
Väkivallasta toipuminen on monivaiheinen prosessi 

 

Väkivalta lähisuhteissa horjuttaa perusturvallisuuden kokemusta ja luottamusta ihmisiin. Sen kokeminen ja 

todistaminen jättää ihmiseen syvät jäljet, jotka aiheuttavat arjessa erilaisia haasteita. Erityisen pitkäkestoisia 

seurauksia syntyy lapsuudessa koetusta väkivallasta. Duodecim julkaisi uutisen viime joulukuussa 

tutkimuksesta, jonka mukaan lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu lisää merkittävästi psykoosiin sairastumisen 

riskiä ja arvioi, että aineiston psykoosipotilaista merkittävä osa ei olisi sairastunut ilman traumaattisia 

lapsuusajan kokemuksia, kuten fyysistä tai seksuaaliväkivaltaa, kiusaamista ja emotionaalista laiminlyöntiä. 

Tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet haitallisten lapsuusajan kokemukset yhteyden somaattiseen ja psyykkiseen 

sairastumiseen on useita, tunnetuin näistä on mittavan aineiston pohjalta tehty Adverse Childhood 

Experiences study (n 17 400) vuodelta 1997.  

Tänä syksynä julkaistun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskysely raportin pohjalta kävi 

ilmi, että tytöt kokevat poikia yleisemmin seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä henkistä tai fyysistä 

väkivaltaa perheissä. Pojilla on tyttöjä enemmän fyysisen uhan kokemuksia, jotka olivat yleisimpiä 

perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisilla, joista 17 prosenttia kertoi näistä kokemuksista. Perusopetuksen 4. ja 

5. luokkalaisista 12 prosenttia ilmoitti kokeneensa fyysistä uhkaa vähintään kerran viimeksi kuluneen vuoden 

aikana. Kouluterveyskysely teetetään kahden vuoden välein ja tämän vuoden kyselyyn vastasi yhteensä yli 260 

000 perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaista, 8. ja 9. luokkalaista ja lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 

2. vuotta opiskelevaa nuorta. 

 

Selviytyminen ja joustavuus 

Ensi- ja turvakotien liitto juhlii tänä vuonna 40 -vuotista väkivaltatyön taivaltaan. Alusta asti työtä on tehty niin 

väkivallan kokijoiden, kuin sen tekijöiden kanssa. Yhteistä ryhmille on väkivallan traumatisoivat vaikutukset. 

Suurin osa väkivallan tekijöistä on kokenut lapsuudessaan väkivaltaa. Väkivalta synnyttää väkivaltaa, jos ei 

muihin kohdistuvaa, niin usein itseen kääntyvää kaltoinkohtelua. Väkivallasta syntyvä hoitamaton trauma 

kasvattaa itsetuhoisen käyttäytymisen riskiä, kuten päihteiden käyttöä ja itsensä vahingoittamista. 

Väkivallasta selviytyminen tarkoittaa pelkistettynä väkivallasta hengissä selviytymistä. Väkivallasta toipumisella 

tarkoitetaan yksilön hyvinvoinnin asteittaista lisääntymistä; luottamuksen, toivon, hyvän olon ja turvan 

kokemuksen löytymistä ja vahvistumista. Toipuminen edellyttää väkivallasta syntyneen trauman tunnistamista 

ja hoitamista. Toipumisen tueksi tarvitaan useita eri toimijoita, sillä monille toipuminen on hidas prosessi. 

Traumainformoitu kohtaaminen peruspalveluissa auttaa väkivallan keskellä eläviä ja tai väkivallan vaikutuksista 

kärsiviä löytämään itselleen sopivaa tukea, mikä tarkoittaa väkivallan ja kaltoinkohtelun aiheuttamien 

pitkäaikaisten vaikutusten ymmärtämistä sekä oikeisiin palveluihin ohjaamista.   

Juhlavuoden kunniaksi olemme keränneet tietoa väkivallasta selviytymisestä ja toipumisesta. Kyselyymme on 

tähän mennessä vastannut reilu 640 henkilöä. Kyselyn tuottama ainutlaatuinen aineisto tarjoaa 

mahdollisuuden tarkastella lähisuhdeväkivaltaa monista eri näkökulmista käsin. Kyselyn tarkoitus on kuitenkin 

nostaa esiin juhlavuotemme teeman mukainen viesti: väkivallasta on mahdollista selviytyä ja vieläkin 

enemmän – toipua. Verkkokyselyn vastauksista käy ilmi, kenelle vastanneet ovat kertoneet väkivallasta, mikä 

motivoi heidät hakeutumaan tuen piiriin ja mistä he ovat saaneet apua. Moni vastaaja on hakenut ja saanut 

apua useilta eri tahoilta sekä löytänyt arkeensa sopivia toipumista tukevia elementtejä. Osa vastaajista 

kuitenkin kertoo, ettei ole kertonut väkivallasta kenellekään (12 %) eikä ole saanut apua väkivallasta 

toipumiseen (22 %). Erityisen Huolestuttavaa on se, että vastaajat ovat kertoneet väkivallasta melko harvoin 

viranomaisille.  

https://www.duodecim.fi/2018/12/17/lapsuuden-traumat-altistavat-psykooseille/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379798000178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379798000178
https://thl.fi/fi/-/lapset-ja-nuoret-ovat-tyytyvaisia-elamaansa-ja-viihtyvat-koulussa-opiskelusta-pitavat-etenkin-ammattioppilaitosten-pojat?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kysely_miten_sina_selvisit_vakivallasta/


 

Kyselyyn vastanneet ovat valtaosin 18-55-vuotiaita, erityisesti työikäisiä 30-55-vuotiaita (51 %) naisia (~ 95 %). 

Voittopuolisesti vastaajat ovat väkivallan kokijoita (82%). Noin 17 % vastaajista ilmoittaa olevansa sekä 

väkivallan kokija, että sen tekijä. Taustatietojen lisäksi olemme kysyneet vastaajilta: kenelle hän kertoi 

väkivallasta, mikä sai hänet hakemaan apua, mistä hän sai apua ja mikä tuki hänen toipumistaan. Lisäksi 

olemme kysyneet avoimella kysymyksellä ”mitä yhteiskunnassa tulisi tehdä väkivallan vähentämiseksi?”. 

Tämän kysymyksen vastausten pohjalta on tehty opinnäytetyö (Räsänen 2019), jonka analyysiä on 

hyödynnetty tässä raportissa.  

Toipuminen haastavista elämänkokemuksista on yksi ihmisyyteen keskeisesti kiinnittyvä kysymys. Maailma on 

monin tavoin ennalta-arvaamaton ja pelottavakin paikka. Lähisuhteissa koettu väkivalta eroaa kuitenkin 

esimerkiksi luonnonkatastrofin tai onnettomuuden myötä syntyneestä vaikeasti kokemuksista, sillä läheisissä 

ihmissuhteissa on kyse turvasta ja kiintymyksestä. Kun läheinen, jolta on lupa odottaa huolenpitoa ja lämpöä, 

satuttaa syntyy haava, joka ei parane, kun mustelma katoaa. Silti osa ihmisistä selviää myös näistä 

kokemuksista kohtuullisen hyvin. Posttraumaattinen kasvu, eli trauman jälkeinen henkinen kehittyminen on 

yksi positiivisen psykologian kiinnostuksen kohde. Positiivinen psykologia syntyi vastavoimana psykologian 

ongelmakeskeisyydelle ja mielen sairauksien tutkimiselle. Kyseessä on psykologian osa-alue, joka on 

kiinnostunut siitä, mikä tukee ihmisen hyvinvointia, terveyttä ja kannattelevia sosiaalisia suhteita. Se tutkii 

ihmisen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, yksilön ja yhteisöjen vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä näiden 

edistämiseen kiinnittyviä kysymyksiä. Yksi sen kiinnostuksen kohteista on yksilöiden ja yhteisöjen kyky 

selviytyä, joustaa ja ponnahtaa takaisin vastoinkäymisistä. Niin kutsuttu resilienssitutkimus on myös psykologi, 

psykoterapeutti Soili Poijulan uusimman kirjan teemana Resilienssi – muutosten kohtaamisen taito (2018).  

 

Väkivallan katkaisu ja toipuminen alkaa hiljaisuuden rikkomisella 

Erityisesti arjen toimijoille, joilla olisi parhaimmat mahdollisuudet puuttua väkivaltaan varhain ja ohjata uhri 

palveluiden piiriin, kerrotaan harvoin ensimmäisten joukossa väkivaltakokemuksista. Kuraattorille ja 

opettajalle väkivallasta kertoi vain alle 4 % vastaajista. Edellä mainitun Kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta 

tämä on varsin huolestuttava tieto. Kätilölle väkivallasta ei kerrota lähes koskaan (1 %). Sosiaalityöntekijälle tai 

lastensuojeluun tieto väkivallasta päätyi 640 vastaajasta vain 15 vastaajan kohdalla. Terveydenhoitajat 

nousevat viranomaisista merkittävimmäksi yksittäiseksi ryhmäksi, jolle vastaajat ovat kertoneet väkivallasta 

(11 %). Poliisille väkivallasta on raportoinut noin 30 % vastaajista.  

Väkivallasta kerrotaan pääasiassa läheisille. Kolme vastaajien keskuudessa suosituinta ryhmää edustavat arjen 

ihmissuhteita. Sukulaisille (sis. omat vanhemmat, lähisukulaiset ja isovanhemmat) vastaajat kertoivat 

väkivallasta yhteensä 58 % tapauksista. 56 % vastaajista kertoi väkivallasta läheiselle ystävälle ja saman verran 

vastaajista puhui väkivallasta kavereille tai työtoverille. Puolisolle tai seurustelukumppanille väkivallasta kertoi 

neljäsosa vastaajista (25 %).   

“Sisko joutui kuulemaan eniten ja liian nuorena. Lopulta kun tilanne oli "kuole, tapa tai lähde" hain ja sain apua 

kolmannelta sektorilta hyvältä ammattilaiselta. Sittemmin terapiaa jne. Poliisi suurin piirtein nauroi päin 

naamaa ja sovittelijat (tapausta soviteltiin) syyllistyivät minua, vaikka olin vain kokija ja väkivalta raakaa.” 

“Alkuun en uskaltanut kertoa kenellekään. Lopulta oli pakko, kun pelkäsin, että kuolen. Alkuun kukaan ei edes 

uskonut. Lopulta kaikki uskoivat.” 

“Silloin 90-luvun alussa asiasta etupäässä vaiettiin ja jälkiä peiteltiin, se oli enemmänkin hävettettiin.” 

https://www.adlibris.com/fi/kirja/resilienssi-9789522882622


“En ymmärtänyt hengellistä väkivaltaa väkivallaksi. Myöhemmin ajauduin suhteisiin, joissa oli henkistä ja 

seksuaalista välkivaltaa. Ajattelin, että olin itse valinnut sen, joten ei ollut kerrottavaa.” 

“Koin lapsena henkistä väkivaltaa ja näin väkivallan tekoja. Lapsena en kertonut asioista kenellekään, aikuisena 

vasta ymmärsin kokeneeni väkivaltaa.” 

 

Mikä sai sinut hakemaan apua?  

Väkivallasta kertominen on ensimmäinen askel, mutta avun hakemiseen tarvitaan usein motivaatiota, joka 

antaa tuen muutosta tavoittelevaan toimintaan. Iso osa vastaajista (45 %) kertoo, että huoli omasta 

terveydestä ja jaksamisesta oli merkittävin yksittäinen tekijä, joka motivoi avun piiriin hakeutumisessa. 

Seuraavaksi tärkein tekijä on huoli lapsista, tämä motivoi 38 % vastaajista. Kolmantena tekijänä avun piirin 

hakeutumisen syynä oli väkivallan ymmärtäminen väkivallaksi ja vääräksi (35 %). Vastaajan kyllästyminen pelon 

kanssa elämiseen (34 %) ja sen ymmärtäminen, että väkivalta voi viedä hengen (32 %) toimivat avun hakemisen 

motivaattoreina. Vaikka ystävät ja läheiset nousivat merkittäväksi tahoksi väkivallasta kertomisen kohdalla, 

heidän vaikutuksensa avun piiriin hakeutumisessa ei nouse merkittäväksi tekijäksi. Avoimista vastauksista 

erottuu pääasiassa kolme erilaista luokkaa: ne, jotka eivät ole hakeneet (saaneet apua), ne, jotka hakivat apua 

viranomaisen (poliisi, lääkäri, sosiaalityöntekijä) ohjaamana ja ne, jotka hakivat apua epäsuorasti 

mielenterveysongelmaan tai päihderiippuvuuteen. Tulosten pohjalta vaikuttaa siltä, että motivaation 

syntyminen avun hakemiseen kestää verrattain kauan. Motivaatio muutokseen näyttää syntyvän sisäisesti, 

vakavasta huolesta ja pelosta käsin.  

“Jouduin vakavan pahoinpitelyn jälkeen sairaalaan, jonka kautta menin turvakotiin. Hätäkeskus hälyytti 

tilanteessa paikalle sekä ensihoitoyksikön, että poliisin ja sitä kautta asia eteni viranomaisten tietoon. 

Turvakodissa myönsin, että olin kokenut jo vuosia sekä henkistä- että fyysistä väkivaltaa.” 

“Käytin lääkkeenä alkoholia runsaasti aina 16-vuotiaasta 40-vuotiaaksi.” 

“Minua on auttanut että muut ovat ottaneet vakavasti ja pitäneet vakavana.” 

“En koskaan hakenut apua. Vasta yli nelikymppisenä kerroin isäni teoista puolisolleni ja parille hyvälle 

ystävälleni.”  

“En halua siirtää kokemaani omiin lapsiin, halusin käydä asiat lävitse ennen perheen perustamista.” 



 

Kuka auttoi 

Väkivaltaan puuttumisen ja siitä toipumisen polulla eri toimijoilla on erilaisia tehtäviä. Viranomaiset, kuten 

poliisi ja terveysasema vastaavat usein välittömään avun tarpeeseen. Turvakoti tarjoaa turvaa akuutissa 

väkivaltatilanteessa tai sen uhan alla. Terapia ja vertaistukiryhmät tukevat toipumista, kun akuutti vaaratilanne 

on ohi. Avun hakeminen ja oikean avun löytäminen on ollut osalle vastaajista haastavaa. Vastaajista yli 20 % 

kertoo, ettei ole saanut apua toistaiseksi mistään, jolloin selviytyminen on ollut omien voimavarojen varassa.  

Suurin osa vastaajista on kuitenkin hakenut ja saanut apua myös niiden toimijoiden palveluista, joille ei 

raportoinut kertoneensa väkivallasta. Yhteen laskettu osuus julkisten toimijoiden palveluiden (terveyskeskus, 

psykologi, psykiatria, sosiaalityöntekijä) piiristä apua saaneiden osuus on lähes 70 %. Peruspalveluissa on 

tämän perusteella valmiutta tukea väkivaltaa kokeneita mutta ennaltaehkäiseväksi ja matalan kynnyksen 

toimijaksi he eivät profiloidu väkivallasta kertomisen näkökulmasta. 

Väkivaltaan on saatu apua pääasiassa järjestöjen tuottamista palveluista, kuten turvakodeista ja 

vertaistukiryhmistä, mistä apua on saanut lähes puolet vastaajista (47 %). Yksilö- tai ryhmämuotoinen terapia 

on tarjonnut apua 33 % vastaajista. Poliisista apua kertoo saaneensa 20 % vastaajista, mikä on noin 9 % 

vähemmän kuin polisiille kerrottu väkivalta (29,7 %). Tämä saa pohtimaan sitä, onko poliisi ohjannut väkivaltaa 

kokeneet tai sitä käyttäneet avun piiriin? Avoimissa vastauksissa korostuu ystävien merkitys arjen tukijoina ja 

kolmannen sektorin tarjoamat palvelut. 

”Pääsin mielisairaalaan törkeän pahoinpitelyn jälkeen. Poliisin mukaan syy oli osittain minun, koska en ollut 

pahoinpitelystä aiemmin kertonut. Siksi koen, että en saanut poliisilta apua.” 

“Ensimmäinen kontakti oli Nuorten Kriisipisteeseen.” 

“Sisko, joka rikosuhripäivystylsessä töissä. lisäksi hänen kollegansa.” 

“Kerroin asiasta lääkärille käynnin yhteydessä, hän ei kommentoinut mitään. Sairaanhoitajalta sain mukaani 

käyntikortin joka olisi pitänyt antaa hakkaavalle avopuolisolleni silloin. Itse en saanut mitään apua.” 

 “70-80 -luvuilla ei toisten asioihin puututtu, vai ongelmia olisikin havaittu.” 
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“En edes ymmärtänyt kunnolla minulle tehtävän väärin, mutta apua sain oikeasti vasta kun hain kolmannelta 

sektorilta ymmärrettyään, että kohta kuolen tai sitten oma vintti pimenee ja kaikki kokemukset purkautuvat 

niin että tapan tekijän itse. Läheiset ystävät. Viranomaisten suhtautuminen lähinnä traumatisoi lisää.” 

 

Mikä tukee arjessa 

Väkivallasta toipuminen on yksilöllinen matka. Turvan kokemuksen kasvaminen on toipumisessa keskeistä ja 

tavat sen vahvistamiseksi ovat yksilöllisiä. Terapeutti tai tukihenkilö ei ole arjessa läsnä jatkuvasti. Turvaa on 

siksi kasvatettava siten, että se kantaa myös arjen tilanteissa. Työstä- ja opinnoista suoriutuminen, 

vanhemmuus ja parisuhde tulevat haastetuksi, jos väkivaltakokemukseen ei saa apua. Väkivallan 

ylisukupolvisen kierteen katkaisemiseksi on ensisijaista ohjata väkivaltaa kokeneet toipumisen tielle. 

Toipumista tukeneista asioista ystävät nousevat kaikkein merkittävimmäksi yksittäiseksi asiaksi - 51 % 

vastaajista nimeää heidät merkittäväksi toipumistaan tukeneeksi tekijäksi. Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi 

tunnistetaan itsetuntemuksen lisääminen, kuten omien vahvuuksien tunnistaminen (n. 40 %) ja kolmantena 

yksittäisenä tekijänä mainitaan vanhemmuus (37 %).  

Mielekkäät liikunta- tai muut harrastukset (esim. Mindfulness tai jooga) tukevat myös toipujien arkea. Nämä 

mainittiin yhteensä 40 % vastauksista. Luonto ja eläimet yhteensä 39 %, omien arvojen vaalinen 25 %, 

merkityksellinen työ 19 % ja hyvä parisuhde (18 %) ovat myös tärkeitä hyvää oloa ja turvan kokemuksia 

tuottavia tekijöitä. Avoimissa vastauksissa korostuu terapia ja oma perhe toipumista tukevina tekijöinä.  

“Kun näin lasteni helpotuksen ja onnellisuuden turvasta.” 

“Isovanhempi joka katsoi minua rakastavin silmin.” 

“Yllättävän hanakka ja tosissaan ottava kunnallisen ja järjestöllisen tahojen tarjoama apu. Myös oma vahva 

motivaatio muuttaa elämä suunta.” 

“Asioista puhuminen avoimesti ja blogin kirjoittaminen.” 

“Perheen yhdessä oloa sekä lapsille ehjämpi mielenterveys  samoin mieheni mutta ennenkaikki oman minuuden 

tasapainoksi tulemiseksi.” 

“Ensi- ja turvakodilta saamani tuki terapiakäynneiltä. Ouluun terveiset ja kiitokset. Opin asettamaan rajoja.” 

17,7 %

20,4 %

25,2 %

18,0 %

14,4 %

8,3 %

13,4 %

20,9 %

33,2 %

14,2 %

22,0 %

21,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Terveyskeskus tai Lääkäriasema

Poliisi

Turvakoti

Psykologi (työ-, neuvola-, koulu- tms.)

Sosiaalityöntekijä

Järjestö

Vertaistukiryhmä

Psykiatri / psykiatrinen sairaanhoitaja

Terapia (yksilö tai ryhmämuotoinen)

Verkosta (esim. keskustelupalsta, sosiaalisen median…

En saanut apua

Jokin muu, mikä



“Vertaisryhmä, joka kokoontui parin vuoden ajan kerran viikkoon.” 

“Uusi turvallinen ja rakastava parisuhde.” 

“Tiedon saaminen lähisuhdeväkivallasta. Luin tutkimuksia erityisesti feministisiä akateemisia tutkimuksia 

aiheesta, niin kotimaisia kuin ulkomaisia. Tietämys lisäsi ymmärrystä siihen mitä olen käynyt läpi.”  

“Osittain koen, että ei vieläkään ole selvinnyt vuosien takaisista asioista.” 

“Elämän rauhoittuminen ja normalisoituminen.Uusi terve parisuhde.” 

 

 

Mitä yhteiskunnassa tulisi tehdä?  

Sirpa Räsänen tarkastelee opinnäytetyössään PUHUTAAN AVOIMESTI! – LÄHISUHDEVÄKIVALLASTA 

SELVIYTYNEIDEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET YHTEISKUNNALLE (2019) verkkokyselyn avoimia vastauksia, jotka 

koskevat vastaajien näkemyksiä siitä, mitä yhteiskunnassa tulisi tehdä väkivallan vähentämiseksi.  

Räsäsen mukaan vastaajat toivoivat, että lähisuhdeväkivallasta puhuttaisiin avoimesti ja tiedotettaisiin 

enemmän. Vastaajat pitävät koulutusta tärkeänä ja toivovat sitä lisää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, 

jotta nämä ottaisivat ilmiön puheeksi rohkeammin erityisesti neuvoloissa, lääkärillä ja sosiaalityössä.  Puheeksi 

ottamisen rinnalla toivottiin asennemuutosta koko yhteiskuntaan, jotta väkivallan uhria syyllistettäisi. 

Vastaajat näkivät myös tärkeäksi, että jo lapsesta asti opitaan tunnistamaan ja hallitsemaan erilaisia tunteita, 

ja että opitaan väkivallatonta vuorovaikutusta ja toisten rajojen kunnioitusta. Opetusta tähän toivotaan 
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Taide ja kulttuuri

Henkisyys tai hengellisyys

Uskonto tai elämänkatsomus

Unelmien vaaliminen

Tärkeä harrastus

Jokin muu, mikä



yhteiskunnalta erityisesti varhaiskasvatuksesta ja koulusta. Vastaajat kokivat tärkeäksi, että tarjolla on matalan 

kynnyksen apua ja tukea.  Apua pitäisi olla tarjolla jo, kun ilmassa on vasta uhan tuntua.  

Vastaajat kokivat tärkeäksi sen, että rangaistuksia kovennetaan, oikeusprosessissa kokijaa kuullaan, poliisin 

ymmärrystä lisätään ja että uhri ei joudu neuvottelemaan väkivallantekijän kanssa lasten tapaamisasioista 

kahden kesken. Vastaajat tiedostivat hyvin väkivallan ylisukupolvisuuden ja sen yhteyden köyhyyteen, 

mielenterveysongelmiin ja yleensä eriarvoisuuteen. Niiden vähentämiseen he toivovat yhteiskunnalta riittävää 

panostusta.   

Vastaajat toivoivat väkivallan eri muodoista puhumista ja niiden tunnistamisen lisäämistä julkisten toimijoiden 

parissa esim. kouluissa mutta myös mediassa. Vastaajien mukaan väkivallan yleisyys pitää tunnistaa, koska 

moni elää läheistenkin huomaamatta väkivaltaisessa suhteessa jopa vuosia.  

”Olen kokenut väkivaltaa lapsuudessa vanhemmiltani, olen kokenut seksuaalista väkivaltaa lapsena 

ulkopuolisen toimesta, olen kokenut väkivaltaa työpaikalla, olen kokenut väkivaltaa kahdessa eri parisuhteessa. 

En siis tiedä mitä tulisi tehdä, väkivaltaa on kaikkialla, ja se on yllättävän hyväksyttyä tai siihen on vaikea 

puuttua.” 

”Väkivallasta pitäisi puhua avoimesti ja vähättelemättä uhria”.  

”Puhua siitä enemmän. Erityisesti sen eri muodoista. Että väkivaltaa ei ole vain 

lyöminen/hakkaaminen/potkiminen. Se on henkistä alistamista, kiristämistä, taloudellista väkivaltaa jne.” 

”Asennemuutos kaikkea väkivaltaa kohtaan. Väkivalta on tunnistettava ja nähtävä aina tekijän syynä, jotta 

kokija ei tunne häpeää. Kokijaa ei myöskään pidä kutsua uhriksi, se lamaa. Kokija on väkivallan kohde, väärin 

kohdeltu ihminen, joka voi (halutessaan ja tuella) vapautua väkivallasta.” 

 

Traumatutkimuksessa on todettu, että ihmiset, jotka ovat joutuneet lapsuudessaan pitkäkestoisesti 

kaltoinkohdelluiksi, ja joille on siitä syystä kehittynyt monimutkainen ja varauksellinen tapa suhtautua 

maailmaan, ovat vaikeasti autettavien ryhmä palvelujärjestelmässä. Traumaoireista ja etenkin 

dissosiaatiohäiriöistä kärsiviä potilaita on kuvattu vaikeahoitoisiksi, koska häiriöön liittyy epäluuloisuutta, 

muistamattomuutta, äkillisesti vaihtelevaa käytöstä, epämääräisiä psykosomaattisia oireita ja itsetuhoisuutta. 

Vastaajat toivovat, että asiantuntijat toisivat julkisuuteen enemmän tietoa siitä, miten pitkäaikaisia vaikutuksia 

väkivallalla on. Tutkijoiden mukaan traumaperäiseen stressioireyhtymään voi liittyä esimerkiksi mieleen 

tunkeutuvia takautumia, painajaisunia, vireystilan äkkinäistä vaihtelua sekä säpsähtely- ja 

ärsyyntymisherkkyyttä. Tunne-elämää saattaa leimata muun muassa turtuneisuus, kiihtyneisyys, pelokkuus ja 

poissaolevuus. Vaikutukset vanhemmuuteen ja perhe-elämän arjen hallintaan ovat usein vakavia. Tätä ei aina 

ymmärretä peruspalveluissa. Lasten kohdalla vastaajat peräänkuuluttavat aikuisten vastuuta, koska lapset 

eivät pysty vaikuttamaan elämänsä olosuhteisiin, muutos on aikuisten käsissä. 

 

”Lasten kokemassa väkivallassa tunnistaminen ja se, että naapurit ja muut läheiset alkavat puuttua myös 

perheen sisäisiin asioihin. Kumpi on tärkeämpää, näennäiset hyvät välit vai lapsen elämä? Meidän kaikkien 

aikuisten on kannettava vastuu.” 

”Trauman vaikutusten ymmärtäminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla olisi tärkeää. On vaikeampi tuottaa toiselle 

vahinkoa, jos tietää, että seuraukset voivat olla elinikäiset. Ja toisaalta on helpompi toipua väkivallasta, mitä 

enemmän ympärillä on ihmisiä, jotka ymmärtävät ja näkevät vaikutukset ja osaavat auttaa.”   

(Räsänen 2019, 22-29) 



Seuraavat 40 vuotta 

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta ns. Istanbulin sopimus astui Suomessa voimaan elokuussa 2015. Tänä syksynä Suomi sai Euroopan 

neuvoston tarkastusryhmältä (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic 

Violence) ehdotuksia, joiden pohjalta naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä 

paremmin. Huomautukset pitävät sisällään mm. koulutuksen lisäämistä ilmiön tunnistamiseksi, 

sukupuolineutraalin kielen muuttamista sellaiseksi, että se tunnustaa naisiin kohdistuvan väkivallan ja lasten 

suojelun väkivallalta erityisesti huolto- ja tapaamissopimuksia tehtäessä, silloin kun eron taustalla on 

väkivaltaa. Kyselytulosten pohjalta voimme yhtyä GREVIOn suosituksiin. 

Ensi- ja turvakotien liitto on todistanut muutoksen mahdollisuutta 40 vuoden aikana. Väkivallan kierre on 

mahdollista katkaista niin väkivallan tekijänä kuin sen kokijana. Turvallisuuden lisääminen on yhteiskunnan 

kaikkien toimijoiden yhteinen tehtävä. Hyvin toimivat peruspalvelut ovat myös väkivallan torjumisesta 

keskeisiä, viranomaiset, jotka ottavat väkivallan puheeksi ja osaavat ohjata asiakkaita avun piiriin tuottavat 

kestävää hyvinvointia. Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyn näkökulmasta tulevien vanhempien 

kanssa keskustelu siitä, minkälaisia omia lapsuusajan kokemuksia heille on ollut, antaa viranomaisille 

mahdollisuuden varhaiseen puuttumiseen. 

Väkivallasta on mahdollista toipua. Haitallisten elämänkokemusten kautta on mahdollista jopa vahvistua. 

Oleellisin kysymys on kuitenkin se, saako ihminen apua kokemuksensa jäsentämiseen ja käsittelyyn, onko 

hänellä riittävästi tukea arjessaan turvan rakentumiseksi ja toipumisen mahdollistumiseksi. Toipuminen on 

yhteistyötä, siihen tarvitaan yhteiskunnan kaikkia toimijoita kuin myös hyviä ja kannattelevia läheisverkostoja.  

Tulevaisuudessa väkivaltatyö on yhä paremmin kaikkien saatavilla ja Ensi- ja turvakotiyhdistykset tunnettuja 

auttajia alueillaan. Väkivallattoman elämän rakentamiseksi tarjolla on rikas ja monipuolinen valikoima 

toimintoja, joista jokainen yksilö ja perhe voi valita itselleen sopivimmat tekijät oman elämänsä turvan 

lisäämiseksi.  

 

 


