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1 Aineisto ja menetelmät
Gender Violence Effects Indicators (GVEI) -tutkimuksen kvalitatiivisen osan tarkoituksena oli
kerätä naisten kokemuksia kotona ja työpaikalla tapahtuvan väkivallan vaikutuksista, analysoida
naisten kertomuksista väkivallan moniulotteisia vaikutuksia ja tuottaa tutkimus. Kaikki kolme
tutkimuksen vaihetta on toteutettu suomeksi ja Janet Lyon on kääntänyt raportin englanniksi.
Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tässä kvalitatiivisessa
tutkimusvaiheessa väkivallan vaikutusten tarkastelukulma on ollut kokonaisvaltaisesti naisten
elämässä, sen eri osa-alueet huomioiden. Väkivallan vaikutusten tarkastelussa on noudatettu
projektin yhteistyöorganisaatioiden kanssa yhteisesti laadittua jaottelua, joka sisältää kuusi
tarkasteludimensiota: väkivallan vaikutukset naisten terveyteen, asumiseen, talouteen, työelämään,
sosiaalisiin suhteisiin ja oikeusprosessiin. Teemoista huolimatta kaikki haastattelut on toteutettu
haastateltujen naisten ehdoilla ja teemat ovat tulleet esille kussakin haastattelussa eri järjestyksissä
ja eri tavalla painottuen. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja jokaisesta niistä on kirjoitettu 2-5 sivun
tiivistelmä, joka sisältää litteroituja otteita haastattelusta.

GVEI-tutkimuksen Suomen osiossa haastatteluita on tehty yhteensä 16, joista
kahdeksan koski perheväkivallan kokemuksia ja toiset kahdeksan työpaikalla koettua väkivaltaa.
Tutkimukseen osallistuneita haastateltavia oli 13 eli kolme haastateltua osallistuivat sekä kotona
että työpaikalla tapahtuvaa väkivaltaa koskevaan haastatteluun. Heidän osallistumisensa
kumpaankin haastatteluun on tulosten kannalta todella merkittävää ja samalla heidän kokemuksensa
tekevät näkyväksi sitä, että nainen voi joutua sukupuolensa vuoksi kokemaan väkivaltaa kaikissa
elämänkaarensa vaiheissa ja elämän eri ulottuvuuksissa. Kumpaankin haastatteluryhmään sisältyi
maahanmuuttajanaisen haastattelu. Suurin osa haastatteluista on tehty yliopistolla
haastattelututkimukseen varatussa neuvotteluhuoneessa. Viisi haastattelua on tehty rauhallisessa
kahvilassa, yksi ravintolassa ja yksi haastatellun naisen työpaikalla. Haastattelut kestivät yhdestä ja
puolesta tunnista kolmeen tuntiin kerrallaan. Kaikkia naisia haastateltiin vain kerran, paitsi noita
kolmea, jotka kuuluvat kumpaankin kohderyhmään.

Tutkimuksen kohderyhmästä perheväkivaltaa kokeneet naiset oli huomattavasti
helpompi löytää tutkimukseen työpaikkaväkivaltaa kokeneisiin verrattuna. Selityksiä asialle voi olla
monenlaisia. Työpaikalla tapahtuvasta väkivallasta puhutaan perheväkivaltaan verrattuna yleisesti
vähemmän ja vasta viimeaikoina julkaistut muutamat työpaikkaväkivaltaa käsittelevät tutkimukset
(mm. Sandelin 2007, Virkki 2007) ovat nostaneet sen esille erillisenä ilmiönä. Asian käsitteleminen
ilmiönä helpottaa asiasta puhumista, tunnistamista sekä uhrien auttamista.

Haastateltavat koostuivat vapaaehtoisista, jotka ottivat yhteyttä tutkimusta ja projektia
esittelevän tiedotteen perusteella (kts. liite 1). Tiedotetta jaettiin yliopiston ilmoitustauluille ja
naulakoille, kahden lähikaupan ilmoitustauluille, kolmen työterveyshuollon odotustiloihin,
paikallisen Suomen punaisen ristin toimiston aulaan, Kumppanuuskeskuksen ilmoitustaululle ja
turvakodille, josta kontaktihenkilömme postitti sen harkintansa mukaan kahdeksalle asiakkaalleen.
Lisäksi tiedote lähetettiin sähköisesti naistutkijoiden postituslistalle, väkivaltatyötä tekeville sekä
viran että vapaaehtoisuuden puitteissa, sekä kolmelle yksittäiselle ihmiselle.

Perheväkivallan haastatteluaineistosta kolme tuli turvakodin kautta, yksi oli nähnyt
tiedotteen työterveyshuollossa, yksi yliopistolla ja loput kolme olivat niitä, jotka olivat saaneet
tiedotteen sähköpostiinsa ja joihin minulla oli linkki yksityiselämän ja vapaaehtoistyön kautta.
Työpaikkaväkivaltaa kokeneista haastateltavista kolme tuli perheväkivaltahaastatteluiden kautta.
Kaksi heistä oli saanut tiedotteen turvakodilta ja kolmas oli yksi näistä, joihin olin ollut sähköisesti
yhteydessä perheväkivaltahaastettelun tiimoilta. Työpaikkaväkivallan kohderyhmässä oli myös
toinen nainen, johon olin yhteydessä erikseen ja jonka tarina oli ennestään tuttu. Kaksi
työpaikkaväkivallan kokemuksista haastateltua oli nähnyt tiedotteen työterveyshuollossa ja kaksi oli
nähnyt sen yliopistolla. Toinen heistä oli Helsingistä käymässä Oulun yliopistossa törmätessään
tiedotteeseen.
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Tässä tutkimusvaihessa on tavoitteena naisten oman äänen esilletuominen ja heidän
kertomuksistaan nousevien ilmaisujen käyttäminen. Kolme kahdeksasta perheväkivallan
kokemuksista haastateltua naista kuvaa kokeneensa vakavaa väkivaltaa. Luokittelu vakavan ja
lievän välillä noudattaa haastateltujen omaa kokemusta väkivallan vakavuudesta. Vakava väkivalta
määriteltiin peloksi oman hengen menettämisestä. Kolmen vakavaa systemaattista väkivaltaa
kuvaavien naisten lisäksi myös kaksi muuta haastateltua naista oli kokenut vakavaa fyysistä
väkivaltaa, mutta toinen heistä vain kerran ja toinen muutaman. Toinen heistä oli kokenut
parisuhteessaan useamman vuoden ajan lievää fyysistä väkivaltaa. Haastatelluista kahdeksasta
naisesta loput kolme oli myös kokenut fyysistä väkivaltaa, mutta kukaan heistä ei kuvaa
tunteneensa kuoleman pelkoa. Fyysisen väkivallan vakavuusasteikko on aineistossa kirjava: lievästä
todella vaaralliseen. Lievä väkivalta määriteltiin muutamaksi yksittäiseksi lyönniksi. Kaikilla
haastatelluilla fyysisestä väkivallasta on kuitenkin jäänyt fyysisesti jälkiä. Niidenkin kohdalla, jotka
määrittelivät kokemansa väkivallan lieväksi, väkivallan vaikutukset olivat hyvin moniulotteisia ja
väkivallan kohteeksi joutumisen kokemus sisälsi paljon muuta fyysisen ulottuvuuden rinnalla.
Silloinkin, kun väkivalta oli fyysisesti lievää, psyykkinen väkivalta saattoi olla erittäin tuhoisaa.
Kaikki kahdeksan haastateltua kuvasivat muuttuneensa väkivallan seurauksena jonkin asteisesti
erilaiseksi sosiaalisesti ja toiminnallisesti.

Haastatteltavien valintakriteerin mukaisesti kaikki haastateltavat olivat käyttäneet
jotakin palvelujärjestelmän tahoa väkivaltakokemuksen vuoksi. Yksi haastateltu perheväkivallan
uhri koki aluksi, että kertoo ensimmäistä kertaa kokemuksestaan perheen ja suvun ulkopuolella.
Haastattelun aikana tulee kuitenkin esille, että hän on toistakymmentä vuotta sitten mennyt
sosiaalitoimistoon kertomaan tilanteestaan, mutta siellä ei tartuttu asiaan eikä nainen osannut eikä
ehkä myöskään uskaltanut ja jaksanut yrittää toista kertaa. Hän kuvaa kokeneensa systemaattista
väkivaltaa koko kaksikymmentä vuotta kestäneen avioliittonsa ajan. Hän puhuu paljon siitä, että
kokee syyllisyyttä ja suurta huolta kolmen lapsensa traumoista ja että tuntee lasten vuoksi
katkeruutta miestään kohtaan. Hän määrittelee kokeneensa vakavaa fyysistä väkivaltaa ja
voimakasta pelkoa. Väkivaltaa on tapahtunut alkoholin vaikutuksesta ja ilman alkoholia. Kaksi
muuta vakavaa väkivaltaa kokenutta haastateltavaa on ollut väkivaltaa paossa turvakodilla. Toinen
kertoo, että hänen kokemansa ensimmäinen väkivaltakerta kesti kahdeksan tuntia. Kahdeksan
tunnin aikana mies välillä väsyi ja oli jonkun ajan omissa oloissaan ja jatkoi taas, kunnes kahdeksan
tunnin jälkeen väsyi käyttämään väkivaltaa ja nukahti. Pariskunta oli tuolloin Lapissa mökillä eikä
lähellä ollut asutusta eikä paikkaa lähteä pakoon. Vaihtoehtona olisi ollut talvinen metsä, josta mies
olisi todennäköisesti tavoittanut hyvinkin nopeasti. Nainen kertoo olleensa vakuuttunut, että kuolee
ja kuvaa tietävänsä nyt mitä tarkoittaa se, että joku ”kääntää niskat nurin”. Parisuhde oli tuolloin
uusi ja kertomuksessa tuli ilmi, että ennen ”ensimmäistä kertaa” mies oli töninyt naista muutamia
kertoja. Kertomuksessa onkin mielenkiintoista se, miten naiset määrittävät väkivallan ja
ensimmäisen kerran, ja se, milloin he kykenevät ja uskaltavat luokitella kohtelun väkivallaksi.
Käsitykseen vaikuttaa varmasti väkivallan kokijan oma historia ja aikaisemmat ihmissuhde-
kokemukset. Tämän naisen historiaan sisältyy koulukiusaamisjakso, 15-vuoden iässä
joukkoraiskaus, väkivaltainen avioliitto sekä nykyinen väkivaltainen parisuhde. Parisuhteiden
välissä oli 18 vuotta väliä, minkä aikana nainen ehti koota itseään, mutta silläkin välillä hän koki
sekä psyykkistä että fyysistä seksuaalista väkivaltaa työpaikallaan. Nykyisessä parisuhteessa
väkivaltatilanteen ollessa pahimmillaan, nainen koki samaan aikaan psyykkistä väkivaltaa
työpaikallaan. Kyseinen nainen on yhä parisuhteessaan, vaikka väkivalta ”ensimmäisen kerran”
jälkeen jatkui. Kun nainen viiden vuoden suhteessa olemisen jälkeen pakeni turvakotiin, myös mies
sai sieltä terapia-apua väkivaltaongelmaansa. Mies ei ole sen jälkeen eli viimeisen vuoden aikana
käyttäytynyt fyysisesti väkivaltaisesti, mutta nainen kertoo, ettei luottamus kumppanin
väkivallattomuutta kohtaan ole vielä palannut ja se vie aikaa.

Työpaikkaväkivallan kohderyhmästä kaksi on kokenut fyysistä väkivaltaa.
Kummassakin tapauksessa väkivalta on ollut seksuaalista häirintää, toisessa koskettelua ja toisessa
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käpälöintiä ja uhkaavaa painostamista seksiin. Muutoin työpaikkaväkivalta on kaikilla
haastatelluilla ollut psyykkistä, minkä puitteissa yksi oli kokenut fyysisesti uhkaavaa
käyttäytymistä. Tällöin psyykkinen väkivalta tapahtui karjumalla lähellä kasvojen edessä.
Väkivallan vaikutukset olivat lievimmillään haastatellulla, joka oli psykologi ja oli kokenut
väkivaltaa esimiehen taholta. Hän pystyi ammattitaitonsa ansiosta selittämään psykologian
näkökulmasta esimiehen käyttäytymistä ja hänellä oli koko työyhteisön tuki takanaan. Psyykkinen
väkivalta oli hänen kohdallaan mm. vähättelyä ja työtehtävien rajoittamista. Erittäin vakavista
työpaikkaväkivallan vaikutuksista kärsi neljä haastateltavaa. Kolme heistä oli kokenut väkivaltaa
myös parisuhteessaan, kaksi koki väkivaltaa päällekkäin samaan aikaan kummassakin paikassa,
kotona ja työpaikalla. Kolmas oli työpaikkaväkivaltaa kokiessaan eronnut väkivaltaisesta
aviomiehestään, mutta hän joutui olemaan miehen kanssa tekemisissä ja hänellä oli taloudellisia
vaikeuksia. Lisäksi hän teki väkivallan uhrien auttamistyötä. Neljäs erittäin vakavista väkivallan
vaikutuksista kärsivä oli vaikutusvaltaisten työtovereiden mustamaalaama. Väkivallan tekijöiden
vaikutusvaltaisuus vaikutti siihen, että mustamaalaus oli monitasoista ja ettei asiaan voinut kukaan
puuttua. Työpaikka on arvostettu ja suuri instituutio, minkä vuoksi yksittäisen ihmisen
mahdollisuudet saada väkivallan tekijät vastuuseen on todella vaikeaa. Mustamaalaaminen
kohdistui sekä kansallisiin että kansainvälisiin työyhteyksiin, minkä seurauksena naisen
mahdollisuudet jatkaa uran huipulla kariutuivat. Hän on joutunut jättämään luomansa kansainväliset
yhteistyöverkostot ja tekemään työtä siten, että pyrkii pitämään ns. matalaa profiilia itsensä
suojelemiseksi.

Työpaikkaväkivallan uhreista yksi oli opiskelija, joka koki väkivaltaa
opiskeluympäristössään työntekijän eli opettajan taholta. Muut haastatellut olivat konservaattori,
siivooja, tukihenkilö, psykologi, opettaja, sairaanhoitaja ja professori. Heistä yksi kategorioituu 18-
30 -vuotiaiden ikäryhmään, neljä 31- 45 vuotiaisiin ja loput kolme ovat yli 46 vuotiaita.
Perheväkivaltaa kokeneiden haastateltavien ikäjakauma on toisenlainen. Heistä kolme lukeutuu 18 -
30 vuotiaisiin, kolme 31- 45 vuotiaisiin ja loput kaksi ovat yli 46 vuotiaita. Haastateltujen naisten
ikäjakauma oli seuraavanlainen:
Age Domestic violence

Number of interviewees
Work place violence
Number of interviewees

Total

18 - 30 2 1 3
31 - 45 4 4 8
46+ 2 3 5

Kotona väkivaltaa kokeneet haastellut on nimetty Piioiksi. Piia tulee P-kirjaimesta
(Intimate) partner violence – määritelmän perusteella. Työpaikka väkivallan kokijat ovat puolestaan
Work place violence-termin mukaisesti nimetty V-kirjaimen perusteella Venloiksi. Numerot
toimivat tunnuksena kunkin Piian ja Venlan identifioimiseksi. Numerot eivät kuvaa haastateltujen
Piiojen ja Venlojen järjestystä, vaan numerointi on muodostunut kutakuinkin sattumanvaraisesti.

Viimeisessä luvussa tiivistän kolmen alustavaan aineistoanalyysiini perehtyneen
palauteryhmän keskustelua tutkimuksen kannalta keskeisistä näkökulmista.

2 Väkivalta parisuhteessa – naisten näkökulma

2.1 Sukupuolistuneen parisuhdeväkivallan ymmärtäminen
Väkivallan ymmärtämiseen vaikuttaa tieto. Haastateltavat kuvaavat, kuinka väkivallan
kokemuksessa häviää kyky käsittää tilanne, minkä seurauksena väkivalta ja sen vaikutukset hiipivät
osaksi elämää pikkuhiljaa ja varkain. Tyypillisesti väkivalta on kaikilla haastatelluilla raaistunut
ajan myötä. Väkivallan raja on siirtynyt jonkin asteisesti kaikilla haastattelemillani naisilla, vaikka
he ihmettelevätkin jälkeenpäin miten löytävät itsensä alistettuina ja lyötyinä ja miten eivät heti
tunnistaneet väkivaltaa.
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semmosta pientä läpsimistä tai semmosta, mitä mää en ottanut tosissaan, oli ollu. Elikkä semmosta
niinkö pientä ja plus sitten se henkinen väkivalta mikä on tullut sieltä hiljalleen. Henkiseen
väkivaltaan ei oo herännyt, mut sitte se ensimmäinen kerta ku se tuli niinku iskuina, silloin
väkivaltaan heräs. (Piia 5, 26)

Väkivalta vääristää väkivallan uhrin todellisuudenkuvaa. Haastatteluaineistosta
ilmenee, että väkivallan ennalta-arvaamattomuus ja yllätyksellinen luonne vaikuttavat siihen, ettei
väkivallan kokija kykene käsittämään eikä sisäistämään tapahtunutta. Tällöin tapahtunut haihtuu
joksikin, josta ei saa otetta ja jota ei sen vuoksi pysty tarkastelemaan. Piia 2 havainnollistaa
tuntemuksiaan:
[...] mulle jäi ne tietyt tapahtumat ja kun niitä tuli kokoajan, nii ne kumuloitu ja ne jäi mulla
vallitsevaksi olotilaksi ja mä jäin vain semmoseksi sivustaseuraajaksi ja katsojaksi siinä omassa
elämässä ja seuraamaan onko tää todella näin ja onko tää mun elämä ja tapahtuuko mulle näin ja
mitä tästä seuraa. Tavallaan otin jollakin lailla semmosen ihmeellisen tarkkailijan roolin ja koin
yhtäkkiä olevani täysin ulkopuolinen siinä meijän parisuhteessa.
Kyvyttömyys tunnistaa kokemaansa väkivallaksi liittyi haastatelluilla naisilla siihen, että käsitys
normaalin rajoista hämärtyi. Merkillepantavaa on kuitenkin se, että haastattelemani naiset olivat jo
hyvin alussa tietoisia fyysisestä väkivallasta samalla kun psyykkisen väkivallan tunnistaminen oli
vaikeampaa ja varsinkin, kun tilanne oli edennyt pitkälle.
Mutta sitte psyykkinen väkivalta, se on tosi paha ku ei sitä oikeesti ymmärrä missä ne rajat menee.
Mää en tiiä tänä päivänä yhtään missä ne menee. Sitä pitäis opiskella että tajuais sen, että miten se
saa olla ja miten ei saa olla. [...] niin, aina on ihan ”pihalla”, ja sitte ku se on niin ailahtelevaa,
että on välillä tosi hyviä päiviä, niin ei mieli ehi sopeutua siihen, että taas tulee ihan ihme tekstiä
toiselta. (Piia1, 29)

Loukatuksi tuleminen, joko henkisesti tai fyysisesti, hämmentää ja haastatelluilla
naisilla siihen liittyi selittämisen tarve. Selittämisellä väkivallan uhri pyrkii kontrolloimaan
tilannetta ja erityisesti omaa turvallisuuden tunnettaan. Selitysmallit ovat yleensä väkivallan tekijää
puolustavia. Piia1 luuli ahdistuksensa johtuvan raskaudesta ja epävarmasta ammatillisesta
tilanteestaan, Piia2 selitti väkivaltaa sillä, että väkivallan tekijä ei luota vielä suhteen alussa häneen
ja hänen uskollisuuteensa. Piia3 puolestaan kuvitteli, että puoliso rakastaa häntä niin paljon ja on
siksi mustasukkainen ja uhkaava. Piia4 ajatteli miehensä olevan vain niin tulinen luonteeltaan. Piia6
luuli väkivaltaisen kumppaninsa reagoivan kuolleen lapsensa vuoksi ja Piia8 ajatteli olevansa
epäonnistunut ja huono vaimona. Jokaisen haastateltavan ratkaisu oli muuttaa käyttäytymistään
väkivallan tekijän toivomaan suuntaan ja siten yrittää ehkäistä väkivaltaa.

Maahanmuuttajanaisilla on korostunut riski marginaalisen asemansa vuoksi altistua
väkivallalle valtaväestöön verrattuna. Puutteellinen kielitaito ja kulttuurin vähäinen tuntemus
mahdollistavat väärien uskomusten ylläpitämisen ja siten moniulotteisen väkivallan. Piia8 kuvaa
haatattelussaan tätä maahanmuuttajuuden tuottamaa riskialttiutta joutua vallan väärinkäytön uhriksi:
Täällä on aivan eri tavalla. kulttuurishokki. Ne antavat miehille rahat eivätkä edes tiedä, että
lapsilisät pitäis tulla heille, heidän tilille. Monella ei ollut edes pankkikorttia. [...] Olen syyllistänyt
itseäni, että minä olen syyllinen tästä ja että minussa on joku vika kun minulle on sanottu monta
vuotta peräkkäin, että minussa on joku vika. Että mää oon liian tumma ja mää oon liian meikattu
tai jotain semmosta tai pukeutuminen ei saa olla sitä, ei saa olla tätä. Loppujen lopuksi vain
verkkapuku ja lenkkarit oli hyväksytty. Mää ajattelin, että se on normaalia, että tämä on erilainen
kulttuuri ja minä olen vaimo ja mun pitää tottua.

2.2 Sukupuolistuneen väkivallan vaikutukset
Väkivallan vaikutukset ovat kauaskantoisia ja vaikuttavat uhrin elämään ja toimintaa
kokonaisvaltaisesti, minkä vuoksi väkivallan vaikutusten erittely teemojen kautta on välillä vaikeaa.
Vaikka kutakin kuutta väkivallan vaikutusten tarkasteludimensiota (terveys, sosiaaliset suhteet,
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talous, asuminen, työelämä, oikeusprosessi) käsitelläänkin tässä luvussa erikseen, on syytä
tiedostaa, että ne limittyvät keskenään ja vaikuttavat toisiinsa myös toistensa kautta. Eli kun
väkivalta heikentää uhrin terveyttä, se vaikuttaa sitä kautta myös kykyyn toimia työelämässä, mikä
puolestaan on yhteydessä väkivallan kokijan talouteen. Samalla heikentynyt kyky toimia näkyy
asumisessa ja juridisessa toiminnassa itsensä hyväksi. Oman toimijuuden alentuminen heikensi
haastatteluaineiston perusteella edelleen terveyttä jne.

Väkivallan tuottama häpeä, käyttäytymisen muuttuminen, itsetunnon heikentyminen
ja väkivallan vaikutus uhrin persoonallisuuden murenemiseen vaikuttavat vahvasti ja näkyvästi
kaikissa tarkastelunäkökulmissa: uhrin terveydessä, sosiaalisissa suhteissa, taloudessa, asumisessa,
työelämässä ja oikeusprosessissa. Koska häpeä, muuttunut käyttäytyminen, heikentynyt itsetunto ja
muuttunut persoonallisuus ovat läsnä koko ajan väkivallan vaikutuksia tarkasteltaessa eikä niille
löydy omaa eksaktia paikkaa, esittelen niiden merkitystä nyt alussa. Ne rakentavat
haastatteluaineistoni pohjalta kontekstia, jossa väkivallan kokija elää ja toimii.

Haastattelemieni naisten mukaan häpeä ja syyllisyys ovat ensimmäisiä
väkivaltatilanteesta syntyviä tunteita. Häpeä yksistään vaikuttaa uhrin käyttäytymiseen, kun uhri
alkaa salata kokemaansa. Lisäksi häpeän tunteminen ja salaaminen aiheuttavat haastateltujen
mukaan väsymystä, millä voi olla kauaskantoisia terveydellisiä vaikutuksia. Ennen kaikkea häpeä
vaikuttaa itsetunnon kanssa monitahoisesti sosiaaliseen toimijuuteen.

Kaikilla kolmella väkivallan vaikutusten tarkastelukulmalla, fyysisellä, psyykkisellä ja
seksuaalisella, on yhteys itsetunnon heikentymiseen. Lisäksi itsetunnon heikentyminen vähentää
uhrin kykyä autonomiseen toimintaan ja sitä kautta väkivallasta selviytymiseen. Se tuo ahdistusta,
joka heikentää entisestään henkistä ja sitä kautta myös fyysistä terveyttä ja jota on vaikea purkaa.
Siksi heikentynyt itsetunto ilmenee usein sosiaalisina ja fyysisinä oireina ja vaikuttavat terveyden
lisäksi sosiaalisiin suhteisiin, talouteen, asumiseen, työelämään ja kykyyn aktivoida oikeuskäsittely.

Jokaisesta haastattelusta on tulkittavissa, että väkivalta aiheuttaa muutoksia uhrin
käyttäytymiselle. Käyttäytymisen muuttuminen toimii ikään kuin indikaattorina koetulle
väkivallalle. Mitä suurempaa muutos on, sitä voimakkaampaa on väkivallan uhkan kokeminen.
Tekemisen ja toimimisen ulottuvuus on osa naisen toimijuutta, joka on yhteydessä käyttäytymiseen.
Toimijuuden kapeneminen ja rajoittuminen vaikuttavat naisen itsetietoisuuteen sekoittaen sitä ja
murentaen persoonallisuutta kokonaisuudessaan. Persoonallisuuden muuttumiseen liittyy oman
käyttäytymisen kontrollointi, mukautuminen ja joustavuus väkivaltatilanteiden ehkäisemiseksi.
Se semmonen persoonallisuuden muutos oli olemassa, jota mää en sillon huomannu mutta
huomasin sen jälkeen kun asiaa lähdettiin purkamaan.. [...]sen mää tajusin kun oli kokoajan
semmonen pieni apatia päällä. nii, kyllä sen niinkö tunnistaa. (Piia1, 29)
Piia6 kuvaa myös väkivallan vaikutusta persoonallisuuteen: Voi, muutti siis kaiken. Mää en oo
ollenkaan enää sama ihminen kuin ennen. Ei missään nimessä. Se on nii totaalinen muutos mitä
minussa on tapahtunut.

2.2.1 Terveys
Haastatteluaineiston perusteella väkivallan kokeminen vaikuttaa välittömästi terveyteen. Jo
ensimmäinen väkivallan kokemus vaikuttaa uhrin olemisen ja tietoisuuden tilaan. Henkisellä ja
verbaalisella väkivallalla on suora vaikutus psyykkisen terveyden heikkenemiseen. Väkivalta
vaikuttaa epävarmuuteen ja turvattomuuteen, ja sitä kautta persoonallisuuden muuttumiseen,
ahdistukseen, väsymykseen ja masennukseen. Lisäksi henkinen ja verbaalinen väkivalta vaikuttavat
kaikkien haastatteluiden perusteella uhrin fyysiseen ja seksuaaliseen olemukseen. Verbaalinen
solvaaminen, häpäiseminen ja haukkuminen aiheuttivat usein fyysisiä oireita. Naisten kertomusten
mukaan fyysisen ja seksuaalisen väkivallan vaikutukset sisältävät puolestaan aina henkisen
väkivallan ulottuvuuden ja siihen liittyvää itsensä kyseenalaistamista.
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Haastatteluaineistossa psykosomaattiset oireet vaikuttavat olevan tyypillisiä
väkivallan seurauksia, jotka puhkeavat väkivallan uhkasta ja siihen liittyvästä pelosta sekä pitkään
jatkuneesta jännitteisyyden tilasta. Tyypillisiä psykosomaattisia oireita haastatelluilla naisilla olivat
pää-, maha-, ja selkäkivut, rytmihäiriöt, paniikkikohtaukset, lihasjännitykset ja tärinät. Neljä
haastateltua kertoo kärsineensä voimakkaasta posttraumaattisesta stressistä. Haastatteluiden
perusteella oletan, että lisäksi ainakin kaksi muuta haastateltua on kärsinyt siitä, sillä heidän
kertomansa oireet viittaavat siihen.

Henkinen ja fyysinen väkivalta vaikuttavat jo itsessään uhrin käsitykseen omasta
seksuaalisuudesta. Haastatellut naiset kuvaavat ns. jäätyvänsä väkivallan tekijää kohtaan
seksuaalisilta haluiltaan, minkä seurauksena he ajattelevat helposti olevansa epänormaaleja. Kaksi
naisista oli käynyt lääkärissä sen vuoksi, että luulivat olevansa epänormaaleja ollessaan kyvyttömiä
vastaamaan kumppaninsa seksuaalisiin tarpeisiin. Kertomuksissaan naiset suojaavat itseään
mahdollisten väkivaltatilanteiden ja pettymysten varalta ikään kuin jäädyttämällä tunteensa ja
halunsa väkivallan tekijää kohtaan (kts. Perttu 2003). Mielen järkkyminen ja turvattomuuden
kokemus saavat kaikki haastattelemani naiset rakentamaan ympärilleen kuorta, jonka sisään he
sulkeutuvat.

Seksuaalinen väkivalta on erittäin haavoittavaa. Erillisenä väkivallan muotona
seksuaalisesta väkivallasta kertoi neljä haastateltavaa, mutta kaikki kahdeksan kuvasi tavalla tai
toisella väkivallan yleisiä seurauksia omaan seksuaalisuuteen. Seksuaaliseen väkivaltaan liittyy
totaalista alistamista, mikä haastatelluilla aiheutti jäätymisen lisäksi masennusta, ahdistusta,
paniikkikohtauksia ja psykosomaattisia oireita. Seksuaaliseen väkivaltaan liittyi pelko, minkä
johdosta luottamus toiseen ja yleensä koko miessukupuoleen murentui. Eräs haastateltava kuvasi,
ettei seksuaalisen väkivallan seuraukseksena ollut löytänyt omaa seksuaalisuuttaan vielä tänäkään
päivänä, 50 vuotta täyttäessään. Haastateltavien mukaan seksuaaliseen pakottamiseen liittyi
tavallisimmillaan kiristämistä.
Se kiristi mua lasten kautta, aina. [...] kun lapset yöllä saattoi herätä painajaisiin ja itkeä ja huutaa
äitiä pimeässä huoneessa. Se ei antanut mun pitää siellä valoja, niin totaa, sit jos mää olin menossa
sinne, niin mun mies meni heti ovelle, siihen oven karmiin niiku, että sää et sinne mee lasten luo,
ennen ku minä olen suostunut seksiin hänen kanssaan. (Piia6)

Laadulliset muuttujat:
masennus, käyttäytymisen ja persoonallisuuden muuttuminen, seksuaalinen
itsemääräämisoikeus

2.2.2 Sosiaaliset suhteet
Sosiaalisuus on olennainen ihmisyyden ulottuvuus ja toimijuuden sfääri, joka on suorassa
yhteydessä koetun väkivallan kanssa. Ensinnäkin sosiaalinen eristäminen ja väkivallan uhrin
sosiaalisten suhteiden kontrollointi on osa tyypillistä parisuhdeväkivaltaa. Lisäksi väkivalta eristää
uhria sosiaalisesti häpeän, syyllisyyden ja heikentyneen itsetunnon kautta ja niiden kokeminen
vaikuttaa sosiaalisten suhteiden luonteeseen. Samaan aikaan kun väkivalta eristää, sen seurauksena
hyväksytyksi tulemisen tarve parisuhteen ulkopuolisissa suhteissa kasvaa ja vaikuttaa väkivallasta
selviytymiseen. Hyväksytyksi tulemisen kokemus voi kuitenkin olla eristäytymisen lisäksi
monimutkaista, sillä aineiston perusteella väkivalta tuottaa vinoutunutta todellisuudenkäsitystä,
jonka perusteella väkivallan uhri kokee huonommuutta ja arvottomuutta. Muutama haastateltu
nainen kertoi kokeneensa, ettei ansaitsekaan toisten ihmisten sosiaalista kiinnostusta. Piia8 kuvaa,
kuinka jatkuva solvaaminen, haukkuminen ja väkivallan kohteena oleminen riistää itsetunnon:
Yhessä vaiheessa mulla tuli bulimia sen takia. Mää en jaksanut enää kattoa itseäni peiliin, mää
inhosin itseäni ja ulkonäköä yli kaiken. Mää kaupassa koko ajan näin (katsoo maahan). Musta
tuntui koko ajan, että ihmiset katsoivat minuun, että hyi. koko ajan tuntui, että olin mitätön, paska.
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Sosiaaliseen eristyneisyyteen saattaa haastatteluiden perusteella vaikuttaa myös
hylätyksi tulemisen pelko. Yksi nainen kertoi pelkäävänsä tosissaan, että toiset ihmiset hylkäävät,
jos saavat tietää väkivallasta. Väkivallan salaaminen ja häpeän kokemus tekevät sosiaalisesta
elämästä usein rankan, jolloin eristäytyminen on kanava helpottaa omaa kuormittumista ja
väkivallan peittelemistä. Samalla sosiaalinen eristyneisyys heikentää henkistä olotilaa. Väkivalta ja
sosiaalinen eristyneisyys kietoutuvat toisiinsa, jossa kumpikin ulottuvuus heikentää entisestään
kokijan terveyttä. Uhrin sosiaalisessa olemuksessa tapahtuu muutos ja sitä luonnehtivat pelokkuus
ja arkuus.

Väkivalta vaikuttaa suoraan luottamukseen sosiaalisella foorumilla.
Haastatteluaineiston mukaan väkivalta tekee varovaiseksi parisuhteen ulkopuolisissakin
ihmissuhteissa. Väkivallan seurauksena kyky luottaa toiseen ihmiseen häiriintyy. Luottamuksen
uudelleenrakentaminen vie aikaa ja vaatii paljon toistuvia luottamusta rakentavia kokemuksia.
Yleensä luottamuksen puute ihmisiin ja erityisesti miehiin oli suurin syy, miksi väkivaltaisesta
suhteesta irrottautunut haastateltu ei pystynyt ajattelemaankaan uuden parisuhteen perustamista.

Väkivallan seurauksena sosiaalisen käytöksen tarkkailu on osaltaan suojautumista
mahdolliselta väkivallalta, jonka pyrkimyksenä naisten mukaan on syyllistää sosiaalisesta
ulospäinsuuntautuneisuudesta ja minimoida sitä. Kaikkien haastateltujen naisten kokemusten
mukaan väkivaltaa voi kuitenkin tapahtua, vaikka sosiaalisissa tilanteissa välttelisikin esimerkiksi
katsekontakteja muiden ihmisten kanssa. Lisäksi varautuneisuutta ja sosiaalisten tilanteiden
välttämistä lisäävät väkivallan terveydelliset vaikutukset. Haasteltujen kertomuksissa spontaanius ja
iloisuus häivyttyivät ja toivat entisestään epävarmuutta ja jopa haluttomuutta sosiaaliseen elämään.

Haastatteluiden perusteella sosiaalisella ulottuvuudella on kaksisuuntainen vaikutus
väkivallan uhrin jaksamiseen. Jos uhrilla on turvallisia sosiaalisia suhteita ja niistä koostuva
turvaverkosto, väkivallasta eheytyminen on helpompaa, mutta väkivallan vaikutus sosiaalisen
eristäytymiseen hankaloittaa tukiverkoston ylläpitämistä. Voimaa antavilla ihmissuhteilla on
suunnaton merkitys väkivallan keskellä elävälle naiselle ja itsetunto on avainasemassa
määrittämässä uhrin sosiaalista terveyttä ja väkivallasta selviytymistä. Kertoessaan kokemastaan
väkivallasta naiset yleensä odottavat toiselta osapuolelta vain kuuntelua, ymmärrystä ja tapahtuneen
nimeämistä.

Seitsemällä kahdeksasta haastateltavasta oli lapsia. Haastatteluiden perusteella
väkivallan kokeminen heikentää kykyä vastuulliseen vanhemmuuteen, jolloin väkivallan tuottamat
väsymys, järkytys, ahdistus, masennus ja shokki tulevat osaksi vanhemmuuden olemusta.
Väkivallan kokemus tulee osaksi myös lapsi-vanhempisuhteita, joissa joutuu käyttämään toisen
osapuolen riippuvuudesta johtuen valtaa ja joissa kokee olevansa turvassa. Piia 8 kuvaa
kokemustaan:
Minä olin aina pahalla päällä. Olen ollut hiljaa ja olen huutanut lapsille. Mulla on ne ärsyttäny.
Mää en oo jaksanut kuunnella niiden ääniä kun minun oli pakko lähteä ulos. Siis, ei ollut niinkö
minkäänlaista ei iloa elämässä. Ei ees niinku, ei siis minkäänlaista.

Kuusi seitsemästä väkivaltaa parisuhteessaan kohdanneesta äidistä painottaa
kokeneensa lastensa vuoksi suurinta syyllisyyttä tilanteestaan. Syyllisyys lasten kotiolosuhteista on
haastatelluilla naisilla kokonaisvaltainen tila, joka kuormittaa entisestään henkistä kapasiteettia ja
jaksamista. Äitien kokema syyllisyys on ankarinta tilanteissa, joissa lapsi on joutunut väkivallan
välineeksi. Syyllisyys siitä, että on sallinut lastensa jäädä voimakkaaseen pelkoon, aiheuttaa
katkeruutta väkivallan tekijää kohtaan, ja sitä on mahdotonta purkaa. Syyllisyys ja katkeruus
näyttävät kulkevan mukana läpi elämän.

Väkivallan kokemuksesta ja vaikutuksista vanhempana olemisen kontrolli heikentyy.
Jokaisesta seitsemästä haastattelusta ilmenee, että oman ahdistuksen, väsymyksen ja
traumatisoitumisen rinnalla kyky ja edellytykset ottaa vastaan lasten tarpeita ja negatiivisia
tunteenpurkauksia heikentyvät. Naisten mukaan tämä lisää huomattavasti riskiä kohdella lapsia
väkivaltaisesti. Lisäksi väkivallan keskellä uhri voi purkaa omaa pahaa oloaan lapsiinsa.
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Heikentynyt vanhemmuuden kokemus lisää äidin syyllisyyttä ja sitä kautta alttiutta väsymykseen ja
huonoon itsetuntoon. Äidin syventyneet väsymys ja huono itsetunto puolestaan lisäävät lasten
kohdalla entisestään riskiä joutua kaltoinkohdelluksi.
no, kyllähän sen huomaa kun on joku huono tilanne päällä ja ite voi huonosti nii ei jaksa hyvin
lapsia. on niiko paljon lyhyempi pinna
-mm, puratko sää lapsiin sitä pahaa oloa?
kyllä mää purin sillon ku oli sitä fyysistä, siis oon käyny lapsiin käsiksi sillon. ja sen niinkö huomas
heti vaikka lyönnin tai huono puhelu takana, niin samantien ärähti. (Piia1, 29)

Aineiston perusteella lapset yleisesti ottaen kiinnittävät entisestään väkivaltaiseen
parisuhteeseen. Mielikuvat ja yhteiskunnalliset asenteet saattavat vaikuttaa siihen, että naiset
kuvaavat lasten hidastaneen parisuhteesta poislähtemistä. Toisaalta lasten vuoksi koettu huoli voivat
väsyttää väkivallan uhria entisestään ja heikentää siten kykyä toimia itsenäisesti ja tehdä päätöstä
asian suhteen. Näissä keskusteluissa ilmenee, miten väkivalta ei pelkästään itsessään vaan myös
vaikutustensa kautta vahvistaa uudelleen uhriutumista. Neljässä tapauksessa lapset antavat
kuitenkin loppujen lopuksi perustelun ja voimia väkivallasta irrottautumiseen. Näissä tapauksissa
lapset ovat alussa hidastaneet ja lopussa nopeuttaneet prosessia.

Väkivaltaan liittyy olennaisesti myös lapsiin kohdistuva väkivalta. Sen lisäksi, että
lapset joutuvat väkivallan uhriksi perheväkivallan keskellä, väkivallan tekijä käyttää usein lapsia
väkivaltansa välineinä. Lapset väkivallan välineinä on haastatteluiden perusteella tehokas keino
käyttää valtaa naisia kohtaan. Väkivallasta pelastautumisen ja eroamisen jälkeen naisten huoli
lapsista jatkuu. Lähes aina haastateltavat kertoivat, että lapset pelkäävät ainakin jonkin asteisesti
isäänsä ja yhtä tapausta lukuunottamatta lapset viettivät jonkun osan kuukaudestaan isänsä luona.
Väkivaltaisesta kumppanista eroamisen jälkeenkin naiset joutuvat miellyttämään väkivallan tekijää,
ettei mies kostaisi äidin käyttäytymistä lapsille. Lisäksi eroprosessissa väkivaltaa kokenut nainen,
joka on kriittisessä tilanteessa jo valmiiksi, yleensä uupuu byrokraattisessa huoltajuusprosessissa.
Lasten kautta miehet pystyvät alistamaan eronkin jälkeen systemaattisesti naista. Lasten asemaa
kuvatessaan Piia3 kiteyttää:
Ajattelepa sitä, että joku aikuinen ihminen laitettais joka toinen viikonloppu asumaan jonku
psykopaatin luo, niin sitten lapset laitetaan. [...] Paljon me pannaan kyllä meidän lapset
kestämään.
Laadulliset muuttujat:
muuttunut ja vähentynyt sosiaalisuus, eristäytyminen, vanhempana toimiminen

2.2.3 Talous
Talous on keskeinen väkivallan ja väkivallasta selviytymisen ulottuvuus. Seitsemän kahdeksasta
haastateltavasta asui väkivallan tekijän kanssa samassa taloudessa ja jokaisen kertomassa väkivalta
vaikutti jotenkin haastateltavan talouteen tai taloudelliseen toimijuuteen. Viisi haastateltavaa oli
haastatteluajanjaksona töissä ja heillä oli palkkatuloja. Heistä yksi oli lähimenneisyydessä ollut
vanhempainrahalla hoitamassa lasta kotona ja oli väkivallan vuoksi pakotettu menemään töihin
kyetäkseen kustantamaan muuttamisen vuokra-asuntoon. Kaksi haastateltavaa oli opiskelijoita ja
yksi työtön. Kaikilla haastateltavilla oli omat tilit ja pankkikortit. Kolme haastateltavaa kuvasi
elättävänsä pienistä varoistaan koko perheen ja seitsemän kertomuksessa väkivallan tekijä ainakin
jonkin asteisesti määritti sitä, mihin rahat käytetään.

Väkivallan keskellä talous muotoutui seitsemässä tapauksessa osaksi väkivallan uhrin
rajoittamista ja toiminnan kapeuttamista. Talouden ja varallisuuden kautta määrittyvät pitkälti
väkivallan kokijan toimijuuden rajat ja raamit. Talous vaikuttaa olennaisesti väkivallasta
selviytymiseen, sillä aineiston perusteella talous ja tieto ovat avainelementtejä, joilla on selkeä
yhteys väkivallan uhrin mahdollisuuteen irtaantua väkivaltaisesta suhteesta ja selviytyä väkivallasta.
Haastatteluiden mukaan väkivallan uhri on usein väkivallan tekijästä talouden kautta riippuvainen,
milloin naisella ei ole edes mahdollisuutta lähteä väkivaltaisesta suhteesta. Omien rahojen
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tienaaminen oli kahdelle haastatellulle ehdoton edellytys päästä nykyisestä suhteesta ja selvitä
väkivallasta. Niissäkään tapauksissa, joissa taloudellinen riippuvuus väkivallan tekijää kohtaan ei
ollut konkreettista, naisella ei aina ollut mahdollisuutta lähteä taloudellisten asioiden vuoksi. Näin
ollen taloudesta tulee väkivaltaisessa suhteessa itsenäisyyttä, riippumattomuutta, mahdollisuutta
toimia ja valtautua. Siitä tulee mahdollisuutta tai mahdottomuutta toimia itsenäisesti itsensä
parhaaksi.

Rahan pihtaaminen on yksi kumppanin vallankäytön muoto, jota kaksi haastatteltavaa
kuvasi kokeneensa. Samalla he olivat taloudellisessa vastuussa koko perheestä ja joutuivat
kustantamaan lasten ja perheen elättämisen kokonaan omista pienistä tuloistaan. Tämä tarkoitti
samalla sitä, että väkivallan tekijä pystyi käyttämään rahansa omiin henkilökohtaisiin kuluihin ja
hankintoihin. Aineiston perusteella taloudellista väkivaltaa oli myös yhteisen omaisuuden
rikkominen. Siitä koitui yksittäisiä, suuriakin taloudellisia haittoja. Lisäksi väkivallan tekijä saattoi
takavarikoida uhrinsa käsilaukun ja keskeisiä tavaroita, (kuten lompakon, puhelimen jne.) ja
vähentää tällä tavoin väkivallan uhrin mahdollisuuksia lähteä pois.

Ne haastatellut, jotka kertoivat olleensa taloudellisesti itsenäisiä, kokivat samalla, että
väkivallan tekijä kontrolloi naisen hankintoja. Väkivallan seurauksena väkivallan kokijan
itsemäärääminen väistyi ja hän alkoi elää toisen tahdon mukaisesti. Tällöin naiset eivät enää
kokeneet uskaltavansa tehdä hankintoja itsenäisesti ja päättämättömyydestä tuli osa itsensä
suojaamista arvostelulta ja väkivallalta.

Taloudellisella väkivallalla väkivallan tekijä pystyy lisäämään uhrin riippuvuutta
itseensä. Taloudellinen väkivalta tarkoitti rahojen ja yhteisen omaisuuden eväämisen lisäksi,
puuttumista naisen palkkatyön tekemiseen, liittämällä siihen arvostelua ja estämistä. Lisäksi kaksi
haastateltavaa on osallistunut väkivallan tekijän bisneksen tai yrityksen perustamiskustannuksiin.
Erityisen ongelmallista tämä on maahanmuuttajahaastatellun kohdalla, joka on allekirjoittanut
tuntemattomia asiakirjoja ja on siten saanut velkataakan loppuelämäkseen:
minun niskan päälle on laitettu velkoja. ja mä oon allekirjoittanut papereita ja kielitaidottomana
tietämättä tavallaan yhtään mitään. Se yritti pelastaa oman firman konkurssilta.

Jos väkivallan tekijä ja uhri eivät asu samassa taloudessa, väkivallan kokijan on
helpompi olla taloudellisesti itsenäinen. Yhdessä asuminen ja yhteinen omaisuus tekevät
väkivaltaisesta suhteesta irtaantumisen monikertaisesti vaikeaksi. Väkivallasta irtaantuminen tulee
usein taloudellisesti niin kalliiksi, että päätöksen tekemisestä tulee vaikeaa. Samalla taloudellinen
vastuu lasten hoidosta painottuu äidille, koska Suomessa maksettavat yksinhuoltajakorotus ja isän
maksama elatustuki ovat pieniä summia.

Laadulliset muuttujat:
omat tulot ja varallisuus, taloudellinen päätöksenteko, taloudellinen vastuu, riippuvuus

2.2.4 Asuminen
Kaikki haastattelemani naiset asuvat kaupunkialueella. Näin ollen he ovat olleet palveluiden
ulottuvilla ja haja-asutusalueisiin verrattuna heillä on maantieteellisesti ollut helppo päästä
väkivaltaa pakoon naapuriin tai turvakotiin. Keskustassa ja kaupungin eri osissa elävien naisten
palveluiden käyttäminen ei eroa toisistaan. Neljä haastateltua naista asuvat yhdessä väkivallan
tekijän kanssa, kaikki omistusasunnossa ja omakotitalossa. Yksi heistä on joutunut
asunnottomuuden ja taloudellisten syiden vuoksi palaamaan väkivallan tekijän eli entisen
aviopuolison luokse, vaikka on virallisesti eronnut kumppanistaan:
Meillä oli sovittu näin, että hän elatusapuna maksaa meidän vuokrat.. Sitten tuli yhtäkkiä paperi,
että puoli vuotta vuokrat maksamatta ja sähkölaskut maksamatta ja. [...]Sieltä tuli niinku
jonkulainen päätös että ne jonku verran maksaa jos minulla on elatusapusopimus. Ei se mitenkään
suostunu tekemään. se vetäyty ja vetäyty. Se teki kaikki että mä olen taas häkissä ja riippuvainen
hänestä ja että mä muutan takas. (Piia8)
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Väkivallan keskellä kodista tulee pelon ja turvattomuuden sfääri. Syy lähteä kodista
pois ja pakoon on pelko. Haastatteluissa naisen pakopaikoiksi mainitaan turvakoti, naapuri, ystävä,
omat vanhemmat, anoppila ja kotona oleva lukollinen huone. Kuusi haastateltua on lähtenyt
yhteisestä asunnosta useita kertoja pakoon ja osa heistä on käyttänyt useita pakopaikkoja. Viisi
haastateltua on käyttänyt turva-kodin palveluja. Turva- ja pakopaikan tunnelmaa ei yleensä
luonnehdi turvallisuus, vaan sitäkin leimaa väkivallan pelko.
Mää oon niin monta kertaa lasten kans huoneessa ollu ovet lukossa ja pelänny tämän
kahenkymmenen vuojen aikana että sitä ei niinkö voi toiselle sanoa. Kuinka monta kertaa mää oon
yöllä heränny siihen ku se kääntää ovea lukossa ja enkä mää oo voinu aukasta ku mää niin paljo
pelekään. (Piia4, 48)

Vain yksi viidestä eronneesta haastatellusta on saanut pitää yhteisen kodin ostamalla
miehen osuuden itselleen. Neljä muuta muuttivat vuokra-asuntoon, kolme heistä omistusasunnoista.
Muuttaminen pois väkivallan tekijän luota ei kuitenkaan takaa turvaa. Neljä haastateltavaa joutuivat
muuttamisen jälkeen kohtaamaan yhä miehensä väkivaltaa. Väkivalta oli yleensä verbaalista, mutta
sisälsi pahimmillaan kuoleman pelkoa, kuten Piia2:n kokemus:
Hän tuli sitten tän viikon jälkeen kun olin päässyt turvakodista ja kotiutunut sinne vuokra-asuntoon,
ja tuhos koko kämpän. Hän tuli sinne tavallaan ovista ja ikkunoista läpi ja uhkaili mua teräaseen
kanssa ja pisti sen koko asunnon remonttiin, tietty mää juoksin pakoon sieltä.

Väkivallan keskellä koti on haastatteluiden perusteella ahdistuksen paikka, jonne on
inhottavaa mennä ja ja vapauttavaa lähteä. Väkivallan tekijän läsnäolo ja poissaolo vaikuttavat
olennaisesti kodin ilmapiiriin. Väkivalta alkaa määrittää kotona olemista tila- ja aikahorisonttien
kautta. Näin ollen väkivallan vuoksi varuillaan oleminen vaikuttaa kotona tekemiseen ja siihen
käytettyyn aikaan.
[...] mutta leipomisenkin on huomannu että se tosiaan on jäänyt sen takia ettäku toinen ei tykkää
siitä että käyttää liikaa aikaa. niin niin sitte se on vähentynyt. (Piia1, 29)
Samoin väkivalta määrittää kotona olemisen ja tekemisen aluetta. Määrittyminen on osaltaan
väkivallan varomista, pyrkimystä estää sitä omalla käytöksellään sekä varautumista siihen.
Oikeasti mulla on ollu semmonen että ku mää meen nukkumaan makkuuhuoneeseen, niin mulla on
aina avaimet ja rahapussi. Ne on aina sitä varten, että mää pääsen ikkunasta ulos. (Piia4, 48)
Asiaa havainnollistaa myös Piia5:n kertoma:
Ja sit se, että mää hakeuduin oviin ja katoin niinkö, että takana ei ole mitään ja sitten jotain
esimerkiksi teräaseita, että ne ovat siellä keittiössä. Että ei mennä keittiöön. Ja että mää pääsen
vessaan ja voin laittaa oven lukkoon.

Yleensä haastatellut naiset kuvasivat kodin ankeaksi ja ilottomaksi, jossa oma
toimijuus on näivettynyt suppeaksi. Aineiston perusteella usein sitä lisää entisestään talouden
kontrolli ja taloudellinen väkivalta. Kotiin ei voi hankkia haluamiaan asioita itsenäisesti eikä sieltä
voi muuttaa pois, jos ei ole omaa rahaa. Tällaisissa tapauksissa taloudelliset raamit pakottavat
jäämään väkivallan tekijän luokse, väkivallan ja pelon keskelle.
Ja tietäen mitä siellä on vastassa, ja että tilanne tulee todennäköisesti olemaan vaan pahempi, niin
mää kuitenkin vaan kävelin takasin sinne kotiin. [...]että minä sain resurssit siten että me pystytään
lasten kans sitten kun se tarve todella tulee että me pystytään todella lähteen. (Piia2)

Maahanmuuttajanaisen tilanne asumisen suhteen on erittäin ongelmallinen.
Maahanmuuttaja-nainen kuvaa, ettei ole voinut lähteä yhteisen lapsen vuoksi omaan kotimaahan ja
kotiin. Eli väkivallan tekijästä taloudellisesti riippuvaisena hän on riippuvainen myös monella
muulla tavalla, mikä vaikuttaa asumiseen ja mahdollisuuteen muuttaa pois:
Mä olisin tuhat ja sata kertaa lähtenyt, mutta kun poika on suomalainen ja ilman allekirjoitusta, siis
hänen isän, kukaan ei päästä minua rajan yli. Mää olisin karannut jo takaisin. (Piia8)

Usein naiset ajattelivat, että ovat velvollisia huoltamaan kodin. Lisäksi yhdessä
haastattelussa korostui, että koti on paikka, johon on kiintynyt ja josta ei houkutellut lähteä vuokra-
asuntoon ja kerrostaloon. Se korotti kynnystä lähteä. Lisäksi tässä tapauksessa tuttu ja tasokas koulu
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oli esteenä muuttamiselle, jolloin lapset olisivat joutuneet luopumaan musiikkikoulusta sekä
harrastuksista. Samanaikaisesti haastateltua koti kuitenkin ahdisti lasten ankeiden ja pelottavien
kotiolojen näkökulmasta.

Laadulliset muuttujat:
asunnottomuus, sitoutuminen kotiin, kodissa toimiminen

2.2.5 Työelämä
Haastatelluista naisista viidellä oli työsuhde, kaksi olivat opiskelijoita ja yksi työtön. Kohderyhmän
ainoa työtön kertoi, miten väkivallan aiheuttama huono itsetunto voi pahimmillaan eristää niin
totaalisesti yhteiskunnasta, ettei edes kykene hakemaan töitä, koska uskoo, ettei ole mitään
mahdollisuutta saada niitä. Hän oli virallisesti jäänyt sairaslomalle ja työttömäksi
työpaikkaväkivallan vuoksi. Työ oli kahdelle työssä käyvistä haastatelluista keino niin sanotusti
”selvitä hengissä”, mutta loput kolme kotona koettu väkivalta uuvutti niin, etteivät he pystyneet
hoitamaan työtään siten kuin olisivat halunneet. Toinen opiskelijoista oli ollut työsuhteessa, mutta
jättäytynyt siitä sairaslomalle. Kahden muun haastateltavan ohella hän koki väkivaltaa
samanaikaisesti myös työpaikallaan. Kumuloituneesta väkivaltahistoriasta johtuva
traumatisoituminen johti kahdella siihen, etteivät he pystyneet tekemään työtään. Kolmas heistä
sairasti ja jatkoi työtään kunnes vaihtoi työpaikkaa.

Aineiston perusteella väkivallan tekijä usein välineellistää uhriaan työn kautta. Tällöin
väkivalta voi ilmetä mustasukkaisuutena työtä ja työhön käytettävää aikaa kohtaan. Siihen voi
liittyä kiristystä ja painostamista lopettaa ja irtisanoutua työstä, vaikka väkivallan tekijä ei näissä
tapauksissa olisikaan valmis luopumaan elintasosta eikä elämisen kustannuksista.
Hän oli mustasukkainen kaikesta, ei vain siitä, oliko mulla muita miespuolisia tuttavuuksia, vaan
myös ajasta, jonka mää jouduin käyttämään työhön. Eli ongelmana oli se, että rahaa olis pitäny
virrata ovista ja ikkunoista siihen meijän elämän tapaan ja tyyliin varsinkin millain hän halusi elää,
mutta mitään ei olis saanut muualla tehdä.[...] Ja se syksy oli jotain niin järkyttävää ja hullua että
tää mun töihin paluu, niin se laukas jotakin hänessä, että se oli jotakin ihan järkyttävää. Jääminen
suhteeseen olisi tarkoittanut sitä, että mä en ois voinu jatkaa työssäni. Minun olisi ollut pakko
irtisanoutua (Piia2)
Toiseksi painostaminen voi ilmetä työajan rajoittamisena, jolloin väkivallan tekijä kontrolloi ja
määrittelee käytettävissä olevan työajan. Väkivallan tekijä saattoi lisäksi arvostella ja halveksia
naisen ammatinvalintaa ja työtä.
Nää työmatkat millä mää jouduin käymään, oli hänelle aivan kauhistus. Meillä oli aivan järkyttäviä
ne riidat kun jouduin tekemään työmatkoja. [...] Ja se aiheutti aivan hirveetä väsymystä. Just sillon
syksyllä 2003 mulla oli kaikenlaisia matkoja, niin mun oli pakko peruuttaa joitakin työmatkoja sen
vaikean kotitilanteen takia ihan sillä verukkeella, että mää oon sairastunu. (Piia2)

Väkivallan aiheuttama väsymys voi heikentää tehokkuutta ja kykyä tehdä töitä.
Väkivalta saattaa väsyttää ei pelkästään seurauksista käsin, vaan itsessään. Väkivaltaan ja koettuun
pelkoon voi liittyä valvottamista ja valvomista, kuten Piia4 havainnollistaa:
sitte se totaalisesti valvottaa koko perhettä koko yön. [...] Lapset on hereillä myös. Vanhin lapsikin
lyö silloin oman huoneen oven lukkoon. Kyllä me kaikki ollaan silloin ihan varpaillaan kaikki.
Psykosomaattiset oireet ja väkivallan pelko aiheuttivat jonkin asteisesti sairaslomia lähes kaikilla
työssä käyvillä haastatelluilla, mutta samalla naiset kokivat usein mukavan työn ja hyvän
työyhteisön voimia antavaksi tekijäksi elämässään. Näissä tapauksissa työ edusti turvallista,
pysyvyyden ja normaalin sfääriä. Työ saattoi olla kanava, josta koki saavansa positiivisen
palautteen ja siten olla ehto selviytyä päivästä toiseen. Yksi nainen kertoo, että korostunut
aktiivisuus ja toiminnallisuus viittaavat hänellä lääkärin mukaan maniaan.

Suhteella työkavereihin on olennainen vaikutus työssä jaksamiseen kotona koetun
väkivallan keskellä. Jos töissä pystyi olemaan vapaasti ja työkaverit tiesivät väkivallasta, työssä
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oleminen sai erityisen merkityksen selviytymisessä. Nämä naiset myös kokivat, etteivät työkaverit
havainneet alentunutta itsetuntoa. Yksi haastateltu taas koki työkaverit mukaviksi, mutta niille ei
voinut kuitenkaan kertoa totuutta yksityiselämästä. Tällöin häpeän kokemus väkivallan seurauksena
oli voimakas ja jokapäiväinen salaaminen vain vahvisti sitä. Kotona koetun väkivallan lisäksi
väkivallan kokeminen työkavereiden taholta on monikertainen riski ihmisen terveydelle ja
henkiselle kapasiteetille. Kumuloitunut väkivalta vie nopeasti itsearvostuksen ja tarkoituksen elää.
Näissä kolmessa tapauksessa naisilla oli vain yksittäinen erityinen syy ja perustelu elää, omat
lapset.
Laadulliset muuttujat:
työttömyys, sairaslomat, työn tekemisen vaikeutuminen

2.2.6 Oikeusprosessi
Rikosilmoituksen tekemiseen ja oikeusprosessin käynnistämiseen haastattelemillani naisilla oli
korkea kynnys. Ainoastaan kaksi haastateltua on tehnyt ilmoituksen ja yksi harkitsee. Koettu
väkivalta on sitä ennen ollut systemaattista ja moniulotteista samalla kun rikosilmoituksen
tekemiseen on liittynyt pelko. Esimerkiksi rikosilmoitusta harkitseva pelkäsi ilmoituksen tekemisen
seurauksia ja väkivallan tekijän kostoa. Toisaalta rikosilmoitus tehtiin lähestymiskiellon saamiseksi
eli oman pelon ja itsensä suojelemiseksi. Rikosilmoituksen tekeminen liittyy suhteesta
irtaantumiseen. Suhteesta irtaantuminen ei kuitenkaan tarkoita lähellekään aina rikosilmoituksen
tekemistä.

Syitä siihen, ettei rikosilmoitusta eikä oikeusprosessia ole käynnistänyt, ovat pelon
lisäksi häpeä, uupumus ja väkivallan tekijän suojeleminen. Väkivaltatilanteissa poliisin soittaminen
paikalle koettiin usein naapureiden kannalta häpeälliseksi. Eräs haastateltava kuvailee, että on
tehnyt rikoskilmoituksen kaksi kertaa, mutta vetänyt kummallakin kerralla ilmoituksen pois
suojellakseen väkivallan tekijää sekä uupumuksen vuoksi:
Ensimmäinen kerta kun hän halusi päästä vartijakouluun, hän sanoi, että ”se on vedettävä, muuten
mää en pääse kouluun”. Toinen kerta, mää en oo jaksanu, mää en oo jaksanu. (Piia8)

Väkivallasta ja suhteesta irtaantuminen vaatii sen, että viimeinenkin toivo parisuhteen
paranemisesta ja väkivallan loppumisesta on mennyt. Yhtä lukuunottamatta, kaikki eron läpikäyneet
haastateltavat kokivat erotilanteen vaarallisena. Lähestymiskiellon saamiseksi väkivallasta on oltava
näyttöä ja tällöin naiset harmittelivat sitä, etteivät olleet soittaneet poliisia tilanteisiin, joihin olisi
pitänyt. Väkivallan näytön puuttumisesta tuleekin usein este rikosilmoituksen tekemiselle.

Oikeusprosessiin liittyy turhautuminen. Se vie aikaa, vaatii aktiivisuutta ja näyttöä
väkivallasta. Rikosprosessi vaikutti haastateltuihin naisiin lamaannuttavasti, vaikka samalla se vaati
jatkuvaa aktiivisuutta. Väkivallan tekijän sopimusten rikkomisesta ilmoittaminen on tärkeää, jotta
esimerkiksi lähestymiskielto todellisuudessa pystyy suojaamaan uhria. Rikosprosessissa
jaksamiseen vaikuttaa haastatteluiden perusteella olennaisesti asianajaja. Viranomaisten saaminen
omalle puolelle vaatii ankaraa työtä ja vakuuttelua, mikä käänsi yhden haastatellun kohdalla koko
”koneiston” omaksi suojaksi. Eräs nainen väittää, etteivät väkivaltaa kokeneet naiset jaksaisi, jos
tietäisivät rikosprosessin alussa kuinka paljon työtä ja aikaa prosessi vie

Eron jälkeen lastensuojelu ja huoltajuuden ratkeaminen ovat eronneiden haastateltujen
mukaan ensimmäisiä asioita naisen selviytymisprosessissa. Huoltajuuskiista on usein erittäin rankka
ja uuvuttava prosessi. Sen läpikäyneet haastatellut kokevat, että lastensuojelu puolustaa isän
oikeuksia lapsiaan kohtaan eikä näissä tapauksissa ole selkeästi asettunut suojelemaan lapsia heidän
terveyttä heikentävässä tilanteessa. Se on erittäin ongelmallista kolmen haastatellun kohdalla, koska
väkivallan tekijä on eron jälkeen käyttänyt lapsia entisestään väkivallan välineinä ja keinona käyttää
valtaa naista kohtaan. Huoltajuuskiistassa ja lasten vaihtotilanteissa lapset altistuivat usein
monivivahteiselle väkivallalle. Naiset kokevat, että yksinhuoltajuus on Suomessa todella vaikeaa
saada, vaikka tilanne vaatisikin sitä. Yhteishuoltajuus saattaa käytännössä tarkoittaa naiselle
alistumisen jatkumoa:
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Sitten se, että kun eroat, niin monella on vielä senkin jälkeen tarve yrittää tehdä sen miehen
mieliksi, ettei se kosta lapsille. Kun se saa ne lapset vielä joka toinen viikonloppu, niin sehän vielä
niiden kautta pystyy kontrolloimaan tosi kätevästi. Tai sitten tekee sitä käännytystyötä, niinku se
pojallekin teki, kuten että, ”sitten pistät äitiä puukolla ja sitten lyöt ja kuristat”. (Piia3)

Laadulliset muuttujat:
rikosilmoituksen tekeminen (kuka, missä vaiheessa ja tilanteessa), väkivallan tekijän
suojeleminen, huoltajuus

3 Väkivalta työpaikalla – naisten näkökulma
Tutkimusaineiston perusteella työpaikkaväkivallan tunnistaminen ja haltuunottaminen

vie aikaa, koska se on kehittynyt salakavalasti osaksi sosiaalisia suhteita. Työpaikkaväkivalta
ehkäisee valtautunutta toimintaa ja se koetaan hankalaksi käsitellä. Tukea työpaikkaväkivallan
uhreille tarjoavia tahoja Suomessa ei ole, toisin kuin esimerkiksi parisuhdeväkivallan uhreille
turvakodit. Suomessa työsuojeluvaltuutetut hoitavat tilannetta kiusaajan ja kiusatun välillä.
Aineistossa vain yksi kiusaamisjakso oli saatu aisoihin työsuojeluvaltuutetun avulla. Neljä
haastateltua ei edes yrittänyt selvittää asiaa virallisten tahojen kautta. Syitä siihen olivat häpeä ja
yhdessä tapauksessa se, ettei työnantaja suostunut käsittelemään kiusaamista. On ilmeistä, että
työpaikkaväkivallasta eroon pääseminen voi olla todella vaikeaa ja toimintamahdollisuus sille voi
olla työuran keskeytyminen ja oman alan hylkääminen.

Samoin kuin parisuhteessa tapahtuvaan väkivaltaan, myös työpaikkaväkivaltaan liittyy
olennaisesti häpeän kokemus. Häpeä rajoittaa asiasta puhumista ja se on Venla6:n mukaan erilaista
kuin parisuhdeväkivallan perusteella koettu häpeä, koska parisuhteessa väkivallan tekijä on uhrille
tuttu ja hänen ajatteluaan uhri voi jonkin asteisesti tulkita. Tutkimusaineiston mukaan häpeä
vaikuttaa itsetuntoon ja sillä on merkitys ahdistuksen ja masennuksen kehittymiseen. Ennen kaikkea
häpeä vaikuttaa sosiaaliseen olemiseen työpaikalla ja sitä kautta käyttäytymiseen.
Työpaikkaväkivaltaa kokeneet haatateltavat kuvaavat käyttäytymisen muuttumista työpaikalla
samalailla kuin parisuhdeväkivallan kokijat, väkivallan tekijän tahtoa mukailevaksi. Venla1 kuvaa,
miten väkivallan kokija joutuu keskittymään ja pohtimaan olemistaan:
Miten mää nyt oon, miltä mää näytän siellä, miten mää näyttäisin ihan rennolta ja siltä, ettei nuo
muut kattois että tuo pelkää olla täällä.

Kaikki haastattelemani naiset kertovat, etteivät väkivaltatilanteissa kyenneet
käsittämään mitä itselle todellisuudessa tapahtuu. Työpaikalla tapahtunut väkivaltakokemus
hämmensi jokaista haastateltua, minkä seurauksena naiset kertovat tulleensa epävarmoiksi ja
varovaisiksi. Hämmennys muuntuu ahdistukseksi ja työpaikkaväkivallan tuottama ahdistus on niin
kokonaisvaltaista, että siitä tulee usein hallitseva tekijä vapaa-ajallakin. Seitsemän haastateltavaa
kertoo, ettei asiaa saanut mielestä edes yöllä.

Väkivallasta puhuminen on oman kokemuksen jäsentelyä. Venla 6 tulkitsee, että
väkivallasta eheytymiseen vaikuttaa itsetunto, erityisesti jos työyhteisöstä ei ole mahdollista saada
tukea. Työpaikalta lähteminen ei hänen käsityksessään edesauta eheytymistä, koska väkivallan
aiheutamat haavat jäävät silloin aukinaisiksi. Omaan kokemukseensa nojaten Venla6 tunnistaisi
työpaikkaväkivallan uhrin fyysisen oireilun ja nukkumisen perusteella. Lisäksi hänen mukaansa
olennaista työpaikkaväkivallan uhrin tunnistamisessa on asenne työtä kohtaan ja se, millä mielellä
tekee työtä ja tulee töihin.

Ihmeelliset tunteenpurkaukset kielivät jostakin pahasta olosta. Lisäksi sosiaalinen
eristäytyminen on merkittävä tunniste. (Venla6)

3.1 Sukupuolistuneen työpaikkaväkivallan ymmärtäminen
Aineistosta ilmenee, että väkivaltaan suhtautumiseen vaikuttaa asiantuntemus.

Haastateltavissa oli yksi psykologi, ja hän osasi jo ammattinsa puolesta eritellä väkivallan tekijän
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psykologisia ongelmia ja täten tarkastella väkivaltatapahtumia etäämpää. Tietoisuus ja siitä
juontuva maailmankuva vaikuttivat näin ollen myös väkivallasta selviytymiseen. Psykologisella
ulottuvuudella tiedostava haastateltu eritteli itsessä reagoivan ja rationaalisen puolen ja pystyi
säilyttämään sen avulla toimijuutensa koko väkivaltajakson ajan. Hän oli töissä naisvaltaisella
alalla, jossa sekä kiusaaja että uhrit olivat naisia.

Oma historia ja lapsuuden kokemukset vaikuttavat käsitykseen sukupuolistuneesta
väkivallasta. Kaksi naista nosti haastattelussa esille vanhempiensa kuoleman ja hylätyksi tulemisen
tunteen. Toinen heistä koki, että voimakas riippuvuuden tarve myöhemmässä elämässä johtui
menettämisen pelosta ja että tällaisissa lähtökohdissa alistuminen kaikenlaiselle vallankäytölle on
alttiimpaa. Hän kertoi sen seurauksena tehneensä kaikkensa, etteivät ihmiset ympärillä hylkäisi ja
jättäisi. Sen vuoksi hän syyllisti itseään kokemastaan väkivallasta eikä puhunut siitä kenellekään.

Yleisesti haastatellut ajattelevat, että lapsuudessa koettu väkivalta vaikuttaa
aikuisuuden kokemuksiin. Heidän mukaansa se vaikuttaa erityisesti omaan väkivaltaiseen
käyttäytymiseen omia lapsia kohtaan. Työpaikalla koettuun väkivaltaan se heidän mukaansa
vaikuttaa heikon itsearvostuksen kautta. Ne haastateltavat, joilla oli kumuloitunut väkivaltahistoria,
kokivat että elämäntarina itsessään asettaa heidät lähtökohtaisesti uhreiksi sosiaalisissa suhteissa:
altistuminen väkivallalle tapahtuu silloin, kun väkivallasta tulee toistojen jälkeen tuttua.

Väkivallan kokemukselle naiset tyypillisesti etsivät selityksiä. Pahimmillaan selitykset
olivat huonoa itsetuntoa ruokkivia eli itseään entisestään alistavia. Näissä tapauksissa uhrit pyrkivät
etsimään syytä itsestään ja heitä yhdisti väkivallan kokemukset lapsuudesta aikuisuuteen elämän eri
alueilla. Venla3 kertoi miettineensä onko yksinkertainen tai tyhmä, kun on joutunut toistuvasti
kiusatuksi. Lopulta hän päätyy kuitenkin perusteluun, että sosiaalisissa ryhmittymissä kaikkein
heikoimpia kiusataan ja niitä, jotka ovat jollakin tavalla uhkana muille. Samanaikaisesti
huomaamattomat, mutta eivät kuitenkaan ”hissukat”, saavat olla rauhassa. Hänen tulkinnassaan
naiset ovat keskenään toisille helposti kateellisia kokiessaan uhkaa.

Kaksi haastateltua mainitsee sloganin, että ”se mikä ei tapa, se vahvistaa”. Yleisesti
silti naiset kertoivat, ettei väkivaltakokemuksesta välttämättä pysty koskaan täysin toipumaan.
Lähes kaikki kokivat, että usko ja luottamus toisia ihmisiä ja ihmisten välistä oikeudenmukaisuutta
kohtaan olivat väkivallan seurauksena vaurioituneet. Yksi heistä toi siitä huolimatta esille, että on
oman kokemuksensa ansiosta täsmähenkilö auttamistyöhön.

Viisi naista pohtii haastattelutilanteessa oma-aloitteisesti kuviteltua tilannetta, jossa
olisivat miehiä. Jokainen heistä uskoo, ettei olisi miehenä kokenut samanlaista väkivaltaa.
Muutamien visioissa he olisivat uransa huipulla, jossa korkeasti kouluttautuminen tai sosiaalinen
olemus ja edustava ulkonäkö toisivat mahdollisuuksia alistamisen sijaan. Yhden ajattelu viidestä
eroaa muista. Siinä rankan väkivaltahistorian omaava haastateltu ajattelee, että naiset kokevat
väkivaltaa muodossa tai toisessa jokaisessa elämänsä vaiheessa, läpi koko elämän. Siitä huolimatta,
että hänen mukaansa naiset oppivat pelkäämään miehiä mahdollisesti jo lapsuudessa, väkivallalta
voi pelastaa vain todella hyvä parisuhde ja todella vahva mies. Ajatuskehikko on mielestäni
itsessään ristiriitainen ja siksi myös mielenkiintoinen. Ajatus, että naiset pelkäävät lähtökohtaisesti
miehiä viestii haastatellun naisen mahdollisesta traumatisoitumisesta. Toisaalta taas se, että
väkivallalta voi pelastaa vain mies, heijastelee ehkä patriarkaalista maailmankuvaa sekä sosiaalista
eristäytyneisyyttä. Tässä merkillepantavaa on naisen toteamus, ettei hänellä ole naisystäviä.

3.2 Sukupuolistuneen väkivallan vaikutukset

3.2.1 Terveys
Työssä ja työpaikalla koettu väkivalta rajoittaa, rikkoo ja eliminoi ihmisen hyvinvointia. Se
kuormittaa psyykettä aiheuttaen kahdeksan haastatteluen perusteella jonkin asteisesti univaikeuksia,
mistä se yleensä eteni uupumiseen ja masennukseen. Kolme haastateltua kuvaa jääneensä
työpaikkaväkivallan vuoksi sairaslomalle, kaksi on harkinnut itsemurhaa ja viisi on hakeutunut
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asian vuoksi terapiaan. Venla8 kuvaa saamansa terapiahoidon merkitystä: Enhän mää ois missään
nimessä hengissä enää, jos mää en ois käyny siellä terapiassa.
Kolme haastateltua oli saanut terapiaa yksityiseltä puolelta eikä kaikilla ollut halustaan huolimatta
pääsyä hoitoon:
[...] ei mitään muuta kuin taas lääkitys. En jaksa enää näitä lääkityksiä, mutta ei ne anna terapiaa.
Ei siihen ole rahaa. Se on niin harvinaista kun joku saa terapiaa ja yksityispuolelle minulla ei ole
varaa (Venla4)

Väkivallan uhreilla oli vaikeuksia arvioida väkivallan terveydellisia vaikutuksia. He
eivät osanneet tunnistaa psykosomaattisia oireita väkivaltaan liittyvän pelon, ahdistuksen ja stressin
aiheuttamiksi. Kuusi haastateltavista kertoo, että masennus, uupumus, unettomuus ja jatkuva
stressitila aiheuttivat monenlaisia fyysisiä oireita: muistikatkoksia, migreeniä, vatsa-ja selkäkipuja,
paniikkioireita, kohonnut verenpaine, huonot veriarvot, kohdun vuodot, jatkuvat
poskiontelontulehdukset, lihasjännitykset, jännituppitulehdukset, hampaiden yöpurenta ja
sokeritasapainon ongelmat. Kahdessa tapauksessa ahdistus oli niin suurta, että haastateltavat
kertoivat tunteneensa halua kuolla.
Mää ihan oikeesti mietin että minkä rekan alle mää ajan, ku mää en jaksa mennä sinne. Eli ihan
semmonen että ois halunnu kuolla. Se tunne oli tosi vahva ja ainut se, että alko miettiä, että lapset
ei selviä ilman minua. Mun on pakko pysyä hengissä. (Venla6)

Työpaikkaväkivallan terveydelliset vaikutukset olivat suorassa yhteydessä siihen,
kuinka laaja tuki työyhteisöstä suojaa uhria vai onko työpaikalla yhtään turvallista ihmissuhdetta.
Lisäksi terveydellisten vaikutusten moniulotteisuuteen ja laajuuteen vaikuttavat
väkivaltakokemusten systemaattisuus, kesto ja kumuloitunut väkivaltahistoria. Kaikkein
vakavimmat väkivallan terveydelliset vaikutukset olivat haastateltavilla, jotka kokivat väkivaltaa
lähes koko työyhteisön toimesta sekä niillä kolmella, jotka kokivat sitä työpaikan lisäksi
parisuhteessa. Venla6 ja Venla8 kokivat väkivaltaa lähes koko työyhteisön taholta, kun taas
Venla5:lla oli melkein koko työyhteisön tuki takanaan:
Laitoksen ilmapiiri on sairas. Jos ajattelee, että tän kahdeksan vuoden aikana on diagnosoitu kolme
depressiota, yks on tehnyt itsemurhan ja yhdellä on rintasyöpä. Hän sanoo, että se on tämän
systemaattisen painamisen ja työpaikkakiusaamisen seurausta. (Venla8)
Mulla oli niin mahtavat ne lähityökaverit ja meillä oli vielä vierekkäiset työhuoneet, niin mää tiesin,
että back up:ia sieltä on. Tunne siitä, etten oo yksin ja se, että tämä kiusaaminen kohdistuu mun
työpersoonaan, auttoi sillä lailla, ettei mua hirveesti ahistanu mennä töihin. (Venla5)

Työpaikan menettämiseen liittyvät pelot saattoivat olla moniulotteisia vaikutuksiltaan
ja esimerkiksi lisätä masentumisen riskiä. Maahanmuuttajanaisen tilanne oli vaikea, koska hän koki
painetta maahanmuuttajien huonon työllisyystilanteen vuoksi sopeutua ja selviytyä
työpaikkaväkivallasta. Hän kertoo, ettei sen vuoksi uskaltanut esimerkiksi jäädä sairaslomalle:
En halunnu menettää työpaikkaani kun maahanmuuttajat työllistyvät huonosti. Ja mää halusin
tavallaan näyttää, että olen työntekijä joka on, siis niikö ymmärrät mitä minä tarkoitan? Ei koskaan
sairaslomalla, aina valmis menemään minne vaan ja milloin vaan ja millä vaan, vaikka
kävelemällä. (Venla4)

Laadulliset muuttujat:
ahdistus, univaikeudet, masennus, psykoterapiahoidot, sairaslomat, tukiverkosto,
kumuloitunut väkivalta

3.2.2 Suhteet ja sosiaalinen elämä
Työpaikkaväkivalta toteutuu työyhteisön sosiaalisissa suhteissa. Työpaikkakiusaaja oli kolmen
naisen kohdalla oma esimies ja kahdessa tapauksessa kiusaajana toimi pieni ryhmittymä. Kolmen
haastatellun työpaikkakiusaamiseen osallistui lähes koko työyhteisö, joissa työpaikan kulttuuri oli
muotoutunut sisäänrakennettujen käytänteiden ja tapojen syrjiväksi.
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Alussahan se oli ihan konkreettista. Jos menin johonki kahvipöytää, niin sieltä nousi ihmiset pois,
eikä se koskenu vain minua vaan myös niitä, jotka uskaltivat olla mun kanssa tekemisissä.
(Venla8,54)

Työpaikkaväkivallan välttäminen edellyttää alistumista työyhteisön hierarkiaan, jossa
uhrien puolustaminen ja auttaminen ei ole mahdollista ilman, että tippuu itsekin hierarkian
alaosastoon. Haastatteluiden perusteella sosiaalisten suhteiden katkeaminen työyhteisössä on
merkityksellistä:
Sillä on todella iso sosiaalinen merkitys, koska se sosiaalinen piiri on siinä työyhteisössä. Sehän on
aivan todella, aivan äärimmäisen tärkeä ihmisen hyvinvoinnille kaikenkaikkiaanki.

Työpaikkaväkivalta vaikuttaa käsitykseen itsestä sosiaalisena yksilönä. Kuudessa
tapauksessa työpaikalla koettu väkivalta vaikutti siihen, että epäluottamus ja epäluulo alkoivat
hallita sosiaalisia tilanteita, minkä seurauksena haastateltavat kertovat eristäytyneensä sosiaalisesti.
Naiset kertovat eristäytyneensä osittain ikään kuin vapaaehtoisesti keinona selviytyä, vaikka se ei
ollut sitä, mitä itselle halusi.
Semmonen epäluottamus kaikkia, niitäkin työntekijöitä kohtaan, jotka eivät osallistuneet siihen
nälvimiseen ja henkiseen väkivaltaan. Tuntui, että ne ovat toisten kans samaa mieltä, mutta eivät
kehtaa vain sanoa sitä. (Venla6)

Sosiaaliset suhteet ovat keino selviytyä ja pysyä elämässä kiinni. Kahdella
kahdeksasta haastatellusta ei ollut ketään kenelle he puhuivat tilanteessa väkivaltakokemuksestaan.
He joutuivat jäämään sairaslomalle ja syrjään työelämästä. Näissä tapauksissa kuormittavuutta toi
myös parisuhteessa koettu väkivalta. Kuudella oli joku ihminen, kenelle he pystyivät purkamaan
väkivallan tuottamia ahdistusta ja järkytystä ja kaksi heistä purki ahdistustaan ainoastaan omalle
terapeutille.

Työpaikkaväkivalta voi olla sosiaalista eristämistä, jota voidaan ylläpitää sosiaalisten
ketjujen kautta. Tällöin uhrin tila ja mahdollisuudet tehdä työtä hankaloituvat. Sosiaalinen
eristäminen vaikeuttaa urakehitystä ja karsii työhön liittyviä toimintaulottuvuuksia. Venla8 kuvaa
häkkiä, josta hänellä ei sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla mustamaalattuna ole
ulospääsyä: Ykskin prosessi kesti neljä vuotta, kun mää hain virkaa, että mut saatiin sivuutettua
siitä.

Työpaikkaväkivallassa sosiaalisiin suhteisiin liittyy nöyryytyksen ohella usein pelko.
Väkivallan pelko voi muuttaa yksilön persoonallisuutta: [...] Mää en oo niin avoin enää. (Venla2)
Pelko liittyy väkivallan potentiaaliin, väkivallasta kertomiseen sekä siihen, miten selviytyy
sosiaalisista tilanteista työpaikalla. Uhrit eivät uskalla useinkaan kertoa kokemastaan työpaikan
menettämisen pelossa, kuten Venla4 perustelee asiasta puhumattomuuttaan:
Pelkäsin enkä halunnut menettää työpaikkaani. Maine, ja se, että työantaja oli niin väkivaltainen
vaikutti, etten uskaltanut. Se oli tosi kauheeta.
Väkivaltaan puuttumiseen liittyy pelko joutua itsekin kiusatuksi ja syrjityksi. Seitsemän
haastateltavaa tulkitsi, ettei kiusaamiseen ollut muilla työntekijöillä mahdollista puuttua työpaikan
menettämisen pelossa.
Ei ne tavallaan kääntyny mua vastaan. Ne pelkäs sitä. [...] ..ne ei tehny mitään. ne ois voinu tehdä
muttaku niillä olise oma työpaikka vaarassa. siinä oli tavallaan kaikkien kädet sidotut. (Venla3)

Työpaikkaväkivalta vaikutti arkielämässä ja ihmissuhteissa. Esimerkiksi Venla 5
kuvaa, että parisuhde parani uuden työpaikan ansiosta ja lähes kaikki äidit kokivat, että
työpaikkaväkivalta heikensi kapasiteettia hoitaa omia lapsia.
Silloin kun mää sain hänet, kävin niitä viimeisiä sen intensiivisen kahden vuoden terapiakäyntejä.
Mun oli hyvin vaikea oikeastaan hoitaa lasta, kun mulla oli ihan todella tunnekatko siinä alussa. Eli
mulla ei ollut tunnesidettä lapseen vasta kun hän oli jonku muutaman kuukauden. (Venla2)
Erityisen monimutkaiseksi tunteiden kannalta muodostuu kotona ja työpaikalla koetun väkivallan
yhtälö, jossa väkivallan kokijoilla ei ollut turvallista foorumia purkaa tunnetilojaan.
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Tunnepurkaukset kohdistuivat hoidettaviin lapsiin. Venla 4 kertookin, että työpaikkaväkivalta
vaikutti aivan valtavasti lasten kanssa olemiseen:
Aivan valtavasti! Ajattele missä kunnossa minä olen aina tullut kotiin. Tarvitsin heti rauhoittavia
lääkkeitä, että pystyn toimimaan.

Laadulliset muuttujat:
eristäytyminen, työpaikan sosiaaliset suhteet ja valtarakennelma, luottoihmiset/tukiverkosto,
puhuminen/puhumattomuus, toimintaulottuvuudet, vanhemmuuden kokemus

3.2.3 Talous
Työpaikkaväkivalta vaikuttaa suoraan tai välillisesti uhrin taloudelliseen tilanteeseen.
Haastatteluiden perusteella psykoterapiahoidot, sairaslomat ja osa-aikainen työ muodostavat suuren
osan väkivallasta koituvista kustannuksista. Yhtä lukuunottamatta kaikki haastateltavat olivat
joutuneet käymään terapiahoidossa tai jäämään sairaslomalle jossakin vaiheessa
väkivaltahistoriaansa. Kahdella kahdeksasta haastateltavasta väkivallasta aiheutuva sairasloma
tarkoitti sitä, että joutui sen seurauksena lopullisesti jäämään pois työstä. Yksi haastateltava jäi
väkivallan vuoksi osa-aikaiseksi työntekijäksi. Opiskeluympäristössään väkivaltaa kokeneelle
aiheutui taloudellisia sanktioita siten, että väkivalta on ollut esteenä opiskeluiden päättämiselle.

Väkivallan kokijan taloudellinen tilanne on yhteydessä väkivallasta selviytymiseen.
Työn ja työpaikan jättäminen ei ole yksinkertaista. Usein tilalle ei ole mahdollista saada vastaavaa
työtä ja seurauksena on tulo- ja elintason laskeminen. Väkivallasta selvityminen voi olla
taloudellisesti suuri investointi, kuten Venla8 kuvaa terapiasta koituneita kustannuksia:
Pari mersua (Mercedes Benz cars) siihen meni, että hengissä selvis tästä touhusta. Kallista oli.
Lisäksi hän kuvaa kollegansa kautta skaalaa työpaikkaväkivallan mahdollisista taloudellisista
seurauksista:
Hän on ollut ihan työttömänä. Hän menetti talonsa, terveytensä ja sanoi, ettei kenelläkään heidän
suvussa ole ollut rintasyöpää. Hän uskoi sataprosenttisen varmasti, että se on tämän hirveän
kohtelun seurausta. (Venla8, 54)

Talouden nimissä työpaikoilla asetettiin esteitä ja rajoja mm. työn kehittämiselle,
projektien suorittamiselle ja omakohtaiselle kouluttautumiselle. Kahta haastateltua vaadittiin
tekemään työtä, johon liittyviä kustannuksia piti maksaa itse. Yksi haastateltu nainen ei saanut
työstä asianmukaista palkkaa:
Mulla oli suomen huonoin palkka mun alalla vielä 2002.. [...]kun tää mun esimies oli vuoden
virkavapaalla, niin hänen sijaisenaan toiminut yks toinen meidän työntekijä nosti mun palkkaa
aikalailla. Eli esimies ei halunnut nostaa ja hän oli esittänyt miniminostorajaa mulle, mutta sitten
tämä sijainen nosti sen kolminkertaisena. (Venla2)

Maahanmuuttajahaastateltava ei saanut työstä palkkaa lainkaan, vaikka työnantaja
lupasi alkaa maksaa virallista palkkaa perehdyttämisjakson jälkeen. Palkattomuus ja sitä seurannut
varattomuus edesauttoivat väkivallan ohessa masennuksen kehittymistä. Työn ja taloudellisten
syiden kautta syrjäytyminen vaikutti masennukseen entisestään.

Ne, jotka olivat sairasloman ja väkivallan vuoksi joutuneet jäämään lopullisesti pois
työstään, olivat taloudellisesti riippuvaisia lähi-ihmisistään. Toinen heistä oli joutunut muuttamaan
takaisin väkivaltaisen kumppaninsa luokse ja toinen oli taloudellisten syiden vuoksi riippuvainen
väkivaltaisesta puolisostaan eikä voinut sen vuoksi ajatellakaan erilleen muuttamista.

Laadulliset muuttujat:
palkkatulot, taloudellinen itsemäärääminen/riippuvuus, sairaslomat, virkavapaa, lyhennetty
työaika, työn resurssit, syrjäytyminen, yksinhuoltajuus
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3.2.4 Asuminen
Työ ja työstä saatava palkka mahdollistavat asumisen, ja asuminen saattaa vaatia työsuhteessa
olemisen. Yleisesti ottaen koti mielletään turvapaikaksi ja suojaksi väkivaltaa sisältävää työpaikkaa
vastaan. Sitä koti oli kuitenkin vain kahdessa kahdeksasta tapauksesta ja silloinkin työpaikalla ja
opiskeluympäristössä koettu väkivalta tuli osaltaan vaikuttamaan toimimiseen ja olemiseen kotona.
Kolme haastateltua koki väkivaltaa myös kotona, yksi kertoi työpaikkaväkivallan kohdistuvan myös
kotiin ja kaksi haastateltua kulki kahden paikkakunnan väliä, joista toinen ei väkivallan vuoksi
halunnut sijoittaa työpaikkakunnan asuntoon. Koti ja asuminen ovat haastatteluiden perusteella
merkittävästi hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Työpaikkaväkivallan taloudellisten seurausten vuoksi kaksi haastateltua naista
joutuivat alistumaan taloudellisessa riippuvuussuhteessa yhteisasumiseen väkivaltaisen miehen
kanssa. Kummassakin tapauksissa yhteisasuminen altisti psyykkiselle, fyysiselle ja seksuaaliselle
väkivallalle ja oli merkittävä terveydellinen riski. Työpaikalla koettu väkivalta vaikutti myös
kolmannen kohdalla siihen, ettei ollut mahdollisuutta haluamaansa asumiseen. Hän kertoi, että
asunnossa ahdisti ja oli yksinäistä. Työn perässä muuttanut Venla3 puolestaan koki, ettei hänelle
jäänyt sosiaalisista syistä enää vaihtoehdoksi muuttaa takaisin:
Mä niin monta kertaa mietin jätänkö kaiken ja lähden, mutta mää en voi, ku mä lähdin selkä
suorana tänne, niin mä en voi mennä pää kainalossa. Isä ja äiti sais sanoa että ”no niin, mitäs me
sanottiin!” Se oli just tämmöstä. En, en voinu lähteä. Mä päätin taistella.

Asumiskysymykset vaikuttivat taloudellisen ulottuvuuden kautta työpaikkaväkivallan
sietämiseen. Väkivaltaisesta parisuhteesta eroon päässeen Venla3:n piti tehdä vaikeassa
taloudellisessa tilanteessa kahta työtä selvitäkseen yksinhuoltajuuteen, asumiseen ja elämiseen
liittyvistä kustannuksista. Samalla hän alistui työpaikkaväkivallalle, minkä seurauksena esimerkiksi
omaan asuntoon pääseminen saattoi estyä:
Se kävi minuun käsiksi siellä ja lukitsi mut sinne. Kerran kun mun ois pitäny päästä kotiin, se laski
kassan, lukitsi minut sinne takahuoneeseen, pani avaimet piiloon ja oven lukkoon enkä mää päässy
sieltä pois ennen kuin puoli viideltä aamulla.

Väkivaltaan liittyvä pelottelu ja uhkaaminen saattaa tapahtua työpaikan ulkopuolella
ja olla pahimmillaan suoraan kotiin kohdistuvaa. Kodin kautta pelottelu horjuttaa olennaisesti
turvallisuuden tunnetta. Vain Venla7:n tapauksessa työpaikkaväkivalta kohdistui suoraan asumiseen
ja kotiin. Hän oli joutunut hankkimaan tämän vuoksi kotiinsa turvalukon, mutta epäilee, että hänen
avaimestaan on teetetty toinen versio:
Sitten tää ihan uskomaton asia, jota nyt ilmeisesti terveydenhuollon asiantuntijat eivät pysty
uskomaan todeksi millään, mutta mun kodissani on tapahtunut erinäisiä asioita, joista hulluinta on
se, että sekä poika että minä olemme molemmat saaneet kukkaruukun päähämme kotiovella.
Venla7 harkitsi edelleen lukkojen vaihtamista ja videovalvontaa. Sen lisäksi, että kukkaruukun
tippuminen leveältä hyllyltä oven yläpuolella tuntuu mahdottomalta, Venla7 kertoo, että hänen
autoaan on käsitelty sisältäpäin ja sen on todennut myös autokorjaamo.

Laadulliset muuttujat:
varallisuus, asumismuoto, kotirauha, muuttaminen/mahdollisuus muuttaa

3.2.5 Työelämä
Työpaikkaväkivalta tuo työelämään monensuuntaisia jännitteitä, rajoitteita ja kahleita. Vain
kolmessa kahdeksasta haastattelusta kiusaaminen oli selkeä tarina, jossa kiusaajat pysyivät samoina
ja kiusaaminen tapahtui alusta loppuun samassa kontekstissa. Kahdessa tapauksessa
työpaikkaväkivalta sai useampia muotoja, joissa kiusaajien määrä ja tapa vaihtuivat ajankulun
myötä. Kolme haastateltua oli kokenut väkivaltaa kahdessa eri työpaikassa, joissa väkivallan
kokemukset olivat keskenään erilaisia. Kaikissa tapauksissa väkivallalla oli konkreettisia
vaikutuksia työn tekemiseen ja työhön orientoitumiseen. Kaksi joutui jättäytymään väkivallan
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vuoksi työelämästä, kaksi vaihtoi työpaikkaa, yksi vaihtoi väkivallan vuoksi osa-aikaiseksi
työntekijäksi ja loput kaksi, jotka eivät voineet koulutuksensa ja alansa spesifyyden vuoksi saada
muualta vastaavaa työtä, alkoivat painottua ja keskittää työtään eri tavoin. He joutuivat luopumaan
haaveistaan tehdä juuri haluamaansa työtä. Toinen heistä oli jäänyt vuorotteluvapaalle etsimään
sopivaa vaihtoehtoista työtä.

Haastatteluista erottui kolme keinoa selvitä työn tekemisestä väkivaltaisella
työpaikalla: sosiaalinen eristäytyminen, yksittäinen tukeva ihmissuhde/ laajempi tukiverkosto sekä
työn itsenäisyys. Osittain näitä kolmea selvitymiskeinoa käytettiin rinnakkain. Kummallakaan
haastatellulla, jotka olivat joutuneet väkivallan vuoksi jäämään pitkälle sairaslomalle ja sivuun
työelämästä, ei ollut käytettävissä selkeästi mitään näistä kolmesta keinosta. Vain kahdella
haastatellulla löytyi energiaa jonkin asteiseen vastarintaan väkivaltahistorian alkuvaiheessa, mutta
toisella heistä se oli jo hiipunut olemattomiin. Väkivaltaa ilmentävällä työpaikalla työskentelystä
voi pitemmän päälle selviytyä vain ns. turvasuunnitelman avulla. Yleensä suunnitelmaan sisältyi
alan tai paikkakunnan vaihto. Niillä kolmella haastatellulla naisella, joilla ei ollut mahdollista saada
oman alan töitä muualta, vaihtoehtoja olivat osa-aikainen työ, oman toiminimen perustaminen ja
orientoituminen opettamisesta tutkimiseen.

Kaksi haastateltua on kokenut työpaikallaan seksuaalista häirintää. Häirintä on ollut
sekä verbaalista että fyysistä. Seksuaalinen väkivalta on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti kykyyn
tehdä työtä. Opiskeluympäristössä toiminut haastaltu kokee, että menetti kyvyn työskennellä
toiminnallisessa oppiaineessa. Sen seurauksena tekemättömät käsityöt ovat ahdistaneet vuosia ja
aiheuttaneet pelkoa siitä, ettei saa niitä tehdyksi. Pelkoon liittyy myös se, ettei hän ole sosiaalisen
vetäytymisen jälkeen saanut apua pyynnöistään huolimatta.

Väkivallan potentiaali ja väkivallan tekijän läsnäolo aiheuttivat kuudessa
haastateltavassa selkeää ja voimakasta pelkoa. Pelko vaikutti lamaannuttavasti työn tekemiseen.
Tyypillisimmillään haastatteluaineistossa ilmenevä työpaikkaväkivalta oli mustamaalaamista,
vähättelyä, uhkaamista, pilkkaamista, huutamista, pompottelua, julkista nöyryyttämistä ja työn
rajoittamista ja estämistä. Työn rajoittamiseen liittyi työtilojen ja työvälineiden puutteellisuus,
resurssien käytön estäminen, ideoiden varastaminen ja väärinkäyttö sekä itsenäisen työn
kieltäminen.

Mustamaalaaminen toimi esteiden rakentajana työn tekemiselle ja työuralle. Pahim-
millaan se oli laajaa ja seurauksiltaan kauaskantoinen tapa estää etenemistä ja toimimista alalla.
Ihmiset, jotka uskalsivat olla mun kanssa tekemisissä, saivat vähitellen kenkää. Ne, jotka halusivat
pitää kiinni siitä työpaikastaan, halus liittoutua hänen kanssaan ja yrittää miellyttää häntä ja
ruveta juonimaan hänen mukanaan niitä touhuja. Ja kaikki, jotka uskalsivat ottaa vähänkään
asiallisesti kantaa minun puolesta tai edes uskalsivat mun kanssa keskustella, joutuivat lähteen
pois. Ei siellä ole yhtään ihmistä enää, joka uskaltaa suutaan avata minun kanssa. (Venla8, 54)

Kaikissa muodoissaan työpaikkaväkivaltaan liittyi se, ettei uhrilla ollut ns. ”ääntä”
eikä hän kokenut tulleensa kuulluksi. Alistamiseen liittyi se, ettei itseään koskevissa päätöksissä
ollut sananvaltaa ja joutui niin sanottujen kurinpidollisten toimenpiteiden kohteeksi, jota mm. Venla
6 kertoo kokeneensa. Vuorotteluvapaalta palattuaan, hän kuuli olevansa omassa työssään koeajalla,
minkä tarkoituksena on kontrolloida unohtaako hän menneet väkivaltatapahtumat ja onko ottamatta
niitä enää esille. Vaihtoehdoksi hänelle jätettiin ainoastaan sopeutua esimiehen osoittamaan ja
vaatimaan rooliin hänen itsensä rakentamassa työssään.

Kaikki haastateltavat kuvasivat työpaikkaväkivallan rajoittavan työtään suoraan tai
välillisesti. Kaikki kokivat, että väkivallan tekijän tarkoitus oli häpäistä julkisesti. Jokaisen
haastatellun käyttäytyminen muuttui ainakin osittain väkivallan johdosta ja viisi kertoi ylittäneensä
itsensä ja kykynsä pyrkiessään väkivallan tekijää miellyttävään työskentelyyn. Kaikilla viidellä
lopputuloksena oli jonkin asteinen masennus ja työkyvyn konkreettinen heikentyminen.
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Laadulliset muuttujat:
työkyky, asenne työtä kohtaan, työn vaihtaminen, poissaolot, osa-aikaisuus, urakehitys,
tulevaisuuden työsuunnitelmat, vaikuttamismahdollisuudet, seksuaalinen häirintä,
vastarinnan mahdollisuus

3.2.6 Oikeusprosessi
Oikeusprosessin aktivoiminen työpaikkaväkivallan seurauksena on vaikeaa ja se vaatisi
konkreettista näyttöä väkivallasta. Tutkimusaineiston perusteella työpaikkaväkivalta on hitaasti ja
vaikeasti hahmottuva ongelma, josta näytön saaminen on hankalaa. On syytä korostaa, ettei kukaan
haastattelemistani naisista ei ole nostanut oikeusjuttua eikä ole tehnyt rikosilmoitusta työpaikka-
väkivaltaan liittyen. Yhtä lukuunottamatta jokainen heistä on kuitenkin pohtinut mahdollisuuksiaan
toimia muodollisesti itsensä hyväksi ja jokaisella heistä on perustelu valinnalleen.

Oikeusprosessin käynnistymiseen liittyy taloudelliseen, terveydelliseen
ja sosiaaliseen ulottuvuuteen, jonka perusteella se koetaan vaikeaksi. Oikeusprosessiin liittyy
monenlaisia pelkoja: pelko oikeusprosessin häviämisestä, pelko hylätyksi tulemisesta, pelko työn ja
uran menettämisestä ja yleensäkin pelko siitä, ettei väkivalta lopu. Oikeusjutun häviämiseen liittyy
pelko siitä, että itse tuomitaan syylliseksi asiaan ja väkivalta ikään kuin legitimoituu. Pelko vaikutti
neljän haastateltun kohdalla siten, etteivät he voineet edes ajatella oikeustapausta. Kaikissa
haastatteluissa pelkoon liittyi työyhteisön sosiaalinen ulottuvuus ja se, ettei kukaan uskalla todistaa
työpaikkakiusatun puolesta:
[...] kukaan ei uskalla, kun ne pelkää omaa selkänahkaansa. Eihän meilläkään kukaan todellakaan
uskaltanut. Kaikki nämä ihmiset, jotka uskalti mun kans olla tekemisissä, niin sai kenkää.[...]
vakinnainen lehtorikin esimerkiks savustettiin, niin huonoksi tehtiin se olo siellä, ettei se pystynyt
oleen siellä. (Venla8,54)

Ensimmäinen askel työpaikkaväkivallan muodollisessa käsittelyssä on yhteydenotto
työsuojeluvaltuutettuun. Kaksi haastateltua on hoitanut asiaa työsuojeluvaltuuten kautta ja toisella
heistä on ammattiliiton tuki puolellaan. Toisaalta palvelualalla työskennellyttä Venla3 kiellettiin
tekemästä asiasta ilmoitusta työsuojeluun, jottei työnantajan sopimus palvelun ostajan kanssa
irtisanoutuisi. Näin ollen Venla3 sieti ja kesti väkivaltaa. Yhdellä naisista on asianajaja, joka
selvittää pitkää ja monisyistä tapahtumaketjua. Haastateltu kokee oikeusprosessin käynnistämisen
kuitenkin hyödyttömäksi, koska työnantaja on yhteiskunnallisesti näkyvä ja merkittävä instituutio.

Väkivallan terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset voivat myös olla esteenä
oikeusprosessille. Uhrit eivät pitäneet oikeusjutun voittamista työnantajaa vastaan mahdollisena.
Huonontunut itsetunto ja heikentynyt terveydentila lisäävät riskiä epäillä oikeusprosessin
mahdollisuutta ja perusteltavuutta. Kaltoinkohtelu saa toistojen kautta luuleaan, että väkivallan
tekijä pystyy valehtelemaan ja käyttämään valtaansa kaikkien muiden osapuolten yli. Eräs
haastateltavista kertoo olevansa väkivallan vuoksi niin uupunut, ettei jaksa tehdä asialle mitään.
Hänelle riittää, että saa elää nyt rauhassa, vaikka tietääkin, että olisi yhteiskunnallisesti vastuussa
ilmoittamaan asiasta.

Laadulliset muuttujat:
väkivallan näyttö, varallisuus, henkisen terveyden tila, sosiaaliset suhteet, toistot
väkivaltakokemuksessa

4 Tiivistelmä palauteryhmien näkökulmista
Palauteryhmät olivat keskenään hyvin erilaisia, minkä vuoksi niiden keskinäinen vertailtavuus on
mahdotonta. Palauteryhmistä väkivallan vaikutuksista tuli esille ulottuvuuksia, joita ei voida
kategorioida edellisten lukujen mukaisesti kuuteen tarkasteludimensioon. Luon tähän lukuun
erilaisen rakenteen, jossa raportoin palauteryhmissä tuotetut uudet tai poikkeavat näkökulmat
väkivallan vaikutuksista. Esittelen kunkin palauteryhmän keskustelua erikseen siten, että keskityn
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vain niihin näkökulmiin, joita aineisto tai analyysini ei ole aiemmin kyennyt nostamaan esille. Tällä
rakenteella pyrin korostamaan indikaattoreiden kehittämisen näkökulmasta mielenkiintoista, mikä
muuten jäisi raportoinnin ulkopuolelle. Kaikissa palauteryhmissä tuli esille pääosa väkivallan
vaikutuksista, jotka olen aineistoanalyysissani tuonut jo esille.

4.1 Palauteryhmä 1
Palauteryhmä1 koostui koulukontekstissa väkivaltaa tutkivista. He näkivät väkivaltaan puuttumisen
ja väkivaltatietoisuuden olennaisina väkivallasta selviytymiselle. Uhrin väkivaltatietoisuus ja
väkivallan selitysmallit muuttuvat prosessin kuluessa. Tietoisuuteen vaikuttaa ikä, jolla on merkitys
yksilön yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja uskonnollisiin arvoihin ja arvostuksiin ja sitä kautta
väkivaltaan suhtautumiseen sekä ylipäätään mahdollisuuteen hakea apua (seniorivaiheessa on
esimerkiksi vaikeaa saada enää uutta työtä).

Työpaikalla tapahtuvan väkivallan tunnistamisen ja nimeämisen haasteeksi
palauteryhmä1 näkee sen hyvin hienovaraisen muodon. Väkivalta voi tulla ilmi hyvin hienosyisesti
eleiden, poissulkemisen ja muodollisen kohtelun kautta. Hienovaraisen kiusaamisen ongelmana on
avun saaminen, koska sitä on vaikea ottaa esille ja todistaa. Yleensäkin työpaikkaväkivallan
puheeksi ottaminen on ryhmän mukaan vaikeaa. Palauteryhmä1 pohti traumatisoitumisen
merkitystä väkivallan tulkinnoille. Monisyinen traumatisoituminen voi johtaa negatiiviseen
ajatteluun, jossa osittain kuvittelee traumojensa pohjalta itselle tapahtuvia asioita ja tapahtumia. Se
voi käytännössä ilmetä neuroottisuutena ja epäilyinä siitä, että toiset ihmiset ovat kääntyneet itseä
vastaan.

Palauteryhmä1 reagoi siihen, ettei suurin osa haastatelluista ollut nostanut oikeusjuttua
väkivallan tekijää kohtaan. Heidän mielestään oikeusjutun nostamatta jättämiseen voi pelon ja
toimintakyvyn heikentymisen mukana vaikuttaa Miranda Frickerin (2007) käsitys
epäoikeudenmukaisuudesta ja siihen liitettävästä episteemisestä ennakkoluulosta, jolloin tieto
arvotetaan sen esittäjän perusteella. Jos tietoa esittää musta nainen, häntä kohtaan koetut
ennakkoluulot arvottavat hänen esittämäänsä tietoa eri tavalla, kuin jos tietoa esittäisi valkoihoinen
ja keskiluokkainen mies. Miranda Fricker puhuu myös epäoikeudenmukaisuudesta käsitteellä
”testimonial injustice”, mikä vaikuttaa lähtökohtaisesti naisten mahdollisuuteen toimia itsensä
hyväksi, koska olemassa oleva tieto ja käsitteet ovat puutteellisia.

Turvallisuus on tarve ja inhimillinen peruspyrkimys, joka ilmenee ihmisessä
suojautumisen ja puolustautumisen tarpeina ulkoisia vaaroja ja uhkia kohtaan, jatkuvuuden ja
järjestyksen tarpeena, sekä pyrkimyksenä sisäiseen tasapainoon. Turvattomuus on tällöin sitä, ettei
turvallisuus toteudu ja erilaiset uhkat estävät jatkuvuuden kokemuksen. Yksilötasolla turvattomuus
ilmenee pelkoina, psykosomaattisina oireina ja huolestuneisuutena.

Turvallisuus arvona merkitsee varmuutta, vaarattomuutta, luotettavuutta eli
ennustettavuutta, levollisuutta ja sisäistä tasapainoa. Turvattomuus liittyy läheisesti
elämänhallintaan (coping), joka linkittyy ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja on kykyä kohdata
vaikeita tai uusia tilanteita. Turvattomuutta aiheuttavana tekijänä väkivallalla on vaikutus elämän-
hallintaan. Yleisen turvallisuustutkimuksen mukaan elämänhallintakeinoja voivat olla ongelman
ymmärtämiseen tähtäävä strategia (esim.väkivallan selittäminen, vähättely ja itsensä
syyllistäminen), stressin käsittelyyn tähtäävä strategia (esim.tunteiden ja halujen ns. jäätyminen
väkivallan tekijää kohtaan ja mielen jakautuminen) tai toimintaan suuntautuminen ongelman
ratkaisemiseksi ja stressin poistamiseksi. Turvautuminen toisiin ihmisiin on myös yksi
elämänhallintakeino. Se voi masentuneisuuden ohella selittää väkivallan kokijan riippuvuutta.
Turvattomuuden kokeminen heijastaa koetun väkivallan vaikutusten laatua sekä kykyä hallita
elämää.

Palauteryhmä1 pohti väkivallan uhrin kykyä tuntea vihaa ja aggressiota. Viha on
tunteena normaali reaktio väkivallan kokemuksessa. Vain kaksi aineiston naisista toi esille
kokemansa vihan tunteen. Kummatkin naiset puhuivat vihan tuntemisesta yhteydessä, jossa he



23

kuvaavat toivottomuutta ja turhautumista väkivaltaan. Aineiston perusteella voisi ajaltella, että
vaarallisen väkivallan seurauksena tunteminen ja aggression kokeminen osana itsensä hyväksi
toimimista olivat osalla kohderyhmässä tukahtuneet. Muut haastatellut naiset eivät puhuneet
vihasta, mutta kaikki puhuivat katkeruudesta. Indikaattoreiden näkökulmasta kyky tuntea onkin yksi
mielenkiintoinen ulottuvuus väkivallan vaikutuksia tarkasteltaessa.

Laadulliset muuttujat:
turvallisuus/turvattomuus, ikä, hienovarainen väkivalta, kyky tuntea, traumatisoituminen,
neuroottisuus, elämänhallinta, kuka/milloin nostaa oikeusjutun

4.2 Palauteryhmä2
Palauteryhmä2 koostui Naisten Linjan päivystäjistä. Naisten Linja on valtakunnallinen

vapaaehtoistyöntekijöiden puhelinlinja, joka tarjoaa tukea ja neuvontaa naisille ja tytöille, jotka
kokevat väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivalta on ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen identiteettiin
puuttumista vastoin tahtoa, mikä aiheuttaa pelkoa ja turvattomuutta. Ryhmässä pohditaan, ovatko
turvakotipalvelut vain ensiapua, koska väkivallattomuuteen pyrkimisessä väkivallan tekijän
auttaminen olisi tärkeää. Aineistoraportissa ei tule esille väkivallan aiheuttamat lasten huostaanotot,
joten se on niiltä osin puutteellinen. Huostaanotot vaikuttavat naisiin ja ovat kalliita prosesseja
yhteiskunnalle. Lähestymiskieltokaan ei välttämättä käytännössä suojaa uhria, vaan väkivallan
tekijän on mahdollista harjoittaa väkivaltaa vielä lähestymiskiellon jälkeenkin lievin rangaistuksin.

Palauteryhmä2 toteaa, että pelko ja turvattomuus aiheuttavat unettomuutta ja
unihäiriöitä ja ne vaikuttavat uhrin persoonallisuuden muuttumiseen stressin ja loppuun palamisen
kautta. Persoonallisuuden muutos on yhteydessä posttraumaattiseen stressiin. Posttraumaattinen
stressi vaikuttaa elämänhallintaan, itsetuntoon sekä vinoutuneeseen normaalin käsitykseen. Siihen
liittyy oman aktiivisuuden lasku, minkä mukana esimerkiksi työpaikkaväkivallan kokija siirtää
päätösvallan muille.

Väkivallan terveydellisiä vaikutuksia tarkastellessa palauteryhmä2 korvaa kuvaukseni
uhrin jäätymisestä väkivallan tekijää kohtaan dissosiaation käsitteellä. Dissosiaatio syntyy ryhmän
mukaan väkivallan seurauksena ja se tarkoittaa mielen jakautumista. Mielen jakautuminen on
tunteiden ulkoistamista väkivaltatilanteissa, eli väkivallan kokija ei välttämättä tunne tunteita
väkivaltatilanteissa vaan vetää ne erilleen tapahtumasta. Dissosiaatio voi olla sitä, mitä nimitin
jäätymiseksi tai sitten ne voivat olla kaksi toisiinsa limittyvää reaktiota mielen suojautumisessa
väkivaltaa vastaan. Myös dissosiaation näkökulmasta kyky tuntea on mielenkiintoinen ulottuvuus.
Palauteryhmä2 toteaakin, että systemaattisen väkivallan keskellä uhri luovuttaa ikään kuin oman
hyvinvoinnin ja itsenäisyyden ja lamaantuu sekä tunteiltaan että toiminnaltaan.

Uusi näkökulma on myös alkoholin vaikutus perheen sosiaalisiin suhteisiin.
Sosiaalisia suhteita voi määrittää väkivallan tekijän mustasukkaisuus ja se, että päätösvalta perheen
sosiaalisesta toiminnasta on väkivallan tekijällä. Tällöin alkoholi lisää entisestään riskiä eristäytyä
sosiaalisesti. Kumppanin liialliseen alkoholin käyttöön liittyy häpeää ja pelkoa sosiaalisten
suhteiden menettämisestä sekä siitä, että se pilaa sosiaalisia tilanteita.

Palauteryhmä2:n mukaan kulttuuri, uskonto ja ikä vaikuttavat ihmisen käsitykseen
väkivallasta. Parisuhde ja perhe edustavat ihmisen yhteiskunnallista statusta ja elintasoa. Ryhmää
hämmästytti tapaus, jossa nainen kertoi haluttomuudesta luopua omakotitalosta, jonka seurauksena
myös lapset olisivat joutuneet vaihtamaan koulua ja syrjään harrastuksista. Selitys on voinut
rakentua turvaksi peittämään parisuhteesta lähtemisen vaikeutta, jota ei uskalla tehdä.

Työpaikkaväkivaltaa pohtiessa palauteryhmä2 nostaa esille yksittäisten alojen
alistamisen käytännöt. Väkivallan ajatellaan keskittyvän konservatiivisille aloille, joissa se elää
ikään kuin ”perimätiedon” mukana henkilöstön vaihduttuakin. Esimerkiksi hoiva- ja huolenpitoalat
ovat erityisiä väkivallan ilmenemisessä. Leimaaminen ja asenne ihmistä kohtaan vaikuttavat
mielenterveyteen, mutta työterveyshuoltoon meneminen ei kuitenkaan oikeuta hakemaan juridisesti
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apua. Oikeusprosessilla on seurannaisvaikutuksia myöhemmin elämässä muiden työpaikkkojen
saamisessa.
Laadulliset muuttujat:
alkoholi, posttraumaattinen stressi, lamaantuminen, päätösten tekeminen, dissosiaatio, mielen
jakautuminen, käsitys normaalista, unihäiriöt, huostaanotot

4.3 Palauteryhmä3
Palauteryhmä3:n muodostaa kaksi psykologia. Toinen on terveyspsykologi, joka on työskennellyt
työpaikkaväkivallan parissa ja toinen on työterveyskeskuksen psykologi, joka on hoitanut sekä
kotona, että työpaikalla väkivaltaa kokeneita asiakkaita. He näkevät, että mieli sopeutuu väkivaltaan
shokkireaktiolla, mikä ilmenee psykosomaattisina oireina. Väkivalta muokkaa ihmisen minäkuvaa
ja minäkuva on keskeistä väkivallan poisselittämisessä. Väkivallan poisselittäminen tarkoittaa
ihmisen defenssiä selittää itseä henkisesti tai fyysisesti vahingoittava tekijä turvallisuuden tunteen
ylläpitämiseksi. Väkivaltaan liittyy psykologisesta näkökulmasta myös depersonalisaatio, joka on
ulkopuolista sopeutumista tilanteeseen. Depersonalisaatio on itsensä vieraaksi ja ulkopuoliseksi
kokemista sekä itsensä epätodelliseksi tuntemista. Depersonalisaation käsitteellä voi selittää usean
haastateltavan puhe siitä, ettei ollut kykyä käsittää tapahtunutta väkivaltana, vaan näki itsensä
ulkopuoliseksi tilanteissa. Palauteryhmä3:n jäsenet kritisoivat raportia epätäsmällisyydestä
käyttäytymisen muuttumisesta puhuttaessa. Se oli ikään kuin yhdistetty osaksi persoonallisuuden
muuttumista. Käyttäytyminen ja persoonallisuus ovat kaksi kuitenkin eri asiaa, jotka heijastelevat
toisiaan.

Häpeä ja salaaminen vaikuttavat olennaisesti uhrin toimintaan. Työpaikkaväkivallan
kontekstissa on perheväkivaltaan nähden helpompi tavoittaa tukiverkosto, koska
työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet pystyvät vaikuttamaan ja puuttumaan asiaan sen
tapahtumaympäristössä. Kotona tapahtuvassa väkivallassa apu pitää hakea kodin ulkopuolelta ja
neljän seinän sisällä tapahtuvana sen salaaminen on helpompaa ja voi siten kestää pidempään.

Väkivallan kokeminen kotona voi näkyä uhrissa välttelykäyttäytymisenä, väkivaltaa
peittelevänä ”ylirempseänä” käyttäytymisenä, säikkyvänä ja säpsähtelevänä olemuksena tai
aggression purkamisena esimerkiksi työpaikalla. Sosiaalisten suhteiden rajoittaminen voi näkyä
myös työpaikalla siten, ettei kotona väkivaltaa kokeva ota sosiaalisesti näkyvää roolia. Työpaikalla
tapahtuva väkivalta voi toteutua sosiaalisesta asemasta riippumatta monella lailla. Sitä voi olla
esimiehen ja alaisen välillä kummassakin suunnassa tai alaisten kesken. Työpaikkaväkivallan
vaikutuksia tarkasteltaessa olennainen korjaava tekijä on perhesuhteet.

Psykologien keskustelussa nousi esille näkemys, että ahdistuminen vaatii energiaa.
Käytännössä se näkyy siten, ettei ihminen välttämättä ota sairaslomaa, mutta pitemmän lomajakson
jälkeen väkivallan uhri saattaa reagoida ja lähteä hakemaan apua. Parisuhteessa ”lomaa” väkivallan
tapahtumakentästä ei yleensä ole mahdollista saada. Väkivallan uhri hakee tyypillisesti apua
pelkästään itselleen ja pyrkii saamaan muutoksen tilanteeseen muutoin kuin juridisesti. Pelko on
ryhmän mukaan selitys sille, miksi uhri ei käynnistä oikeusprosessia. Sen jälkeen väkivallan uhrilla
ei useinkaan ole paluuta työyhteisöön. Kummassakin väkivaltakategoriassa oikeusjutun nostaneet
uhrit ovat kokeneet todella vaikeaa väkivaltaa. Jos väkivallasta on päässyt eroon, silloin
helpotuksen tuottama uupumus vaikuttaa usein siten, ettei enää jaksa lähteä oikeusprosessiin.
Oikeudenkäyntiin liittyy aina pelkoja ja erityisesti huoltajuuskiistat ovat vaikeita ja rankkoja.

Laadulliset muuttujat:
depersonalisaatio, käytös ja rooli työpaikalla, aggressio, avun hakeminen, minäkuva,
väkivallan poisselittäminen, ahdistuminen & energia, huoltajuuskiistat
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5 Yhteenveto
Tarkastelen tässä kappaleessa tutkimusta ja sen tuloksia viimeisimpiin ja GVEI-projektin kannalta
mielekkäisiin Suomessa julkaistuihin perhe- ja työpaikkaväkivaltaa käsitteleviin
väkivaltatutkimuksiin. Perheessä ja parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa ovat tarkastelleet Marita
Husso (2003), Minna Piispa (2004) ja Tuija Virkki (2007). Tuija Virkin lisäksi työpaikkaväkivaltaa
on käsitellyt Pirkko Sandelin (2006).

Minna Piispa (2004) tarkastelee artikkelissaan Väkivalta ja parisuhde, nuorten naisten
kokeman parisuhdeväkivallan määrittely surveytutukimuksessa parisuhdeväkivaltaan liitettyjä
merkityksiä toimijuuden käsitteen kautta. Toimijuus on Piispan mukaan lähellä subjektiviteetin1

käsitettä, mutta painottuu oman kokemuksen reflektoinniksi. Piispa toteaa, että keskeistä väkivallan
määritelmässä on kokijan subjektiivinen kokemus, loukatuksi tulemisen tunne ja tilanteen
kulttuurinen ja sosiaalinen kontekstuaalisuus. Väkivalta on haastava tutkimusaihe, koska väkivallan
kokemus on hyvin henkilökohtainen ja sensitiivinen asia, johon liittyy häpeää, pelkoa, ahdistusta ja
syyllisyyttä.

Piispan mukaan väkivallan kokemus muuttaa naisen käsitystä itsestä, parisuhteesta ja
väkivallasta. Väkivallan seurauksena naisen suhtautumista väkivaltaan luonnehtii sopeutuminen ja
miehen asettamien vaatimusten sisäistäminen vähitellen. Hänen mukaansa väkivallan kokijan
eristäminen ja eristäytyminen väkivallan vaikutusten seurauksena vahvistavat väkivallan
normalisoitumista. Piispan esittämien normalisoitumisteorioiden (mm. Hydén, Lundgren, Walker)
mukaan väkivallan normalisoitumisen seurauksena naisen todellisuudentaju murtuu ja hän muuttuu
passiiviseksi ja syyttää itseään vaikeuksista. Piispa mainitsee, että Walkerin mukaan naisesta tulee
passiivinen kun hän on luovuttanut ja se kehittyy asteittain. Väkivallasta ei kuitenkaan tule
normaalisti elämään kuuluvaa, vaan avuttomuuden tunne edellyttää tunnetta siitä, mitä on normaali
ja epätietoisuutta siitä, miten muutoksen pitäisi tapahtua. Walker toteaa, ettei nainen tuntisi
avuttomuutta, jos pitäisi tilannetta normaalina.

Marita Husso on tutkinut (2003) väitöskirjassaan Parisuhdeväkivalta, lyötyjen aika ja
tila väkivaltaiseen parisuhteeseen jäämisen selityksiä. Hän erittelee tutkimuksessaan väkivallan
konkreettisesti ruumiilliseksi ja abstraktimmaksi ruumiillistuneeksi väkivallaksi, joka on
ulossulkemista ja torjumista osana yhteiskunnallisia järjestyksiä ylläpitävää ja niiden ylläpitämää
väkivaltaa. Hän tarkastelee parisuhdetta ainutlaatuisena tilana, jossa on lupa koskettaa toisen
ihmisen ruumista ja ylittää oman ja toisen ruumiin rajoja. Husso näkee kotona tapahtuvan
väkivallan uhrit kodittomiksi, koska koti on määritelty yksityiseksi hoivan, rakkauden ja turvan
tilaksi. Kun kodista ei väkivallan seurauksena löydy yhtään soppea, joka tarjoaisi suojaa ja turvaa,
naiset joutuvat luopumaan yksityisen tilan tarpeestaan. Husson mukaan vaimous ja äitiys
merkitsevät monille naisille jatkuvaa kotona reaaliajassa käytettävissä olemista.

Husso näkee avioliiton yhdeksi suhteeseen jäämisen selittäväksi tekijäksi. Hänen
mukaansa avioliitto on edelleen parisuhteen hallitseva muoto ja yleisesti avioliitosta eroaminen
tarkoittaa naisille julkisen lupauksen rikkomista ja institutionaalisessa tehtävässä epäonnistumista.
Husson mukaan väkivaltaisesta kumppanista eroaminen on erityisen haastava pyrkimys.
Eroamiseen liittyvien surutyön ja arkisten käytäntöjen uudelleenjärjestämisen lisäksi väkivallan
tuottamat yksinäisyyden, eristyneisyyden ja hajoamisen kokemukset sekä erotilanteeseen liittyvät
uhat ja riskit. Husson tutkimuksen perusteella lasten huollosta sopiminen hidastaa suhteesta
irrottautumista, mistä tässäkin tutkimusaineistossa oli viitteitä.

Husson tutkimus tukee analyysini näkemyksiä turvallisuudesta ja kyvystä tuntea.
Husso kuvaa, että väkivalta murtaa luottamuksen ihmissuhteisiin, omaan turvallisuuteen ja
jatkuvuuden kokemukseen. Väkivallassa oman ruumiin ja itsen rajat kyseenalaistuvat eivätkä ne ole

1 Piispan määritelmässä subjektiviteetti muotoutuu elettynä maailmansuhteena, merkityksiin kiinnittymisenä ja
kiintymisenä, tilanteissa rakentuvana ja ne ylittävänä jatkuvuutena. Sukupuoli määrittää elämää ja sen kokemisen
tapaa.
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enää suojassa ulkomaailmalta. Husso kuvaa väkivaltaa kokeneiden naisten tunteiden turtumista.
Hän perustelee, että väkivallan seurauksena kyky tuntea murenee ja että tämä vaikuttaa keskeisesti
ihmisen toimijuuteen. Hän tähdentää, että tunteiden tehtävä on fenomenologisesti kytkeä ihminen
maailmaan, esineisiin ja toisiin ihmisiin, joihin suhteessa subjekti rakentuu.

Naisten työssäkäymisellä on kokonaisvaltainen merkitys heidän toimijuudelleen.
Työpaikoilla tapahtuvan väkivallan tunnistamiseksi kaivataan selkeitä toimenpiteitä Euroopan
laajuisesti. Toimenpiteiden kehittäminen sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja
tunnistamiseksi vaatii moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillinen yhteistyö tukee ja tekee
mahdolliseksi väkivallan uhrien selviytymisen byrokraattisilta näyttäytyvistä palvelujärjestelmistä
ja lisäksi se säästää sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti voimavaroja väkivallan vastaisessa
työssä. Työpaikkaväkivaltatietoisuus on Suomessa vasta kehittymässä ja siitä on julkaistu hiljattain
tutkimuksia (mm. Sandelin 2006 & Virkki 2007).

Pirkko Sandelin kuvaa väitöskirjassaan Kertomuksia psyykkisestä väkivallasta
terveydenhuollon työ- ja opiskeluyhteisöissä psyykkistä väkivaltaa terveydenhuollon työntekijöiden
ja opiskelijoiden kokemuksellisten kertomusten kautta. GVEI-tutkimuksen kannalta Tuija Virkin
(2007) artikkeli Gender, Care and Normalization of Violence: Similarities between Occupational
Violence and Intimate Partner Violence in Finland on mielenkiintoinen jo GVEI-projektin kanssa
samansuuntaisen aiheen rajauksen kautta. Artikkeli löytyy raportin liitteenä. Virkki tarkastelee
hoitotyössä ja lähisuhteissa naisten kokemaa väkivaltaa ja naisten kokemuksen ja toiminnan välistä
ristiriitaa siitä näkökulmasta, että naiset toimivat yhteiskunnallisina hoivaajina.

Haastattelututkimuksen tuloksia tarkastellessa on ilmeistä, että naisten mahdollisuus
työhön on välttämätöntä väkivallasta selviytymiselle. Naisten taloudellisen itsemääräämisoikeuden
turvaaminen ja tukeminen tarkoittaa muutoksia monella poliittisella ulottuvuudella. Taloudellinen
itsemääräämisoikeus takaa mahdollisuuden muuttaa pois väkivallan keskeltä, selviytyä lasten
kanssa elämisestä ja toimia juridisesti itsensä hyväksi. Taloudellisen riippumattomuuden
turvaaminen naisille tarkoittaa käytännössä sosiaalipoliittisia toimenpiteitä mm. lasten
päivähoitojärjestelmissä. Näiden kysymysten järjestelemisessä on edelleen haasteetta Euroopan
Unionille. Euroopan Unionin politiikka vaatii toimenpiteitä ja toimintamahdollisuuksia väkivallan
ehkäisemiseksi.

Väkivallan ehkäisemiseksi ja siitä selviytymiseksi ihmiset tarvitsevat tietoa
väkivallasta. Väkivallan vastaisessa työssä mahdollinen naisten voimaantumisen ja valtautumisen
kanava voisi olla kansalliset ja paikalliset naisten tiedostamisryhmät. Niiden kautta naisten
tietoisuus yhteiskunnan patriarkaalisista käytänteistä ja väkivallasta tarkentuisi ja lisääntyisi, mikä
lisäisi myös mahdollisuutta selviytyä väkivallasta. Tiedostamisryhmät olisivat merkityksillisimpiä
yhteiskunnallisesti marginaalissa eläville naisille, kuten maahanmuuttajataustaisille, syrjäytyneille
ja riippuvuussuhteessa eläville naisille. Tiedostamisryhmät olisivat vertaistukea ja auttaisivat
kaikissa naiserityisissä asioissa, kuten sukupuolisensitiivisessä lasten kasvatustyössä
väkivallattoman kulttuurin luomiseksi ja sukupuolisensitiivisten poliittisten toimenpiteiden
kehittämiseksi.

Haluan lopuksi muistuttaa, että tutkimus on minun näköiseni. Gayle Letherbyn (2003,
68) tähdentää, että tutkimuksen tuloksiin vaikuttavat tutkijan ja tutkittavien subjektiviteetit.
Kokemukseni Naisten Linjan paikallisessa puhelinpäivystystyössä ja paikallisen turvakodin
avoimessa ryhmässä ovat konstruoineet tapaani olla ja puhua väkivallan uhrien kanssa ja
vaikuttaneet käsitykseeni väkivallasta ja sen seurauksista. Kokemusmaailmani, historiani ja
identiteettini ovat osaltaan määrittäneet sitä, miten teen havaintoja ja tulkintoja ja miten toimin
vuorovaikutuksessa. Haastateltavien subjektiviteetit ovat puolestaan vaikuttaneet jo siihen, ketkä
GVEI-ilmoituksen nähneistä ottivat minuun yhteyttä. Kohtaamiset naisten kanssa ja heidän
kertomuksensa tulevat vaikuttamaan minussa kokonaisvaltaisesti; hallitustyöhöni kansallisessa
Naisten Linja Suomessa ry:ssä sekä erityisopettajan työhön oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa
olevien lasten ja nuorten parissa. Tunnen kiitollisuutta ja sisaruutta haastattelemiani naisia kohtaan.
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Liite 1

Onko sinua KOHDELTU HUONOSTI KOTONA TAI TYÖPAIKALLA ja oletko sen vuoksi
kokenut ahdistusta? OLETKO HAKENUT SIIHEN APUA?

ETSIMME NAISIA HAASTATELTAVIKSI

Oulun yliopiston Naistutkimus on osallisena Euroopan Unionin rahoittamassa GVEI-projektissa, jossa
tehdään tutkimusta kotona ja työpaikalla tapahtuvan naisiin kohdistuvan väkivallan vaikutuksista.

GVEI -projekti sukupuolistuneen väkivallan vaikutuksia mittaavien indikaattoreiden luomiseksi (Gender
Violence Effects´ Indicators) on alkanut keväällä 2007. Projektin tarkoituksena on luoda sosiaalisia
indikaattoreita eli laadullisia mittareita ja osoittimia perheväkivallan ja työpaikkaväkivallan vaikutusten
mittaamiseksi. Indikaattoreiden tarkoituksena on tukea ja edistää perheen sisällä ja työpaikoilla tapahtuvaan
väkivaltailmiöön liittyvää toimenpiteiden kehittämistä ja niihin liittyvää päätöksentekoa.

GVEI -projektissa väkivallan vaikutuksia tarkastellaan monipuolisesti naisten eri elämänalueilla.
Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla perheväkivaltaa ja työpaikkaväkivaltaa kokeneita naisia.
Haastatteluaineisto analysoidaan ja sovelletaan kvantitatiivisin eli määrällisin ja laskennallisin menetelmin
sosiaalisiksi indikaattoreiksi.

Projektia koordinoi barcelonalainen naisten työllistämisyhdistys SURT, Associació de Dones per la Inserció
Laboral. Muut Oulun yliopiston partnerit projektissa ovat Tarton yliopiston käyttäytymis- ja terveystieteiden
keskuksen Naistutkimuksen yksikkö sekä Calabrian yliopiston Naistutkimus Milly Villa. Kaikki projektin
toimijat ovat työskennelleet Euroopan unionin tasolla väkivaltatyön parissa. Kaksivuotisessa projektissa
luotavat indikaattorit väkivallan vaikutusten mittaamiseksi ovat sovellettavissa koko Eurooppaan. Projektin
tavoitteena on tehdä Euroopan tasolla väkivallan vaikutuksia näkyväksi sekä esittää uusia poliittisia ja
sosiaalisia interventioita tehokkaampaa väkivaltatyötä varten.

HAASTATTELUT
Haastattelut toteutetaan haastattelijan ja haastateltavan kahdenkeskisenä tapaamisena. Haastatteluteemoihin
on mahdollista tutustua etukäteen. Kaikista teemoista ei ole pakko keskustella. Haastattelut ovat
luottamuksellisia ja niissä edetään haastateltavan ehdoilla. Haastateltavan nimeä ei dokumentoida ja
tutkimuksessa huolehditaan, ettei haastateltava ole muutoinkaan tunnistettavissa aineistossa. Tutkimukseen
osallistuminen ei tule kenenkään ulkopuolisen tietoon. Voit ilmoittautua haastateltavaksi osoitteeseen:
elina.luukkonen@oulu.fi tai numeroon: 050 328 7958 /Elina Luukkonen 26.11.2007 mennessä.

LISÄTIETOJA
Elina Luukkonen, Mervi Heikkinen Vappu Sunnari
Haastattelututkimuksesta Projektikoordinaattori Projektin erikoisasiantuntija



Liite 2

Country Name Age Ethnicity Have been
divorced,
separated
formerly
(yes-Y, no-
N)

Current
marital
status

Living
together
with a
partner
(yes-Y, no-
N)

Number
and age of
children

Education
(basic-B,
secondary
-M,
tertiary-H)

Employment
status
(unemployed-UE,
full timer-FT, part
timer-PT, leave-L)

Living in urban or
rural area
(over 100000 inhab-
C; 10001-100000-T;
under 10000-U)

Finland Piia1 29 N married Y 4 (7,5,4,2) H FT C
Finland Piia2 36 Y divorced N 2 (2,3) H FT C
Finland Piia3 37 N divorced N 1 (11) M FT C
Finland Piia4 49 N married Y 3

(19,15,10)
M FT C

Finland Piia5 24 N single N 0 H student C
Finland Piia6 54 Y cohabiting Y 2 (32,35) M L U
Finland Piia7 42 Y cohabiting Y 3 (17,14,9) M FT C
Russian Piia8 40 Y divorced Y & N 2 (20,11) H L C
Finland Venla1 27 N married Y 1 (4) H student C
Finland Venla2 43 N married Y 1 (9) H FT C
Finland Venla3 54 Y cohabiting Y 2 (32,35) M L U
Russian Venla4 40 Y divorced Y & N 2 (20,11) H L C
Finland Venla5 44 y cohabiting Y 0 H FT C
Finland Venla6 42 Y cohabiting Y 3 (17,14,9) M FT C




