuksille 

altis ja turvakodissa on epäsosiaalista porukkaa, alkoholisteja ym.”208 Tekijän näkemyksen 

mukaan turvakotiasiakkailla on erilaisia sosiaalisia ongelmia, mikä voi kertoa myös laajem-

masta näkemyksestä, jonka mukaan lähisuhdeväkivallan uhreilla on paljon sosiaalisia ongel-

mia. Tämän asiakkaan kohdalla ei ollut erikseen mainintoja taloudellisista vaikeuksista; on-

gelmina nostettiin esille mustasukkaisuus, väsymys ja tekijän oma alkoholin käyttö. Tekijän 

pelko asiakaan altistumisesta huonoille vaikutuksille turvakodissa kertoo selvästikin siitä, että 

hän on kokenut turvakodin asiakkaat hyvin toisenlaisina kuin mitä he ovat. Tällainen asen-

teellisuus kertoo tilanteen ja omien ongelmien kieltämisestä ja itsensä näkemisestä erilaisena 

kuin turvakotiasiakkaat, jotka nähdään edustavan jonkinlaista toiseutta ja huono-osaisuutta.  

Asiakkaiden sosioekonomisesta asemasta voidaan päätellä jotain myös tarkastelemalla asiak-

kaiden aiemmin käyttämiä palveluita, joita on kysytty lomakkeen kohdassa 28209. Vuosina 

1984, 1989 ja 1994 asiakkailta kysyttiin, mitä palveluita he ja tekijä (kaavakkeessa häirikkö) 

ovat käyttäneet ennen turvakotiin tuloa. Koska tiedot asiakkaiden ja tekijöiden käyttämistä 

palveluista on eritelty kaavakkeessa, olen konnut tiedot erillisiin taulukoihin 7 ja 8.  

 

                                                 
206 Turvakodin avopalvelut on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista apua. Laine 
2010, 195.  
207 Informantti C haastattelu. 3.5.2016 
208 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
209 Ks. Liite 1 kohta 28. 
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Taulukko 7. Oulun turvakotiasiakkaiden käyttämät palvelut ennen turvakotiin tuloa 1984, 
1989 ja 1994.210  

Palvelu 1984 1989 1994 Yhteensä 

Sosiaalitoimisto 
51 
(48,1 %) 

96 
(57,8 %) 

63 
(50,8 %) 

210 
(53 %) 

Lastensuojelu 
13 
(12,8 %) 

38 
(22,9 %) 

12 
(9,7 %) 

63 
(15,9 %) 

Perheneuvonta 
15 
(14,2 %) 

8 
(4,8 %) 

8 
(6,5 %) 

31 
(7,8 %) 

Kasvatusneuvola 
9 
(8,5 %) 

21 
(12,7 %) 

3 
(2,4 %) 

33 
(8,3 %) 

Mielenterveyshuolto 
30 
(28,3 %) 

39 
(23,5 %) 

32 
(25,8 %) 

101 
(25,5 %) 

Työnvälitys 
40 
(37,7 %) 

65 
(39,2 %) 

32 
(25,8 %) 

137 
(34,6 %) 

A-klinikat 
12 
(11,3 %) 

15 
(9 %) 

6 
(4,8 %) 

33 
(8,3 %) 

Pav-toimisto 
2 
(1,9 %)     

2 
(1,2 %) 

Huoltolat tms laitos 
3 
(2,8 %) 

7 
(4,2 %) 

4 
(3,2 %) 

14 
(3,5 %) 

 

Kuten taulukosta 7 voidaan huomata, yleisimmin käytetty palvelu turvakotiasiakkailla on ollut 

sosiaalitoimisto, jota on käyttänyt vuosina 1984, 1989 ja 1994 noin puolet asiakkaista.  Tästä 

voidaan olettaa, että nämä asiakkaat ovat olleet jossain vaiheessa elämässään ennen turvako-

tiin tuloa tai sinne tulon aikana toimeentulotuen piirissä. Toimeentulotuki korvasi vuonna 

1984 huoltoavun sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä.211 Vuonna 1994 Suomessa toimeen-

tuloa saaneita henkilöitä oli 11,3 % koko väestöstä.212 Turvakotiasiakkaiden suuri osuus sosi-

aalitoimiston palveluiden käyttäjinä tukee tulkintaa siitä, että monilla turvakotiasiakkailla oli 

matala sosioekonominen asema. Kuten väkivaltakin myös työttömyys ja köyhyys aiheuttavat 

usein häpeän tunteita213, jolloin huonossa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa olleet asi-

akkaat ovat saattaneet kokea häpeää elämäntilanteensa monista ulottuvuuksista.    

Seuraavaksi eniten turvakotiasiakkaat olivat käyttäneet työnvälityksen, mielenterveyshuollon 

ja lastensuojelun palveluita. Nyqvistin tutkimuksessa turvakotiasiakkaat hakeutuivat psykiat-

riseen hoitoon jatkuvan pelon ja masentuneisuuden takia.214 Aineistossani masentuneisuu-

                                                 
210 Turvakotiasiakkaat 1984, 1989 ja 1994. OETA. 
211 Hiilamo et al 2012, 15. 
212 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet maakunnittain 1991—1998. STV 1999; Väestö kielen mukaan 
1980—2013. SVT.     
213 Lidman 2011, 24—25. 
214 Nyqvist 2001a, 101.  
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desta ja itsetuhoisuudesta kertoo se, että asiakkaista kolme oli yrittänyt itsemurhaa ja kahdek-

salla oli itsemurha-ajatuksia. Laaja-alaisesti eri palveluiden piiriin hakeutuminen voi turvako-

tiasiakkaiden kohdalla kertoa siitä, että lähisuhdeväkivalta on synnyttänyt moninaisia ongel-

mia ja apua on ensisijaisesti haettu näihin muihin ongelmiin eikä itse väkivaltaan. Useissa 

tutkimuksissa, jotka ovat käsitelleen väkivaltaa kohdanneita organisaatioita laajasti, on ha-

vaittu, ettei väkivaltaa aina käsitellä omana erillisenä ongelmanaan.215 Jos väkivalta tulkitaan 

joksikin muuksi perustavammaksi ilmiöksi, huomio siitä voi siirtyä muihin perheongelmiin.216 

Turvakodin työntekijän näkemyksen mukaan tutkimusjakson aikana muiden sosiaalipalvelui-

den tuottajien piirissä lähisuhdeväkivaltaa ei ymmärretty eikä siihen apua tarvitsevien ihmis-

ten tarpeita ymmärretty: 

Ja no sittenhän se niin kun näyttäyty, että okei, ne palveluthan on olemassa siellä, mut 

siellä palveluissa ei ymmärretä väkivallasta tuon taivaallista. Elikkä sitten tietenkin jos-

sain, et tavallaan kaikissa niissä palveluissa terveydenhuollon puolella ja siellä lastensuoje-

lussa varsin myöskin toimeentulotuen ja asumispalveluissa pitäis ymmärtää, että tää on 

erityinen elämäntilanne, että sä tarvitset erityisiä ratkaisuja ja tää ei oo sellanen tavanoma-

nen niin kun köyhyyden tai taitamattomuuden tai tämmösen niin kun tämmösen tuen puute 

vaan, että väkivalta on ihan oma ymmärrystä vaativa. Se ei oo päihdeongelma eikä mielen-

terveysongelma vaan on olemassa väkivaltaongelma ihan erityisenä.217 

Tämä oli erittäin ongelmallista 1979-luvun lopusta 1990-luvulle saakka, jolloin turvakoti näh-

tiin lyhytaikaisena kriisivaiheen suojapaikkana, jos kunnan tarjoamissa palveluissa, joihin asi-

akkaita ohjattiin turvakodista, ei ollut tietoa ja ymmärrystä lähisuhdeväkivallasta ilmiönä. Vas-

tauksia ja ratkaisuja tähän ongelmaan lähdettiin rakentamaan turvakodin sisältä 1990-luvun 

aikana. Kun vielä 1970-luvun lopussa ja 1980-luvulla turvakodeissa ajateltiin, että ammatti-

henkilöstöä ei tarvita, alettiin 1990-luvulla henkilökuntaa kouluttamaan ja esimerkiksi vuonna 

1991 turvakotiin palkattiin sosiaalityöntekijä. Koulutuksen, toimintatapojen ja avopalvelui-

den kehittyminen muuttivat turvakotityöskentelyä huomattavasti. Siinä missä turvakotityö 

kehittyi asiantuntevammaksi ja toimintatavoiltaan edistyksellisemmäksi, kuntien kyky lähi-

suhdeväkivallan uhrien tukemiseen pysyi huomattavasti kehittymättömämpänä.218    

Mielenterveyshuollon käyttäminen ja siitä turvakodissa kysyminen on kiinnostavaa, sillä psy-

kopatologiset teoriat etsivät väkivallalle syytä tekijän tai uhrin tai molempien poikkeavasta 

                                                 
215 Keskinen 2005, 235.  
216 Keskinen 2005, 231. 
217 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
218 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016  
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persoonasta ja sairaudesta. 1980- ja 1990-lukujen turvakotitutkimuksissa on kiinnitetty huo-

miota asiakkaiden perheissä esiintyviin mielenterveysongelmiin.219 Aineistossani todettiin 51 

asiakaslomakkeessa, että asiakkaalla ja/tai hänen perheenjäsenellään on mielenterveysongel-

mia: vuonna 1979 2, vuonna 1984 6, vuonna 1989 23, vuonna 1994 7 ja vuonna 1999 13 

lomakkeessa.220 Tekijän kohdalla on saatettu selvittää enemmän väkivallan harjoittamiseen 

johtaneita syitä ja uhrin kohdalla väkivallan seurauksia.  

Vertaamalla taulukkoa 7 ja 8 voidaan huomata, että uhrien ja tekijöiden käyttämien palvelui-

den välillä on suuria eroja. Näkyvin ero on, että tekijät ovat käyttäneet palveluita huomatta-

vasti vähemmän kuin uhrit. Tähän voi vaikuttaa merkittävästi sekin, että nämä tiedot ovat 

tulleet asiakkaalta eivätkä tekijältä itseltään. Tekijöiden kohdalla eniten käytetty palvelu on 

työnvälitys ja sosiaalitoimisto. Huomattava ero asiakkaisiin verrattuna on lapsiin liittyvien 

palveluiden käytön vähyys. Tämä voi kertoa siitä, että uhrit, jotka useimmin olivat naisia, 

hakivat lasten kanssa apua perheen sisäisiin ongelmiin. Tarkoitan tällä sitä, että lapsen ongel-

mien aiheuttaja on saattanut olla kotona väkivallalle altistuminen tai sen kokeminen, mutta 

apua ei haettu väkivaltaan vaan lapsen mahdollisesti siitä johtuviin muihin ongelmiin.             

Taulukko 8. Tekijän käyttämät palvelut ennen asiakkaan Oulun turvakotiin tuloa 1984, 
1989 ja 994.221     

Palvelu 1984 1989 1994 Yhteensä 

Sosiaalitoimisto 
22 
(20, 8 %) 

21 
(12,7 %) 

25 
(20,2 %) 

68 
(17,2 %) 

Lastensuojelu 
3 
(2,8 %) 

4 
(2,4 %) 

3 
(2,4 %) 

10 
(2,5 %) 

Perheneuvonta 
5 
(4,7 %) 

4 
(2,4 %) 

2 
(1,2 %) 

11 
(2,8 %) 

Kasvatusneuvola 
3 
(2,8 %) 

2 
(1,2 %) 

2 
(1,2 %) 

7 
(1,8 %) 

Mielenterveyshuolto 
13 
(12,3 %) 

26 
(15,7 %) 

15 
(12,1 %) 

54 
(13,6 %) 

Työnvälitys 
27 
(25,5 %) 

30 
(18,1 %) 

21 
(16, 9 %) 

78 
(19,7 %) 

A-klinikat 
13 
(12,3 %) 

19 
(11,4 %) 

6 
(4,8 %) 

38 
(9,6 %) 

Pav-toimisto 
2 
(1,9 %)     

2 
(1,2 %) 

Huoltolat tms laitos 
2 
(1,9 %) 

16 
(9,6 %) 

5 
(4 %) 

23 
(5,8 %) 

 

                                                 
219 Leskinen et al 1982; Korhonen 1995. 
220 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
221 Turvakotiasiakkaat 1984, 1989 ja 1994. OETA. 
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Tekijät olivat käyttäneet melko vähän muita palveluita, kuten mielenterveyshuoltoa ja A-kli-

nikoita. Kuitenkin aineistostani ilmeni, että viidellä tekijällä oli ollut itsemurha-ajatuksia, viisi 

tekijää oli yrittänyt itsemurhaa ja yksi tekijä oli tehnyt itsemurhan. Tämä kertoo tekijöiden 

pahasta olosta ja mielenterveyspalveluiden tarpeesta. Edellä mainittujen palveluiden tuotta-

jien piirissä tekijän alkoholin käyttö tai sairaus saatetaan nähdä väkivaltaa keskeisempänä on-

gelmana.222 Aineistossani tämä sama ilmiö näkyi niin, että tekijän hakeutuminen hoitoon al-

koholinkäytön lopettamiseksi nähtiin ratkaisuna väkivallan loppumiselle. Eräs asiakas esimer-

kiksi koki kotiin palaamisen turvalliseksi, koska hänen miehensä oli aloittanut Antabus- eli 

disulfiraami-kuurin.223     

Vuoden 1979 asiakaslomakkeessa ei siis kysytty aiemmin käytetyistä sosiaalipalveluista ja 

vuonna 1999 tämä kysymys oli poistettu asiakaslomakkeesta. Turvakodin ensimmäisenä toi-

mintavuotena tätä asiaa ei välttämättä vielä osattu kysyä tai sitä ei pidetty merkityksellisenä 

tietona. Kysymys aiemmin käytetyistä sosiaalipalveluista on antanut työntekijöille tietoa, joka 

on määrittänyt asiakkaan yleistä tilannetta ja saattanut viestiä heille siitä, miten väkivaltaon-

gelmaa on hoidettu muissa sosiaalipalveluissa vai onko sitä hoidettu ollenkaan. Herääkin ky-

symys, miksi tätä asiaa ei ole enää vuonna 1999 kysytty. Uskon, että tätä on johtunut turva-

kotityöskentelyssä tapahtuneesta muutoksesta, jolloin asiakasta ohjattiin enemmän turvako-

din jälkihuoltoon ja avopalveluihin väkivaltaongelmien selvittämiseksi eikä muiden sosiaali-

palveluiden pariin.  

 

1.5. Korkki auki ― alkoholin ja muiden päihteiden esiintyminen 

 

Suomessa noin puolessa lähisuhdeväkivaltatapauksista tekijä on päihtynyt. Kun väkivaltati-

lanteisiin liittyy alkoholin käyttöä, ovat seuraukset usein vakavia ja tapaukset tulevat poliisin 

tietoon muita useammin.224 Naisten kohdalla puolison humalajuominen lisää selvästi väkival-

lan riskiä, sillä puolison juodessa itsensä humalaan asti useita kertoja viikossa naisten väkival-

takokemukset ovat neljä kertaa yleisempiä kuin naisilla, joiden puolisot juovat humalaan asti 

kerran tai kahdesti kuukaudessa.225 Alkoholin ja sen vaikutus liitetään kulttuurissamme usein 

osaksi tietynlaista miehisyyttä. Myytti suomalaisen miehen perusolemuksesta rakentuu osal-

taan sodassa olleisiin karskeihin miehiin, jotka herkistyivät juotuaan viinaa. Viinanjuonnista 

                                                 
222 Keskinen 2005, 234. 
223 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
224 Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 32. 
225 Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 35. 
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muodostui sallittu tapa miehille käsitellä tunteitaan.226 Sota kasvatti tunteiden hallintaa ja so-

taveteraaneja kuvaa tiukka tunnekontrolli, jonka avulla sotamuistot ja pelot pidetään poissa 

mielestä.227 Kontrolloidun kuoren alla miehillä kupli aggressioita, pelkoja ja refleksejä, jotka 

saattoivat kuoren pettäessä ottaa hallitsemattoman vallan kantajastaan.228 Aineistossani on 

sekä asiakkaita että tekijöitä, jotka ovat lapsuudessaan saattaneet kohdata sodan traumatisoi-

tuneita (mies)perheenjäseniä tai (mies)sukulaisia. Ainakin tunteitaan kontrolloiva ja alkoholin 

avulla oloaan helpottava mies on ollut kulttuurissamme osittain vallitseva käsitys miehen pe-

rusolemuksesta, mikä on toden näköisesti heijastunut ja vaikuttanut myös aineistoni uhrien 

ja tekijöiden tunne- ja ajatusmaailmaan.    

Suopajärven pro gradussa informantit229 totesivat alkoholin olevan vain pieni tekijä parisuh-

deväkivallassa.230 Taulukoista 9 ja 10 voidaan huomata, että Oulun turvakotiasiakkaiden vä-

kivaltakokemuksiin liittyy alkoholi vahvasti. Taulukko 9 pohjautuu asiakaslomakkeen koh-

taan 25231 ja siitä näkyy, että uhri on ollut väkivaltatapausten aikana alkoholin vaikutuksen 

alaisena selvästi harvemmin kuin tekijä. Vuosina 1984, 1989, 1994 ja 1999 uhri oli ollut alko-

holin vaikutuksen alaisena turvakotiin tuloa edeltäneessä väkivaltatilanteessa prosentuaalisesti 

useimmiten vuonna 1999 (6,6 %) ja kaikista vähiten vuonna 1989 (0,6 %). Tekijän kohdalla 

vastaavat vuodet ovat 1989 (54,8 %) ja 1994 (29,8 %). Alkoholin osuus turvakotiin tuloa 

edeltäneessä kriisissä korostuu vuosina 1984 ja 1989, jolloin yli puolet tekijöistä oli ollut al-

koholin vaikutuksen alaisina. Väkivaltatilanteessa sekä tekijä että uhri olivat molemmat olleet 

alkoholin vaikutuksen alaisina useimmiten vuonna 1999 (13,3 %). Vuoden 1979 turvakodin 

asiakkaista kerätyissä lomakkeissa ei ole eritelty, kuka väkivaltatilanteessa on ollut alkoholin 

tai muiden päihteiden vaikutuksen alainen. Alkoholilla oli merkitty olevan osuutta 22 asiak-

kaan turvakotiin tuloa edeltäneessä väkivaltatilanteessa.232      

 

 

 

 

                                                 
226 Kivimäki 2007, 236. 
227 Kivimäki 2007, 227; Dewey 2004.  
228 Kivimäki 2007, 227.  
229 Informantteina toimivat Oulun ensi- ja turvakodin sekä Pietarsaaren naistentalon työntekijöitä.  
230 Suopajärvi 2001, 22. 
231 Ks. Liite 1.  
232 Turvakotiasiakkaat 1979. OETA. 
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Taulukko 9. Alkoholin osuus Oulun turvakotiasiakkaiden turvakotiin tuloa edeltäneessä krii-
sissä 1984, 1989, 1994 ja 1999.233  

Alkoholia  
käyttänyt 

1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

Häirikkö 
57 
(53,8 %) 

91 
(54,8 %) 

37 
(29,8 %) 

49 
(36,3 %) 

234 
(44,1 %) 

Tulija 
3 
(2,8 %) 

1 
(0,6 %) 

4 
(3,2 %) 

6 
(4,4 %) 

14 
(2,6 %) 

Molemmat 
13 
(12,3 %) 

11 
(6,6 %) 

8 
(6,5 %) 

18 
(13,3 %) 

50 
(9,4 %) 

Yhteensä 
73 
(68,9 %) 

103 
(62 %) 

49 
(39,5 %) 

73 
(54,1 %) 

298 
(56,1 %) 

 

Väkivallalle ja sen käytölle on olemassa useita erilaisia selitysmalleja. Yhden näkemyksen mu-

kaan väkivalta ja sen käyttö ”on opittua käyttäytymistä, jota ylläpitävät kulttuuriset, sosiaaliset 

ja yhteiskunnalliset tekijät”234. Näin ollen alkoholia ei voida pitää väkivallan perimmäisenä 

syynä tai aiheuttajana. Tutkimukset osoittavat, että runsas alkoholin ja muiden päihteiden 

ongelmakäyttö lisää väkivallan riskiä. Alkoholi voidaan nähdä ennemmin eräänlaisena myö-

tävaikuttavana tekijänä väkivaltatilanteiden taustalla kuin yksiselitteisenä väkivaltatilanteiden 

aiheuttajana.235 Aineistossani alkoholin vaikutus väkivaltaan näkyy esimerkiksi vuonna 1984, 

jolloin tekijää kuvataan seuraavasti: ”mitä enemmän mies juo, sitä väkivaltaisempi hän on”.236 

Nämä kuvaukset eivät viesti siitä, että turvakodissa väkivallan harjoittamista olisi selitetty al-

koholilla vaan enemmänkin, että alkoholilla on nähty olevan oma merkityksensä väkivaltati-

lanteissa. Huomioiden se, että aineistossani valtaosa asiakkaista oli naisia ja turvakotiin tuloa 

edeltäneissä väkivaltatilanteissa tekijä oli alkoholin vaikutuksenalaisena huomattavasti useam-

min kuin uhri, voidaan todeta, että myös alkoholi näyttäytyy aineistossani sukupuolittuneena 

ongelmana.    

Suomessa perheväkivalta-diskurssin myötä keskustelussa alkoholi on liitetty kiinteäasti osaksi 

väkivaltaongelmaa.237 Myös perhedynaamisessa selitysmallissa kiinnitetään huomiota alkoho-

liin ja sen väärinkäyttöön, silla selitysmallissa painottuvat ihmisen ulkoiset vaikeudet.238 Ai-

neistossani alkoholin ja väkivallan tiivis yhteys näkyy teksteissä useina kuvauksina siitä, että 

väkivaltatilanteet liittyvät aina alkoholin käyttöön.  Mainintoja erikseen siitä, että tekijä käyttää 

väkivaltaa sekä humalassa että silloin, kun ei ole päihteiden vaikutuksen alaisena, oli vuonna 

                                                 
233 Turvakotiasiakkaat 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA.  
234 Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 19.   
235 Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 19. 
236 Turvakotiasiakkaat 1984. OETA. 
237 Keskinen 2005, 234. 
238 Peltoniemi 1984, 104—106. 
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1984 kerran, vuonna 1989 neljä kertaa, vuonna 1994 kaksi kertaa ja vuonna 1999 viisi kertaa. 

Maininnat erikseen siitä, että väkivaltaan ei aina liity alkoholi, kertovat siitä, että väkivallan ja 

alkoholin väliseen suhteeseen on kiinnitetty huomiota. Myös se, että lomakkeessa on ollut 

kysymys alkoholista, kertoo siitä, että turvakodissa alkoholi on liitetty osaksi lähisuhdeväki-

valtaa tai sen yhdeksi ulottuvuudeksi.  

Alkoholin väärinkäyttö ja huumeiden käyttö näkyy turvakodin asiakaslomakkeissa muutenkin 

kuin vain turvakotiin tuloa edeltäneissä väkivaltatilanteissa. Ne näkyvät asiakkaiden väkival-

takokemuksissa merkittävänä tekijänä, ja väkivallan moninaisuuden sekä sen ymmärtämisen 

kannalta on tärkeää pohtia alkoholin väärinkäytön merkityksiä lähisuhdeväkivallassa. Monien 

asiakkaiden kohdalla tekijän todettiin käyttävän alkoholia runsaasti tai päivittäin. Vuonna 

1989 erään asiakkaan kohdalla oli todettu: ”varsinaista perheväkivaltaa ei ole, mutta vaimo 

väsynyt miehen juopotteluun.”239 Vaikka muiden asiakkaiden kohdalla runsaan alkoholinkäy-

tön lisäksi kuvattiin erilaisia väkivallan muotoja, herää kysymys siitä, voidaanko toisen osa-

puolen jatkuva alkoholin käyttö määritellä henkiseksi väkivallaksi. Naisten Linjan mukaan 

henkistä väkivaltaa tapahtuu silloin, kun toisen toiminta aiheuttaa esimerkiksi pelkoa tai ah-

distusta. Henkisen väkivallan tunnistaminen on vaikeaa, ja Naisten Linjalla painotetaankin 

sitä, että henkinen väkivalta voidaan tunnistaa sen aiheuttamista seurauksista.240 Näin ollen 

alkoholin käytön aiheuttaessa esimerkiksi pelkoa ja ahdistusta, voidaan katsoa sen olevan 

henkistä väkivaltaa.   

Taulukkoon 10 olen koonnut tiedot alkoholin käytöstä asiakaslomakkeiden tekstiosuuksien 

perusteella, joissa on kuvattu alkoholin osuutta muutenkin kuin vain turvakotiin tuloa edel-

täneen väkivaltatilanteen osalta. Taulukosta 10 voidaan huomata, että myös asiakaslomakkei-

den teksteissä alkoholi esiintyy usein ja yleisimmin alkoholia väärinkäyttää tekijä, vuonna 

1989 jopa viisikymmentä prosenttia tekijöistä.        

 

 

 

 

 

                                                 
239 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
240 Henkinen väkivalta. Naisten Linjan www-sivut. https://www.naistenlinja.fi/tietoa-vakivallasta/vakivallan-
muodot/henkinen-vakivalta/ Luettu 13.7.2016. 

https://www.naistenlinja.fi/tietoa-vakivallasta/vakivallan-muodot/henkinen-vakivalta/
https://www.naistenlinja.fi/tietoa-vakivallasta/vakivallan-muodot/henkinen-vakivalta/
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Taulukko 10. Alkoholin liittyminen lähisuhdeväkivaltaan Oulun turvakotiasiakkaiden suh-
teissa 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.241 

Alkoholia käyttää 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

Väkivallan tekijä  
13 
(31 %) 

35 
(38,5 %) 

69 
(50 %) 

33 
(31,4 %) 

38 
(32,4 %) 

188 
(38,1 %) 

Asiakas    
1 
(1 %) 

4 
(2,9 %) 

3 
(2,9 %) 

4 
(3,4 %) 

12 
(2,4 %) 

Molemmat parisuhteessa    
2 
(2,2 %) 

4 
(2,9 %) 

1 
(1 %) 

5 
4,3 %) 

12 
(2,4 %) 

Entinen alkoholisti     
3 
(2,2 %) 

1 
(1 %) 

4 
(3,4 %) 

8 
(1,6 %) 

Yhteensä 
13 
(31 %) 

38 
(41,8 %) 

80 
(58 %) 

38 
(36,2 %) 

51 
(43, 6 %) 

220 
(44,6 %) 

 

Yksi suhdetyyppi, jossa alkoholin osuus korostui erityisesti, oli aikuisten lasten ja vanhempien 

väliset väkivaltaiset suhteet. Koko tutkimusjakson aikana tekijä oli aikuinen lapsi ja uhri van-

hempi/vanhemmat 19 asiakaslomakkeessa.242 Näiden asiakkaiden kohdalta kymmenen asiak-

kaan aikuinen poika ja kahden asiakkaan aikuinen tytär (63,2 %) harjoitti väkivaltaa ja hänen 

kerrottiin väärinkäyttävän alkoholia.243 Huumeiden käyttö ei ollut yleistä aineistossani. Neljän 

tekijän kerrottiin käyttävän huumeita ja yhden asiakkaan haistelevan huumaavia aineita. Ai-

kaisemmin elämässään huumeita kerrottiin käyttäneen yhden asiakkaan ja yhden tekijän.244 

Kahden turvakodin työntekijän mukaan päihteet ja huumeet näkyvät enemmän asiakkaiden 

elämässä haastatteluiden tekohetkellä kuin tutkimusjakson aikana.245    

                                                 
241 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
242 Ks. Taulukko 2. 
243 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
244 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
245 Informantti A haastattelu. Oulussa 23.11.2015; informantti B haastattelu. Oulussa 25.11.2015 
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2. ”ME NÄHDÄÄN, MITEN PAHA OLO NIILLÄ NAISILLA ON” – TURVAKOTIASIAKKAAT JA VÄ-

KIVALTA 

 

Sen lisäksi, että tutkitaan, ketkä kokevat lähisuhdeväkivaltaa ja kuinka usein, on tärkeää tutkia 

myös, millaista tämä väkivalta on ja millaiset sen seuraukset ovat. Väkivallan luokittelu voi 

johtaa arvottavaan hierarkisointiin, mutta väkivallan eri muotoja ja väkivaltaisia tekoja pitää 

pystyä mittamaan, jotta pystytään esimerkiksi antamaan ankarammat rangaistukset törkeistä 

väkivaltarikoksista. Kuitenkin uhrin kokemus pitää aina ottaa todesta, vaikka itse väkivaltai-

nen teko olisikin oikeudessa katsottu lieväksi.246 On mahdotonta sanoa, mikä väkivallan 

muoto on vakavinta tai vahingoittavinta. Ihmiset kokevat erilaiset väkivallan muodot eri ta-

voilla, ja ne jättävät erilaiset jäljet. Väkivallan eri muotojen määrittäminen on kuitenkin vält-

tämätöntä ilmiön tutkimisen kannalta. Kuten aineistossanikin, eri turvakotitutkimuksissa ko-

rostuu se, että asiakkaiden kokema väkivalta on luonteeltaan ollut moninaista ja vakavaa.247 

Tämä sama tuli esille myös turvakodin työntekijän haastattelussa: 

toki täällä on nähty se väkivallan moninainen vaikutus. Siksi tässä tulee tämä, että ei 

tänne tulla turhaan, koska me nähdään, miten paha olo niillä naisilla on, kun ne on 

täällä.248 

Oulun turvakodissa asiakkailta on kysytty ja asiakastietolomakkeeseen on merkitty, mitä edel-

lisessä kriisissä tapahtui.249 Tässä työssä olen luokitellut väkivallan ruumiilliseen, henkiseen, 

seksuaaliseen, taloudelliseen ja hengelliseen väkivaltaan. Olen lajitellut Oulun turvakodin kaa-

vakkeen kohdan 24. vaihtoehdot väkivallan muotoihin niin, että ruumiilliseen väkivaltaan 

kuuluvat (1.) fyysinen pahoinpitely, (3.) lapsen pahoinpitely, (4.) räyhääminen ja tavaroiden rikkominen 

sekä (5.) ulosajo, henkiseen väkivaltaan kuuluu (2.) henkinen tai sanallinen perheväkivalta ja seksu-

aaliseen väkivalta kuuluu kaavakkeessakin käytetty käsite (7.) seksuaalinen väkivalta. 

Yksi parisuhdeväkivallan erityispiirteistä on väkivallan eri muotojen kietoutuminen yhteen. 

Usein se myös muuttuminen vakavammaksi ajan myötä.250 Tutkittaessa parisuhdeväkivaltaa 

väkivallan muodot erotellaan, mikä osittain hämärtää sen luonnetta vallankäyttöön perustu-

vana toimintana. Eri väkivallan muotojen esittäminen prosenttiosuuksina myös lisää erilli-

syyttä ja asettaa esimerkiksi ruumiillisen ja henkisen väkivallan dikotomiseen asemaan.251 On 

                                                 
246 Lidman 2015, 28. 
247 Esim. Nyqvist 2001a. 
248 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
249 Ks. Liite 1, kohta 24. 
250 Esim. Hautamäki 2013, 50; Piispa 2006, 67; Lehtonen & Perttu 1999, 37.  
251 Nyqvist 2008, 129—130. 
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kuitenkin tärkeää pystyä tutkimaan sitä, mitkä eri väkivallan muodot kietoutuvat yhteen lähi-

suhdeväkivallassa ja kuinka yleisiä ne ovat. Vaikka väkivallan eri muotoja tarkastellaankin 

erillisinä, pitää muistaa, että harvoin tai koskaan lähisuhteessa esiintyy vain ja ainoastaan yhtä 

väkivallan muotoa. Myös tilanteiden vakavuus sekä väkivallan eri muotojen suhteet toisiinsa 

nähden vaihtelevat eri suhteissa. Väkivallan muotoja ei voida nähdä absoluuttisina, vaan vä-

kivallan eri muotojen rajat hämärtyvät ja sulautuvat toisiinsa: ei voida vetää tiukkoja rajoja 

siitä, milloin esimerkiksi ruumiillinen väkivalta muuttuu seksuaaliseksi väkivallaksi tai henki-

nen väkivalta ruumiilliseksi väkivallaksi.252 Yleensä ruumiilliseen väkivaltaan kietoutuu mui-

takin väkivallan muotoja, erityisesti henkinen väkivalta. Suhteissa, joissa väkivalta on jatkunut 

pitkään, naiset kokevat muita useammin seksuaalista väkivaltaa.253  

Kun tarkastellaan Oulun turvakodin asiakkaista kerättyjä tietoja ja täytettyjä lomakkeita, tulee 

muistaa, että haastattelutilanne on voinut olla nopea eikä siinä ole tullut esille kaikkia tietoja 

uhrin väkivaltakokemuksista. Oulun turvakodin työntekijän mukaan kun asiakkaan kanssa on 

käyty myöhemmin keskusteluja, ei niissä ilmenneitä tietoja ole enää myöhemmin käyty kir-

jaamaan lomakkeisiin.254 Kuitenkin vuonna 1999 asiakaslomakkeiden välissä on saattanut olla 

useitakin sivuja tekstiä, joissa on kuvattu myös haastattelutilanteen jälkeisiä tapahtumia. Hus-

son päätelmien mukaan aiempien sukupolvien naiset ”kertovat kiillottaneensa kilpeä ja pön-

kittäneensä kulissia onnellisesta avioliitosta”255. Aiempien sukupolvien naisille syvää häpeää 

on aiheuttanut se, kun he ovat kokeneet ”epäonnistuneensa avioliitossaan vaimoina, äiteinä, 

parisuhteen hoitajina, miesten kasvattajina ja kontrolloijina”256. Tällaiset ajatustavat henkivät 

sotien jälkeen vallinnutta käsitystä vahvasta ha hoivaavasta naisesta. Lisäksi jo esillä ollut hä-

peä omasta tilanteesta ja kokemuksista on vaikuttanut siihen mitä on kerrottu ja mitä on 

kirjattu ylös.257 

 

2.1. Näkymätön jälki ― henkinen väkivalta 

 

Marttala toteaa henkisen väkivallan olevan todennäköisesti yleisin parisuhdeväkivallan 

muoto, joka edeltää ruumiillista väkivaltaa.258 Samoin Lidmanin mukaan henkinen väkivalta 

                                                 
252 Ks. esim. Nyqvist 2008, 130. 
253 Piispa et al. 2006, 55. 
254 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
255 Husso 2003, 262. 
256 Husso 2003, 262. 
257 Ks. Viite 71.  
258 Marttala 2011, 46. 



60 
 

on ylivoimaisesti yleisin väkivallan laji.259 Joidenkin tutkimusten tai kyselyiden mukaan ruu-

miillinen väkivalta on henkistä väkivaltaa yleisempää.260 Ruumiillinen väkivalta on näkyväm-

pää ja näin ollen uhrin, tekijän ja ulkopuolisten on helpompaa mieltää se väkivallaksi kuin 

henkinen väkivalta, jota voi olla vaikea tunnistaa.261 Parisuhdeväkivalta ei yleensä ala ruumiil-

lisena väkivaltana. Tavallista on, että suhteen alussa alkaa ilmentyä mustasukkaisuutta, jota 

käytetään kontrolloinnin ja rajoittamisen keinoina. Mustasukkaisuutta voi olla vaikea mieltää 

väkivallaksi, varsinkin suhteen alussa; päinvastoin, se voi tuntua rakkauden ja välittämisen 

osoittamiselta.262 Väkivalta voi lähteä kehittymään tästä kohti vyyhtimäistä ilmiötä, kun sen 

eri muotoja alkaa esiintyä ja ne kietoutuvat toisiinsa. 

Olen koonnut taulukkoon 11 vuoden 1997 kyselytutkimuksen sekä Ruotsissa tehdyn vuoden 

2001 kyselytutkimuksen tuloksia, joissa vastaajat ovat arvioineet nykyisen miehensä kontrol-

loivaa käytöstä.  

Taulukko 11. Naisten arvio miehen kontrolloivasta käytöksestä parisuhteessa kyselytutki-
muksissa Suomessa 1997 ja Ruotsissa 2001.263 

 Suomi Ruotsi 

Hän on mustasukkainen, eikä halua minun puhuvan muiden miesten kanssa/ 
Make/sambo svartsjuk 8,1 % 5,8 % 

Hän yrittää rajoittaa minua tapaamasta ystäviäni ja sukulaisiani/ 
Bråkar när kvinnan vill träffa släkt och vänner 5,7 % 2,1 % 

Hän nimittelee minua lannistaakseen tai nöyryyttääkseen minua/ 
Kallar kvinnan nedsättände saker 6,4 % 3,5 % 

Hän kieltää minua menemästä kodin ulkopuolelle töihin/ 
Förbjuder kvinnan att arbeta 1,4 % 0,2 % 

Hän uhkaa vahingoittaa lapsia/ 
Hotar att skada barnen 0,2 % 0,1 % 

Hän uhkaa tehdä itselleen jotain, jos jätän hänet/ 
Hotar att skada sig själv 2,6 % 1,1 % 

 

Taulukosta 11 voidaan huomata, että Ruotsissa kaikki prosenttiluvut ovat selvästi matalampia 

kuin Suomen vastaavat ja molemmissa maissa kontrolloiva käytös parisuhteessa on prosent-

tiosuuksiltaan merkittävä. Kyselytutkimuksissa selvitetyt kontrolloivan käytöksen muodot 

määrittyvät usein henkiseksi väkivallaksi ja näitä samoja väkivallan muotoja esiintyi runsaasti 

myös aineistossani. Vuosi 1979 ja 1984 ovat ainoat vuodet tutkimusajankohdalta, jolloin hen-

kinen pahoinpitely ei ole asiakaslomakkeeseen yleisimmin merkitty väkivallan muoto edellisessä 

                                                 
259 Lidman 2015, 28. 
260 Esim. Perttu 1999, 16; Mooney 2000, 162—163. 
261 Lidman 2015, 28. 
262 Marttala 2011, 44. 
263 Heiskanen & Piispa 1998, 18; Lungren et al 2001, 30.  
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kriisissä. Vuonna 1979 yleisin väkivallan muoto on tulijaa pahoinpidelty264 ja vuonna 1984 pelko, 

että jotakin tapahtuu.265 

Turvakotiin hakeudutaan yleensä silloin, kun väkivalta kotona on vakavaa ja pitkäkestoista. 

Oulun turvakotiasiakkaiden kohdalla 1980-luvulta lähtien henkisen väkivallan ollessa yleisin 

turvakotiin tuloa edeltänyt väkivallan muoto266 kertoo todennäköisesti siitä, että parisuhteessa 

koettu henkinen väkivalta on ollut todella vakavaa sekä uhrille raskasta ja uuvuttavaa. Se ker-

too myös siitä, että joidenkin asiakkaiden kohdalla parisuhteessa ei välttämättä ole harjoitettu 

muita väkivallan muotoja. Turvakodin asiakaslomakkeen kohdassa 24 kysytään Mitä tapahtui 

edellisessä kriisissä? Taulukossa 12 olen esittänyt, kuinka monessa asiakaslomakkeessa henkinen 

väkivalta on merkitty edellisessä kriisissä harjoitetun väkivallan muodoksi (vuonna 1979 lo-

makkeessa ilmaisu henkinen pahoinpitely ja vuosina 1984, 1989, 1994 ja 1999 henkinen tai sanal-

linen perheväkivalta). 

Taulukko 12. Henkisen väkivallan osuus ennen turvakotiin tuloa johtaneessa kriisissä 1979, 
1984, 1989, 1994 ja 1999.267  

Väkivallan muoto 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

Henkinen  väkivalta 
8 
(18,6 %) 

48 
(45,3 %) 

100 
(60,2 %) 

66 
(53,2 %) 

96 
(71,1 %) 

318 
(55,4 %) 

Pelko, että jotakin  
tapahtuu 

  
68 
(64,2 %) 

85 
(51,2 %) 

58 
(46,8 %) 

87 
(63 %) 

298 
(56,1 %) 

Asiakaskäyntejä yhteensä 43 106 166 124 135 574 

 

Aineistostani ilmenee henkisen väkivallan muotoja laajemmin teksteissä, joissa työntekijät 

ovat kuvanneet sekä turvakotiin tuloon johtaneita tapahtumia että aiemmin koetun väkivallan 

luonnetta. Taulukon 12 luvut eivät kerro väkivallan historiasta, sillä asiakaslomakkeessa on 

kohdassa 24 kysytty ainoastaan edellisessä kriisissä harjoitetusta väkivallasta. Pitää myös 

muistaa, että turvakotiin tulo ei ole välttämättä tapahtunut välittömästi väkivaltatilanteen jäl-

keen. Turvakotiin on saatettu tulla silloin kun on pystytty (esimerkiksi kun tekijä ei ole ollut 

kotona) tai pelosta ja väkivaltatilannetta ennakoiden.268 Henkisen väkivallan moninaisuuden 

ymmärtämiseksi olen koonnut taulukkoon 13 erilaisia henkisen väkivallan muotoja, joita asia-

kastietolomakkeissa esiintyy. Olen käyttänyt taulukossa 13 mahdollisimman paljon sanoja, 

                                                 
264 Turvakotiasiakkaat 1979. OETA.  
265 Turvakotiasiakkaat 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
266 Turvakotiasiakkaat 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
267 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
268 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA; informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
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joita asiakaslomakkeiden teksteissä on käytetty, mutta tilan säästämiseksi olen tiivistänyt ja 

yhdistänyt joitakin käsitteitä. 

Taulukko 13. Henkisen väkivallan muotoja Oulun turvakotiasiakkaiden väkivaltakokemuk-
sissa 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. 

1979 1984 1989 1994 1999 

Alkoholin käyttämi-
nen 

Alkoholin käyttämi-
nen 

Alkoholin käyttämi-
nen  

Alkoholin käyttämi-
nen 

Alkoholin käyttämi-
nen 

Räyhääminen, 
riehuminen  

Räyhääminen, 
riehuminen  

Räyhääminen, 
riehuminen  

Räyhääminen  
riehuminen 

Räyhääminen,  
riehuminen 

Mustasukkaisuus Mustasukkaisuus Mustasukkaisuus Mustasukkaisuus Mustasukkaisuus 

Kotoa poissaolemi-
nen niin, että kump-
panilla ei ole tietoa 
missä toinen osapuoli 
on  

Provosointi Kotoa poissaolemi-
nen niin, että kump-
panilla ei ole tietoa 
missä toinen osapuoli 
on  

Kotoa poissaolemi-
nen niin, että kump-
panilla ei ole tietoa 
missä toinen osapuoli 
on  

Mykkäkoulun pitämi-
nen 

Henkinen  
pahoinpitely 

Alistaminen ja  
kontrollointi  

Alistaminen, mitätöi-
minen, vahtiminen, 
kontrollointi, määrää-
minen ja rajoittami-
nen 

Alistaminen Alistaminen, mitä-
töinti, vahtiminen, 
kontrollointi, eristämi-
nen, määrääminen ja 
rajoittaminen 

Pahapäisyys Pahapäisyys Pahapäisyys Karkea ja epäasialli-
nen puhetapa 

Karkea ja epäasiallinen  
puhetapa 

  Uhkailu  Uhkailu  Uhkailu  Uhkailu  
 

Aggressiivisuus Aggressiivisuus Aggressiivisuus Aggressiivisuus  
Syyttäminen Syyttäminen Syyttäminen Syyttäminen 

 
Häiritseminen  Häiritseminen,  

vainoaminen, koti-
rauhan rikkominen 

Häiritseminen,  
vainoaminen, koti-
rauhan rikkominen 

Häiritseminen,  
vainoaminen, kotirau-
han rikkominen 

 
Sopimaton käytös Haukkuminen,  

nimittely 
Haukkuminen,  
nimittely 

Haukkuminen,  
nimittely  

Kiusaaminen Kiusaaminen Salaa matkustelu Kiusaaminen  
Uhkaava käytös Uhkaava käytös Uhkaava käytös Uhkaava käytös   

Huutaminen Huutaminen Huutaminen   
Kiristäminen Kiristäminen Kiristäminen   
Pelottelu Pelottelu Pelottelu   
Painostaminen Pakottaminen ja  

painostaminen 
Painostaminen 

  
Epäileminen Jatkuva valehtelemi-

nen 
Jatkuva valehtelemi-
nen   

Väittäminen Kotitöiden  
laiminlyöminen 

Lastenhoidon  
laiminlyöminen 

  
Moittiminen 

 
Huumeiden käyttö 

  
Lapsesta luopumi-
seen pakottaminen 

 
Epäkunnioittava  
suhtautuminen 

  
Tylysti kohteleminen 

 
Sopimusten rikkomi-
nen     
Syyllistäminen 

 

Kuten taulukosta 13 voidaan huomata, aineistossani esiintyy lukuisia erilaisia henkisen väki-

vallan muotoja. Näiden asioiden kirjaaminen asiakaslomakkeisiin kertoo todennäköisesti 

siitä, että myös turvakodissa ne on mielletty väkivallan muodoiksi tutkimusjakson aikana. 

Kuitenkin, kaksi seuraavaa lainausta aineistostani ovat erittäin mielenkiintoisia. 
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Mies juo viikoittain useina päivinä. Lomilla ollessaan juo päivittäin. Varsinaista väkival-

taa ei perheessä ole juuri ollut, on tosin pari kertaa muutama vuosi sitten käynyt käsiksi. 

Kuitenkin rouva pelkää silloin, kun mies on humalassa, että hän tekee jotain. Mies puhuu 

kaasupullon avaamisestakin ja perheen lopettamisesta. Mies on aggressiivinen ja äkkipi-

kainen. Eivät pysty puhumaan keskenään.269 

Ei suoranaista väkivaltaa, muutoin kyllä aggressiivinen. -- Uhkaa toistuvasti tehdä itse-

murhan jos [(nais)asiakas] lähtee kotoa.270  

Edellisten lainausten perusteella turvakodissa ei vuosina 1989 ja 1994 mielletty kaikkia niitä 

henkisen väkivallan muotoja väkivallaksi, jotka tänä päivänä sellaisiksi luokitellaan. Tappouh-

kaus sekä itsemurhauhkaus ovat vakavia henkisen väkivallan muotoja, mutta ilmaisut ”varsi-

naisesta” tai ”suoranaisesta” väkivallasta viittaavat siihen, että niitä ei turvakodissa välttämättä 

ole rinnastettu samalla tavalla väkivallaksi kuin esimerkiksi ruumiillinen väkivalta. Kuitenkin 

turvakodissa on selvästi ymmärretty ja tiedostettu henkisen väkivallan olemassaolo heti vuo-

desta 1979 alkaen, sillä sitä on erikseen asiakaslomakkeessa kysytty.   

Asiakaslomakkeista on vaikeaa päätellä todellisuutta vastaavia prosenttiosuuksia siitä, kuinka 

moni asiakas on kokenut mitäkin henkisen väkivallan muotoa, sillä niihin on kirjoitettu tietoa 

asiakkaista käytyjen keskustelujen pohjalta, joissa ei ole systemaattisesti kysytty samalla tavalla 

erilaisista väkivallan muodoista kuin esimerkiksi kyselytutkimuksissa. Kuitenkin tarkastele-

malla asiakaslomakkeita saadaan tietoa asiakkaiden kokeman väkivallan monimuotoisuu-

desta. Lisäksi henkisen väkivallan eri muotojen esiintymisen määrän sijaan voidaan keskittyä 

niiden vaikutuksiin ja vakavuuteen; niistä on kerrottu turvakodissa, joten ne ovat todennä-

köisesti vaikuttaneet asiakkaisiin voimakkaasti ja ovat olleet luonteeltaan uhrille vakavia. Ajal-

lisesti tarkasteluna näkyvin muutos henkisen väkivallan kohdalla on se, että vuosien 1979 ja 

1984 jälkeen asiakaslomakkeissa on kuvattu henkistä väkivaltaa laajemmin ja tarkemmin. 

Taulukossa 11 näkyy, että Suomessa tehdyssä vuoden 1997 ja Ruotsissa tehdyssä vuoden 

2001 kyselytutkimuksessa yleisimmät miehen kontrolloivan käytöksen muodot olivat musta-

sukkaisuus, nimittely tai haukkuminen sekä tapaamisten rajoittaminen. Aineistossani oli mai-

nittu mustasukkaisuus 47 asiakkaan kohdalla (9,5 %). Kolmen asiakkaan kohdalla todettiin 

                                                 
269 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
270 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
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sekä tekijän että uhrin olevan mustasukkaisia. Joissakin asiakaslomakkeissa mustasukkai-

suutta kuvattiin ”sairaalloiseksi”.271 On mahdotonta tietää, kuinka systemaattisesti kaikilta asi-

akkailta on kysytty tekijän mustasukkaisuudesta, jolloin tietoa siitä, kuinka monen asiakkaan 

väkivaltaisessa suhteessa on todella esiintynyt mustasukkaisuutta, ei voida saada. Tästä huo-

limatta aineistoni osoittaa, että turvakotiasiakkaiden kohdalla mustasukkaisuutta väkivaltai-

sessa suhteessa on esiintynyt ainakin hieman enemmän kuin kyselytutkimusten tuloksissa 

(Suomi 8,1 % ja Ruotsi 5,8 %).  

Mustasukkaisuus on yhdistelmä erilaisia tunteita. Parisuhteeseen kohdistuvan uhan aiheutta-

mat kaikenlaiset tunnereaktiot voidaan nimetä mustasukkaisuudeksi.272 Mustasukkaisuus ni-

metään usein syyksi tai motiiviksi parisuhdeväkivaltaan tai naisten murhiin. Husson mukaan 

mustasukkaisuudesta muodostuu yhteiskunnallinen ongelma, kun se asetetaan perusteeksi 

käyttäytymiselle, joka on nimetty tuhoavaksi tai rikolliseksi.273 Aineistossani mustasukkaisuus 

nousee usein esille yksinkertaisena mainintana, mutta joissakin tapauksissa myös väkivaltaa 

selittävänä tekijänä. Esimerkiksi vuonna 1989 erään (nais)asiakkaan turvakotiin tulo on ku-

vattu seuraavasti: 

[Asiakkaan] miesystävä hakannut [asiakkaan] usean päivän aikana. Väkivaltainen en-

nenkin mustasukkaisuuden takia. [Asiakas] tullessaan mustelmilla, avojaloin ja hame 

repeytyneenä. Todella peloissaan.274     

Mustasukkaisuus esiintyy aineistossani kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 1979. Myös 

vuonna 1979 asiakkaiden suhteissa on todennäköisesti esiintynyt mustasukkaisuutta, mutta 

sitä ei ole kirjattu asiakaslomakkeisiin ylös. Tätä voi jälleen selittää asiakaslomakkeiden teks-

tien niukkuus, jota turvakodin työntekijä selitti sillä, että ensimmäisinä vuosina asiakkaiden 

taustoista ”ei paljon kyselty”275. Muutamien asiakkaiden kohdalla mustasukkaisuudesta kirjoi-

tettaessa on todettu tekijän olevan ”asiakkaan mukaan”276 mustasukkainen. Tämä herättää 

kysymyksen siitä, onko turvakodin työntekijä epäillyt asiakkaan kertomaa vai onko hän jos-

takin muusta syystä halunnut vain korostaa, että toteamus mustasukkaisuudesta on tullut asi-

akkaalta. Piispan väkivallan tyypittelyssä mies oli mustasukkainen ryhmissä lyhyt väkivallan his-

toria, parisuhdeterrorismi ja henkinen piina.277  

                                                 
271 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
272 Kontula & Koskela 1991, 13. 
273 Husso 2003, 102. 
274 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
275 Informantti B haastattelu. Oulussa 25.11.2015 
276 Esim. Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
277 Piispa 2008, 112.  



65 
 

Husson mukaan hänen tutkimusaineistossa miehet, jotka pahoinpitelivät kumppaniaan mus-

tasukkaisuudesta johtuen, kanavoivat kamppailun omasta huonosta itsetunnostaan ja taiste-

lun sen palauttamiseksi naisen kontrolloimiseen, alistamiseen ja rajoittamiseen. Näin ollen 

uhka miehisen kontrollin menettämisestä kärjistää mustasukkaisuuden nimissä tapahtuvan 

väkivallan.278 Oma aineistoni tukee tätä tulosta siinä määrin, että useissa asiakaslomakkeissa 

mustasukkaisuudesta kirjoitettaessa kuvattiin myös siitä johtuvia tai siihen liittyviä kontrol-

loinnin, alistamisen ja rajoittamisen keinoja, kuten seuraavien (nais)asiakkaiden kohdalla.  

Asiakkaan aviomies sairaalloisen mustasukkainen  ei anna rva:n käydä kaupassa yk-

sin, ei soittaa lapsille.279  

Asiakkaan entinen aviomies mustasukkainen käy työpaikalla tarkistamassa mitä siellä 

tehdään.280 

Mies on rekka auton kuljettaja ja joutuu työn vuoksi olemaan paljon reissussa. Kotona 

ollessaan mies on hankala ja käyttää paljon alkoholia. On myös sairaalloisen mustasuk-

kainen. Pyytää lapsia vahtimaan emäntää, kun on poissa kotoa.281 

Avomies erittäin mustasukkainen ei päästä töihin eikä kouluun, mies itse määrää mitä 

asiakas saa tehdä.282 

Molemmat vanhemmat ovat työttömiä, [tekijä] valvoo mustasukkaisena [asiakkaan] har-

voja kyläilyjä.283 

Husson mukaan mustasukkaisuuden nimissä tapahtuva väkivalta voidaan tulkita eräänlaisena 

miehisyyden palauttamisena ja naisen paikalleen asettamisena.284 Miehisyyden, kontrollin ja 

väkivallan yhdistelmällä on juuret kaukana historiassa; uuden ajan alussa miehen harjoittama 

suojelu ja kontrolli nähtiin hänelle luonnostaan kuuluvan valta-aseman ylläpitämisenä, ei nai-

siin kohdistuvana väkivaltana. Tämä loi esimodernille miehelle ”kulttuurisen kuritusoikeu-

den”, joka perustui sukupuolten väliseen erilaiseen oikeudelliseen asemaan sekä käsityksiin 

heidän eriävistä tehtävistään. Lidmanin mukaan suojelun sekä kurituksen kohteena oleminen 

on looginen seuraus epätasa-arvoisista sukupuolirooleista.285 Voidaan miettiä, onko lähisuh-

                                                 
278 Husso 2003, 107. 
279 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
280 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
281 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
282 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
283 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA: 
284 Husso 2003, 107—108; Nyqvist 2001a, 134.  
285 Lidman 2015, 106.  
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deväkivallassa esiintyvä mustasukkaisuus sekä siihen liittyvä kontrolli, alistaminen ja rajoitta-

minen eräänlaista jatkumoa kulttuuriselle kuritusoikeudelle, silloin kun mustasukkaisuuden 

nimissä tehty väkivalta nähdään miehisyyden palauttamisena ja naisen paikalleen asettami-

sena.   

Kyselytutkimuksissa nimittely on toisiksi yleisin piirre tekijän kontrolloivassa käytöksessä 

(Suomi 6,4 % ja Ruotsi 3,5 %).286 Aineistossani nimittelyä kuvataan lisäksi sanoilla haukkumi-

nen ja huorittelu287. Näitä sanoja on käytetty 47 asiakkaan (8,2 %) asiakaslomakkeessa. Tämä on 

korkeampi luku kuin suomalaisen tai ruotsalaisen kyselytutkimuksen luvut, ja kun jälleen huo-

mioidaan kyselytutkimuksen systemaattisuus kyselykaavakkeessa ja turvakodin tulohaastatte-

lun ero, on hyvin mahdollista, että turvakotiasiakkaiden kohdalla luku voi olla selvästi korke-

ampikin. Asiakaslomakkeissa on usein mainittu muun kuvauksen yhteydessä, että tekijä hauk-

kuu tai nimittelee uhria, mutta välillä on myös kirjattu ylös, millaisia haukkumasanoja tekijä 

on käyttänyt. Teksteissä esiintyviä haukkumasanoja ovat esimerkiksi huora, alkoholisti, 

ämmä, tyhmä mies, pilleristi, hullu, tuppiturpa, hulttio, hintti ja homo. 

Uhrin kannalta haukkuminen ja mitätöinti määrittelevät todellisuuden, ja hän menettää oman 

itsetuntonsa hallinnan tekijälle, joka voi halutessaan sanoillaan ja teoillaan joko nostaa tai 

musertaa sen. Jatkuva haukkuminen, mitätöiminen ja toisen itsetunnon kontrollointi muser-

tavat vähitellen uhrin. Tämä johtaa usein siihen, että uhri syyllistää itseään ja pohtii sitä, mikä 

hänessä on vikana ja miksi hän on joutunut tähän tilanteeseen. Tähän kietoutuu henkisen 

väkivallan paradoksaalisuus, kun uhri tietää tekijän käyttäytyvän väärin, mutta kuitenkin ko-

kee itsensä huonoksi ja epäonnistuneeksi. Uhrin elämä muuttuu epätodellisen tuntuiseksi, ja 

normaalin ja epänormaalin raja hälvenee epäselväksi. Henkinen väkivalta (kuten myös muut 

väkivallan muodot) saattaa horjuttaa uhrin mielenterveyttä, varsinkin tekijän kyseenalaista-

essa sitä.288 Asiakaslomakkeissa esiintyvät haukkumasanat hullu ja pilleristi ovat haukkuma-

sanoja, joiden avulla tekijä kyseenalaistaa uhrin mielenterveyden vakauden. Pilleristi-sanalla 

haukutaan sekä asiakkaan mielenterveyden tilaa että hänen tarvettaan ja tapaansa hoitaa sitä. 

Piispan väkivallan tyypittelyssä nimittelyä esiintyi ryhmissä lyhyt väkivallan historia (jonkin ver-

ran), parisuhdeterrorismi ja henkinen piina.289  

Aineistossani haukkuminen ja nimittely kuvataan usein yhdessä muiden kontrolloivan käy-

töksen piirteiden kanssa.  

                                                 
286 Ks. Taulukko 11. 
287 Huoraksi haukkumisesta enemmän luvussa 2.3. Intiimi hyökkäys ― seksuaalinen ja seksuaalistunut väkivalta. 
288 Marttala 2011, 46. 
289 Piispa 2008, 112. 
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 Isä käyttää ”karkeaa” kieltä, uhkailua ja haukkumista.290     

 Henkistä väkivaltaa ([(mies)tekijän] taholta) 

(Jatkuvaa syyllist., haukkum., kiroilua.)291 

Väkivalta vaimon taholta pahentunut ½ vuoden aikana. 

- haukkumista, kiroamista, huutamista 

- alistamista  ”vankina” olemista 

- kiristää rahaa 

- itsemurhauhkauksia ja uhannut tappaa [(mies)asiakkaan]292 

Nyqvistin mukaan erilaiset kontrolloinnin keinot voidaan määritellä kuuluvan henkiseen vä-

kivaltaan.293 Hearnin mukaan kontrollointiin ja liikkumanvapauden rajoittamiseen johtavat 

verbaalinen, emotionaalinen ja henkinen väkivalta, jolloin voidaan puhua myös epäsuorasta 

fyysisestä väkivallasta.294 Kontrollointi näkyy usein sosiaalisena eristämisenä, mikä ilmenee 

ihmissuhteiden kontrollointina ja liikkumisen rajoittamisena.295 Ihmissuhteiden kontrollointi 

näkyy aineistossani esimerkiksi vuonna 1999:  

Mies mustasukk. Kontrolloi [(nais)asiakkaan] puheluita. Katkaissut kaikki [asiakkaan] 

sos. suhteet (sukulaiset, ystävät).296    

Seuraavissa lainauksissa on nähtävissä paljon samanlaisia piirteitä, joita Nyqvist on kuvannut 

omassa tutkimuksessaan. 

Mies ei halua, että nainen käy ystäviensä luona. [Asiakas] kertoi olevansa ystävillensä 

avoin ― kertovan tilanteista. Mies sopii [asiakkaan] tietämättä kuitenkin ulkomaille opis-

kelumatkoja, mutta [asiakkaan] ja lapsen paikka on kotona.297    

                                                 
290 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
291 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
292 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA: 
293 Nyqvist 2001a, 90. 
294 Hearn 1998, 92. 
295 Nyqvist 2001a, 91—93. 
296 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
297 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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Fyysistä väkivaltaa ei tällä hetkellä ole, mutta rouva kokee olevansa liian sidottu mieheensä. 

Eivät käy missään eikä heillä käy vieraita. Mies epäilee vaimoa uskottomuudesta (kieltä-

nyt puhumasta muiden miesten kanssa työpaikalla jne.). Mies ei osallistu kotitöihin, joten 

rouvan mielestä hänelle ei jää aikaa olla tarpeeksi lasten kanssa tai harrastaa jotain.298 

Ensimmäisessä lainauksessa on nähtävissä hyvin tekijän kontrollointi uhrin ihmissuhteissa. 

Nyqvistin mukaan jos tekijä koki, että uhrilla on ei-toivottuja kontakteja, yksi tekijän keino 

on eristää uhri täysin sosiaalisesta ympäristöstään. Suhteita ystäviin halutaan kontrolloida, 

koska väkivaltaa paetaan usein ystävien luo.299 Toisessa lainauksessa tulee esille uhrin tunne, 

että hän on ”liian sidottu mieheen” sekä tekijän uskottomuusepäilyt. Nyqvistin mukaan sosi-

aalisessa eristämisessä tekijä ei anna uhrille omia yksityisiä hetkiä ja uhrin on oltava jatkuvasti 

tavoitettavissa sekä velvollinen selittämään kaikki tekemisensä tekijälle.300 Piispan väkivallan 

tyypittelyssä mies rajoitti ystävien ja sukulaisten tapaamista ryhmissä parisuhdeterrorismi ja hen-

kinen piina.301 Uskottomuusepäilyt kumpuavat usein pelosta tai epäilystä, että uhri on uskoton 

tai löytää uuden kumppanin. Tällaiset pelot ja epäilyt johtavat uhrin seksuaaliseen tarkkai-

luun.302  

Lidmanin mukaan naisiin kohdistunut parisuhdeväkivalta liittyy oleellisesti puolisoiden väli-

seen sukupuolittuneeseen dynamiikkaan. Hän antaa tästä seuraavan esimerkin, jossa mies 

”saattaa kokea maskuliinisen uskottavuutensa olevan vaakalaudalla, jos vaimo flirttailee mui-

den kanssa”. Tämän kaltaisissa tilanteissa kulttuuriset rakenteet tukevat väkivallan käyttöä. 

Niihin kietoutuvat asenteet ja arvot, jotka tuottavat mallin, jossa väkivalta nähdään konflikti-

tilanteiden ratkaisuna. Kulttuurissa näkyvät ja siihen vaikuttavat edelleen voimakkaasti men-

neisyyden sukupuolittuneet väkivaltakäsitykset.303 Lundgrenin mukaan miehen pahoinpidel-

lessä naista hän rikkoo yhteiskunnallisia sääntöjä, mutta ei sukupuolittuneen ja sukupuolitta-

van kulttuurin perusteita, jossa väkivalta nähdään kietoutuvan yhteen maskuliinisuuden 

kanssa.304   

Ludgren on nähnyt parisuhdeväkivallan tapahtuvan kahden erilaisen kontrollin avulla: kont-

rolli, joka liittyy naiseen ja hänen elinpiiriinsä, sekä kontrolli, joka liittyy naiseuteen. Naisen ja 

                                                 
298 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
299 Nyqvist 2001a, 91—92. 
300 Nyqvist 2001a, 91. 
301 Piispa 2008, 112.  
302 Keskinen 1996, 61. 
303 Lidman 2015, 99. 
304 Lundgren 1994, 95—96. 
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hänen elämänpiirinsä kontrolli tapahtuu väkivallan uhalla, jolloin mies kontrolloi naisen liik-

kumista sekä tapaamisia ja lopulta myös hänen käyttäytymistään ja ajatteluaan. Naiseuden 

kontrollilla hän tarkoittaa sitä, että mies ohjaa naisen käyttäytymistä sekä hyväksyttävän nai-

sellisuuden omaamisen; nainen ei kuluta aikaansa kodin ulkopuolella tai vastustele miehensä 

ehdotuksia.305 Aineistostani löytyi uhrin elinpiiriin liittyvää kontrollia: konkreettisia tekoja, 

joiden avulla tekijä pyrkii joko pitämään uhrin luonaan ja kotona tai sulkemaan kodin ulko-

puolelle. Aineistossani esiintyi muun muassa kotiavainten tai lompakon poisottamista kodista 

ulossulkemiseksi.306 

Kodin ulkopuolelle sulkemisen lisäksi aineistossani esiintyi konkreettisia tekoja ja ruumiillista 

väkivaltaa, joiden avulla tekijä pyrki pitämään uhrin kotona tai luonaan. Nyqvistin tutkimuk-

sen mukaan kontrollointi ennakoi fyysisiä väkivaltatilanteita.307 

Viime aikoina mies alkanut humalassa ollessaan olla aggressiivinen ja pidätellä pakkokei-

noin luonaan.308 

(Nais)asiakkaalla oli ollut vaikeuksia saada omia tavaroitaan entisestä asunnosta; asiak-

kaan käydessä asunnossa oli entinen avomies piilottanut hänen kenkänsä.309     

Mies ollut harjannostajaisissa ja tullut kotiin humalassa. Tullut riitaa ja mies hakannut 

vaimonsa ja ottanut avaimet pois.310 

Aineistostani löytyi myös viitteitä siihen, että kontrollin menetys tai sen heikentyminen voi 

lisätä tai raaistaa väkivaltaa. Esimerkiksi erään asiakkaan kohdalla oli todettu, että ongelmat 

(väkivalta ja sairaalloinen mustasukkaisuus) olivat pahentuneet asiakkaan mentyä töihin.311  

Yhtenä henkisen väkivallan muotona ja kontrolloinnin välineenä näkyivät erilaiset uhkailut 

koko läpi aineistoni. Aineistossani tekijät olivat uhkailleet: kodin tai esineiden rikkomisella, 

ruumiillisella väkivallalla uhria, lapsia tai lemmikkiä kohtaan, erolla, julkisella ”räyhäämisellä”, 

lasten kidnappaamisella ulkomaille, kostolla, itsemurhalla ja tapolla. Piispan väkivallan tyypit-

telyssä mies uhkaili tehdä itsellensä jotain ryhmissä perisuhdeterrorismi ja henkinen piina.312 Teks-

teissä saatettiin myös vain mainita uhkailu ilman, että määriteltiin sen tarkemmin, millä on 

                                                 
305 Lundgren 1993, 193―205. 
306 Turvakotiasiakkaat 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA.  
307 Nyqvist 2001a, 90. 
308 Turvakotiasiakkaat 1984. OETA. 
309 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
310 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
311 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
312 Piispa 2008, 112.  
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uhkailtu. Tappouhkauksia aineistossani esiintyi 52 asiakkaan (10,5 %) kohdalla ja itsemur-

hauhkauksia 18 asiakkaan (3,7 %) kohdalla.  

Uhkailulla tekijä kontrolloi ja alistaa uhria. Uhkailu ja jatkuva pelko saa uhrin kontrolloimaan 

käytöstään; hän pyrkii miellyttämään tekijää ja omalla käyttäytymisellään ehkäistä väkival-

taa.313 Uhkailu, pelko ja oman käytöksen mukauttaminen näkyvät myös aineistossani. Esi-

merkiksi vuonna 1999 asiakkaan tilannetta on kuvattu seuraavasti: ”[Asiakas] elää jatkuvassa 

pelossa [tekijän] suhteen ja varoo käytöstään”314. Jatkuvan pelon alla eläminen on uhrista tus-

kallista ja kokonaisvaltaista; ajatukset pyörivät taukoamatta pelon ympärillä, tilanne väsyttää 

ja lamaannuttaa uhrin ja tekee hänet haavoittuvaksi ja hoivasta riippuvaiseksi.315  Jatkuva vä-

kivalta musertaa uhrin itsetunnon, jolloin tekijän uhkaukset tuntuvat todellisilta. Esimerkiksi 

uhkaus, että eron tullessa uhri ei saa lapsia, voi pelon varjossa tuntua niin todelliselta, ettei 

uhri uskalla edes kyseenalaistaa uhkausta.316  

Pelolla on horjumaton asema lähisuhdeväkivallassa. Naisten ja lasten kokemaa pelkoa pide-

tään jopa kriteerinä lähisuhdeväkivallalle.317 Lähisuhdeväkivallassa pelko sekoittuu muihin 

tunteisiin synnyttäen henkistä tuskaa, joka pahoinpitelyiden määrästä ja luonteesta riippu-

matta on merkittävin ja yleisimpiä väkivallan oireita.318 Husso puhuu henkisen väkivallan ver-

kosta, jossa häpeän, syyllisyyden, pelon, masennuksen, yksinäisyyden, eristyneisyyden, alistu-

neisuuden ja itsensä aitouden ja oikeutuksen epäily sekoittuvat yhteen.319     

 

2.2. Kehossa ja mielessä tuntuva kipu ― ruumiillinen väkivalta 

 

Kuten tässäkin työssä on korostunut, lähisuhdeväkivallassa eri väkivallan muodot limittyvät 

yhteen, jolloin niiden määrittely on vaikeaa. Tässä alaluvussa käsittelen turvakotiasiakkaiden 

kokemaa ruumiillista väkivaltaa, mutta on tärkeää korostaa, että ruumiilliseen väkivaltaa ja 

sen seurauksiin sisältyy henkinen ulottuvuus, sillä ruumiilliset väkivallan teot aiheuttavat 

myös henkistä kipua.320 Suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan sen hetkisessä avio- tai avo-

liitossa olleista vastaajista ilmoitti puolison joskus läimäisseen 12,6 %, lyöneen tai potkineen 

                                                 
313 Marttala 2011, 47. 
314 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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319 Husso 1997, 95. 
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5,8 %, heittäneen esineellä 3,7 %, kuristaneen 3 %, hakanneen päätä 2,2 % ja käyttäneen 

aseellista väkivaltaa 0,2 %.321 Ruotsalaisessa kyselytutkimuksessa vastaajien nykyinen kump-

pani oli töninyt, pitänyt kiinni tai raahannut/kiskonut 6 %, heittänyt jolloin esineellä 2 % ja 

lyönyt nyrkeillä/kovalla esineellä tai potkinut 2 %.322   

Ruumiillinen väkivalta alkaa yleensä silloin, kun parisuhde on kestänyt jo jonkin aikaa ja siihen 

on sitouduttu. Väkivalta alkaa tai raaistuu usein silloin, kun suhteessa tulee sitoutumisen osoi-

tuksia, kuten kihloihin tai naimisiin meneminen tai raskaus.323 Aineistossani on vain 33 selvää 

kuvausta siitä, millaisessa elämänvaiheessa tai millaisiin tapahtumiin väkivallan alkaminen tai 

uudelleen alkaminen asiakkaan elämänhistoriassa sijoittuu. Ne asiakaslomakkeet, joissa väki-

vallan alkamista tai uudelleen alkamista kuvataan, sijoittuivat nimenomaan sitoutumisen osoi-

tuksiin: väkivalta oli alkanut heti naimisiin menon jälkeen kuudella asiakkaalla, raskauden ai-

kana kahdeksalla asiakkaalla ja lapsen syntymän jälkeen 14 asiakkaalla.324        

Kolmella asiakkaalla väkivalta oli alkanut omakotitalon rakentamisen aikana.325 Omakotitalon 

rakentaminen on useimmille ihmisille hyvin stressaavaa aikaa, joka varmasti kuormittaa pari-

suhdetta. Lisäksi se voidaan myös nähdä sitoutumisen osoituksena parisuhteessa. Omakoti-

talon rakentamisen lisäksi muutto omakotitaloon voidaan nähdä sitoutumisen osoituksena. 

Kahdella asiakkaalla väkivalta oli alkanut omaan taloon muuttamisen jälkeen326 ja kahdella 

asiakkaalla väkivallan alkaminen oli sijoittunut elämässä aikaan, jolloin oli tapahtunut kaksi 

sitoutumisen osoitusta. Yhdellä asiakkaalla väkivalta oli alkanut heti naimisiin menon ja lap-

sen syntymän jälkeen.327 Toisella asiakkaalla väkivalta oli alkanut heti lapsen syntymän ja oma-

kotitalon rakentamisen aikaan.328 

Aineistostani nousi esille myös se, että parisuhteeseen sitoutuminen saattaa laukaista väkival-

lan jossakin toisessa läheisessä kuin omassa kumppanissa. Näin oli asiakkaalla, jonka isäpuoli 

oli alkanut väkivaltaiseksi kuultuaan asiakkaan olevan raskaana. 329 Toisaalta väkivalta saattaa 

alkaa myös täysin päinvastaisessa tilanteessa kuin sitoutumisessa. Esimerkiksi uskottomuus 
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322 Lundgren et al 2001, 27. 
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parisuhteessa voidaan nähdä sitoutumisen vastakohtana. Aineistossani yhden asiakkaan koh-

dalla väkivalta oli alkanut tekijän uskottomuuden jälkeen.330 Myös epäilys voi käynnistää vä-

kivallan, kuten asiakkaan kohdalla, jonka mies epäili hänen olleen uskoton, kun asiakas epäili 

olevansa raskaana.331 Epäily toisen uskottomuudesta voi liittyä myös kontrollointiin ja pel-

koon sen heikentymisestä.       

Olen konnut taulukkoon 14 tiedot, millaista ruumiillista väkivaltaa turvakotiasiakkaat olivat 

kokeneet kriisissä, jonka jälkeen he hakeutuivat turvakotiin. Taulukko perustuu lomakkeen 

kohtaan 24.332 

Taulukko 14. Ruumiillisien väkivallan osuus Oulun turvakotiin tuloa edeltäneessä kriisissä 
1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.333 

Väkivallan muoto 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

Fyysinen pahoinpitely 
15 
(34,9 %) 

35 
(33 %) 

83 
(50 %) 

48 
(38,7 %) 

77 
(57 %) 

258 
(44,9 %) 

Räyhääminen,  
tavaroiden särkeminen 

4 
(9,3 %) 

23 
(21,7 %) 

60 
(36,1 %) 

24 
(19,4 %) 

43 
(31,9 %) 

154 
(26,8 %) 

Ulosajo 
3 
(7 %) 

14 
(13,2 %) 

26 
(15,7 %) 

11 
(8,9 %) 

21 
(15,6 %) 

75 
(13,1 %) 

Lapsen pahoinpitely 
2 
(4,7 %) 

3 
(2,8 %) 

18 
(9 %) 

4 
(3,2 %) 

5 
(3,7 %) 

32 
(5,6 %) 

Asiakasjaksoja yhteensä 43 
 
106 

166 124 135 574 

 

Kuten taulukosta 14 voidaan huomata, Oulun turvakotiasiakkaiden kohdalla ruumiillisesta 

väkivallasta fyysinen pahoinpitely oli yleisin turvakotiin tuloa edeltäneen kriisin tapahtumista. 

Vuosien 1979, 1984 ja 1994 se oli merkitty alle neljäänkymmeneen prosenttiin asiakaslomak-

keista, mutta vuosina 1989 ja 1999 vastaava määrä oli viisikymmentä prosenttia tai yli. 

Toiseksi yleisin oli räyhääminen tai tavaroiden särkeminen ja kolmanneksi ulosajo. Lapsen 

pahoinpitelyä oli tapahtunut alle viidessä prosentissa turvakotiin tuloon johtaneissa kriiseissä 

lukuun ottamatta vuotta 1989, jolloin prosenttiluku oli yhdeksän. Käsittelen lapsiin kohdis-

tuvaa väkivaltaa enemmän luvussa 3.1. Asiakaslomakkeiden merkintöihin on vaikuttanut 

työntekijän tapa kysyä väkivallan muodoista: 

mä muistan, että raksitin niitä, mitä väkivallan muotoja on, että onko ollut fyysistä, niin 

ei niitä osannut sillä tavalla avata vielä ja sitä moninaisuutta.334  

                                                 
330 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
331 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
332 Ks. Liite 1.  
333 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
334 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016  
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Lisäksi asiakkaan oma käsitys siitä, mikä lasketaan esimerkiksi ”fyysiseksi pahoinpitelyksi” on 

vaihdellut. Onko lievempiä tai yksittäisiä ruumiillisia väkivallantekoja merkitty tähän kohtaan? 

Jos on ollut kyse esimerkiksi yhdestä tönäisystä tai lyönnistä, onko asiakas siitä edes sanonut 

tai onko työntekijä merkinnyt sitä kohtaan ”fyysinen pahoinpitely”. Tähän on voinut vaikut-

taa sekin, että on olemassa lukuisi erilaisia lyöntejä ja potkuja, joita ihmiset ovat voineet ym-

märtää ja kokea eritavoilla.  

Merkittävää on myös se, että tutkimusjakson vuosina 1979, 1984, 1989 ja 1994 yksityisellä 

paikalla tapahtunut pahoinpitely oli vielä asianomistajarikos, sillä se, lukuun ottamatta lievää 

pahoinpitelyä, siirtyi yleisen syytteen alaiseksi vasta vuonna 1995.335 Ruotsissa sama lakimuu-

tos astui voimaan vuonna 1982.336 Suomessa aihe sai mediahuomiota ja lainsäätäjiä painos-

tettiin jutuilla, joissa nostettiin esille ristiriita lähisuhdeväkivallan ruumiillisen ja seksuaalisen 

väkivallan rikosluonteen ja rangaistusmahdollisuuksien välillä. Helsingin Sanomissa pääkir-

joituksissa ja laajoissa jutuissa kritisoitiin lähisuhdeväkivaltarikosten suomalaista oikeuskäy-

täntöä sekä suhtautumista koko ilmiöön.337 Julkisessa keskustelussa lähisuhdeväkivalta sosi-

aalisena ongelmana fokusoitiin huomattavasti kriittisemmän tarkastelun alaiseksi kuin kos-

kaan aiemmin.338  

Lakimuutos sekä julkinen keskustelu viestivät asenteiden muutoksesta, joka nousi esille 1990-

luvun alussa. Myös hallituksen esityksessä vuonna 1993 puhuttiin ”yleisesti hyväksytystä kä-

sityksestä”, jonka mukaan perheen yksityisyys ei merkitse perheen sisäisen väkivallan hyväk-

symistä.339 Edelleen juridisesti ongelmallista on se, että perhe-, lähisuhde- tai parisuhdeväki-

vallalla ei ole erityistä lainsäädäntöä. Väkivaltaa käsitellään lähinnä Rikoslain 20, 21, 24 ja 25 

viisi luvuissa, joissa viitataan yleisesti väkivaltaa. Juridisesti väkivalta nähdään suppeana ja 

siinä korostuu ruumiillisen väkivallan osuus.340 Näin ollen lainsäädäntö Suomessa ei tunnista 

lähisuhdeväkivallan dynamiikkaa ja siinä esiintyviä eri väkivallan muotojen limittäistä harjoit-

tamista.    

Lähisuhdeväkivallan noustessa julkiseen keskusteluun alettiin puhumaan myös naisiin koh-

distuvasta väkivallasta 1990-luvun alussa. Tasa-arvoasiainneuvottelukunta (TANE) perusti 

                                                 
335 Laki rikoslain muuttamisesta 578/1995.  
336 Lidman 2015, 167. 
337 Kotanen 2013, 83. 
338 Kotanen 2013, 93. 
339 HE 94/1993. Aiheesta kirjoittanut Kotanen 2013, 85.  
340 Rikoslaki 1889/39; Nyqvist 2001a, 27. 
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väkivaltajaoston vuonna 1990 ja se määritteli parisuhteissa tapahtuvan väkivallan osaksi nai-

siin kohdistuvaa väkivaltaa.341 Turvakodin työntekijän mukaan TANE:n väkivaltajaosto tuotti 

paljon materiaali aiheesta 1990-luvun aikana, mikä auttoi tutkimustiedon välittymistä turva-

koteihin.342 Vuonna 1995 YK:n naisten maailman konferenssi järjestettiin Pekingissä ja 

Suomi on sitoutunut noudattamaan sen toimintaohjelmaa. Pekingin konferenssin loppura-

portissa naisiin kohdistuva väkivalta todettiin olevan ihmisoikeusrikkomus.343 

Asenteiden ja lakien muutokset nivoutuvat turvakodissa 1990-luvulla tapahtuneeseen työs-

kentelyn muutokseen, jolloin luovuttiin 1970-luvun lopulta 1990-luvun alkuun vallinneesta 

perhedynaamisesta ajattelusta kohti yksilökeskeisempää työskentelyä, joka tapahtui trauma-

viitekehyksessä. Aineistossani tämä näkyy hyvin konkreettisesti: vuonna 1994 ja varsinkin 

vuonna 1999 yhdestä asiakkaasta tuotetun materiaalin määrä kasvaa huomattavasti.  Vielä 

vuosina 1979, 1984 ja 1989 asiakkaasta on useimmiten täytetty asiakaslomake, mutta 1990-

luvulla lomakkeen välissä saattaa olla useampi kymmenen sivua tekstiä.344 Aineistoni konk-

reettinen muutos kuvastaa myös vallinneen väkivaltakulttuurin muutosta: 1990-luvulla vil-

kastunut julkinen keskustelu, laki muutokset ja ilmiötä koskeva tietoisuuden kasvu näkyvät 

aineistossani kasvaneena paperimääränä. Uhrien kanssa tehty yksilötyöskentely näkyy erityi-

sesti laajempina ja tarkempina asiakkaan elämänhistorian ja väkivallan ja sen historian ku-

vauksina.         

Aineistoni teksteissä kuvattiin asiakkaiden kokeman ruumiillisen väkivallan moninaisuutta 

laajemmin kuin mitä taulukko 14 siitä kertoo. Kuvaukset käsittelivät sekä edellisessä kriisissä 

koettua ruumiillista väkivaltaa että aiemmin koettua ruumiillista väkivaltaa. Taulukossa 15 on 

esitetty teksteissä ilmenneitä ruumiillisen väkivallan muotoja.  
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Taulukko 15. Ruumiillisen väkivallan muotoja Oulun turvakotiasiakkaiden kokemuksissa 
1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.345  

1979 1984 1989 1994 1999 

Pahoinpitely Pahoinpitely Pahoinpitely Pahoinpitely Pahoinpitely 

Tavaroiden tai kodin  
rikkominen 

Tavaroiden tai kodin  
rikkominen 

Tavaroiden tai kodin  
rikkominen 

Tavaroiden ja kodin  
rikkominen  

Tavaroiden tai kodin  
rikkominen 

Kodista ulosajaminen Kodista ulosajaminen Kodista ulosajaminen Kodista ulosajaminen Kodista ulosajaminen   
Autolla holtittomasti 
ja lujaa ajaminen ta-
hallisesti 

Autolla ajaminen  
humalassa 

Autolla holtittomasti 
ja lujaa ajaminen ta-
hallisesti 

  
Teräaseen esille  
ottaminen 

Teräaseen esille  
ottaminen 

Teräaseen esille  
ottaminen   

Valvottaminen Valvottaminen Valvottaminen   
Autolla takaa-ajami-
nen 

 
Takaa-ajaminen 

  
Tavaroiden  
paiskominen 

 
Tavaroiden paisko-
minen   

Orjana pitäminen 
 

Auton ojaan ajamisen  
yrittäminen     
Kodista ulossulkemi-
nen 

    
Sulkeminen (huonee-
seen, parvekkeelle)     
Auton kuljettajaksi  
pakottaminen     
Metsää kuljettaminen 
ja sinne jättäminen 

 

Kuten taulukosta 15 voidaan huomata, on turvakodissa kaikkina tutkimusjakson vuosina yksi 

ruumiillisen väkivallan muodoista ollut pahoinpitely. Aineistossani useimmin esiintyviä pa-

hoinpitelyiden muotoja olivat: kuristaminen, mukiloiminen, hakkaaminen, käsiksi käyminen, 

kynsiminen, lyöminen, päälle sylkeminen, päällä istuminen, hakkaaminen, teräaseilla pahoin-

pitely, vaatteiden/hiusten repiminen, raapiminen, tavaroilla heitteleminen, juoman/ruoan 

päälle kaataminen, pureminen, uhrin heittäminen, töniminen, lattialla riepotteleminen hiuk-

sista ja vaatteista, käsistä raahaaminen, lattiaan painaminen ja ravistelu. Aineistossani esiintyi 

koko tutkimusjakson ajan sekä lievempää fyysistä väkivaltaa että erittäin raakaa fyysistä väki-

valtaa.346  

Yksi kiinnostava asia, joka tuli haastattelussa esille oli, että kaksi turvakodin työntekijää tote-

sivat väkivallan raaistuneen vuosien aikana.347 Sama on todettu vuonna 1998 Ensi- ja turva-

kotien liiton raportissa.348 Tällainen havainto väkivallasta jäi mietityttämään minua. Onko to-

della niin, että (lähisuhde)väkivalta, joka kietoutuu väkivaltakulttuuriin, jolla voidaan nähdä 
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olevan historialisia juuria, on raaistunut merkittävästi 1970-luvun lopusta 1990- ja 2000-lu-

vulle tultaessa? Huomioiden 1990-luvun julkisen keskustelun herkistymisen aiheelle, voisi 

ennemmin ajatella, että lähisuhdeväkivallasta puhuminen on muuttunut ja jossakin määrin 

avautunut eikä väkivalta itsessään muuttunut. Vaikka lähisuhdeväkivalta on edelleen on-

gelma, joka jää helposti piiloiseksi, asenteiden muutokset ja ilmiön nouseminen julkiseen kes-

kusteluun, on voinut auttaa turvakotiin tulevia uhreja kertomaan kokemuksistaan.       

    

Perusteluna sille, että väkivalta itsessään ei olisi raaistunut, vaan siitä kertominen on muuttu-

nut, on se, että koko tutkimusjakson ajan aineistossani kuvataan myös erittäin raakaa väkival-

taa. Ruumiillinen väkivalta kuvattiin monien asiakkaiden kohdalla olevan erittäin vakavaa, ja 

osalle se aiheutti erilaisia ruumiillisia vammoja kuten mustelmia sekä luun murtumia ja kat-

keamisia. Lisäksi väkivallan eri muodot aiheuttivat asiakkaille erilaisia psyykkisiä ongelmia, 

kuten masennusta ja traumaoireita. Seuraavat lainaukset ovat esimerkkejä raa’asta väkivallasta 

ja ne on poimittu aineistostani kronologisesti vuosilta 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. 

Miehellä on pitkiäkin juopottelukausia, jolloin mustasukkainen ja hakkaa vaimonsa. Nyt 

vaimo todella ”mustasilmäinen”, mutta lähtee pois miehen hakiessa taksilla.349  

(Nais)asiakas tuli Oyksin kautta tänne pahoinpideltynä, vielä verisenäkin. Avomies me-

rimies pahoinpidellyt ennenkin, mutta ei ehkä näin rajusti.350 

Neljä vuorokautta avomies juonut yhtä soittoa. Tullut viime yönä kotiin, riehunut ja lyönyt 

(nais)asiakkaan silmän mustaksi, särkenyt silmälasit ja käsivarsi oli myös aivan mustana. 

Tappanut myös kanaria linnut.351 

[Naisasiakkaan] miehellä menossa kova ”tappovimma”, käynyt jo tappoaikeissa [asiak-

kaan] vanhempien luona. Aikaisemmin pahoinpidellyt [asiakasta] – tikkejä laitettu & 

kasvoja kuvattu.352 

Väkivalta viime keskiviikkona, jolloin mies lyönyt [(nais)asiakasta] käteen, ohimolle ja 

kuristanut. [Asiakas] säikähtänyt, sillä aiemmissa väkivaltatilanteissa ei ole ollut lyö-

mistä. Myöh. mies todennut, että olis tappanut ellei olisi ollut kuumeinen.353 

                                                 
349 Turvakotiasiakkaat 1979. OETA. 
350 Turvakotiasiakkaat 1984. OETA. 
351 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
352 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
353 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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Kuten muissakin lähisuhdeväkivallan tutkimuksissa354, myös aineistossani ruumiillinen väki-

valta linkittyi voimakkaasti kontrollointiin, jota käsittelin edellisessä luvussa. Käsittelin kotiin 

tai kodista ulossulkemista edellisessä luvussa, mutta nostan sen uudelleen esille vielä tässä 

ruumiillista väkivaltaa käsittelevässä luvussa. Turvakodin kaavakkeessa kohdassa 24. on yksi 

väkivallan muoto määritelty ulosajoksi355. Aineistoani läpi käydessäni olen huomannut, että 

välillä on todella vaikeaa määritellä, mihin väkivallan muotoon eri vakivaltaiset teot tulisi mää-

ritellä. Esimerkiksi kotiin/kodista sulkeminen voidaan nähdä osittain kuuluvan henkiseen vä-

kivaltaan, sillä se voi olla osa tekijän harjoittamaa kontrollointia tai se voidaan nähdä ruumiil-

lisena väkivalta, jolloin esimerkiksi ulos kylmään sulkeminen voi aiheuttaa ruumiillisia vam-

moja.  

[Asiakkaan] ollessa raskaana  [(mies)tekijä] löi kasvoihin ja vatsaan ([asiakas] ei 

kertonut neuvolassa), piti [asiakasta] parvekkeella ilman vaatteita, lukitsi ulos ilman ra-

haa (soitti siskonsa hakemaan)356 

Kontrolloiminen näkyi ruumiillisena väkivaltana myös valvottamisena (11 asiakasta 1,9 %) 

sekä syömisen tai lääkkeiden ottamisen estämisenä (4 asiakasta 0,7 %).  

Aineistossani esiintyi myös ruumiillista väkivaltaa, joka kohdistui kotiin, esineisiin tai lem-

mikkeihin. Taulukossa 13 on esitetty, että tavaroiden ja kodin rikkomista esiintyi asiakaslo-

makkeiden teksteissä kaikkina tutkimusjakson vuosina. Taulukosta 12 näkyy, että ”räyhäämi-

nen, tavaroiden särkeminen” oli melko yleinen turvakotiin tuloa edeltäneessä kriisissä harjoi-

tettu väkivalan muoto. Eniten tätä vaihtoehtoa oli ympyröity asiakaslomakkeista vuonna 

1989, jolloin se oli merkitty kuudenkymmenen asiakkaan (36,2 %) kohdalla. Tällainen väki-

valta aiheuttaa uhrille, erityisesti lapsille, pelon tunteita, vaikka tekijä ei itse mieltäisi tekojaan 

väkivallaksi. Tämän tapainen väkivalta voidaan nähdä ”intentionaalisuudesta tietoisena val-

lankäytön muotona”.357 

Osalla asiakkaista väkivaltatilanteisiin liittyi jollakin tavalla auto; autolla ajaminen, auton kyy-

dissä oleminen tai väkivaltatilanne tapahtui autossa.  

Mies oli ajanut päivällä autoa kuin mielipuoli [(nais)asiakas] kyydissä, uhannut tappaa 

molemmat ajamalla kolarin yms.358  

                                                 
354 Keskinen 1996, 28; Hearn 1998; Skjørten 1994. 
355 Ks. Liite 1.  
356 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
357 Nyqvist 2001a, 97. 
358 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
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[(Nais)asiakas] tullut päivällä töistä. Mies ollut humalassa. [Asiakas] päässyt pakene-

maan. Mies ajanut autolla humalassa perässä. Raahannut [asiakkaan] väkisellä autoon 

ja pahoinpidellyt.359  

Mies vaatinut ajeluttamaan itseään koko illaksi. Tullut riitaa. Haettu tytär kotoa. Mies 

alkoholinvaikutuksen alaisena vaatinut ajamaan, tarkoituksenaan ajaa kaikki hengiltä. 

Päässeet hyppäämään pois autosta. (äiti ja tytär)360  

[(Nais)asiakas] joutunut kuskiksi tupakanhakureissulle, [(mies)tekijä] pahoinpidellyt 

[asiakasta] autossa (tukistelua, kyynärpäällä tönimistä) – La-su yön [asiakas][tekijän] 

kuskina [paikkojen nimet]. Yöllä erittäin raakaa väkivaltaa. [Asiakas] pakokauhun 

vallassa. Tullut aamulla turvakotiin klo 4.30 useiden tuntien väkivaltajakson jälkeen. – 

[Asiakas] pelkää autolla ajamista, autoiluun liittyy liian paljon kauhukokemuksia.361 

On vaikeaa muodostaa käsitystä siitä, miellettiinkö turvakodissa tämän tapaiset tilanteet, ku-

ten autolla ”mielipuolisesti” ajaminen, itsessään väkivallaksi. Vuonna 1999 eräässä asiakaslo-

makkeessa on todettu tekijän ”kaahanneen autolla raivopäisesti”.362 Samassa asiakaslomak-

keessa on todettu, että suhteessa ei ole ollut ruumiillista väkivaltaa. On vaikeaa päätellä, onko 

autolla kaahaaminen nähty siis henkisenä väkivaltana vai ei väkivaltana ollenkaan. Kuitenkin 

asiakaslomakkeisiin on kirjoitettu autoon ja väkivaltaan liittyviä tilanteita, jolloin tulkitsen, 

että edellä mainitut kaahaustilanteet on nähty ainakin osana väkivaltaa.  

Alaluvussa 1.1. käsittelin niin sanottua nalkuttamista ja sen liittämistä väkivallan laukaisijaksi. 

Toinen konteksti, jossa ruumiillista väkivaltaa harjoitetaan, on riitelytilanteet. Nyqvistin tut-

kimuksessa riitelytilanteet olivat osittain alkaneet naisen harjoittamalla väkivallalla ja jatkuneet 

tilanteeseen, johon mies oli vastannut raa’alla väkivallalla tai osassa tapauksissa mies oli päät-

tänyt riitatilanteen harjoittamaansa ruumiilliseen väkivaltaan.363 Koko tutkimusjakson ajan ai-

neistossani on mainintoja, että suhteessa on ollut paljon riitatilanteita ja osa näistä on eska-

loitunut ruumiillisen väkivallan harjoittamiseen. Riitatilanteita, joissa asiakkaan olisi kerrottu 

käyttäneen ruumiillista väkivaltaa, kuvattiin aineistossani ainoastaan vuonna 1994 kerran ja 

vuonna 1999 viidesti.364 Nyqvistin tutkimuksessa haastatelluista turvakotiasiakkaista suurin 

osa oli käyttänyt ruumiillista väkivaltaa, joka oli useimmiten ”läpsimistä, esineillä heittelyä, 

                                                 
359 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
360 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
361 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
362 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
363 Nyqvist 2001a, 96. 
364 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
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potkimista ja repimistä”.365 Nyqvistin tutkimukseen verrattuna aineistossani asiakkaiden har-

joittama väkivalta näyttäytyy erittäin vähäisenä. Aineistoni viimeinen vuosi on 1999 ja Ny-

qvist tutkimus on julkaistu vuonna 2001, joten voisi olettaa, että myös aineistoni asiakkaat 

ovat harjoittaneet väkivaltaa suhteissaan laajemmin kuin mitä aineistoni perusteella näyttäy-

tyy.  

Yksi syy siihen, miksi aineistossani ei nouse juurikaan esille asiakkaiden harjoittama väkivalta 

on todennäköisesti se, että asiakaslomakkeessa ei sitä kysytä.366 Voi olla, että asiakkaiden har-

joittama väkivalta ei ole tullut keskusteluissa esille tai sitten siitä ei ole tietoisesti kirjoitettu 

mitään ylös. Nyqvistin mukaan asiakkaiden (jotka yleisimmin ovat naisia) harjoittama väki-

valta on erilaista kuin miehen harjoittama väkivalta: se tapahtuu yleensä riitatilanteissa spon-

taanina reaktiona ja on luonteeltaan lievempää.367 Harjoitetun väkivallan luonne ja konteksti, 

jossa se on tapahtunut, on voinut osaltaan myös vaikuttaa siihen, mitä asiakaslomakkeisiin 

on kirjattu. Aina on myös mahdollista, että asiakkaat eivät ole kertoneet omasta väkivaltai-

suudestaan, mutta tämä olisi melko suuressa ristiriidassa Nyqvistin tutkimukseen, jossa to-

dettiin naisten kertoneen näistä teoistaan ”vaivattomasti”.368  

Tieto siitä, että onko suhteessa harjoitettu väkivalta ollut molemmin puoleista ja jos, niin 

minkä luonteista väkivalta on ollut, kertoo paljon väkivallan dynamiikasta. Kysymyksen, jolla 

tätä asiaa olisi yritetty selvittää, puuttuminen asiakaslomakkeesta on erittäin kiinnostava. Ehkä 

tämän kysymyksen puuttuminen kuvastaa jälleen turvakodin alkuperäistä tarkoitusta: tarjota 

lyhytaikaista suojaa ja ohjata asiakas muiden sosiaalipalveluiden piiriin. Tällaisessa toiminta-

periaatteessa ei ole tavoitteellisesti yritetty selvittää lähisuhdeväkivallan erityistä dynamiikkaa, 

vaan asiakkaalle on pyritty tarjoamaan välttämätön ja kiireellinen kriisiapu.    

 

2.3. Intiimi hyökkäys ― seksuaalinen ja seksuaalistunut väkivalta 

 

Seksuaalinen väkivalta on merkitty vain harvoin asiakaslomakkeissa turvakotiin tuloa edeltä-

neen kriisin väkivallan muodoksi: vuonna 1979 ei kertaakaan, vuonna 1984 kerran, vuonna 

                                                 
365 Nyqvist 2001a, 117.  
366 Ks. Liite 1.  
367 Nyqvist 2001a, 123.  
368 Nyqvist 2001a, 117. 
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1989 kahdeksan kertaa, vuonna 1994 kerran ja vuonna 1999 viidesti (2,6 % koko tutkimus-

jakson ajalta).369 Vuoden 1997 kyselytutkimuksen mukaan seksuaalista väkivaltaa sen hetki-

sessä avio- tai avosuhteessaan oli viimeisen vuoden aikana kokenut 5,9 % vastaajista. Seksu-

aalisen väkivallan uhreja on siis lähes saman verran kuin niitä, jotka olivat kokeneet lyömistä 

ja potkimista. Kyselyssä seksuaaliseen väkivaltaa on määritelty kuuluvan seksuaaliseen kans-

sakäymiseen painostaminen ja pakottaminen tai niiden yritys.370 Ruotsissa vuoden 2001 ky-

selytutkimuksessa seksuaalista väkivaltaa oli kokenut kolme prosenttia naisista.371 Seksuaali-

nen väkivalta on yksi parisuhdeväkivallan piiloon jäävimmistä muodoista: on arvioitu, että 

poliisin tietoon tulee alle prosentti parisuhteissa tapahtuvasta seksuaalisesta väkivallasta.372  

Kun otetaan huomioon parisuhdeväkivallan tabumaisuus 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla, voi-

daan päätellä, että jos henkisestä ja ruumiillisesta väkivallasta on ollut vaikea puhua ja hakea 

niihin apua, on seksuaalinen väkivalta ollut varmasti vieläkin ongelmallisempi. Myös käsitys 

siitä, mikä mielletään seksuaaliseksi väkivallaksi, on muuttunut. Käsityksiimme ja ajatteluta-

poihimme vaikuttavat pitkät historialliset perinteet ja jatkumot. Lähipiirissä tapahtuneet rais-

kaukset olivat sekä oikeusjärjestyksen että sosiaalisen kontrollin ulkopuolella ennen vuoden 

1994 lakimuutosta, kun aviopuolisoa ei voitu tuomita raiskauksesta.373   

Raiskauksen oikeudellinen tunnistaminen oli esillä Euroopassa 1980-luvulla ja aiheen nosti 

vielä voimakkaammin esille Wienissä vuonna 1991 annettu YK:n julistus naisiin kohdistuvan 

väkivallan poistamiseksi. Suomessa vuonna 1889 säädettyyn rikoslakiin tehtiin muutoksia 

1900-luvun loppupuoliskolla, mutta muutoksiin asti lain sisältöön ja tulkintaan vaikuttivat 

vuonna 1889 vallinnut maailmankuva ja käsitykset.374 Näihin käsityksiin sisältyi ajatusmaa-

ilma, jossa avioliitto nähtiin ikään kuin pysyvän seksuaalisen suostumuksen tilana ja nainen 

lähes miehen omaisuutena.375 Avioliitossa tehty raiskaus kriminalisoitiin Suomessa vuonna 

1994.376 Tämä oli huomattavasti myöhemmin kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, missä 

tämä muutos oli tapahtunut jo 1960-luvulla. Taustalla vaikutti 1960-luvulla alkanut feminis-

min vaikutuksen voimistuminen sekä seksuaalisiveellisyyden ja sukupuolisuhteiden uudel-

leenmäärittely.377  

                                                 
369 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
370 Heiskanen & Piispa 1998, 19. 
371 Lundgren et al 2001, 27. 
372 Oksanen 2012, 75. 
373 Rajala 2004, 173. 
374 Lidman 2015, 138. 
375 Crawford 2007, 44—45. 
376 Laki rikoslain 20 luvun muuttumisesta 316/1994. 
377 Utrianen 2013, 97. 
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Avioliitossa tehdyn raiskauksen kriminalisointi vuonna 1994 näkyy aineistossani niin, että sa-

naa raiskaus on käytetty vasta vuoden 1999 asiakaslomakkeissa.378 Kahteen lomakkeeseen on 

erikseen kirjoitettu kohtaan 24. Mitä oli tapahtunut edellisessä kriisissä? vastaukseksi raiskaus. 

Ehkä tällä on haluttu korostaa sitä, että väkivaltatilanteessa on tapahtunut vakava rikos ja sitä 

on haluttu korostaa erikseen seksuaalisena väkivaltana. Aineistossani seksuaalista väkivaltaa 

on kuvattu niukasti ja vähäsanaisesti, kuten vuonna 1999:  

Usein pahoinpitelyn jälkeen [(mies)tekijä] halunnut olla yhdynnässä, josta [(nais)asiak-

kaan] ei ole ollut mahdollisuutta kieltäytyä.379  

Tämän päivän väkivaltatutkimus näkee oman puolison tekemän raiskauksen olevan uhrille 

traumaattisempaa kuin jos tekijä on tuntematon tai lyhytaikainen tuttava. Kuitenkin vielä 

1970-luvulla asia nähtiin lähes päinvastaisena.380 Käsitykset siitä, että oman kumppanin teke-

mää seksuaalista väkivaltaa ei juurikaan esiintyisi tai esiintyessään se ei olisi yhtä satuttavaa ja 

vahingoittavaa kuin tuntemattoman tekemä seksuaalinen väkivalta, ovat vaikuttaneet koko 

vallitsevaan väkivaltakulttuuriin sekä siihen kohdistuneisiin asenteisiin. Tämä on varmasti vai-

kuttanut sekä turvakodin työntekijöihin että turvakodin asiakkaisiin: työntekijät eivät ole 

osanneet kysyä asiakkailta asiasta eivätkä turvakodin asiakkaat ole halunneet, kehdanneet tai 

osanneet kertoa asiasta.    

Tietoa siitä, millaista ja kuinka yleistä seksuaalinen tai seksuaalistunut väkivalta parisuhteissa 

on, on vaikeaa saada. Haastateltavat välttelevät aihepiiriä, minkä takia tutkimuksissa saatetaan 

sivuuttaa koko aihe.381 Myös tapa, jolla asioista kysytään, vaikuttaa siihen, millaista tietoa ai-

heesta saadaan. Turvakodissa tutkimusajankohtana työskennellyt työntekijä totesi Oulun tur-

vakodin lomakkeisiin liittyen: 

Varmaan tosiaan siinä lomakkeissa niin ihan jo se, että miten kun ei sitä ei oo osannu 

ajatella, että sitä olisi niin ei sitä osaa myöskään kysyä, et se kun sä osaat kysyä niin sit 

siitä saa vastauksia.382  

Oulun turvakodin työntekijän toteamus seksuaalisesta väkivallasta: ”kun ei sitä ei oo osannu 

ajatella, että sitä olisi”383 on mielenkiintoinen. Käsitys siitä, että avio- tai avosuhteissa esiintyisi 

                                                 
378 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
379 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
380 Utriainen 2013, 99—100. 
381 Lahti 2001, 136. 
382 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
383 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
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seksuaalista väkivaltaa, on ollut vieras ja tunnistamaton. Vuonna 1966 Suomen valtioneu-

vosto oli asettanut Seksuaalirikoskomitean uudistamaan rikoslain 20. luvun sekä muita siveel-

lisyyteen kohdistuvien rikosten rankaisemisesta annettuja säädöksiä. Tämä koski siis myös 

”väkisinmakaamista”, jonka kriminalisoimista komitea pohti myös aviopuolisoiden välillä. 

Komitean mietintöön kirjatut eriävät mielipiteet toteavat, että tällainen ajattelu ei vastannut 

kansan oikeuskäsitystä Suomessa. Lopulta hallitus luopui tästä muutoksesta esityksessään.384 

Se, että seksuaalinen väkivalta ei näy turvakotiasiakkaiden asiakaslomakkeissa vielä vuonna 

1979, voi olla reflektio ”kansan oikeuskäsityksestä”.  

Vuonna 1992 hallituksen esityksessä ehdotettiin rikoslain 20. luvun muuttamista niin, että 

avioliiton sisäinen raiskaus kriminalisoitaisiin. Esityksessä todettiin, että ”Rikoslainsäädän-

nönkin avulla voidaan vahvistaa muuttuneita asenteita.”385 ”Muuttuneet asenteet” viittaa sii-

hen, että yhteiskunnallisesti/kulttuurisesti asenteet olivat muuttuneet jo ennen lainsäädännön 

muutosta. Kun verrataan seksuaalirikoskomitean mietintöä ja hallituksen esitystä, se kertoo 

asenteiden muuttuneen merkittävästi kahdessakymmenessä vuodessa: käsitys naisen seksu-

aalisesta itsemääräämisoikeudesta ja rikosoikeudellisesta asemasta avioliitossa muuttuivat täy-

sin. Hallituksen esityksessä todettiinkin, että ”avioliitto ei saisi johtaa huonompaan oikeudel-

liseen asemaan kuin muut parisuhteen muodot” ja ”avioliitto ei vähennä saatikka poista puo-

lisoiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta”.386  

Hallituksen esityksessä on tuotu esille myös kansainvälisiä suosituksia ja kannanottoja naisiin 

kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.387 Tässä voidaan nähdä samansuuntaista kehitystä, mikä 

näkyi myös turvakodeissa: 1990-luvun myötä sukupuolen merkitys lähisuhdeväkivallassa sekä 

koko ilmiön monisyisyys alettiin ymmärtämään paremmin. Yksi kiinnostava kohta hallituk-

sen esityksessä on seksuaalirikoskomitean mietinnön kohta, jossa todettiin aviopuolisoiden 

välisen rikoksen häpeällisyyden olevan yksi syy, miksi sitä ei tule saattaa väkisinmakaamisri-

koksen piiriin.388 Herää kysymys siitä, kenen häpeällä tätä perusteltiin: tekijän vai uhrin?    

Aineistossani on hyvin vähän kuvauksia tai mainintoja seksuaalisesta tai seksualisoituneesta 

väkivallasta. Taulukkoon 16 olen koonnut ne seksuaalisen ja seksualisoituneen väkivallan 

muodot, jotka aineistoni teksteissä nousevat esille. Kuten taulukosta 16 voidaan huomata, 

aineistostani ei löytynyt viitteitä seksuaalisesta tai seksualisoituneesta väkivallasta vuodelta 

                                                 
384 Utriainen 2013, 87—89.  
385 HE 365/1992. 
386 HE 365/1992. 
387 HE 365/1992. 
388 HE 365/1992. 
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1979. Tässä työssä käytän käsitteitä seksuaalinen ja seksuaalistunut väkivalta, jotka ovat luon-

teeltaan laajemmat kuin miten esimerkiksi vuoden 1997 kyselytutkimuksessa on seksuaalinen 

väkivalta määritelty. Yleinen käsitys miehen käyttämästä seksuaalisesta väkivallasta on mu-

kaillut vuoden 1997 kyselytutkimuksen sekä Ruotsissa vuonna 2001 tehdyn kyselytutkimuk-

sen määritelmää.389 Nyqvistin mukaan seksuaalisena väkivaltana voidaan pitää myös loukkaa-

via huomautuksia, jotka liittyvät seksuaalisuuteen tai ruumiiseen. Seksuaalistuneeseen väki-

valtaan voidaan katsoa kuuluvan myös käyttäytymisen ja pukeutumisen kontrollointi, jonka 

avulla pyritään rajoittamaan fyysisesti tai sosiaalisesti uhrin vapautta liikkua.390 

Taulukko 16. Seksuaalisen väkivallan muodot Oulun turvakotiasiakkaiden kokemuksissa 
1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. 

1979 1984 1989 1994 1999 
 

Uskottomuus Uskottomuus Uskottomuus Uskottomuus 
 

Ahdistelu Ahdistelu Seksivideoiden  
piilottaminen kotiin 

Ahdistelu 

  
Tirkistely Seksipuhelimiin  

soittaminen 
Alistaminen 

   Huoraksi haukkumi-
nen 

Huoraksi haukkumi-
nen 

    
Hyväksikäyttäminen 

    
Painostaminen 

  
 

 
Raiskaaminen 

 

Seksuaalistunutta väkivaltaa voi esiintyä myös ilman seksuaalistunutta kontrollia. Nyqvistin 

mukaan avoimen uskottomuuden voidaan katsoa olevan seksuaalista väkivaltaa emotionaali-

sella tasolla, varsinkin silloin kun toiminta on räikeää ja tietoisesti toista loukkaavaa.391 Tähän 

voidaan soveltaa myös samaa periaatetta, jota pohdin suhteen toisen osapuolen jatkuvan al-

koholin käytön kohdalla; Naisten Linjan mukaisesti huomiota tulee kiinnittää teon seurauk-

siin. Avoin uskottomuus on haavoittavaa, ja se voi aiheuttaa uhrille esimerkiksi ahdistusta ja 

syyllisyyttä. Aineistostani on vaikea päätellä, kuinka avointa uskottomuus asiakkaiden pari-

suhteissa on ollut. Asiakaslomakkeissa on pääasiassa mainintoja kuten ”[asiakkaan] ollessa 

raskaana, mies kulkenut toisen kanssa jo silloin”392, ”miehen puolelta myös uskottomuutta”393 

ja ”mies ollut koko suhteen ajan uskoton”394. Myös molemmin puoleisesta uskottomuudesta 

löytyy mainintoja.  

                                                 
389 Ks. esim. Kelly 1987. 
390 Nyqvist 2008, 132. 
391 Nyqvist 2008, 154. 
392 Turvakotiasiakkaat 1984. OETA: 
393 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
394 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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Vaikka aineistossani ei esiinny suoranaisia kuvauksia uskottomuudesta tai sen luonteesta, voi-

daan kuitenkin päätellä jotakin sen haavoittavuudesta. Jo se, että uskottomuus on ollut asia, 

josta on keskusteltu turvakodin työntekijän kanssa ja se on tuotu väkivaltakokemusten yh-

teydessä esille, kertoo teon haavoittavuudesta. Vuonna 1989 turvakodin (nais)asiakasta oli 

kuvattu seuraavasti 

Avopuoliso ollut koko avoliiton ajan hyvin mustasukkainen ja väkivaltainen sekä käyttää 

alkoholia välillä runsaastikin. Uhkailua, alistamista, tavaroiden särkemistä, vieraita nai-

sia, kaljottelua ym. ollut koko avoliiton ajan. Asiakas ollut lasten kanssa paossa aikai-

semminkin mm. tuttavien ja äidin luona. Nyt ei enää ollut jaksanut kestää tilannetta ko-

tona vaan tuli tänne.395 

Nyqvistin näkemyksen lisäksi, että avoin ja varsinkin räikeä ja tietoisesti satuttava uskotto-

muus on seksuaalista väkivaltaa emotionaalisesti, voisi päätellä, että avoin uskottomuus on 

myös silloin erityisesti seksuaalista väkivaltaa emotionaalisesti, kun se kietoutuu suhteessa 

esiintyviin muihin väkivallan muotoihin. Esimerkiksi edellä mainittu asiakas joutui kohtaa-

maan miehen avointa uskottomuutta suhteessa, jossa mies alisti, uhkaili ja käytti ruumiillista 

väkivaltaa. Omaa tilannetta häpeävälle ja syyllisyyttä kokevalle uhrille tekijän avoin uskotto-

muus on erittäin haavoittavaa sekä entisestään alistavaa, loukkaavaa ja minuutta mitätöivää.     

Taulukossa 16 on vuosina 1994 ja 1999 kohta ”huoraksi haukkuminen”. Tämä esiintyy ai-

neistossani mainintoina, että tekijä (mies) on haukkunut uhria (naista) huoraksi. Husson tut-

kimuksessa huorittelu kuvasti häpeän, seksuaalisuuden ja naiseuden yhteen kietoutumista. 

Hänen mukaansa ilmiössä ei ole kyse seksuaalisesta käyttäytymisestä vaan naiseudesta, kuten 

naisen seksualisoinnista, välineellistämisestä ja likaiseksi leimaamisesta.396 Aineistossani huo-

raksi haukkuminen liittyy tilanteisiin, joissa mies käyttää väkivaltaa tai juuri väkivaltaa edeltä-

neisiin tilanteisiin. Esimerkiksi vuonna 1999 (nais)asiakkaan turvakotiin tuloa edeltänyt ti-

lanne on kuvattu asiakaslomakkeeseen seuraavasti: 

[Asiakas] hakenut miehen lauantaina illalla kalareissulta. Matkalla mies lyönyt [asiakas] 

useita kertoja ohimolle, huoritellut ja yrittänyt ohjata autoa ojaan. Mies jatkanut kotona 

haukkumista ja repimistä.397   

Edellisessä lainauksessa oman kumppanin huoraksi haukkumisen haavoittavuudesta kertoo 

jo se, että asiakaslomakkeen lyhyessä väkivaltatilanteen kuvauksessa on mainittu ”huorittelu”. 

                                                 
395 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
396 Husso 2003, 264—265. 
397 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 



85 
 

Huoraksi leimaaminen on myös tapa, jolla nainen suljetaan romanttisen rakkauden ulkopuo-

lelle.398 Romanttisen rakkauden ulkopuolelle sulkeminen näkyy aineistossani vuonna 1999 

asiakkaana olleen naisen kohdalla. Asiakaslomakkeessa kerrotaan miehen haukkuneen asia-

kasta huoraksi ja asiakkaan kokevan olonsa ”alistuneeksi miehen haukkuessa”399. Suhteessa 

oli lomakkeen mukaan esiintynyt molemmin puolista lievää ruumiillista väkivaltaa ja nyt mies 

käytti henkistä ja sanallista väkivaltaa. Asiakaslomakkeessa todettiin miehen ”pakottavan 

puolittain seksiin” ja asiakas ”tuntee olevansa ulkomaalaisen miehen huora”400. Asiakas koki 

jäävänsä romanttisen rakkauden ulkopuolelle ja oman seksuaalisuutensa tulleen loukatuksi, 

liatuksi ja leimatuksi. Hänen kokemuksensa itsestään ja seksuaalisuudestaan reflektoivat mie-

hen loukkaavia nimittelyjä.      

 

2.4. Nimeämätön taloudellinen väkivalta 

 

Taloudellinen väkivalta on yksi väkivaltatutkimuksen uusimpia käsitteitä. Sillä tarkoitetaan 

”uhriin kohdistuvan rahan kiristämisen, taloudellisen hyväksikäytön tai kontrollin sekä niihin 

liittyvää uhkailua ja pelottelua”401. Taskinen on käyttänyt käsitettä sosioekonominen väkivalta, 

jolla voidaan viitata esimerkiksi taloudelliseen hyväksikäyttöön, jota aikamiespojat kohdista-

vat ikääntyneisiin äiteihinsä.402 Tämä väkivallan ulottuvuus on noussut keskusteluun erityi-

sesti Euroopan neuvoston yleissopimuksen, Istanbulin sopimuksen jälkeen. Istanbulin sopi-

mus solmittiin 1.8.2011, ja se tuli voimaan Suomessa 1.8.2015. Istanbulin sopimus sääntelee 

naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa403, ja se on ensimmäi-

nen tämän asiasisällön kansainvälinen sopimus, joka on tarkoitettu sovellettavaksi Euroo-

passa404. Lähisuhdeväkivallan taloudellinen ulottuvuus mainittiin Istanbulin sopimuksessa 

muun muassa väkivallan määrittelyssä: 

                                                 
398 Saarikoski 2001, 179. 
399 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
400 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
401 Nyqvist 2001a, 17. 
402 Taskinen 1992, 20—21. 
403 VS 53/2015.  
404 Lidman 2015, 171. 
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"perheväkivalta" tarkoittaa kaikkia perheen tai kodin sisäisiä tai toistensa entisten tai 

nykyisten puolisoiden tai kumppanien välisiä ruumiillisen, seksuaalisen, henkisen tai talou-

dellisen väkivallan tekoja riippumatta siitä, asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut 

samassa asunnossa uhrin kanssa.405  

Oulun turvakodin asiakaslomakkeen missään kohdassa ei kysytä taloudellisesta väkivallasta, 

minkä voidaan tulkita kertovan ilmiön tunnistamattomuudesta vielä tutkimusaikana. Aineis-

tostani löytyy kuitenkin vuosilta 1979, 1989, 1994 ja 1999 tapahtumia, jotka kuvaustensa puo-

lesta sopisivat taloudelliseen väkivaltaan. Turvakodissa on siis ainakin jotenkin tunnistettu 

tapahtumien haitallisuus ja vaikutus asiakkaaseen, mutta niitä ei ole osattu nimetä (taloudel-

liseksi) väkivallaksi. Aineistossani esiintyy yhden kerran ilmaisu taloudellinen väkivalta 

vuonna 1999. Tämä kertoo siitä, että tutkimusjakson loppupuolella turvakodissa ymmärrys 

tätä väkivallan muotoa kohtaan alkoi heräämään. Suomalaisessa vuoden 1997 eikä ruotsalai-

sessa vuoden 2001 kyselytutkimuksien kyselykaavakkeessa ei ole kysymyksiä taloudellisesta 

väkivallasta. Piispan väkivallan tyypitteylyssä mies harjoitti taloudellista väkivaltaa ryhmissä 

parisuhdeterrorismi ja henkinen piina.406 

Olen koonnut taulukkoon 17 asiakaslomakkeissa mainittuja tapahtumia, jotka voidaan tulkita 

kuuluvan taloudelliseen väkivaltaan.  

Taulukko 17. Taloudellisen väkivallan muodot Oulun turvakotiasiakkaiden kokemuksissa 
1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. 

1979 1984 1989 1994 1999 

Koko omaisuus lai-
tettu väkivallan teki-
jän nimiin ja aviopa-
rilla on avioehto 

 
Omaisuuden varasta-
minen 

Omaisuuden varasta-
minen 

Omaisuuden varasta-
minen 

  
Osallistumattomuus  
perheen taloudenhoi-
toon tai sen laimin-
lyöminen 

Osallistumattomuus  
perheen taloudenhoi-
toon tai sen laimin-
lyönti 

Osallistumattomuus  
perheen taloudenhoi-
toon tai sen laimin-
lyöminen 

  
Yhteisen omaisuuden  
myyminen 

Toisen toimeentulon  
tahallinen vahingoit-
taminen 

Toisen omaisuuden  
myyminen 

  
Rahojen tuhlaus tar-
peettomaan tai alko-
holiin 

Holtiton rahan käyttö Rahojen tuhlaus tar-
peettomaan tai alko-
holiin 

  
Rahan repiminen Taloudellisen vahin-

gon aiheuttaminen 
Laskujen repiminen 

  
Rikoksen tekeminen  
toisen nimissä 

Rahankäytön  
ohjaaminen 

Taloudellisen vallan  
käyttäminen 

 

                                                 
405 VS 53/2015. 
406 Piispa 2008, 112.  
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Kuten tässä työssä on aiemminkin ollut esillä, on joitakin tekoja vaikea luokitella vain yhteen 

väkivallan muotoon. Henkisen väkivallan kohdalla käsittelin tekijän kontrolloivaa käytöstä ja 

uhrin liikkumisen ja tekemisten kontrollointia ja valvomista. Töissä käymisen estäminen ja 

työyhteisöstä eristäminen voidaan katsoa kuuluvan myös taloudelliseen väkivaltaan407, sillä ne 

vaikuttavat väkivallan uhrin oman varallisuuden kartuttamiseen ja näin ollen oman talouden 

hoitamiseen. Vuodelta 1999 erään asiakkaan asiakaslomake kiteyttää hyvin, mitä työssäkäynti 

merkitsee: ”Työ mitä merkitsee  omaa rahaa  työkaverit  arvostus”408. 

Omien tulojen lisäksi työssäkäynti tarjoaa sosiaalisen ympäristön ja mahdollisuuden solmia 

ihmissuhteita. Väkivaltaisessa suhteessa, jossa tekijä pyrkii kontrolloimaan uhria voimak-

kaasti, työpaikka tilana esittäytyy uhkana, sillä tekijä ei pysty kontrolloimaan tuota tilaa. Työ-

paikka tilana sekä siihen liittyvä heikko kontrolloinnin mahdollisuus on aineistossani kuvattu 

olevan liitoksissa tekijän mustasukkaisuuteen sekä uskottomuudesta epäilyyn.409  

Tarkasteltaessa taulukkoa 17 voidaan huomata, että taloudellisen väkivallan muodot eivät 

aina ole vain sitä, mitä tekijä tekee, vaan myös sitä, mitä hän ei tee. Tällä viittaan taulukon 17 

kohtaan ”osallistumattomuus perheen taloudenhoitoon tai sen laiminlyöminen”. Tällaisessa 

tilanteessa koko pariskunnan tai perheen taloudenhoito jää yksin uhrin hoidettavaksi, jolloin 

hänelle ei todennäköisesti jää paljoa tai ollenkaan rahaa omiin taloudellisiin menoihin, kuten 

henkilökohtaisiin ostoksii, harrastuksiin tai ulkona käymiseen. Pahimmillaan tilanne voi joh-

taa siihen, ettei uhrilla ole varaa koskaan hankkia itsellensä esimerkiksi vaatteita tai peruster-

veydenhuoltoa, kuten hammashoitoa.410 

[(Nais)asiakkaalle] lankeaa vastuu kodin maksuista (puhelinlaskut, vakuutusmaksut 

yms.). Mies vähentää puoliksi maksettavasta vuokrasta aina, jos hän joutuu esim. käyttä-

mään lasta lääkärissä.411 

Kun uhri velvoitetaan olemaan vastuussa taloudellisista menoista, antaa se tekijälle kontrollin 

ja uhrille vastuun, joka voi luoda raskaan paineen suoriutua kaikista taloudellisista menoista 

aina yksin. Edellinen lainaus myös viestittää, että tekijällä ei ole juuri minkäänlaista taloudel-

lista vastuuta, vaan hän on oikeutettu käyttämään omat tulonsa täysin oman mielensä mu-

kaan. Vahvan naisen myytti on voinut vaikuttaa näissä tilanteissa uhrin käsitykseen siitä, mi-

ten tämän kaltaisissa tilanteissa tulisi pärjätä.    

                                                 
407 Marttala 2011, 50. 
408 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA.  
409 Esim. Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
410 Marttala 2011, 50. 
411 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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2.5. Hiljainen ulottuvuus ― hengellinen väkivalta 

 

Aineistossani nousee esille hengellinen väkivalta, jolloin uhrit kuuluvat hengelliseen yhtei-

söön tai kyse oli islamin uskoon pakottamisesta (kaksi tapausta).412 Hengellisessä väkivallassa 

uhrin kokemus on subjektiivinen, jolloin yksilöiden väliset kokemukset samankaltaisissa ti-

lanteissa voivat vaihdella paljon. Myös yksilön kokemus voi vaihdella ajallisesti; pelkoa, pai-

nostusta ja syyllistämistä seuraa uhrin katumus ja parannus, jotka synnyttävät vahvan tunne-

latauksen, jota seuraa helpotuksen tunne.413 Hengellistä väkivaltaa on vaikea tunnistaa ja se 

voi olla myös syy siihen, miksi sitä ilmenee aineistossani niin vähän.      

Aineistostani ei löydy viitteitä hengellisestä väkivallasta vuosina 1979 ja 1984. Tämä ei tarkoita 

sitä, että turvakotiasiakkaat eivät olisi sitä kohdanneet, mutta se ei ole tullut turvakodissa 

esille, ainakaan niin, että sitä olisi asiakaslomakkeeseen kirjattu ylös. Kuten taulukosta 18 voi-

daan huomata, vuosina 1989, 1994 ja 1999 on asiakkaiden kokemuksissa noussut esille se, 

että uskonto estää avioeron hakemisen. Vaikka asiakaslomakkeissa ei mainita kaikkien näiden 

henkilöiden suoranaisesti kuuluvan mihinkään uskonnolliseen yhteisöön, voidaan heidän 

päätellä todennäköisesti olevan vanhoillislestadiolaisia, muun muassa heidän kotipaikkansa ja 

perheen kokonsa perusteella.  

Taulukko 18. Hengellisen väkivallan muotoja Oulun turvakotiasiakkaiden kokemuksissa 

1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999.  

1979 1984 1989 1994 1999 
  

Avioeron hakemisen  
estäminen uskonnol-
lisiin syihin vedoten 

Avioeron hakemisen  
estäminen uskonnol-
lisiin syihin vedoten 

Avioeron hakemisen  
estäminen uskonnol-
lisiin syihin vedoten 

  
Lestadiolaisuuteen  
pakottaminen 

Islamin uskoon  
pakottamisen yritys 

Toisen uskon  
epäileminen     
Yritys muokata toi-
sesta islamilainen nai-
nen     
Raamattuun vetoami-
nen suhdeasioissa 

    
Väkivallan käsittele-
minen yksin uskon 
asiana 

 

                                                 
412 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
413 Ruoho 2013, 18. 
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Vanhoillislestadiolaisissa yhteisöissä avioeroa ei hyväksytä, sillä sitä pidetään syntinä. Se, että 

eroa ei hyväksytä, on sekä uskonnollisten yhteisöjen eettisten periaatteiden414 että kansainvä-

lisen ihmisoikeuslainsäädännön, johon Suomi perustuslaissaan on sitoutunut, vastainen. Us-

konnollisten yhteisöjen eettisten periaatteiden mukaan ”jokaisella tulee olla oikeus valita va-

paasti aviopuolisonsa ja perustaa perhe tai erota tai olla perustamatta perhe”.415 Suomen pe-

rustuslaissa 10 § on yksityiselämän suoja, jossa todetaan: ”Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja 

kotirauha on turvattu.”416 Lisäksi vuonna 1987 tulleen lakimuutoksen myötä avioeron voi 

saada ilman erityisiä perusteluita, jos vähintään toinen osapuoli sitä vaatii.417 Edellä mainitut 

ristiriitaisuudet sekä se, että ihminen ei voi uskonnon takia erota väkivaltaisesta suhteesta, 

voidaan nähdä itsessään väkivaltana. Hengellisenä väkivaltana se voidaan nähdä, koska ilmi-

öön liittyy selvä hengellinen ulottuvuus. Ristiriita, jossa avioero oli juridisesti mahdollinen, 

mutta uskonnon piirissä hyväksymätön, näkyi vuoden 1686 kirkkolaissa. Yhtymäkohta vuo-

den 1686 kirkkolaissa ja nykypäivän kristillisissä pienkulttuureissa, kuten vanhoillislestadio-

laisuudessa, on pyrkimys avioeron syyllisen osapuolen löytämiseen ja paholaisella pelottelu.418   

Uskonnollisissa yhteisöissä kontrolli ulottuu ja tunkeutuu monille elämänaloille.419 Uskonnol-

listen yhteisöjen kontrollin voi huomata myös aineistostani. Esimerkkinä tapaus, jossa turva-

kotiin vuonna 1989 ollut asiakas oli ollut naimisissa kolmekymmentä vuotta, ja väkivaltaa oli 

hänen miehensä taholta ollut koko tämän ajan. Turvakodin työntekijä on kirjoittanut 

(nais)asiakkaasta seuraavasti: 

Asiakkaan kanssa työskennellessä tuli esille selkeästi asiakkaan muutosvastarinta; esitet-

tyihin ehdotuksiin hän löysi aina kieltävän vastauksen. Asiakas ei ollut vielä valmis rat-

kaisuihin, avioeron hakemiseen ja oman elämän aloittamiseen (?) (Avioeron hakemisen 

esteenä myös uskonnollisen yhteisön painostus?)420  

Sen lisäksi, että tekstissä on suoraan kirjoitettu epäilys uskonnollisen yhteisön painostuksesta, 

voidaan pohtia, millä tavalla uskonnollinen yhteisö vaikuttaa asiakkaan ”muutosvastarin-

                                                 
414 Uskonnollisten yhteisöjen eettiset periaatteet on Suomen Mielenterveysseuran organisoima 1990-luvun 
alussa syntynyt säännöstö, jota mukana laatimassa olivat useiden Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisö-
jen edustajat. Heino et al 1995, 10—11.  
415 Heino et al 1995, 11. 
416 Perustuslaki 11.6.1999/731. 2. luku 10 §. 
417 Avioliittolaki 16.4.1987/411. 6.luku 25 §. 
418 Lidman 2015, 151—152.  
419 Esim. Ruoho 2013, 99. 
420 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
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taan”. Uskonnollisten yhteisöjen painostus ja kontrolli näkyivät myös vuonna 1989. Asiak-

kaan ja hänen miehensä tilanteesta on työntekijä kirjoittanut: ”Uskonveljet ja –sisaret kan-

nustavat paria jatkamaan.”421     

Eräs asiakas, jonka mies oli käyttänyt erittäin raakaa väkivaltaa koko 24 vuotta kestäneen 

avioliiton ajan sekä asiakasta että heidän seitsemää lastaan kohtaan, oli kertonut turvakodissa 

epäilevänsä miehen ”vetoavan Raamattuun”.422 Tekstissä ei avata sen enempää, mitä Raamat-

tuun vetoamisella tarkoitetaan, mutta sen perään on kirjoitettu, että asiakas on sanonut mie-

hellensä, että ”uskontoa ei saa sekoittaa väkivalta-asioihin”.423 Raamattuun viittaamisella voi-

daan tarkoittaa väkivallan anteeksi antamista. Hurtigin tutkimuksessa eräs haastateltava oli 

todennut, että hänen lapsuutensa tärkein hengellinen opetus oli se, että aivan kaikki on an-

nettava anteeksi, oli toinen tehnyt mitä tahansa.424 Kaiken anteeksi antaminen asettaa uhrin 

heikkoon asemaan ja altistaa hänet kierteelle, jossa toistuvat väkivaltatilanteet pitää aina vain 

antaa anteeksi.  

Aineistossani hengellinen väkivalta kietoutui henkiseen väkivaltaan, ja se näkyi muun muassa 

painostamisena ja kontrollointina. Hengellinen ulottuvuus ei tule selvästi esille ruumiillisen, 

seksuaalisen tai taloudellisen väkivallan muodoissa, mutta niiden asiakkaiden kohdalla, joiden 

asiakaslomakkeista voi huomata hengellisen väkivallan ulottuvuuden, on hengellisyys voinut 

liittyä muihinkin väkivallan muotoihin.          

 

2.6. Isku toisensa jälkeen ― väkivallan toistuvuus 

 

Pitkään jatkunut parisuhdeväkivallan kierre tarkoittaa usein väkivallan ja sen seurausten ole-

van jo todella vakavia. Tämän myötä uhrit hakevat apua useilta eri tahoilta.425 Suurimmalla 

osalla Oulun turvakotiasiakkaista turvakotijaksoja oli vuoden aikana yksi. Taulukkoon 19 

olen koonnut asiakkaiden turvakotijakojen määrät tutkimusjakson ajalta.  

 

 

                                                 
421 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
422 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
423 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
424 Hurtig 3013, 157. 
425 Piispa 2011, 26. 
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Taulukko 19. Oulun turvakotiasiakkaiden turvakotijaksojen määrät vuosina 1979, 1984, 1989, 
1994 ja 1999.426 

Turvakotijaksoja  
vuodessa 

1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

1 
41 
(97,6 %) 

80 
(87,9 %) 

116 
(84,1 %) 

88 
(83,8 %) 

104 
(88,9 %) 

429 
(87 %) 

2 
1 
(2,4 %) 

9 
(9,9 %) 

18 
(13 %) 

15 
(14,3 %) 

8 
(6,8 %) 

51 
(10,3 %) 

3   
1 
(1,1 %) 

2 
(1,4 %) 

2 
(1,9 %) 

4 
(3,4 %) 

9 
(1,8 %) 

4     
1 
(0,7 %) 

  
1 
(0,9 %) 

2 
(0,4 %) 

5   
1 
(1,1 %) 

1 
(0,7 %) 

    
2 
(0,4 %) 

Yhteensä 42 91 138 105 117 493 

 

Kuten taulukosta 19 voidaan huomata, tutkimusjakson aikana suurin osa asiakkaista käytti 

turvakotia saman vuoden aikana kerran. Eniten asiakkaita, joilla oli saman vuoden aikana 

kaksi turvakotijaksoa, oli vuonna 1989 ja 1994. Asiakkaita, joilla saman vuoden aikana oli 

kolme, neljä tai viisi turvakotijaksoa, on huomattavasti vähemmän.  

Turvakotijaksot eivät kerro sitä, kuinka usein tai kuinka paljon uhri koki parisuhdeväkivaltaa 

kotona. Apua haetaan muiltakin tahoilta, ja väkivalta ilmenee kotona yleensä sykleittäin. Ou-

lun turvakotiasiakkaista lähisuhdeväkivaltaa olivat kokeneet aiemmin vuonna 1984 76,4 %, 

vuonna 1989 80 %, vuonna 1994 58,9 % ja vuonna 1999 77 %.427 On mielenkiintoista, että 

alhaisin prosenttiosuus aiemmin koetun lähisuhdeväkivallan kohdalta on vuosi 1994, jolloin 

elettiin vielä lama-aikaa. Olen jo aiemmin todennut, että tutkimusten mukaan suurimalla 

osalla turvakotiasiakkaista on matala sosioekonominen asema. On mahdollista, että taloudel-

lisesti vaikeiden aikojen ja ihmisten muuttuneiden elämäntilanteiden myötä turvakotiin on 

tullut vuonna 1994 asiakkaita, joilla ei aiemmin perheessä tai parisuhteessa ole esiintynyt vä-

kivaltaa, mutta muuttuneen taloudellisen tilanteen myötä tilanne ja valtasuhteet kotona ovat 

muuttuneet.         

Lähisuhdeväkivallan vakavuuden ja kotoa poislähtemisen vaikeuden lisäksi turvakotijaksoja 

saattaa kertyä uhrille useita, sillä hänen voi olla vaikeaa irrottautua väkivaltaisesta suhteesta. 

Tähän kietoutuu halu uskoa siihen, että oma parisuhde vielä muuttuu hyväksi ja väkivalta 

katoaa. Väkivaltaisesta suhteesta irrottautumisen vaikeutta kuvaavat seuraavat (nais)asiakkai-

den kuvaukset.  

                                                 
426 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
427 Turvakotiasiakkaat 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
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Asiakas lähti kotiin, joskin ristiriitaisin tuntein. Miehen hoitava lääkäri suositellut per-

hettä olemaan edelleen turvakodissa. Rouva halusi kuitenkin vielä yrittää. Tulevat takaisin 

meille, jos on tarvetta.428 

Asiakas menee kotiinsa takasin. Lähtö tosin erittäin vaikea ja asiakas pelkää miestään, 

mutta tahtoo itse vielä yrittää. Mies luvannut jättää alkoholinkäytön. Yhdessä menevät 

[paikkakunta] mielenterveystoimistoon.429   

Aineistossani näkyy myös usko ja halu paremmasta, väkivallattomasta tulevaisuudesta, jota 

yritetään tavoitella lasten takia ja perheen rikkoutumisen estämiseksi. Jo lähtökohtaisesti uh-

rin päätökseen hakea apua tilanteeseensa vaikuttavat nimenomaan huoli perheen rikkoutu-

misesta ja lapsista sekä taloudelliset syyt ja epäilykset viranomaisprosessien hyödyistä.430 Usko 

paremmasta tulevaisuudesta voi kertoa myös näiden asiakkaiden olevan Walkerin määrittä-

mässä väkivallan kierteen kolmannessa vaiheessa, jossa uhri uskoo tekijän muuttavan väki-

valtaiset tapansa.431 Aineistossani nousi esille kuvaukset (nais)asiakkaista, jotka nostivat per-

heen säilymisen ja lapset syyksi pysyä yhdessä tekijän kanssa. Ajatus perheen rikkomisesta on 

toiminut myös erään (nais)asiakkaan kohdalla myös tekijän keinona syyllistää ja kontrolloida 

uhria.  

[Asiakas] palasi kotiin jo päivää ennen perheneuvottelua ja perheneuvottelussa hän kertoi 

haluavansa vielä lasten takia yrittää yhteistä elämää.432 

Nyt [asiakas] jutteli, että pitäisikö hänen vuokrata asunto, koska mies on sanonut, että 

hän ei ole kodin rikkoja eikä hän lähde kotoa.433 

Voimaksa halu pitää perhe yhdessä ja yrittää saada suhde toimimaan lasten takia, voi linkittyä 

osittain myös agraariyhteiskunnan perintöön ja naiseuden käsitykseen, jonka kaksi keskeisintä 

osaa olivat hoiva ja äitiys.  

Lähisuhdeväkivallan moninaisuuden ymmärtämiseksi yksi keskeinen tarkasteltava asia on asi-

akkaiden toistuva uhriutuminen. Lidmanin mukaan tekijä-uhri-asetelman tarkastelu on usein 

riittämätön vyyhtisen ilmiön todellisuuden kuvaamiseen. Aina tilanteissa ei voida edes selvästi 

nähdä, kuka oli puhtaasti tekijä ja kuka uhri, vaan erilaisten tilanteiden taustalla saattaa vai-

kuttaa asetelma, jossa esiintyy osittain molemminpuolista ja yhteen kietoutunutta väkivaltaa. 

                                                 
428 Turvakotiasiakkaat 1984. OETA. 
429 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
430 Niemi-Kiesiläinen 2004, 33—35. 
431 Walker 1979, 96. 
432 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
433 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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Tämä näkökulma haastaa näkemään sukupuolittuneen lähisuhdeväkivallan dynamiikan uu-

della tavalla.434 Aineistossani tämänlaisen näkökulman ottaminen on valitettavan vaikeaa, sillä 

väkivaltaan johtaneita tilanteita ei ole kuvattu niin tarkasti ja lähes aina kuvaukset ovat uhrin 

antamia ja työntekijän kirjoittamia. Vihjeitä molemminpuolisesta ja yhteen kietoutuneesta vä-

kivallasta antavat ne asiakaslomakkeet, joissa todetaan väkivaltatilannetta edeltäneen esimer-

kiksi riitatilanne.  

Aineistostani löytyy myös seuraavia mainintoja: ”molemmat todella mustasukkaisia”435, ”mo-

lemmilla ollut syrjähyppyjä”436, ”riitatilanteissa molemmat tönineet”437 ja ”[asiakkaan] mukaan 

liitossa henkinen väkivalta molemminpuolista, fyysistä vain miehen taholta”438. Tällaisen nä-

kökulman tavoittelu ei tarkoita sitä, että tekijän vastuuta yritetään poistaa tai lieventää tai uhria 

syyllistää, vaan se nimenomaan haastaa dikotomista tekijä-uhri-asetelmaa.439 Uhriutumiseen 

vaikuttaa syyllisyyden tunne, joka syntyy, kun uhri kokee provosoineensa tekijän siihen ja 

kokee tämän seurauksena jopa väkivallan ja alistamisen ansaittuna kohteluna. Nyqvist on 

esittänyt tulkinnan siitä, että yhteiskunnalliset väkivalta- ja auttamisdiskurssit tukevat edellä 

mainittua uhriutumisen kaavaa ja tavallisesti naisille siirretään vastuuta miehen harjoittamasta 

väkivallasta. Näin naisten ja lasten asema väkivaltaisissa parisuhteissa vaikeutuu440 ja heidän 

avunhakemisen mahdollisuutensa heikentyvät.      

Aineistossani ainoastaan 67 asiakkaan asiakaslomakkeesta selvisi, kuinka kauan väkivaltaa lä-

hisuhteessa oli ollut. Vaikka väkivallan kestosta oli aineistossani havaintoja vähän, olen koon-

nut ne taulukkoon 20. 

 

 

 

 

 

                                                 
434 Lidman 2015, 66—67. 
435 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
436 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
437 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA 
438 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
439 Lidman 2015, 66. 
440 Nyqvist 2001a, 151. 
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Taulukko 20. Väkivallan kesto Oulun turvakotiasiakkaiden suhteissa 1979, 1984, 1989, 1994 

ja 1999.441 

Väkivalta kestänyt 
(vuotta) 

1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

0—4   10 6 2 9 27 

5—9   4 4 2 3 13 

10—14   6   1 3 10 

15—19   1 2   5 8 

20—24   1 1   4 6 

25—29             

30—34     1 1   2 

35—39             

40—44             

45—49             

50—54         1 1 

 

Kuten taulukosta 20 voidaan huomata, mitä pidempään väkivalta lähisuhteessa on kestänyt, 

sen vähemmän löytyy aineistostani havaintoja. Kuitenkin taulukosta 20 voidaan todeta se, 

että osa turvakodin asiakkaista on elänyt väkivaltaisessa lähisuhteessa huomattavan pitkiä ai-

koja, mikä tarkoittaa sitä, että uhriutumista on tapahtunut suhteessa toistuvasti ja pitkän ajan. 

Osassa asiakaslomakkeista oli todettu väkivallan kestäneen koko avioliiton ajan, jolloin olen 

katsonut asiakaslomakkeessa ilmoitetun avioliiton keston ja merkinnyt väkivallan keston sa-

maksi. Aineistostani löytyi kaksi havaintoa, joissa todetaan väkivallan kestäneen koko aviolii-

ton ajan, mutta avioliiton kestoa ei ole ilmoitettu442 samoin kun viidesti on todettu väkivallan 

kestäneen koko suhteen ajan, mutta suhteen kesto ei ilmene asiakaslomakkeesta443. 26 asia-

kaslomakkeessa todetaan yksinkertaisesti väkivallan kestäneen kauan.444   

Kuten jo johdannossa tuli esille, Lundgrenin mukaan parisuhdeväkivallalle tyypillistä on läm-

pimien ja hyvien jaksojen sekä väkivaltaisten jaksojen vuorottelu, jolloin väkivallan vaikutus 

uhriin tehostuu.445 Aineistossani on myös kuvattu, että asiakkaiden väkivaltaisissa suhteissa, 

erityisesti parisuhteissa, esiintyi tämän tyyppistä erilaisten jaksojen vuorottelua. Aineistostani 

löytyi myös erillisiä mainintoja, että edellisen turvakotijakson jälkeen asiat olivat aluksi suju-

neet suhteessa paremmin, mutta vähitellen väkivallan harjoittaminen oli palannut samaan 

                                                 
441 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
442 Turvakotiasiakkaat 1979 ja 1999. OETA. 
443 Turvakotiasiakkaat 1994 ja 1999. OETA. 
444 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
445 Lundgren 1991, 10—11. 
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kaavaan. Tyypillisiä olivat myös kuvaukset, joissa todettiin suhteen alun olleen hyvä ja läm-

min.446 Aineistossani oli kiinnostava kuvaus siitä, kuinka hyvät jaksot ovat väkivallan koke-

misen tavoin hyvin subjektiivisia.     

Keskusteltu eilen ja tänään pahoinpitelyistä. Käyty läpi viimeisintä tilannetta ja pääpiirteis-

sään viimeisintä vuotta. Vuosi sitten [asiakas] muuttanut, päättänyt olla erossa [(mies)te-

kijästä], mutta ajautuneet jälleen yhteen. [Tekijä] pahoinpidellyt useita kertoja raskauden 

aikana. Viimeisen kuukauden [asiakas] kertoo menneen hyvin. [Tekijä] mm. ostanut tur-

vaistuimen, jotta voi kulkea pojan kanssa. Tarkemmin jutellessa ilmi että ”paremmin me-

neminen” on sitä, ettei ole ehtinyt sattua mitään. [Asiakas] ehtinyt lähteä karkuun tai 

huutaa ikkunasta apua, jolloin naapurit kutsuneet poliisit. Tilanteita ollut lukuisia, [asi-

akkaalla] jatkuva pelko, mitä tapahtuu.447  

Edellinen lainaus ei kerro siitä, että kaikkien asiakkaiden kuvatut hyvät jaksot suhteessa olisi-

vat olleet kauhun tasapainossa ja pelossa elämistä, mutta se osoittaa yhden asiakkaan koh-

dalla, millaiseksi hänen maailmansa ja ajatukset ovat väkivaltaisessa suhteessa muovautuneet. 

Lainaus kuvaa myös sitä, millainen rooli työntekijällä, hänen kysymyksillään ja työskentelyta-

voillaan on ollut siihen, millaista tietoa asiakkaista on tuotettu. 

  

                                                 
446 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
447 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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3. LAPSET TURVAKODISSA, VÄKIVALLAN HISTORIA, TRAUMAT JA TURVAKODISTA LÄHTEMI-

NEN 

 

Työni viimeisessä luvussa käsittelen aluksi turvakodissa olleita lapsia ja siten miten heidän 

kokemaansa väkivaltaa on kuvattu. Käsittelen myös aineistostani esille nousutta asiakkaiden 

ja tekijöiden kokeman väkivallan historiaa siinä määrin kuin sitä on kuvattu sekä lähisuhde-

väkivallan aiheuttamia traumoja ja sitä, miten lähisuhdeväkivallan traumaattisuutta on turva-

kodissa käsitelty. Pohdin myös hieman lähisuhdeväkivaltaa ja traumoja niiden ylisukupolvi-

suuden näkökulmasta. Koska työni alkoi asiakkaan turvakotiin tulemisella ja siihen liittyvän 

problemaattisuuden pohdinnalla, viimeisen luvun lopuksi tarkastelen turvakotijaksojen pi-

tuutta ja pohdin asiakkaiden turvakodista lähtöä.    

 

3.1. ”Nyt isi tappaa äidin” ― turvakotiasiakkaiden lasten kokema väkivalta ja lasten 

altistuminen väkivallalle 

 

1800- ja 1900-lukujen taitteeseen saakka vallitsi patriarkaalinen perheajattelu, jossa mies (isä) 

oli perheen pää, jonka kautta naiset ja lapset kiinnittyivät yhteiskuntaan. Miehellä oli sekä 

vastuu perheestään että ehdon valta perheenjäseniinsä. Lasten ruumiillista kurittamista pidet-

tiin legitiiminä kasvatuskeinona, ja patriarkaalinen perheajattelu sulki julkisen vallan ulottu-

misen lapsiin. Kansainvälisten virtausten mukaisesti Suomessa lastensuojelun juuret ulottuvat 

1800-luvun lopulle, jolloin ylempiin luokkiin kuuluneet huolestuivat alempien lukkien lasten 

kurjista oloista. Pitkään lastensuojellussa huomio kiinnittyi ainoastaan julmiin tekoihin ja per-

heen yksityisyyttä ja siihen puuttumattomuutta kunnioitettiin. Lasten pahoinpitely sosiaali-

sena ongelmana nousi keskusteluun 1960-luvulla, tosin sitä käsiteltiin pääasiassa medikalisti-

sesta käsityksestä käsin. Lapsiin kotona kohdistuva väkivalta asettui pian 1970- ja 1980-luku-

jen taitteessa Suomessa käytössä olleen perheväkivalta käsitteen alle ja aihe esiintyi ennen 

kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten puheissa ja toimintaehdotuksissa, kun 

kansavälisesti sitä toivat pääasiassa esille naisliikkeiden aktivistit ja tutkijat.448     

Vanhempien kuritusoikeus poistettiin laista vuonna 1979 ja vuonna 1984 säädettiin laki, joka 

kielsi lapsen ruumiillisen kurittamisen, mutta ei tehnyt siitä rangaistavaa.449 

                                                 
448 Forsberg 2005, 77—82.  
449 Ellonen et al 2008, 57. 
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Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärrystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta 

ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen 

itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.450 

Ennen tätä lakia oli vuonna 1914 kielletty lasten kurittaminen valtion kouluissa ja vuonna 

1942 säädettiin laki nuorista rikoksentekijöistä ja samalla poistettiin ruumiillinen kuristus vi-

ranomaisen määräämistä rangaistuksista. Vuonna 1970 kasvattajan oikeus huollossa olevan 

lapsen ruumiilliseen kuritukseen poistettiin lailla.451 

Aineistostani löytyi kuvauksia ja mainintoja lapsista, jotka olivat olleet läsnä väkivaltatilan-

teissa tai heihin oli kohdistettu väkivaltaa. Seuraavaksi luetteloin, kuinka monen asiakkaan 

kohdalla kuvailtiin myös lasten pahoinpitelyä ja olen merkinnyt sulkeisiin, kuinka monta ker-

taa lapsen pahoinpitely oli ilmoitettu turvakotiin tuloa edeltäneessä kriisissä harjoitetuksi vä-

kivallan muodoksi: vuonna 1979 kahdeksan (2), vuonna 1984 11 (3), vuonna 1989 17 (18), 

vuonna 1994 seitsemän (4) ja vuonna 1999 seitsemän (5) kertaa. Kaikkina muina vuosina 

kuin vuonna 1989 lapsiin kohdistunutta väkivaltaa oli kuvattu useammin aineistoni teksteissä 

kuin asiakaslomakkeen kohtaan 24 oli merkitty.452   

Sariolan koko Suomen kattaneen tutkimuksen (1990) mukaan lapsiin kohdistuvasta ruumiil-

lisen väkivallan muodoista yleisintä oli tukistaminen, jota oli kokenut 65 % nuorista ja tukis-

taja oli yleisemmin äiti kuin isä. Sariola kutsuu impulsiivisiksi väkivallan muodoiksi tyrkkää-

mistä, ravistelua, tukistamista ja läimäyttämistä, ja hän kuvaa niiden olevan yleisesti esiintyviä 

nuorten kokemia väkivallan muotoja. Piiskaa oli saanut 35 % nuorista ja kovia ”selkäsaunoja” 

oli saanut 12,3 % nuorista, mitä Sariola kuvaa ”kohtalaisen suureksi”.453 3—4 % nuorista oli 

lyöty nyrkillä ja potkittu ja 0,9 % nuorista oli vanhempi uhannut veitsellä tai ampuma-

aseella.454  

Aineistoni perusteella tutkimusvuosina turvakodissa oli 524 lasta asiakkaiden mukana. Lasten 

mukaan ottaminen turvakotiin voi merkitä sitä, että tekijä on harjoittanut myös lapsiin koh-

distuvaa väkivaltaa tai sitten se voi heijastella käsitystä naisen roolista. Kuten alaluvussa 1.1. 

toin esille, agraariyhteiskunnassa naiseuden kulmakiviksi muodostuivat työ, hoiva ja äitiys ja 

sotien jälkeen muodostuneessa ilmapiirissä naisen tehtävä oli kyseenalaistamatta huolehtia 

kodista ja lapsista. Tällainen asenne ilmapiiri on voinut osaltaan vaikuttaa siihen, että lapset 

                                                 
450 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 1§. 
451 Husa 1996, 74—75. 
452 Ks. Liite 1. 
453 Sariola 1990. 41. 
454 Sariola 1990, 39—41. 
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kulkivat äidin mukana. Turvakodin työntekijä arveli, että asiaan vaikuttaa myös se, että äidit 

ovat enemmän sidottuja lapsiinsa kuin isät, jolloin turvakotiin lähtö tarkoittaa sitä, että aina-

kin pienet lapset otetaan mukaan.455 Myös lapsiin kuvattiin kohdistuvan moninaista väkival-

taa, ja aineistossani kuvattiin lapsiin kohdistuvia ruumiillisen, henkisen ja seksuaalisen väki-

vallan muotoja. Olen koonnut nämä kuvatut väkivallan muodot taulukkoon 21.  

 

Taulukko 21. Oulun turvakotiasiakkaiden lasten kokeman väkivallan muodot 1979, 1984, 
1989, 1994 ja 1999.456 

Väkivallan  
muoto 

1979 1984 1989 1994 1999 

Henkinen 
väkivalta 

Vanhemman/ 
vanhempien alko-
holinkäyttö, jat-
kuva riitely kotona 

Henkinen väki-
valta, uhkailu, alis-
taminen, vanhem-
man/vanhempien 
alkoholin käyttö, 
jatkuva riitely ko-
tona  

Henkinen väki-
valta, uhkailu, 
alistaminen, huu-
taminen  

Uhkailu,  
haukkuminen 

Henkinen väki-
valta, uhkailu, 
haukkuminen,  
huutaminen 

Ruumiillinen 
väkivalta 

Pahoinpitely, 
väkivaltaisuus,  
ulosajo, kidnap-
paus 

Pahoinpitely, 
ulosajo, väkival-
taisuus, 
“räyhääminen” 

Pahoinpitely,  
väkivaltaisuus  

Pahoinpitely, vä-
kivaltaisuus, ag-
gressiivisuus,  
ei anneta syödä 

Pahoinpitely, 
väkivaltaisuus  

Seksuaalinen 
väkivalta 

    Vanhempi ha-
luaa harrastaa 
seksiä lasten 
nähden, insesti 

    

     

Taulukossa 21 ruumiillisen väkivallan kohdalla mainittuihin pahoinpitelyyn sekä väkivaltai-

suuteen olen sisällyttänyt aineistossani esiintyneet ruumiillisen väkivallan muodot kuten repi-

misen, raajojen vääntämisen, lyömisen, ”luunapit”, tönimisen, potkimisen, puristamisen, 

”selkäsaunan” ja kuristamisen. Näiden lisäksi aineistossani on käytetty ilmaisuja ”pahoinpite-

lee” tai ”on väkivaltainen”. Samoin henkistä väkivaltaa ei ole aina kuvailtu tarkemmin, vaan 

aineistossani on saatettu vain mainita, että lapsiin on kohdistettu henkistä väkivaltaa.457 

Vaikka turvakodissa oli mukana paljon lapsia, aineistossani on kuvailtu melko vähän lapsiin 

kohdistuvaa väkivaltaa. Siltä osin kun kuvauksia löytyy, välittyy niistä kuva, että turvakodissa 

olleet väkivaltaa kohdanneet lapset ovat asiakkaiden tavoin kokeneet raakaa, vakavaa ja pit-

kään jatkunutta väkivaltaa. 

                                                 
455 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
456 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. 
457 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
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[(Nais)asiakas] kertoo [(mies)tekijän] olleen väkivaltainen myös [lasta 3v.] ja [lasta 1v.] 

kohtaan. [Tekijä] hakannut risulla [lasta 3v.] metsässä [ajankohta]. Kun [lapsi 1v.] val-

vottanut vanhempia yöllä, niin [asiakkaan] kertoman mukaan [tekijä]ainakin kerran 

nyrkillä lyönyt [lasta 1v.] kasvoihin ja rintakehään. [Asiakas] kertoo, että [tekijä] ei kestä 

[lapsen 3v.] kiukuttelua. [Tekijä] uhkailee [lasta 3v.] pieksemisellä ja pakottaa syömään. 

Jos [lapsi 3v.] ei rauhoitu syömään, niin [tekijä] vetää häntä hiuksista. [Asiakas] kertoo 

[tekijän] väkivaltaisuuden olevan rajumpaa lapsia kohtaan nyt kuin aikaisemmin. [Te-

kijä] on pahoinpidellyt aikaisemmin useita kertoja [lasta 18 v.] ja [lasta 14 v.]. [Asiakas] 

kertoo [tekijän] käyttävän sanallista väkivaltaa lapsia ja häntä kohtaan päivittäin ko-

tona.458  

Miehen lapsiin kohdistama väkivalta voidaan nähdä myös yhtenä väkivallan muotona naista 

kohtaan; naisen kokemus omasta kyvystä suojella lapsia heikkenee ja lasten kärsimys koetaan 

omaksi eikä tekijän syyksi. Tilanteissa, joissa uhri ei enää välitä itseensä kohdistuvasta väki-

vallasta, tekijä voi käyttää lapsia hyväkseen ja heidän pahoinpitelyllään satuttaa ja vaikuttaa 

uhriin.459 Vuonna 1984 yhden asiakkaan tilanteen kuvattiin olevan tällainen.  

Isä kohdistaa suurimmat aggressiot nuorimpaan poikaan ja tästä tilanteesta äiti kärsii 

enemmän kuin itseensä kohdistuvasta sanallisesta väkivallasta.460 

Aineistostani löytyy asiakkaita, joiden perheissä ongelmia on aiheuttanut se, että kaikki tai osa 

lapsista ei ole biologisesti yhteisiä. Mainintoja siitä, että lapsista väkivaltaa on kohdistettu vain 

kumppanin biologisiin lapsiin, on vuonna 1984 kolme, vuonna 1989 kolme, vuonna 1994 

yksi ja vuonna 1999 kaksi. Vuonna 1979 tällaisia mainintoja ei ole ollenkaan. Aineistostani 

löytyy myös viisi mainintaa siitä, että tekijä kohdistaa väkivaltaa vain tyttölapseen tai kohtelee 

tyttölasta eri tavalla kuin poikalasta.461  

Ensimmäinen suomalainen tutkimus, joka keskittyi turvakodeissa olleisiin lapsiin, oli Riitta 

Leskisen ”Kuka kuulisi minua”: perheväkivalta lapsen silmin (1982). Leskinen haastatteli kahta-

kymmentä 7—14-vuotiasta lasta Helsingin ja Turun turvakodeista. Leskisen tutkimuksen 

keskeisiä tuloksia oli muun muassa, että turvakotilasten perhe-elämää leimasi moniongelmai-

suus ja heikko sosioekonominen asema ja suurin osa lapsista oli elänyt melkein koko ikänsä 

ristiriitaisessa perhetilanteessa. Lasten elämää hallitsi pelko, joka kohdistui enemmän äitiin ja 

                                                 
458 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
459 Hannonen 2001, 70. 
460 Turvakotiasiakkaat 1984. OETA. 
461 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA.  
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siihen, mitä äidille voi tapahtua sekä perheen hajoamiseen tai muuttamiseen kuin omaan va-

hingoittumiseen. Lapset reagoivat akuuteissa kriiseissä väliintulon ja vetäytymisen ulottuvuu-

den välillä. Vetäytymistilanteissa lapsilla oli halu puuttua tilanteeseen, mutta lapset kokivat 

yleisesti tilanteet ylivoimaisina ja omat vaikutusmahdollisuudet heikkoina. Lasten perhekäsi-

tykset olivat negatiivisia ja osa lapsista torjui täysin ajatuksen omasta perheestä tulevaisuu-

dessa. Lapsille oli aiheutunut erilaisia vaurioita väkivallasta, jotka näkyivät erityisesti tunne-

elämän häiriöinä (aggressiivisuus, pelot ja ahdistuneisuus).462 Aineistoni tukee siltä osin kuin 

lasten asioita siinä kuvataan Leskisen tuloksia. Leskinen toteaa tutkimuksessaan, että turva-

kodin lastensuojelullinen tavoite ei ole toteutunut käytännössä.463   

Ennen vuoden 1984 lakia, joka kielsi lapsen ruumiillisen kurittamisen, oli toteutettu kaksi 

kyselyä, joiden tulokset kertovat muun muassa aikuisten asenteista ja suhtautumisesta lasten 

ruumiilliseen kurittamiseen sekä lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Aiempi kysely toteutettiin 

Suomessa vuonna 1978 ja toinen Suomessa ja Ruotsissa 1981. Vuoden 1978 kyselyn mukaan 

44 prosenttia suomalaisista hyväksyi kuritusvallan käytön ja vuonna 1981 kuritusvallan käy-

tön hyväksyi 47 prosenttia suomalaisista. Näiden kahden vuoden luvut eivät ole suoraan ver-

rannollisia keskenään, sillä kysymyksen asettelu oli erilainen. Luvuista voidaan päätellä, että 

vuosien 1978 ja 1981 välillä ei suomalaisten asenteissa ollut tapahtunut merkittävää muutosta. 

Ruotsissa vuonna 1981 ruumiillisen kurituksen rangaistuksena hyväksyi huomattavasti pie-

nempi osa vastaajista kuin Suomessa prosenttiosuuden ollessa 26 prosenttia.464 

Sariola on todennut, että suomalaisten asenteissa lasten kuritusväkivaltaa kohtaan tapahtui 

huomattava muutos kolmenkymmenen vuoden aikana (1981—2011). 1980-luvulta lähtien 

kehitys asenteissa oli hidasta, mutta se kiihtyi 2000-luvun alussa.465 Vuoteen 2011 mennessä 

ruumiillisen kuritusväkivallan käytön hyväksyi 17 prosenttia vastaajista ja viisi prosenttia hy-

väksyi sen ehdottomasti.466 Yleinen asenneilmapiiri lasten ruumiillista kurittamista kohtaan 

on varmasti heijastunut myös turvakotiin ja siihen, mitä on pidetty hyväksyttynä ja mitä ei. 

Kuten jo totesin, turvakotiasiakkaiden lasten väkivaltakokemuksissa korostui raaka, vakava 

ja pitkäkestoinen väkivalta. Herää kysymys, kuinka paljon turvakotiasiakkaiden lapset ovat 

                                                 
462 Leskinen 1982, 74—76.  
463 Leskinen 1982, 77.  
464 Peltoniemi 1983, 35. 
465 Sariola 2012, 5. 
466 Sariola 2012, 4. 
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kokeneet ruumiillista kuristusväkivaltaa, joka omassa ajassaan on koettu hyväksyttäväksi ran-

gaistus- ja/tai kasvatusmenetelmäksi ja onko vallinneiden käsitysten takia tällaiset teot jääneet 

merkitsemättä asiakaslomakkeisiin.  

Näkyykö asenteellinen muutos lasten ruumiillisesta kurittamisesta aineistossani? Itsessään 

lasten kokeman väkivallan ja väkivallalle altistumisen kuvaukset eivät ajallisesti muutu aineis-

tossani, mutta kuten muutenkin yksittäisten asiakkaiden kuvausten laajentuessa tutkimusjak-

son loppupuolella, myös lapsista tehdyt kuvaukset laajentuvat.467 Esimerkiksi vuonna 1999 

asiakaslomakkeiden väleissä on erillisiä ”havainnot lapsesta” –lomakkeita, joissa on kartoi-

tettu lapsen sosiaalisia suhteita (käyttäytyminen suhteessa äitiin/isään/muihin aikuisiin/toisiin la-

siin), kehitystä (kognitiivinen kehitys, leikki, motoriikka) ja suojaavia tekijöitä (omat vahvuudet, ym-

päristön suojaavat tekijät).468  

Asenteellisten muutosten lisäksi aineistoni laajentumiseen lasten osalta on myös voinut vai-

kuttaa turvakodin perhekeskeisyys sekä lastensuojelullinen lähtökohta sekä se, että toisesta 

tutkimusvuodesta (1984) lähtien lapsen ruumiillinen kurittaminen on ollut laitonta. Turvako-

tien työskentelytapoihin vaikutti merkittävästi myös Lapsen aika niminen hanke, joka toteu-

tettiin vuosina 1997—2001. Hankkeen tavoitteena oli kiinnittää erityisesti huomiota kotona 

väkivaltaa kokeneisiin lapsiin sekä kehittää näiden lasten kanssa työskentelyä Ensi- ja turva-

kotien liiton jäsenyhdistyksissä. Hanke toteutettiin yhteistyössä eri yliopistojen kanssa.469 Ou-

lun turvakodissa lasten uudenlainen huomioiminen näkyi siinä, että lapsia haastateltiin jo vuo-

desta 1987 lähtien470 mikä näkyy myös aineistossani vuosina 1989, 1994 ja 1999. Lapsen ase-

maan keskittyminen näkyi 1990-luvun loppupuolella myös laajempana ilmiönä sekä lasten-

suojelun että muiden lasten palveluiden piirissä.471 Tähän vaikutti useat tutkimukset, jotka 

osoittivat, että lapsiin ja heidän kokemuksiinsa sekä näkemyksiinsä ei palveluissa kiinnitetä 

tarpeeksi huomiota472, samoin kuten Leskinen oli todennut tutkimuksessaan jo vuonna 1982.   

Väkivallan kokemisen lisäksi lapset voivat altistua väkivallalle, silloin kun he kuulevat ja nä-

kevät väkivaltaa ja kun siitä aiheutuu tunteita, jälkiä ja seurauksia.473 Aineistostani löytyy, var-

sinkin vuodelta 1999, useita mainintoja siitä, että lapset ovat nähneet väkivaltaa kotona.  

                                                 
467 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
468 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
469 Forsberg 2000, 7. 
470 Pohjoisvirta 2001, 146.  
471 Forsberg 2000, 10; Kananoja & Turunen 1996; Adersson et al 1996; Riihelä 1996. 
472 Forsberg 2000, 7; Mäenpää & Törrönen 1996. 
473 Oranen 2001, 42—43.  
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[Lapsen nimi] ollut 2 ½—3v. kun eräs mies pahoinpidellyt [asiakkaan, lapsen äidin] 

pahoin tämän asunnossa. [Lapsen nimi] nähnyt tapauksen. Tilanteessa ollut mukana 

puukko.474 

[Lapsen nimi] nähnyt paljon väkivaltaa kotona. Kieltää isää lyömästä äitiä tai pakenee 

peiton alle.475  

[Lapsen nimi] nähnyt kun isä lyönyt äidin päätä seinään ja huutanut: Nyt isi tappaa 

äidin.476 

Tutkimusjaksoni aikana käsitys lasten väkivallalle altistumisen vahingollisuudesta muuttui 

merkittävästi. Tähän vaikutti erityisesti edellä mainittu Lapsen aika –hanke. Turvakodin työn-

tekijän kanssa käydyssä haastattelussa nousi esille se, että vasta 1990-luvun loppupuolella 

hankkeen myötä turvakodissa alettiin ymmärtää, että väkivallan näkeminen ja kuuleminen on 

lapselle hyvin vahingollista.477 Tämä heijastui suoraan myös turvakotijaksojen pituuteen: mak-

susitoumuksia myönnettiin pidemmille jaksoille, kun tilannetta katsottiin lapsen näkökul-

masta.478 

Vasta 90-luvun lopulla tämä alko ja se on niin kun näkynyt kyllä sitten 2000-luvun 

alkupuolelta saakka, että vaikka oli niitä vaikeita talousvaiheita, niin oli jo ymmärrys, 

että se kolme päivää ei vielä riitä turvaamaan sitä lasta, et alko olla sitä, että viikkoa 

kahta on maksusitoumukset vaikka oli tiukkoja aikoja.479 

Lapsen aika –hankeen väliraportissa tuotiin esiin työntekijän480 näkemys että, turvakotiin tul-

taessa äidin hätä on lapsen hätää näkyvämpi, jolloin lapsi jää helposti tilanteessa pimentoon, 

ellei turvakodin työntekijä osaa kohdistaa huomiotaan tietoisesti myös lapseen.481 Ennen Lap-

sen aika –hanketta turvakotityöhön sisältyi ajatus siitä, että lasta pitää suojella vanhempien 

välisen väkivallan käsittelyprosessilta. Tämä tarkoitti sitä, että lapsi ennemmin ohjattiin 

omaan rauhaan ja omien leikkien pariin.482 Lapsiin fokusoitu huomio 1990-luvun loppupuo-

lella näkyy myös asiakaslomakkeen muutoksissa. Vuonna 1999 käytössä olleeseen lomakkee-

                                                 
474 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
475 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
476 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
477 Informantti A haastattelu. Oulussa 23.11.2015; informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
478 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
479 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
480 Raporttia varten oli haastateltu yhdeksää hankkeessa mukana ollutta turvakotiohjaajaa. Forsberg 2000, 26. 
481 Forsberg 2000, 30. 
482 Forsberg 2000, 12. 
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seen oli lisätty kohta ”lasten läsnäolo/reaktio em. tilanteeseen [turvakotiin tuloa edeltänee-

seen kriisiin]”483. Tämä oli hyvin konkreettinen muutos, joka kuvaa turvakotityön konvention 

muutosta, mikä heijastelee traumaviitekehyksen asettumista keskeiseksi työskentelytavaksi.  

Suhtautumisessa lapsen ruumiilliseen kurittamiseen näkyy sukupuolten välinen ero: naiset 

suhtautuvat siihen kielteisemmin kuin miehet.484 Kuitenkin trendi sekä miesten että naisten 

asenteissa 1980-luvulta 2010-luvulle on ollut samansuuntainen eli laskeva.485 Aineistostani 

löytyy ainoastaan yksi maininta siitä, että (nais)asiakas olisi harjoittanut väkivaltaa lasta koh-

taan. Tässä tapauksessa asiakas ei ollut kertonut asiasta itse, vaan hänen miehensä oli soittanut 

turvakodille: ”on hyvin huolissaan vaimosta ja ennen kaikkea tyttärestä kun [asiakas] oli roi-

kottanut yöllä tytärtä [2 v.] ikkunasta ulos.” 486 Turvakodin työntekijän haastattelussa kävi 

kuitenkin ilmi, että turvakodissa havaittiin myös tällaista väkivaltaa muutenkin: 

Tää lapsiin kohdistuva väkivalta [on] sillonkin näkynyt tietenkin turvakodissa, että lasten 

niin kun kovakouranen kohtelu, sen äidin kovakouranen fyysinen ja psyykkinen väkivalta 

on ollut tässä näkyvissä. Ja sitten turvakotiaikana se on tullut esille vaikka, et myöskin se 

äidin käyttämä väkivalta. Ja tietenkin sitten se isän käyttämä väkivalta siellä kotona. Ja 

tuota, mut ne ei oo sitten kirjautunut sitten enää sinne eikä ne oo tulotilanteessa kertonut 

niitä.487  

Lattu toteaa väitöskirjassaan, että naisten lapsiin kohdistama väkivalta on aihe, mistä äitien 

on erittäin vaikeaa puhua ja aiheesta keskustelu saa äidit helposti kokemaan syyllisyyttä ja 

epäonnistumista. Monille äideille asian myöntäminen itsellensä on vaikeaa.488 Aiheen arka-

luonteisuuden ja tunnustamisen vaikeus selittävät sitä, miksi se ei ole noussut esille turvako-

dissa tulohetkellä.   

 

3.2. Väkivallan historia turvakotiasiakkaan elämänhistoriassa ja traumojen ymmärrys  

 

Aineistossani on joidenkin asiakkaiden kohdalla kuvattu asiakkaan kokeman väkivallan his-

toriaa. Toisilla asiakkailla väkivalta on alkanut nykyisessä suhteessa ja tosilla jo lapsuudessa. 

Vuonna 1999 aineistossani esiintyy joidenkin asiakkaiden lomakkeissa kohta, joka on nimetty 

                                                 
483 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
484 Peltoniemi 1983, 35; Sariola 2012, 5. 
485 Sariola 2012, 5. 
486 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
487 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
488 Lattu 2016, 115. 
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väkivallan historia. Tässä osiossa on joko sanallisesti tai aikajanan muodossa käyty läpi asiak-

kaan elämän tapahtumia (esimerkiksi suhteen alku, kihloihin/naimisiin meno, lasten synty-

mät, asunnon ostaminen, työelämän käänteet) ja väkivallan historiaa (esimerkiksi milloin al-

kanut, onko ollut jatkuvaa vai ajoittaista ja millaista väkivalta on ollut).489 Väkivallan historian 

systemaattisempi kartoittaminen ja läpikäyminen kertovat paljon turvakotityöskentelyssä ta-

pahtuneesta muutoksesta.   

Aineistossani esiintyy mainintoja ja kuvauksia suhteen vaikeuksien ja väkivallan historiasta jo 

vuodesta 1979 lähtien, mutta 1990-luvulla kuvaukset muuttuvat systemaattisemmiksi ja tar-

kemmiksi.490 Tähän on todennäköisesti vaikuttanut turvakodin työntekijöiden koulutus ja lä-

hisuhdeväkivallan ymmärryksen kehittyminen sekä turvakotitoiminnan kehittyminen. Väki-

vallan historian kartoittaminen on antanut esimerkiksi tietoa väkivallan dynamiikasta, sen 

kestosta ja vakavuudesta. Väkivallan historian läpikäyminen työntekijän kanssa on saattanut 

olla myös uhrille herättävä kokemus. 

Väkivaltaa parisuhteessa on ollut koko 9 vuoden ajan, mutta se on pahentunut koko ajan, 

mutta [(nais)asiakas] sanoo, ettei hän ole itse nähnyt asiaa/ongelmia.491 

[Asiakas] työstänyt vihkoon väkivallan historiaa *yllättynyt että väkivaltatilanteita ollut 

tänä vuonna useita.492 

Yksi merkittävimpiä muutoksia turvakodin väkivaltatyöskentelyssä oli 1990-luvulla noussut 

kriisi- ja traumanäkökulma. Vuonna 1994 Ouluun perustettiin valtakunnallinen Kriisikonsul-

tointi ja koulutuskeskus Oulun ensi- ja turvakoti ry:n, Oulun kaupungin ja muutamien mui-

den järjestöjen toimesta. Keskus toimi aluksi turvakodilla, ja se toi kansainvälisen traumatut-

kimuksen osaksi turvakotityötä, minkä myötä käsitys lähisuhdeväkivallasta traumana alkoi 

vakiinnuttaa asemaansa.493  

Mut se oli semmonen iso muutos siinä, että alettiin ymmärtämään tätä turvakotiin tulleiden 

sekä aikuisten että lasten käyttäytymistä ihan eritavalla. Että se ymmärrys toi sen niin kun 

välineitä siihen kohtaamiseen ja tuota se on niin kun tosi paljon kehittynyt se turvakotitoi-

minta siitä 90-luvun alku vaiheesta sitten tuota tähän päivään.494 

                                                 
489 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
490 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
491 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
492 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
493 Oranen 2001, 15—16. 
494 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
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Traumaterapian keskus määrittelee psyykkisen trauman aiheutuvan tilanteesta, joka aiheuttaa 

ihmiselle ”epätavallisen voimakkaita, normaali elämää häiritseviä reaktioita”495. Tilanne, mistä 

trauma syntyy, voi olla mikä tahansa. Kun traumatisoiva tekijä tai tilanne toistuu ihmisen 

elämässä, aiheuttaa se II-tyypin trauman. Traumalla tarkoitetaan henkistä tai ruumiillista vau-

riota tai haavaa ja se aiheuttaa ihmiselle traumaattista stressiä.496 Turvakotityön tekeminen 

traumaviitekehyksestä näkyy aineistossani vuonna 1999 jo selvästi niin, että asiakaslomak-

keissa käytetään sanoja trauma, traumaoireet ja posttraumaattiset stressioireet. Kuvattuja oi-

reita ovat: pelkotilat, paniikkihäiriöt, ihmispelot, painajaiset, hikoilu, äänien kuuleminen, nuk-

kumisvaikeudet ja muistikatkokset.497 Traumaattiset kokemukset tallentuvat ihmisen muistiin 

ja ainakin osittain ne tallentuvat ei-kielellisessä muodossa visuaalisesti, hajuina, tunteina ja 

ääninä.498 Aineistostani löytyy kiinnostava kuvaus yhdestä (nais)asiakkaasta tähän liittyen: 

Asiakas meni huoneeseensa nukkumaan. Yöllä viereiseen huoneeseen tuli uusi perhe. [Asia-

kas] säikähti ääniä ja luuli taloon tulleen mustalaisia [tekijä romani(mies)]. Oli erittäin 

peloissaan. Sain rauhoitella kauan aikaa ennen kuin [asiakas] rauhoittui ja uskoi olevansa 

turvassa.499 

Traumaviitekehyksen omaksuminen vaikutti turvakodissa tekijän ja uhrin kanssa työskente-

lyyn.  

Traumaviitekehys, joka lähti yksilön prosessia tukemaan. Siitä, että yksilön täytyy päästä 

eheytymään, vähän eteenpäin, yksilön kanssa tehdään työtä erillään tehdään sen tekijän, 

kokija ja lasten kanssa työtä ja sitten katotaan, missä on se turvallinen kohta yhessä puhua. 

Ei sitä, että suoraan… Tiedetään, että ihminen ei pysty puolustautumaan eikä niin kun 

kertomaan tarinaansa jos siinä on se uhkaaja siinä vieressä. Niin tämä ymmärrys tuli 

sitten. Tultiin hyvin kriittiseks näitä perhe-/paritapaamisia kohtaan.500  

Perhe- ja paritapaamisten kriittisyydellä viitataan turvakotien tapaan työskennellä 1990-luvun 

lopulle asti niin, että hyvin pian asiakkaan turvakotiin tulon jälkeen tekijä kutsuttiin paikalle 

ja turvakodin työntekijän mukaan ”pidettiin palaveri ja he kävelivät yhdessä ulos ovesta”.501 

                                                 
495 Psyykkinen trauma. Traumaterapiakeskuksen www-sivut. http://www.traumaterapiakeskus.com/18. Lu-
ettu 7.10.2016  
496 Psyykkinen trauma. Traumaterapiakeskuksen www-sivut. http://www.traumaterapiakeskus.com/18. Lu-
ettu 7.10.2016 
497 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
498 Psyykkinen trauma. Traumaterapiakeskuksen www-sivut. http://www.traumaterapiakeskus.com/18. Lu-
ettu 7.10.2016 
499 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
500 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
501 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 

http://www.traumaterapiakeskus.com/18
http://www.traumaterapiakeskus.com/18
http://www.traumaterapiakeskus.com/18
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Tällainen toimintamalli kuvastaa hyvin 1970-lopulta 1990-luvulle saakka vallinnutta perhedy-

naamista mallia, jossa ei annettu tilaa yksilölle ja tämän eheytymiselle, mitä voidaan pitää lä-

hestulkoon vastakohtana esimerkiksi Ruotsissa toimineelle feministiselle turvakotityöskente-

lylle. Muutos toimintamalliin tuli traumaviitekehyksen lisäksi yhteiskunnalliseen ja julkiseen 

keskusteluun 1990-luvun alussa nousseen naisiin kohdistuvan väkivallan keskustelun kautta. 

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan viriävään keskusteluun liittyi myös turva-

kotityötä arvostelevaa keskustelua, jota nosti esille esimerkiksi Marjo Liukkonen tutkielmas-

saan Tappava rakkaus (1992).502 Turvakodissa työskentelyä lähdettiin uudistamaan teoriatie-

don ja traumaviitekehyksen kautta.503    

Trauman ja lähisuhdeväkivallan yhteydestä on huomattu, että ihmisen traumatisoi voimak-

kaimmin fyysisen koskemattomuuden rikkova väkivalta, jota harjoittaa läheinen ihminen.504 

Traumaviitekehyksen on katsottu auttaneen turvakodeissa työskentelyä, ja se on tuonut ym-

märrystä uhreja ja heidän käyttäytymistään kohtaan. Turvakodeissa naiset esimerkiksi kerto-

vat kokemuksistaan asettaen itsensä ikään kuin tilanteessa ulkopuoliseksi, he kertovat koke-

muksistaan tunteettomasti tai vähätellen ja heidän on traumatisoituneina erittäin vaikeaa ir-

rottautua väkivaltaisesta suhteesta yksin.505 Näiden esimerkkien mukaisia kuvauksia löytyi ai-

neistostani runsaasti ja osa jo ennen traumaviitekehyksen turvakotiin tuloa. Voidaan siis pää-

tellä, että turvakodissa on jo ennen vuotta 1999 osattu kiinnittää näihin asioihin huomiota, 

mutta traumaviitekehyksen ja koulutuksen myötä työntekijät saivat työvälineitä työskente-

lyynsä. 

Kuten jo mainitsin, muutamilla asiakkailla väkivallan historian juuret oli kuvattu olevan lap-

suudessa. Kaufman ja Zigler arvioivat, että lapsen pahoinpitely siirtyy sukupolvelta toiselle 

noin 30 %:ssa tapauksista.506 Traumojen ylisukupolviseen siirtymiseen ja väkivallan kirteen 

jatkumiseen vaikuttavien tekijöiden ja mekanismien tunteminen on tärkeää507 muun muassa 

ilmiön ehkäisemiseksi. Vanhemman kokemat traumat eivät yksin selitä lasten kokemia mie-

lenterveys- ja kehitysongelmia, mutta ne voivat muodostaa niille riskin. Punamäki on esittänyt 

kolme mallia, jolloin vanhemman kokemilla traumoilla on vaikutuksia hänen lapsiinsa: (1.) 

perheen ongelmalliset vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja vanhemmuussuhteiden kautta 

vanhemman traumat voivat aiheuttaa lapsille mielenterveysongelmia, (2.) vanhemman 

                                                 
502 Pohjoisvirta 2001, 145. 
503 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
504 Nousiainen 1998, 20. 
505 Korkeela-Leppälä 2001, 37—38. 
506 Kuafman & Figler 1987, 190. 
507 Punamäki 2005, 55. 
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trauma estää lapsen psykososiaalisten voimavarojen kehittymisen, jolloin lapsi on haavoittu-

vainen kohdatessaan traumoja, stressiä ja kehityksellisiä kriisejä ja (3.) trauma siirtyy tiedos-

tomattomasti lapselle silloin, kun vanhemman trauman prosessointi on keskeneräinen tai 

epätarkoituksenmukainen.508 Väkivallan mieltäminen traumaksi ja sen käsittely traumana on 

merkittävä väkivallan uhrin itsensä, mutta myös tulevien sukupolvien kannalta.     

Suokas-Cunliffen mukaan naisilla, jotka kokevat lapsuudessaan vakavaa väkivaltaa, on suu-

rempi riski päätyvät aikuisina väkivaltaisiin suhteisiin. Hänen mukaansa uhrin ottaessa vas-

tuun väkivallasta hän saa itsellensä hallinnan tunnetta.509 Väkivallan kaava ei siis välttämättä 

toistu ainoastaan suhteen sisällä, vaan se voi kulkea läpi ihmisen elämän. Turvakotiin tulemi-

nen on nähty auttavan uhria huomaamaan väkivallan kaavamaisuuden ja tunnistamaan sen 

eri vaiheet.510 Aineistostani löytyi asiakkaita, joiden lapsuudessa ei kerrottu olevan väkivaltaa, 

mutta heidän kerrottiin olleen useammassa väkivaltaisessa suhteessa.511  

Joidenkin asiakkaiden osalta nousee esille väkivallan ylisukupolvisuus mainintoina uhrin tai 

tekijän vanhemman/vanhempien kokemasta tai harjoittamasta väkivallasta. Aiemmin asiak-

kaan elämänhistoriassa tai jonkun muun olennaisen henkilön, kuten tekijän tai vanhemman, 

elämänhistoriassa koettu tai harjoitettu väkivalta on selvästi nähty merkittävänä tietona, sillä 

mainintoja niistä on kirjattu ylös asiakaslomakkeisiin. Väkivallan ylisukupolvisuuden lisäksi 

aineistostani löytyi mainintoja sosiaalisten ongelmien ylisukupolvisuudesta. 

Vaimo vaikuttaa masentuneelta nykytilanteeseen, kertoi että hän pelkää väkivaltaisuutta 

miehen taholta, ja on väkivallan suhteen vielä muutenkin herkkä, koska oma isä ja suku-

laismies puukotettu viime syksynä ja omassa suvussakin alkoholin väärinkäyttöä ja väki-

valtaisuutta.512  

[(Nais)asiakkaan] oma lapsuudenkoti väkivaltainen samoin. Samoin miehen isä.513 

[(Mies)tekijän] lapsuudenperheessä ollut rajua väkivaltaa ja [tekijä] on nuorempana sis-

konsa kanssa asuessaan pahoinpidellyt myös tätä.514 

                                                 
508 Punamäki 2005, 55. 
509 Suokas-Cunliffe 2005, 78.  
510 Korkeela-Leppälä 2001, 33. 
511 Turvakotiasiakkaat 1989 ja 1999. OETA. 
512 Turvakotiasiakkaat 1979. OETA. 
513 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
514 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
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Piispan mukaan ”väkivallan kokemisella on oma sukupolvittainen rakenteensa”515. Tällä hän 

tarkoittaa muun muassa siihen, että eri sukupolvet esimerkiksi kokevat ja puhuvat väkivalta-

kokemuksistaan eri tavoilla. Jos väkivalta kulkee perheessä sukupolvelta toiselle, ajallinen ja 

kulttuurinen konteksti muokkaavat väkivallan kokemusta.        

 

3.3. Turvakodista lähteminen – loppuuko väkivalta? 

 

Yksi kiinnostava kysymys turvakotiasiakkaiden kohdalla on, mitä tapahtuu turvakotijakson 

jälkeen. Tähän kysymykseen aineistoni ei valitettavasti vastaa. Joitakin lähtöön liittyviä asioita 

aineisto kuitenkin kuvaa ja käsittelen niitä tässä alaluvussa. Taulukossa 22. olen esittänyt tur-

vakotiasiakkaiden turvakotijakson keston.  

Taulukko 22. Oulun turvakotiasiakkaiden turvakotijakson kesto 1979, 1984, 1989, 1994 ja 
1999.516  

Turvakotijakson kesto 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

0—4 vrk 
28 
(65,1 %) 

70 
(66 %) 

112 
(67,5 %) 

87 
(70,2 %) 

84 
(62,2 %) 

381 
(66,4 %) 

5—9 vrk 
5 
(11,6 %) 

17 
(16 %) 

27 
(16,3 %) 

11 
(8,9 %) 

25 
(18,5 %) 

85 
(14,8 %) 

10—14 vrk 
2 
(4,7 %) 

5 
(4,7 %) 

6 
(3,6 %) 

9 
(7,3 %) 

11 
(8,1 %) 

33 
(5,7 %) 

15—19 vrk   
1 
(0,9 %) 

7 
(4,2 %) 

10 
(8,1 %) 

8 
(5,9 %) 

26 
(4,5 %) 

20—24 vrk 
1 
(2,3 %) 

  
5 
(3 %) 

1 
(0,8 %) 

3 
(2,2 %) 

10 
(1,7 %) 

25—29 vrk 
2 
(4,7 %) 

1 
(0,9 %) 

3 
(1,8 %) 

2 
(1,6 %) 

1 
(0,7 %) 

9 
(1,6 %) 

> 30 vrk 
1 
(2,3 %) 

  
6 
(3,6 %) 

1 
(0,8 %) 

2 
(1,5 %) 

10 
(1,7 %) 

Ei tietoa 
4 
(9,3 %) 

12 
(11,3 %) 

  
3 
(2,4 %) 

1 
(0,7 %) 

20 
(3,5 %) 

Yhteensä 43 106 166 124 135 574 

 

Kuten taulukosta 22 voidaan huomata, on kaikkina tutkimusjakson vuosina yli 60 %:lla asi-

akkaista turvakotijakso kestänyt alle viisi vuorokautta. Kuten jo tässä luvussa on aiemmin 

tullut esille, turvakodin työntekijän mukaan vasta Lapsen aika –hankkeen myötä ja vuodesta 

1999 lähtien alettiin ymmärtämään, että uhrin kannalta turvakotijakson on hyödyllisempää 

olla pidempi kuin muutaman päivä kestoinen.517 Taulukosta 22 näkyy, että vuonna 1999 on 

                                                 
515 Piispa 2004, 15. 
516 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
517 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
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turvakotijaksojen pituuden suhteen tapahtunut kehitystä verraten aiempiin vuosiin: prosen-

tuaalisesti vuonna 1999 on eniten asiakkaita, joiden turvakotijakso on kestänyt 5—9 vuoro-

kautta tai 10—14 vuorokautta.  

Tutkimusjakson vuosina 1979, 1984 ja 1989 turvakotijakson pituuteen on varmasti vaikutta-

nut turvakotityön alkuvaiheiden perusperiaate toimia uhreille sijoituspaikkana sekä tarjota 

keskustelu-, ohjanta- ja neuvonta-apua ongelmien selvittämiseksi kriisivaiheessa.518 Uhria ei 

ollut tarkoitus hoitaa, vaan häntä rohkaistiin itse ratkomaan omia ongelmiaan.519 Koko tutki-

musjakson aikana turvakotijakson pituuteen on varmasti vaikuttanut se, kuinka pitkän mak-

susitoumuksen kunta on asiakkaalle myöntänyt.  

Ja sitten on ollut niitä vuosia, niin kun 90-luvulla vielä ennen 99, niin on ollut sitä, että 

kun se on ollut kuntien maksusitoumuksien varassa, niin ne on hirveen paljon sitten  kun-

nan taloustilanteen mukaan rajannut sitä jakso. Sitten on vaan sanottu, että pitää tulla 

omaan kuntaan ja he tarjoaa asunnon, ei ne maksa turvakotiin sitä olemista. Sekin on 

rajottanut sitä aikaa.520 

Vuonna 1979 21 (48,8 %) asiakasta maksoi turvakotijaksonsa itse.521 Oma maksukyky on 

varmasti vaikuttanut siihen, kuinka kauan turvakodissa on ollut mahdollista olla. Vuonna 

1979 eräästä asiakkaasta kerrotaan, että hänen maksusitoumushakemuksensa kunnassa oli 

hylätty, jolloin asiakas jäi turvakodille velkaa, jota hän pyrki vähentämään osissa.522 1990-lu-

vun alun talouslama näkyi aineistossa vuonna 1994 esimerkiksi kahden asiakkaan kohdalla, 

kun he joutuivat lähtemään turvakodista, koska heille ei myönnetty pidempää maksu-

sitoumusta.523 1990-luvun loppupuolella tulleen traumaviitekehyksen myötä turvakodissa 

alettiin yhä paremmin ymmärtämään pidemmän turvakotijakson merkitys. Turvakodin työn-

tekijän mukaan, kun asiakas kertoo ja avautuu elämänsä kauheimmista kokemuksista ”niin se 

tuo hirvittävän krapulan” ja häpeän tunteet nousevat pintaan.524 Muun muassa tämä oli yksi 

syy siihen, miksi jotkut asiakkaat lähtivät turvakodista nopeasti ja ilmoittamatta.525  

Aineistostani löytyy esimerkki vuodelta 1999 siitä, miten ja miksi liian lyhyet maksusitoumuk-

set on nähty ongelmallisina turvakodissa.  

                                                 
518 Heinänen 1979, 20—23; Ojuri 2001, 15—16. 
519 Ojuri 2001, 17. 
520 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
521 Turvakotiasiakkaat 1979. OETA. 
522 Turvakotiasiakkaat 1979. OETA. 
523 Turvakotiasiakkaat 1994. OETA. 
524 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
525 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016  
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Sosiaalipäivystäjät katsoivat, että koska [(nasi)asiakkaalla] on jo kolmas turvakotiin ha-

keutuminen lyhyen ajan sisällä, eivät voi antaa maksusitoumusta, koska ei ole tapahtunut 

muutosta. Sosiaalipäivystäjät ehdottaneet avioeroa. He myös kehottaneet [asiakasta] soit-

tamaan [tekijälle] ja kuulostelemaan voiko palata kotiin ja ellei niin menemään ystävien 

luo. [Asiakas] olisi halunnut jäädä turvakotiin. [Asiakas] soittanut [tekijälle], puhelu 

rauhallinen. [Tekijä] ilmaissut haluavansa apua. Sosiaalipäivystys vienyt [asiakkaan] ko-

tiin.  

Ohjaaja ilmaissut turvakodin näkökannan, ettei ole turvallista lähettää [asiakasta] kotiin 

väkivaltatilanteen jälkeisenä päivänä ja koska [tekijään] ei ole vielä otettu yhteyttä turva-

kodista. Nopea kotiutuminen ei ole hyväksi työskentelyyn sitoutumiselle. [Asiakkaan] tur-

vakotijaksot olleet lyhyitä, koska maksusitoumusta ei ole myönnetty. Työ on jäänyt aina 

kesken, joten ei voi myöskään olettaa muutosta tapahtuvan. Turvakoti on paikka jonne 

saa tulla perheväkivaltatilanteista. Kerrottu myös, ettemme suosittele väkivaltatilanteen jäl-

keen heti parikeskusteluja vaan ensin yksilötyöskentely tarpeen. Kerrottu [asiakkaalle] 

mahdollisuudesta osallistua turvakodin naistenryhmään ja [tekijä] voi ottaa avopalveluiden 

työntekijään yhteyttä miestenryhmään osallistumisesta. [Asiakkaalle] annettu materiaali 

väkivallasta. [Asiakas] kokenut palaverin syyllistävänä.526 

Aineistostani löytyi vuodelta 1999 jopa kymmenen mainintaa siitä, että asiakas ei joko saanut 

ollenkaan maksusitoumusta tai hänen maksusitoumustaan ei jatkettu.527 Tämä voi kertoa siitä, 

että turvakodissa ymmärrettiin avunantamisen pidempiaikainen tarve, mutta kunnissa tätä 

tarvetta ei vielä tunnistettu. Erään asiakkaan kohdalla on mainittu, että asiakkaan maksu-

sitoumusta ei jatkettu, sillä hänen asiansa voidaan hoitaa omassa kunnassa.528   

Turvakotitoiminnan alkuvuosikymmeninä asiakkaan haluttiin toimivan omien asioidensa 

hoitajana. 1990-luvun aikana alkaneen turvakotityön murroksen myötä työ lähti kehittymään 

kohti nykyistä muotoaan, missä panostetaan asiakkaan tarvitsemaan pitkäjänteiseen työhön, 

jonka tavoitteena on auttaa asiakas selviytymään väkivallasta ja opettaa hänelle taitoja ennal-

taehkäistä sitä.529 1980-luvulla perhedynaaminen ajattelu sekä asiakkaan oman toiminallisuu-

                                                 
526 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA.  
527 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
528 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
529 Ojuri 2001, 20.  
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den korostaminen näkyi esimerkiksi niin, että hyvin pian asiakkaan tultua turvakotiin kutsut-

tiin tekijä parikeskusteluun turvakodille.530 Tämä näkyy selvästi myös aineistossani vuosina 

1984 ja 1989.531  

Yksi erittäin kiinnostava kysymys on, mitä tapahtuu, kun turvakodista lähdetään. Osalla asi-

akkaista jatkuu työskentely turvakodin avo- ja jälkihuoltotoiminnan parissa. Turvakoteihin 

alettiin luomaan avo- ja jälkihuoltotoimintaa jo 1980-luvulla.532 Oulun turvakodissa nämä pal-

velut alkoivat kehittymään 1990-luvun laman aikaan minimiresursseilla, muun muassa Nais-

ten ryhmän aloittaessa toimintansa vuoden 1994 keväällä. Ryhmä oli tarkoitettu turvakodista 

jo lähteneille naisille. Vuosina 1992—1994 turvakodissa pyöri tukihenkilöprojekti, joka poh-

jautui vapaaehtoisiin tukihenkilöihin. Vuodesta 1996 lähtien turvakodista tehtiin jälkihuolto-

käyntejä. Jälkihuoltokäynteihin osallistui myös turvakodissa vuonna 1992 yöpäivystäjänä 

aloittanut miestyöntekijä, mikä mahdollisti parikeskustelut jälkihuoltokäynneillä. Alueellinen 

perhekuntoutus eli Serefiina-toiminta laitettiin vireille vuonna 1995.533  

Aineistostani ei juurikaan selviä asiakkaiden osallistumisesta avo- tai jälkihuoltotoimintaan. 

Joidenkin asiakkaiden on kerrottu osallistuneen esimerkiksi Naisten ryhmään ja vuonna 1999 

osaan lomakkeita on merkitty tietoja jälkihuoltokäynneistä, mutta nämä eivät ole systemaat-

tisia merkintöjä.534 Avo- ja jälkihuoltopalveluiden kehittäminen kertoo paljon myös siitä, mi-

ten ymmärrys lähisuhdeväkivallan ilmiötä kohtaan on kasvanut merkittävästi 1990-luvulta 

lähtien. Tutkimuksellista tietoa siitä, kuinka paljon kunnallisia jälkihuoltopalveluita on käy-

tetty tai kuinka hyvin ne ovat toimineet, ei ole.535       

Kiinnostavaa on myös se, minne turvakodista on menty. Tämä selviää selvästi aineistosta 

seuraavasti: vuonna 1979 kahden asiakkaan kohdalla (4,7 %), vuonna 1984 41:n asiakkaan 

kohdalla (38,7 %), vuonna 1989 132:n asiakkaan kohdalla (79,5 %), vuonna 1994 56:n asiak-

kaan kohdalla (45,2 %) ja vuonna 1999 96:n asiakkaan kohdalla (71,1 %). Olen koonnut tau-

lukkoon 23 tarkemmin tiedot, minne nämä asiakkaat turvakodista lähtivät. 

 

 

 

                                                 
530 Informantti C haastattelu. Oulussa 3.5.2016 
531 Turvakotiasiakkaat 1984 ja 1989. OETA. 
532 Ojuri 2001, 17. 
533 Naistyön vaiheet.  
534 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
535 Nyqvist 2001b, 159. 
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Taulukko 23. Tiedot siitä, minne Oulun turvakodin asiakkaat lähtivät turvakodista 1979, 
1984, 1989, 1994 ja 1999.536       

Paikka 1979 1984 1989 1994 1999 Yhteensä 

Kotiin 
2 
(4,7 %) 

26 
(24,5 %) 

79 
(47,6 %) 

30 
(24,2 %) 

56 
(41,5 %) 

193 
(33,6 %) 

Sukulaisille/ystäville   
9 
(9,5 %) 

11 
(6,6 %) 

8 
(6,5 %) 

18 
(13,3 %) 

46 
(8 %) 

Uuteen asuntoon   
3 
(2,8 %) 

25 
(15,1 %) 

12 
(9,7 %) 

15 
(11,1 %) 

55 
(9,6 %) 

Laitos   
2 
(1,9 %) 

4 
(2,4 %) 

4 
(3,2 %) 

6 
(4,4 %) 

16 
(2,8 %) 

Toiselle paikkakunnalle   
1 
(0,9 %) 

    
1 
(0,7 %) 

2 
(0,3 %) 

Muu       
2 
(1,6 %) 

  
2 
(0,3 %) 

Ei tietoa 
41 
(95,3 %) 

65 
(61,3 %) 

47 
(28,3 %) 

68 
(54,8 %) 

39 
(28,9 %) 

260 
(45,3 %) 

Yhteensä 43 106 166 56 96 314 

 

Kuten taulukosta 23 voidaan huomata, suurimmasta osasta asiakkaita ei aineistosta ilmene, 

minne he menivät turvakodin jälkeen, mutta niistä asiakkaista, joista tieto on merkitty, suurin 

osa palasi kotiin. Kuten työn johdannossa ja toisessa luvussa tuli jo esille, parisuhdeväkivallan 

kaavalle on tyypillistä vakavien ja rankkojen sekä lämmön ja katumuksen jaksojen vuorotte-

lut.537 Vakavan ja rankan väkivaltajakson jälkeen asiakkaan turvakotiin tuloa seuraa usein te-

kijän katumus ja anteeksipyyntö.538 Aineistostani löytyi useita mainintoja siitä, että tekijä oli 

katunut väkivaltaisuuttaan ja halunnut asiakkaan palaavan kotiin. 

Kuitenkin kun mies tuli ”rukoilemaan” [asiakasta] palaamaan kotiin, [asiakas] päätti 

lähteä vielä yrittämään.539 

Aina väkivalt. tilant. jälk. [(mies)tekijä]rukoilee anteeksiantoa.540   

Mies haluaa perheen takaisin kotiin, itkee ja anoo anteeksi tekoaan.541   

Joidenkin asiakkaiden kotiin palaamisen syynä oli jonkinlainen anteeksiantaminen ja parem-

paan uskominen. Kotiin päätettiin palata esimerkiksi, kun tekijä lupasi hakea apua alkoholin 

                                                 
536 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
537 Walker 1984, 95—96; Hydén 1995, 50; Lundgren 1991, 10—11. 
538 Korkeela-Leppälä 2001, 33. 
539 Turvakotiasiakkaat 1989. OETA. 
540 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
541 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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väärinkäyttöön542 tai kun tekijä lupasi hakea apua väkivaltaisuuteensa/muuttaa tapansa543. Jos 

uhri antaa anteeksi ja palaa kotiin niin, että väkivaltaa ei aleta työstämään ja hoitamaan, tilanne 

palaa nopeasti entiselleen. Anteeksipyytämisen vaihe on myös mahdollisuus väkivallan lop-

pumiselle, sillä molemmat osapuolet ovat motivoituneita muutokseen. Turvakotityöskente-

lyssä tämä on hyvä vaihe avun tarjoamiselle. Turvakotien Jussi-työ auttaa miehiä pääsemään 

irti väkivallasta.544 Oulussa aloitettiin vuonna 1993 mieskaveritoiminta ja vuosina 1992—1995 

turvakodilla toteutettiin vapaaehtoisia miesten tapaamisia. Vuonna 1996 turvakodissa aloitti 

miestyöntekijä työskentelyn muutenkin kuin yöpäivystäjänä.545 Aineistossani tämän tyyppisen 

auttamisen vaihe näkyy erityisesti vuonna 1999 mainintoina ja kuvauksina turvakodin mies-

työntekijän ja (mies)tekijän välisistä keskusteluista.546 Asiakkaat palasivat kotiin myös vasta-

hakoisesti: tekijän kuvattiin hakeneen asiakkaan kotiin547 tai taivutelleen/neuvotelleen/vaati-

neen asiakasta palaamaan kotiin548. Osa asiakkaista oli todennut lähtevänsä kotiin ”vielä yrit-

tämään”549.  

Rakkauden lisäksi väkivaltaisiin suhteisiin saattaa sisältyä voimakasta riippuvuutta.550 Eroon 

voi liittyä myös paljon pelkoja. Tekijä voi uhata mahdollisen erotilanteen tullen esimerkiksi 

tuhota omaisuutta, viedä rahat, vahingoittaa lapsia, vahingoittaa uhria tai uhrin omaisia tai 

tappaa itsensä.551 Näitä kaikkia uhkauksia ja pelkoja esiintyi myös aineistossani.552 Näitä uh-

kauksia oli esitetty myös muissa tilanteissa kuin niissä, joissa ero oli ollut esillä. Yksi tyypilli-

simmistä aineistossani esiintyvistä uhkauksista olivat tappo- ja itsemurhauhkaukset. Yhteensä 

aineistostani löytyi 43 asiakkaaseen kohdistunutta tappouhkausta, 12 asiakkaan perheeseen 

kohdistunutta tappouhkausta sekä 24 tekijän itsemurhauhkausta.553 Aineistostani selvisi, että 

valitettavasti osa asiakkaiden peloista kävi myös toteen, kuten vuonna 1999 asiakkaalla, jonka 

mies teki itsemurhan asiakkaan ollessa turvakodissa.554 Rakkauden, riippuvuuden ja pelon li-

säksi väkivaltaisesta suhteesta lähtemistä vaikeuttavat huoli lapsista, joiden takia koetaan, että 

                                                 
542 Turvakotiasiakkaat 1984 ja 1989. OETA. 
543 Turvakotiasiakkaat 1979 ja 1989. OETA. 
544 Korkeela-Leppälä 2001, 33—34. 
545 Naistyön vaiheet.  
546 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
547 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
548 Turvakotiasiakkaat 1984 ja 1989. OETA. 
549 Turvakotiasiakkaat 1984, 1989 ja 1994. OETA. 
550 Korkeela-Leppälä 2001, 39—41. 
551 Barnett & La Violette 1993, 50. 
552 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
553 Turvakotiasiakkaat 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999. OETA. 
554 Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
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suhteesta ei voi lähteä, syyllisyyden tunne sekä esimerkiksi läheisten painostaminen.555 Aineis-

tostani huomasin, että myös taloudelliset syyt ja huoli omasta pärjäämisestä taloudellisesti 

vaikuttivat asiakkaan päätökseen erosta.556    

Kuten taulukosta 21 voidaan huomata, 21 prosenttia asiakkaista ei palannut kotiin vaan 

muutti asumaan eri paikkaan tekijän kanssa turvakotijakson jälkeen. Toki pieni osa niistä asi-

akkaista, jotka palasivat kotiin, eivät alun alkaenkaan asuneet tekijän kanssa samassa asun-

nossa.557 Tämän ei voida päätellä kertovan siitä, että näiden asiakkaiden kohdalla väkivalta 

olisi loppunut, sillä osa asiakkaista lähti sukulaisille tai ystäville esimerkiksi silloin, kun heidän 

maksusitoumuksensa loppui ja heillä ei ollut muuta paikkaa. Turvakotijakson jälkeisen väki-

vallan muutosta pystyttäisiin tutkimaan paremmin tarkastelemalla esimerkiksi jälkihuoltoa, 

sillä paikka, jonne uhri turvakodista lähtee, ei vielä sinänsä kerro, loppuiko väkivalta vai ei.      

 

  

                                                 
555 Korkeela-Leppälä 2001, 45—46, 48—49. 
556 Esim. Turvakotiasiakkaat 1999. OETA. 
557 Esimerkiksi silloin, kun tekijä oli entinen kumppani tai puoliso. 
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LOPPULAUSE 

 

Erilaiset aineistot kuvaavat lähisuhde-, parisuhde- ja perheväkivaltaa eri tavoilla ja eri meto-

deilla niistä saadaan tuotettua monimuotoista tietoa. Turvakotitutkimukset ja turvakodeissa 

tehdyt haastattelut kuvaavat lähes poikkeuksetta erittäin vakavaa ja pitkään jatkunutta väki-

valtaa. Samanlainen kuvaus väkivallasta piirtyi myös tässä työssä, jonka aiheena ovat Oulun 

ensi- ja turvakodin turvakotiasiakkaat vuosina 1979—1999. Aineistona käytetyt turvakodin 

arkiston asiakaslomakkeet vuosilta 1979, 1984, 1989, 1994 ja 1999 kertovat lähisuhdeväkival-

lan ilmiöstä omanlaisensa kuvauksen; niissä korostuvat suurelta osin turvakotiin tulohetkellä 

annetut tiedonmurut, joista on kuitenkin mahdollista päätellä laajemmin lähisuhteissa harjoi-

tetusta väkivallasta ja tutkimusaikana vallinneesta väkivaltakulttuurista. 

Turvakotiasiakkaista huomattava enemmistö oli 25—34-vuotiaita naisia. Tämä tulos vastaa 

turvakotitutkimusten tuloksia, mutta poikkeaa esimerkiksi uhrikyselytutkimusten tuloksista. 

Tutkimusten mukaan turvakotiasiakkaat edustavat yleensä alhaista sosioekonomista asemaa, 

mikä näkyi aineistossani niin, että lähes 60 % asiakkaista ei ollut työelämässä ja yli puolet oli 

käyttänyt sosiaalitoimiston palveluita. Asiakkaiden demografiset piirteet pysyivät melko yh-

denmukaisina koko tutkimusjakson ajan. Yleisin suhde, jossa väkivaltaa oli harjoitettu, oli 

parisuhde, jossa tekijä oli mies ja uhri nainen (75,6 %). Tutkimukset ovat fokusoituneet tut-

kimaan erityisesti näissä suhteissa harjoitettua väkivaltaa ja sitä tehdään usein feministisestä 

näkökulmasta. Alkoholi näyttäytyi aineistossani myös vahvasti sekä turvakotiin tuloa edeltä-

neessä kriisissä että teksteissä, joissa kuvattiin asiakkaiden väkivaltahistoriaa.  

Yksi keskeinen kysymys työssäni on, millaista väkivaltaa asiakkaiden kuvattiin kokeneen. 

Huomasin, että väkivallan määrittely ei ole yksiselitteistä ja historiallisten, jopa lähihistoriaan 

liittyvien, aineistojen kohdalla joutuu usein miettimään, onko jokin kuvattu tapaus mielletty 

aineiston tuottohetkellä väkivallaksi vai ei. Aineistostani piirtyi kuva hyvin monimuotoisesta 

väkivallasta, jossa eri muodot limittyvät ja esiintyvät samanaikaisesti.  Aineistossani kuvailtiin 

eniten henkisen ja ruumiillisen väkivallan muotoja. Turvakotiin tuloa edeltäneen kriisin ylei-

simmäksi väkivallan muodoksi oli tutkimusjakson aikana merkitty henkinen väkivalta (55,4 

%) ja pelko (56,1 %), joiden jälkeen yleisin oli (ruumiillinen) pahoinpitely (44,9 %). Henkisen 

ja ruumiillisen väkivallan kuvaukset vaihtelivat lievemmistä teoista raakoihin ja vakaviin vä-

kivaltaisiin tekoihin. Aineistossani näkyi väkivallan kuvauksessa selkeä ajallinen muutos: mitä 
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pidemmälle aineistossani etenin, sitä tarkemmaksi ja laajemmaksi väkivallan kuvaukset muut-

tuivat. Tämä kertoo turvakodissa tapahtuneesta kehityksestä lähisuhdeväkivallan tunnistami-

sessa.   

Seksuaalista väkivaltaa aineistossani kuvailtiin erittäin vähän, mikä heijastelee ajan vallinnutta 

väkivaltakulttuuria, jossa esimerkiksi avioliitossa tapahtunutta raiskausta ei tutkimuksen alku-

vuosina edes tunnustettu. Seksuaaliseen väkivaltaan kietoutuva tabumaisuus ja aiheen herk-

käluontoisuus välittyi myös turvakodin työntekijän haastattelusta, jolloin hän totesi, ettei ky-

seisestä aiheesta osattu turvakodissa oikeastaan edes kysyä, koska ilmiötä ei tunnistettu eikä 

tiedostettu. Tämä kuvastaa hyvin sitä, millaisten normien mukaan vallinneen väkivaltakult-

tuurin aikana turvakodeissa operoitiin. Aineistossani ilmeni myös sellaisia väkivallan muotoja, 

joita ei tutkimusjakson aikana vielä osattu nimetä omiksi väkivallan muodoikseen, kuten ta-

loudellinen ja hengellinen väkivalta, joita oli kuitenkin havaittavissa asiakaslomakkeiden va-

paasti kirjoitetuista tekstiosuuksista. Vaikka kyseisiä väkivallan muotoja ei turvakodissa ni-

metty, on tällaiset teot todennäköisesti mielletty väkivallaksi, koska niistä on asiakaslomak-

keisiin kirjoitettu.  

Väkivallan pitkäkestoisuudesta kertoo se, että kaikkina tutkimusvuosina yli puolet asiakkaista 

oli ilmoittanut, että väkivaltaa oli harjoitettu myös ennen turvakotiin tuloa edeltänyttä kriisiä. 

Korkein prosenttiluku aiemmin harjoitetun lähisuhdeväkivallan kohdalla oli vuonna 1989, 

jolloin 80 % asiakkaista oli ilmoittanut olleensa väkivallan uhri pidempään kuin yhden väki-

valtatilanteen verran. Vain harvan asiakkaan kohdalla asiakaslomakkeesta selvisi, kuinka 

monta vuotta väkivalta suhteessa oli jatkunut. Niiden asiakkaiden kohdalla, joilla se oli näh-

tävissä, väkivalta oli pahimmillaan kestänyt yli viisikymmentä vuotta. Väkivallan dynamiikkaa 

kuvaavat aineistossani kuvatut suhteissa vaihtelevat hyvien ja väkivallattomien jaksojen ja vä-

kivaltaisten jakosjen vuorottelut. Myös kuvaukset niistä asiakkaista, jotka haluavat antaa no-

peasti anteeksi tekijälle ja yrittää ylläpitää suhdetta tai palata nopeasti kotiin ilman tekijän 

kanssa tehtävän työskentelyn aloittamista, antavat vihjeitä asiakkaiden väkivaltasuhteissa val-

linneesta dynamiikasta.   

Työni vahvistaa monia lähisuhde- ja parisuhdeväkivallan tutkimusten tuloksia: väkivallasta 

erottuivat sen eri muodot, jotka esiintyivät monien asiakkaiden kokemuksissa limittäin. Vä-

kivallan erityinen dynamiikka oli myös nähtävissä ja tulkittavissa osasta asiakkaiden koke-

muksista. Piispan tapaa tyypitellä väkivalta neljään ryhmään (lyhyt väkivallan historia, parisuhde-

terrorismi, henkinen piina ja episodi menneisyydestä) on vaikea soveltaa tämän tyyppisen aineiston 
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käyttöön, sillä asiakkaista ei aina ole saatavissa riittävästi tietoa, mutta aineistostani oli näky-

vissä paljon asiakkaista ja väkivallasta kuvattuja piirteitä ja tekijöitä, joita Piispa on käyttänyt 

tyyppien määrittelyssä. Aineistostani ilmentyneiden tietojen perusteella suurin osa turvakoti-

asiakkaista asettuu Piispan väkivallan tyypittelyssä ryhmiin parisuhdeterrorismi ja henkinen piina. 

Väkivallan kuvaukset tukivat ja vahvistivat aiempien tutkimusten tuloksia, ja tutkimuksissa 

vahvasti esillä oleva väkivallan sukupuolittuminen oli selvästi havaittavissa aineistossani, jossa 

useimmiten tekijä oli mies ja uhri nainen. Kuitenkin aineistossani oli myös asiakkaita, joiden 

kohdalla tämä asetelma oli päinvastainen ja esille nousi myös naisten harjoittamaa raakaa vä-

kivaltaa. Työni vahvistaa myös turvakotitutkimusten ja –haastatteluiden tuloksia siitä, että 

usein turvakotiasiakkaat ovat kokeneet vakavaa, moninaista ja pitkäkestoista väkivaltaa.           

Koko tutkimusjakson ajan aineistostani löytyy kuvauksia myös turvakotiasiakkaiden lapsista 

ja heihin kohdistuneesta väkivallasta sekä heidän altistumisestaan väkivallalle. Vuonna 1997 

käynnistyi Ensi- ja turvakotien liiton Lapsen aika –hanke ja turvakotiin omaksuttiin trauma-

viitekehys. Tämän myötä lähisuhteissa tapahtuva väkivalta alettiin näkemään traumaattisena 

tapahtuma, mikä vaikutti merkittävästi siihen, miten väkivalta ja sen vaikutukset ymmärrettiin 

ja miten turvakodissa työskenneltiin. Hankkeen ja traumaviitekehyksen vaikutukset näkyivät 

aineistossani selvästi vuonna 1999: asiakaslomakkeisiin on kirjoitettu huomattavasti enem-

män ja kattavammin turvakotiasiakkaista, heidän lapsistaan ja kokemuksistaan. Traumaviite-

kehyksen vaikutus näkyy laajempien väkivaltakuvauksien lisäksi osan kohdalla väkivallan his-

toria kartoittamisena, ja työskentely muuttui huomattavasti yksilökeskeisemmäksi entiseen 

perhekeskeiseen toimintamalliin verrattuna. Konkreettisesti muutos näkyy myös turvakoti-

jaksojen pituutena: vaikka suurin osa asiakkaista vuonna 1999 olikin turvakodissa vain 0—4 

vuorokautta, on samana vuonna prosentuaalisesti eniten asiakkaita tutkimusjaksolta, jotka 

olivat turvakodissa 5—9 vuorokautta (18,5 %) ja 10—14 vuorokautta (8 %). Pidemmät tur-

vakotijaksot kertovat perusteellisemmasta yksilötyöskentelystä samoin kuin 1990-luvulla voi-

mistuneiden avo- ja jälkihuoltopalveluiden käyttöön ohjaus.  

Aineistoni perusteella on mahdotonta arvioida sitä, loppuiko asiakkaiden kokema väkivalta 

turvakotijakson jälkeen. Lähisuhteessa tapahtuva väkivalta vaatii asioiden työstämistä ja mo-

nilla asiakkailla myös traumojen työstämistä. Niistä asiakkaista, joista selvisi, minne he turva-

kodista lähtivät, 33,6 % palasi kotiin, 9,6 % muutti uuteen asuntoon ja 8 % lähti sukulaisten 

tai ystävien luokse. Kotiin palaaminen voi kertoa väkivallan loppumisesta, mutta se voi tar-

koittaa myös hetkittäistä tilanteen paranemista, jota seuraa jälleen väkivallan toistuminen kaa-

vamaisesti. Uuteen asuntoon sekä ystävien tai sukulaisten luo meneminen, viestii halusta 
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muuttaa eri paikkaan tekijän kanssa, mikä voi olla merkki väkivallan jatkumisen pelosta tai 

halusta päästä lopullisesti irti väkivaltaisesta suhteesta.  

Työssäni selvitin myös työntekijöiden suhtautumista väkivaltaan sekä sitä, näkyvätkö vallin-

neet asenteet aineistossani. Työntekijöiden suhtautuminen väkivaltaan esittäytyy läpi aineis-

toni tuomitsevana ja uhria ymmärtävänä. Vaikka 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla turvako-

deissa työskenneltiin perhekeskeisyyden viitekehyksestä, aineistossani väkivaltatapahtumat 

on kuvattu suurimmaksi osaksi vain uhrin näkökulmasta eikä niistä juuri välity kuvauksia, 

joissa väkivaltaa selitettäisiin perhesuhteiden sisäisillä vuorovaikutushäiriöillä. Perhekeskei-

nen viitekehys näkyy aineistossani erityisesti tutkimusjakson alkupuolella turvakodin työsken-

telytavoissa, joissa asioita ratkaistaan perheen kesken nopeasti. Aineistostani voi nähdä tur-

vakodin työntekijöiden kehityksen: 1970-luvlla ja 1980-luvun alkupuolella turvakodissa työs-

kentelijät esimerkiksi lasten- ja kodin hoitajat, mutta 1990-luvulla työntekijöiden koulutuksen 

kasvu näkyy ymmärryksenä lähisuhdeväkivallasta; se on oma erillinen ongelma ihmisen elä-

mässä, jolla on oma dynamiikkansa ja sen hoitaminen vaatii erityistä apua.  

Aineistossani muuttuu ajallisesti ennemminkin turvakodintyöskentely ja lähisuhdeväkivallan 

ymmärrys kuin itse asiakkaiden kokeman väkivallan kuvaukset. Vaikka väkivallan kuvaukset 

laajenevat tutkimusjakson lopussa, kuvaukset vakavasta ja toistuvasta väkivallasta eivät si-

nänsä muutu. Näin ollen aineistoni reflektoi osaltaan myös sitä, miten tutkimukset, yhteis-

kunnallinen keskustelu ja lakimuutokset vaikuttivat lähisuhdeväkivallan ymmärtämiseen ja 

tunnistamiseen. Erityisesti siitä näkyy kuitenkin turvakotityössä tapahtunut murros 1990-lu-

vulla: henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittyminen ja traumaviitekehyksen myötä al-

kanut kehitys ja erilainen näkökulma lähisuhdeväkivaltaan ja sen osapuolien auttamiseen. Asi-

akkaissa itsessään ei ole nähtävissä huomattavaa muutosta tutkimusjakson aikana vaan turva-

kodin ”tyypillinen” asiakas pysyy melko muuttumattomana.   

Vallinneet asenteet näkyvät aineistossani voimakkaimmin asiakkaiden oman yksityisyyden 

suojeluna sekä heidän tunteidensa kuvauksina. Monien asiakkaiden kohdalla käy selväksi, että 

he ovat halunneet pitää väkivallan kokemuksensa salassa, mikä kuvastaa ajatusta yksityisestä 

ongelmasta, johon muiden ei tule puuttua. Monien asiakkaiden kuvataan kokeneen häpeää ja 

syyllisyyttä omasta tilanteestaan. Häpeän tunne edistää asian salassa ja piilossa pitämistä sekä 

koko ilmiön mieltämistä yksityiseksi. Syyllisyyden tunteet puolestaan reflektoivat edelleenkin 

vallitsevaa uhria syyllistävää väkivaltakulttuuria sekä myyttiä vahvasta naisesta, joka ei joudu 

eikä anna itsensä uhriutua. Aineistossani kuvattiin yllättävän paljon erilaisia tunteita, joten 
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tämän tyyppisiä aineistoja voisi jatkossa lähestyä myös erityisesti tunteiden historian näkökul-

masta.  

Väkivallan ymmärrystä ja osittain myös siihen kietoutuvia asenteita kuvastaa turvakodissa 

käytetty asiakaslomake, joiden kysymykset ja niiden muotoilu itsessään kertoo jo siitä, mitä 

lähisuhteissa harjoitetusta väkivallasta on ajateltu. Esimerkiksi väkivallan muodoista kysymi-

nen strukturoiduilla vastausvaihtoehdoilla kertoo ylipäänsä siitä, millaiseksi lähisuhdeväkival-

lan muodot miellettiin. Lomakkeissa on esitetty monia taustoittavia kysymyksiä, jolloin voi-

daan päätellä, että näillä asioilla on ollut merkitystä asiakkaan tilanteen kartoittamisessa ja 

väkivallan ilmentymisessä asiakkaan elämäntilanteessa. Tutkimusjakson aikana asiakkaiden 

väkivallan historiaa alettiin kartoittamaan lomakkeenkin avulla, mikä kertoo osaltaan siitä, 

että ilmiö alettiin näkemään erityisenä elämää hallitsevana ja traumoja aiheuttavana ongel-

mana. Lomake on reflektoinut voimakkaasti turvakodissa vallinneita käsityksiä väkivallasta, 

tapaa, miten väkivallasta ja asiakkaasta on haluttu saada tietoa sekä sitä, miten asiakasta on 

lähdetty auttamaan. Mahdollinen jatkotutkimuskysymys tästä aiheesta olisi vertailla turvako-

deissa käytössä olleita asiakaslomakkeita ja niiden avulla selvittää, mitä lähisuhdeväkivallasta, 

sen osapuolista ja sen kanssa työskentelystä on ajateltu ja millainen ajallinen muutos lomak-

keissa on nähtävissä ja mitä merkitystä näillä muutoksilla on.    

Turvakodin asiakaslomakkeiden tutkiminen historian näkökulmasta kertoo ajassa melko 

muuttumattomana pysyneestä väkivaltailmiöstä, jonka ympärillä on kuitenkin tapahtunut 

muutoksia. Lähisuhdeväkivalta kuvaukset aineistossani muodostavat kuvan tabumaisesta on-

gelmasta, joka on pidetty yksityisenä: uhrin ei ole ollut helppoa puhua siitä ulkopuolisille ei-

vätkä ulkopuoliset ole puuttuneet tilanteeseen. Lähihistoriassa harjoitetun väkivallan tutkimi-

nen auttaa lähisuhdeväkivallan ymmärtämistä ja tunnistamista, sillä aineistostani avulla oli 

mahdollista kartoittaa väkivallan moninaisuutta, sekä osittain siinä esiintyvää dynamiikkaa ja 

siihen liittyviä muita ilmiöitä, kuten alkoholin esiintymistä väkivaltatilanteissa ja väkivaltaisissa 

suhteissa sekä väkivaltaisissa suhteissa elävien muiden sosiaalipalveluiden käyttöä ja avun ha-

kemista.  

Esittämieni tutkimuskysymysten ja aineistoni avulla voidaan kartoittaa sitä, millainen väkival-

takulttuuri lähihistoriassa vallitsi ja millaiset asenteet kietoutuvat tämän ilmiön ympärille. 

Niitä tarkastelemalla on hyvä myös pysähtyä ja pohtia, millaisia muutoksia väkivaltakulttuu-

rissa ja asenteissa lyhyessä ajassa on tapahtunut vai onko ollenkaan. Nykyään ilmentyvässä 

lähisuhdeväkivallassa voidaan nähdä esimerkiksi jopa joitakin samoja piirteitä kuin esimoder-

nissa avioväkivallassa, mikä kuvastaa sitä, että osittain tässä ilmiössä on kyse huomattavan 
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pitkistä historiallisista jatkumoista. Historian näkökulma lähisuhdeväkivallan tutkimukseen 

tarjoaakin itse väkivallan ja sen moninaisuuden kartoittamisen lisäksi juuri ajallisen muutok-

sen tai muuttumattomuuden tarkastelun mahdollisuuden.          
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