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kusta ja Minna Piispaa. Joukkoomme liittyivät myöhemmin vielä Teija 
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koulun ryhmälle, jossa ohjaajina toimivat vuosien varrella Hanne-
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1 JOHDANTO

Tutkimukseni käsittelee perheammattilaisten työskentelyä miesten 
naisiin kohdistaman parisuhdeväkivallan kanssa. Tarkastelen niitä 
käytäntöjä ja diskursseja, joiden kautta tämä työ jäsentyy. Diskurssien 
ja käytäntöjen näkökulma liittää perheammattilaisten työn osaksi yh-
teiskunnallista ja kulttuurista kontekstia, jossa miesten naisiin kohdis-
tamaa väkivaltaa esiintyy ja jossa väkivaltaa normalisoidaan, kyseen-
alaistetaan tai sanktioidaan. Siten tutkimukseni käsittelee osaltaan 
väkivallan esiintymisen ehtoja ja siihen puuttumisen mahdollisuuksia. 
Esitän myös tulkintani tämän väkivallan käsitteellistämisestä suku-
puolen, vallan ja seksuaalisuuden teemojen avulla. Tässä yhteydessä 
luen uudesta näkökulmasta feministisen väkivaltatutkimuksen tradi-
tiota. Pohdin tätä traditiota viimeaikaisen feministisen teoriakeskus-
telun valossa ja kehittelen tulkintaani erityisesti Michel Foucault’lta 
vaikutteita saaneiden feminististen tutkijoiden tekstien pohjalta. Tu-
keudun myös joihinkin maskuliinisuuden tutkimuksesta peräisin ole-
viin ajatuksiin.

Vaikka parisuhteessa ja perheessä esiintyvä väkivalta on tunnettu 
ilmiönä jo pitkään, se muodostui sosiaaliseksi ongelmaksi länsimaissa 
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vasta 1970-luvulla. Ongelman esiin nostaminen ja määrittely yhteis-
kunnallista puuttumista vaativaksi ongelmaksi oli pitkälti seurausta 
toisen aallon feministisen liikkeen aktiivisesta toiminnasta. Tähän 
toimintaan liittyi kiinteästi feministinen tutkimus, jonka piirissä kehi-
teltiin tulkintoja miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta. Suoma-
laiseen julkiseen keskusteluun ja tutkimukseen aihepiiri nousi saman 
vuosikymmenen lopulla, mutta meillä ongelmaa alettiin käsitellä ”per-
heväkivaltana”. Väkivallan sukupuolistuneisuus ja sen valtakytkökset 
sivuutettiin huomion kiinnittyessä perhesuhteisiin, vuorovaikutus-
ongelmiin ja sosiaaliseen huono-osaisuuteen. Parisuhteen väkivalta 
näyttäytyi kahden tasaveroisen kiistakumppanin välisenä konfliktina 
ja sitä käsiteltiin sukupuolineutraalein termein. Tällainen käsitys väki-
vallasta toimi perustana myös väkivaltaa kohtaavien instituutioiden 
työssä esimerkiksi turvakodeissa, mielenterveyspalveluissa ja perhe-
neuvoloissa. 1990-luvulle tultaessa väkivallan käsittelyssä tapahtui 
kuitenkin diskursiivinen murros. Ulkomaisten esimerkkien mukai-
sesti Suomessakin alettiin puhua ”naisiin kohdistuvasta väkivallasta” 
ja pohtia uuden näkemyksen seurauksia väkivaltatyön käytännöille. 
Myös ilmiön sukupuolistuneisuutta ja valta-aspekteja käsittelevän 
tutkimuksen tarve nousi esiin. 1990-luvun lopulle ja vuosituhannen 
alkuun ajoittuikin kaksi laajaa projektia, joista toinen kohdistui tie-
dottamiseen ja väkivaltatyön käytäntöjen kehittämiseen (Stakesiin si-
joitettu Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy -projekti) sekä toinen 
tutkimuksen rahoittamiseen (Suomen Akatemian Valta, väkivalta ja 
sukupuoli -tutkimusohjelma). 

Suomalainen väkivallan sukupuolistuneisuutta käsittelevä tutkimus 
on näin ollen muotoutunut varsin erilaisessa tilanteessa kuin monien 
muiden länsimaiden tutkimus. Meillä tämä suuntaus alkoi 1990-luvul-
la ja laajentui vasta 2000-luvulla, kun taas useimmissa länsimaissa fe-
minististä väkivaltatutkimusta on tehty 1970-luvulta asti. Vaikka tätä 
myöhäistä ajoitusta on usein pidetty suomalaisen tutkimuksen puut-
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teena, sen voi nähdä myös mahdollisuutena muokata ja arvioida uu-
delleen aiempaa tutkimustraditiota. Suomalainen sukupuolistuneen 
väkivallan tutkimus onkin etsinyt uusia lähestymistapoja yhdistämäl-
lä viimeaikaista feminististä teoreettista keskustelua varhaisempiin 
feministisen väkivaltatutkimuksen näkemyksiin (esim. Husso 2003; 
Ronkainen 1999b, 2002). Yhteiskuntatieteissä viime vuosikymmeninä 
tapahtunut ”kielellinen käänne” ja merkitysten analysoimisen keskei-
syys ovat myös näkyneet suomalaisessa sukupuolistuneen väkivallan 
tutkimuksessa (esim. Nikunen 2002; Jokinen A. 2000; Honkatukia 
2000). 

Omassa tutkimuksessani keskustelutan vastaavalla tavalla viimeai-
kaista feminististä teoriaa ja varhaisempaa feministisen väkivaltatutki-
muksen traditiota keskenään. Lähestyn aihetta kielellisten käytäntöjen 
näkökulmasta ja kehittelen erojen näkökulmaa sukupuolistuneeseen vä-
kivaltaan. Feministinen väkivaltatutkimus on nostanut esiin sukupuo-
listuneen väkivallan ymmärtämisen kannalta olennaiset lähtökohdat 
ja teemat. Sen kehittelyt ovat olleet uraauurtavia sukupuolen ja vallan 
käsittelyn kannalta. Tutkimustraditioon liittyy kuitenkin teoreettisel-
la tasolla ongelmia, joihin myöhempi feministinen keskustelu on puut-
tunut. Ongelmat liittyvät ennen kaikkea tutkimustradition universa-
lisoivaan, erot sivuuttavaan lähestymistapaan sekä sen dikotomiseen 
valtakäsitykseen. Tutkimuksessani esitän, että nämä ongelmat voidaan 
ylittää kehittelemäni diskurssiteoreettisen erojen näkökulman avulla. 
Sen myötä käsittelyyn voidaan ottaa esimerkiksi miesten väliset erot 
suhteessa väkivaltaan, naisten väkivallan kokemusten moninaisuus 
ja ei-heteroseksuaalinen parisuhdeväkivalta luopumatta feministisen 
väkivaltatutkimuksen peruslähtökohdista. Tutkimuksessani pohdin 
eroja myös empiirisellä tasolla analysoidessani perheneuvoloiden käy-
täntöjä.

Erojen näkökulman tuominen sukupuolistuneen väkivallan tutki-
mukseen sisältää suomalaisessa yhteiskuntakontekstissa tietynlaisen 
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riskin. Kun ajatus väkivallan sukupuolistuneisuudesta ei ole meillä 
vielä täysin vakiintunut, eikä myöskään feministinen tapa käsitellä vä-
kivaltaa, erojen esiin nostaminen voi johtaa tuon näkemyksen heiken-
tymiseen. On mahdollista että erojen näkökulmaa käytetään sellaisten 
väitteiden pontimena, joissa sukupuolen merkitys häivytetään koko-
naan. Siitä saattaa muodostua myös tapa kiertää hankalia kysymyksiä 
sukupuolesta ja vallasta. Tällaisista riskeistä huolimatta näen, että ero-
jen käsittely on keino vahvistaa feminististä diskurssia ja sen esittämiä 
näkökohtia. Sen sijaan erokysymyksen välttely voi johtaa feministisen 
diskurssin ajautumiseen puolustuskannalle ja vieraannuttaa monia 
kiinnostuneita tästä ajattelusta.

Tutkimukseni paikantuu siis sukupuolistuneen väkivallan tutki-
mukseen (Ronkainen 1998, 2–3; O’Toole & Schiffman 1997), erityises-
ti feministiseen väkivaltatutkimukseen. Sukupuolistuneen väkivallan 
tutkimus koostuu useista suhteellisen itsenäisistä osa-alueista, joista 
laajimman tradition muodostaa feministinen väkivaltatutkimus. Lisäk-
si siihen voidaan lukea osia kriittisestä miestutkimuksesta ja sellainen 
lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevä tutkimus, jossa sukupuoli 
jäsentää analyysia. Osaltaan tutkimukseni paikantuu myös suomalai-
seen hyvinvointivaltion institutionaalisia käytäntöjä tutkineeseen tra-
ditioon, jonka piirissä etnografisia tutkimuksia ovat tehneet mm. Tarja 
Pösö (1993), Marjo Kuronen (1994, 1999) ja Hannele Forsberg (1998). 

Miesten naisiin kohdistama väkivalta parisuhteessa on aihepiiri, 
jossa henkilöön kohdistuvan väkivallan (interpersonal violence) näkö-
kulmaan yhdistyy sen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen käsittelyn nä-
kökulma. Se on yksittäisten miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa ja 
uhkailua. Samalla se on ilmiö, jota käsitellään ja määritellään esimer-
kiksi mediassa, viranomaisten työssä ja lainsäädännössä. Tutkimuk-
sessani liitän nämä kaksi näkökulmaa toisiinsa diskurssiteoreettisen 
käsitteistön avulla. Ensin mainittu puoli väkivallasta tulee käsittelyyn 
erityisesti tutkimukseni alkupuolella, jolloin subjektiuden ja sukupuo-
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len esittämisen yhteiskunnalliset kytkökset ovat keskiössä. Pääasiassa 
tutkimukseni kohdentuu jälkimmäiseen näkökulmaan, jota lähestyn 
perheammattilaisten työtä ja sen diskursiivista taustaa analysoimalla. 
Tällöin huomion keskipisteessä ovat kysymykset siitä, miten ja mil-
laisena väkivaltaa tuotetaan diskursiivisesti ja institutionaalisin käy-
tännöin, miten diskurssien kanssa neuvotellaan ja miten eri diskurssit 
kohtaavat/ohittavat toisensa. Tässäkin osiossa saa jonkin verran sijaa 
väkivaltaa kokeneiden naisten ja väkivaltaa käyttäneiden miesten sub-
jektius, kun analysoin diskursseissa avautuvia subjektipositioita ja nii-
hin asettumista. Diskursiivisen vallan analyysi avaa näkymää siihen, 
miten miesten väkivallankäyttöä oikeuttavat puhetavat ja niihin kyt-
keytyvät käytännöt toimivat eri puolilla yhteiskuntaelämää. Samalla 
on mahdollista analysoida sitä, millaisia väkivallankäyttöä haastavia 
diskursseja ja niiden rakentamia subjektipositioita esiintyy. 

Väkivaltaa kohdataan ja käsitellään useiden viranomaisten ja autta-
jatahojen työssä. Laajan tilastollisen tutkimuksen (Heiskanen & Piispa 
1998, 31–32) mukaan naiset hakivat apua väkivaltatilanteissa useim-
miten terveyskeskuksista (10,9 %), poliisilta (9,2 %), perheneuvoloista 
(7,5 %), oikeusavusta (6,6 %), mielenterveystoimistosta (5,5 %) ja sosiaa-
litoimistosta (4,3 %). Naiset hakivat apua myös seurakunnista, turva-
kodeista, A-klinikalta, kriisipuhelimista ja keskusteluryhmistä, mutta 
edellisiä harvemmin. Saman tutkimuksen mukaan jotkut väkivaltaa 
käyttävät miehet hakeutuivat auttajatahojen luo, mutta suurin osa ei 
hakenut apua väkivaltaisen käyttäytymisensä takia. Kaiken kaikkiaan 
suomalaiset naisetkin turvautuivat virallisiin auttajatahoihin varsin 
harvoin. Esimerkiksi vastaava kanadalainen tutkimus päätyi tuloksiin, 
joiden mukaan väkivaltaa kokeneista naisista 26 prosenttia haki apua 
poliisilta, 24 prosenttia sosiaalivirastosta ja 23 prosenttia lääkäriltä. 
Nämä luvut osoittavat, että miesten parisuhteessa käyttämä väkivalta 
on Suomessa suurelta osin yksityinen ja salattu ongelma. Tutkimusten 
mukaan auttajatahot myös usein pitävät omia valmiuksiaan väkivallan 
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tunnistamisessa riittämättöminä ja painottavat väkivaltaa kokeneen 
naisen toimintaa väkivaltaongelman ratkaisussa (Perttu 1999, 49–51). 

Selviteltäessä väkivaltaa kokeneiden naisten näkemyksiä avunsaa-
misesta on todettu, etteivät he ole olleet kaikilta osin tyytyväisiä viran-
omaisten toimintatapoihin. Esimerkiksi terveydenhuollon ja poliisin 
osalta tyytymättömyys kohdistui siihen, että nämä olivat naisten mie-
lestä vähätelleet tapahtunutta, kohdelleet naisia asiattomasti tai syyl-
listäneet heitä tai eivät olleet ohjanneet heitä muiden auttajatahojen 
piiriin (Heiskanen & Piispa 1998, 29–30). Myös muissa maissa teh-
dyissä tutkimuksissa on todettu väkivaltaa kokeneiden naisten tyyty-
mättömyys virallisia auttajatahoja kohtaan. Ruotsissa naisten tyyty-
mättömyys kohdistui erityisesti sosiaalitoimen työskentelyyn, kun 
taas naisten auttamiseen erikoistuneita turvakoteja kiiteltiin (Elman 
& Eduards 1991; Elman 2001). Kahden kymmenen vuoden välein to-
teutetun tutkimuksen perusteella Amy Elman tulkitsi sosiaalitoimeen 
kohdistuvan kritiikin liittyvän sosiaalityöntekijöiden ”terapeuttiseen” 
otteeseen, millä hän viittasi työntekijöiden suosimaan hoidolliseen ja 
väkivallantekijää auttavaan näkemykseen sekä vähäiseen rikosoikeu-
dellisen vastuun esiintuomiseen. Norjalaiset tutkijat Wenche Jonassen 
ja Fröydis Eidheim (2001, 131–132) puolestaan havaitsivat naisten ol-
leen erityisen tyytymättömiä perheneuvoloihin, joissa väkivaltaan ei 
puututtu tai työntekijä tuki miehen näkemyksiä. Myös suomalaisissa 
väkivaltaa kokeneiden naisten kuvauksissa ja terapeuttien kokemuk-
sissa on tuotu esiin samantapaista kritiikkiä perheneuvoloita ja parita-
paamisia kohtaan (Nyqvist 2001, 161; Nousiainen V. 1998).

Institutionaalisiin käytäntöihin kohdistuneessa feministisessä väki-
valtatutkimuksessa on kiinnitetty huomiota moniin ongelmakohtiin, 
kuten väkivallan vähättelyyn ja normalisoimiseen sekä uhrin syyllis-
tämiseen (esim. Radford 1987; Kurz & Stark 1988; Edwards 1991). Fe-
ministisen kritiikin pohjalta on myös organisoitu useita käytäntöjen 
kehittämistä tavoittelevia projekteja (ks. Hanmer & Itzin 2000). Suo-
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malaisessa miesten naisiin kohdistamaa parisuhdeväkivaltaa käsitte-
levässä tutkimuksessa viranomaisten ja auttajatahojen käytäntöjä on 
analysoitu vielä vähän (ks. kuitenkin Ruuskanen 2000; Nyqvist 2001). 
Pääosaltaan käytäntöjä on tarkasteltu turvakotien ja muiden palvelu-
järjestelmän tahojen tekemissä selvityksissä ja kartoituksissa, joissa 
sukupuolta ei ole käsitelty tai se on jäänyt vähäiselle huomiolle (Ron-
kainen 1998, 10–11). Näissä tutkimusintressi on ollut käytännönlähei-
nen ja palvelujen tarjoajan näkökulmasta muotoiltu. Vähäisetkin tut-
kimustulokset viittaavat kuitenkin siihen, ettei väkivallan käsittely eri 
instituutioissa ole ongelmatonta. 

Tutkimukseni avaa näkymää sekä väkivaltatyön ongelmakohtiin 
että käytäntöihin, joissa väkivaltaan puututaan ja sen moninaiset 
seuraukset otetaan työskentelyn kohteeksi. Kyseessä on etnografinen 
tutkimus perheammattilaisten väkivaltatyöstä, jota olen seurannut 
kahdessa perheneuvolassa ja yhdessä yksityisessä perheterapeuttisessa 
yksikössä. Käytän tutkimuksessani käsitettä perheammattilaiset. Jaa-
na Vuori (2001, 14) viittaa käsitteellä koulutettuihin lasten ja vanhem-
pien kanssa työskenteleviin ihmisiin, jotka lukeutuvat usein mutta ei-
vät välttämättä professionaaleihin ryhmiin. Ammattilaiset ovat usein 
myös perheasioiden asiantuntijoita, joihin tukeudutaan heidän tie-
tonsa ja kokemuksensa vuoksi. Tässä tutkimuksessa rajaan käsitteen 
perheammattilaiset koskemaan vain perheneuvonnan ja perheterapian 
piirissä työskenteleviä ammattilaisia. Sisällytän perheammattilaisiin 
myös parisuhdeasioita hoitavat työntekijät silloinkin, kun tähän ei liity 
lasten asioiden käsittelyä.

Perheammattilaisten työ ja perheasiantuntijuus ovat väkivaltaon-
gelman käsittelyn kannalta merkityksellisiä, sillä kuten edellä toin esiin 
väkivaltaan etsitään usein apua perheneuvoloista. Perheneuvonnan ta-
poihin käsitellä miesten naisiin kohdistamaa parisuhdeväkivaltaa on 
myös kohdistettu useissa tutkimuksissa kritiikkiä, joten työn jännit-
teiden ja käytäntöjen erojen tutkimus on tarpeen. Ennen kaikkea perhe-
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neuvonnan ja -asiantuntijuuden merkitys kytkeytyy kuitenkin suoma-
laiseen hyvinvointivaltiolliseen kontekstiin, jossa sosiaalialan osuus on 
tärkeä tällaisten kysymysten käsittelyssä. Myös suomalaiset turvakodit 
ovat osa sosiaalipalvelujärjestelmää ja perheajattelu on sävyttänyt vah-
vasti niiden käsitystä parisuhteen väkivallasta. Diskursiivisella tasolla 
perhettä koskevalla ajattelulla on Suomessa ollut suuri merkitys pari-
suhdeväkivallan käsittelyn kannalta (ks. luku 4). Toisaalta perhetera-
pia ja perheneuvolatyö ovat olleet aktiivisesti mukana 1990-luvun dis-
kursiivisessa muutoksessa ja tuomassa väkivaltatyöskentelyyn uusia 
käytäntöjä. Siten se on väkivaltatyön käytäntöjen ja diskurssien erojen 
tutkimisen kannalta varsin hyvä alue.

Tutkimuksessani tarkastelen väkivallan kohteeksi joutuvia naisia 
ja väkivaltaa käyttäviä miehiä sukupuolitettuina subjekteina, jotka 
rakentuvat yhteiskunnassa vallitsevien diskursiivisten rakenteiden ja 
käytäntöjen kautta. Annan myös toimijuudelle ja paikantuneisuudelle 
merkittävän osuuden tässä jatkuvan tuottumisen prosessissa. Eri dis-
kurssien rakentamiin subjektipositioihin asettuminen ja niihin sijoit-
taminen avaa näkökulman väkivallan ymmärtämisen kannalta keskei-
siin eroihin, kuten miksi jotkut miehet käyttävät väkivaltaa ja toiset 
taas eivät, tai miksi jotkut naiset jättävät väkivaltaa käyttävän miehen 
nopeasti ja toiset eivät. 

Perheammattilaisten työ siinä rakentuvine diskursseineen ja sub-
jektipositioineen muodostaa osan asiakkaina olevien naisten, lasten 
ja joskus miesten subjektiuden tuottamisesta. Samalla perheammat-
tilaisten työ on osa yhteiskunnallista hallinnointia, jossa toistetaan, 
ylläpidetään ja joskus horjutetaan kulttuurisia järjestyksiä. Järjestykset 
eivät kuitenkaan ole staattisia, vaan ne rakentuvat keskenään ristirii-
taisten ja vaihtelevien diskurssien sekä niihin kytkeytyvien käytäntö-
jen kautta. Kullakin yhteiskuntaelämän alueella on samanaikaisesti 
toiminnassa useita erilaisia diskursseja. Painotan myös niiden kans-
sa neuvottelua analysoidessani perheammattilaisten työtä. Diskurs-
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sit tuottavat kohteensa tietynlaisena, joten väkivalta parisuhteessa 
ja perheessä näyttäytyy erilaisena eri diskurssien kuvaamana. Jotkut 
diskurssit myös sulkevat pois väkivallan käsittelyä. Tutkimuksessani 
käsittelen sitä, millaisen aseman väkivalta perheneuvoloiden erilaisissa 
diskursiivisissa käytännöissä saa ja mitä seurauksia tällä on väkival-
taa kokeneiden naisten ja väkivaltaa käyttävien miesten kannalta. Olen 
erityisen kiinnostunut käytäntöjen seurauksista väkivaltaa kokeneiden 
naisten kannalta feministisen lähestymistapani myötä. 

Perheammattilaisten väkivaltatyö asettuu tutkimuksessani yleisten 
väkivaltadiskurssien ja perhettä koskevien diskurssien muodostamaan 
kontekstiin. Suomalaista väkivaltakeskustelua ja -käytäntöjä luonneh-
ti 1970-luvun lopulta alkaen ”perheväkivalta”-diskurssin hegemonia, 
mutta 1990-luvun kuluessa sen rinnalle ja osin ohi nousi toinen dis-
kurssi – ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi. Tutkimukseni käsit-
telee näiden diskurssien osuutta ja niiden saamia muotoja perheam-
mattilaisten työssä. Niiden yhteydet ja katkokset suhteessa perhettä 
koskeviin diskursseihin ovat myös analyysin kohteena. Tutkimusteh-
täväni rakentuu kolmen kysymyksen kautta:

(1) Miten yleiset väkivaltadiskurssit rakentuvat osaksi paikallista per-
heammattilaisten väkivaltatyötä ja millaisia käytäntöjä näin rakenne-
taan? 

(2) Miten parisuhdetta ja vanhemmuutta koskevat diskurssit yhdistyvät 
väkivallan käsittelyyn perheammattilaisten työssä?

(3) Millaisia tiloja väkivaltaa kokeneiden naisten puheelle ja subjektiuden 
rakentamiselle tällöin avautuu?

Aineisto on kerätty etnografista menetelmää käyttäen kirjoittamalla 
muistiinpanoja asiakastilanteissa ja viranomaispalavereissa sekä nau-
hoittamalla näitä. Siihen kuuluu myös työntekijöiden  haastatteluja 
ja jonkin verran kirjallista materiaalia, kuten työntekijöiden tekemiä 
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muistiinpanoja, lehtijuttuja ja projektiraportteja. Aineiston analyysis-
sä yhdistän etnografista otetta ja diskurssianalyysiä.

Väkivallan muoto, jota tutkimukseni tarkastelee, on miesten nai-
siin kohdistama väkivalta parisuhteessa. Se on parisuhdeväkivallan 
selvästi yleisin muoto (ks. luku 3.6), eikä aineistostani myöskään löy-
dy kuin muutama yksittäinen viittaus naisten käyttämään väkivaltaan 
parisuhteessa. Sivuan myös lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa parisuhde-
väkivallan yhteydessä, mutta mitään kattavaa kuvaa en tutkimustehtä-
väni takia siitä luo. Sukupuolistunut väkivalta -käsitettä käytän laajana 
yleiskäsitteenä viittaamaan siihen väkivallan kokonaisuuteen, jonka 
osalta sukupuolen analysoiminen on keskeistä (miesten naisiin kohdis-
tama väkivalta, miesten muihin miehiin ja lapsiin kohdistama väkival-
ta, naisten käyttämä väkivalta). Miesten naisiin kohdistama väkivalta 
parisuhteessa on kuitenkin pitkä ja joissain käyttöyhteyksissä kömpelö 
ilmaisu. Lyhyyden ja ymmärrettävyyden vuoksi käytän välillä myös 
termejä naisten pahoinpitely ja parisuhdeväkivalta. Tällöin viittaan 
parisuhdeväkivaltaan sukupuolistuneena ilmiönä, joka pääosaltaan on 
heteroseksuaalista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Vaikka naisten pa-
hoinpitely terminä sisältää melko kapean käsityksen väkivallasta, on 
pidettävä mielessä parisuhdeväkivallan muut muodot, kuten uhkailu, 
kontrolli ja seksuaalinen väkivalta, sekä näiden emotionaaliset seu-
raukset. Koska parisuhdeväkivaltaan liittyy välillä myös lapsiin koh-
distuvaa väkivaltaa ja miesten naisia kohtaan käyttämällä väkivallalla 
on seurauksia lasten osalta, käytän ajoittain myös ilmaisua väkivalta 
perheessä. Perheväkivalta-termillä on Suomessa sen verran vakiintu-
nut käyttötapa ja painolastia lähihistoriasta, että olen rajannut tuon 
termin käytön yhteyksiin, joissa käsittelen ”perheväkivalta”-diskurssia 
tai perheammattilaisten tapaa käyttää tätä käsitettä.



23

Tutkimuksen eteneminen

Tutkimuksen luvut 2 ja 3 liittyvät toisiinsa. Niissä rakennan teoreettisen 
kehyksen ja kuvaan erojen näkökulmaa sukupuolistuneeseen väkival-
taan. Luvussa 2 käyn läpi feministisen väkivaltatutkimuksen teoreet-
tisiin lähtökohtiin kohdistettua kritiikkiä. Esitän myös omat subjektia, 
sukupuolta ja valtaa koskevat teoreettiset lähtökohtani ja kehittelen 
erojen näkökulmaa. Luvussa 3 käsittelen sisällöllisemmin feminististä 
väkivaltatutkimusta ja tuon esiin sen keskeisiä teemoja. Aloitan femi-
nististä väkivaltatutkimusta käsittelevällä yleiskatsauksella ja esitän 
joitain uudelleenarvioita. Tämän jälkeen käsittelen miesten naisiin 
kohdistaman parisuhdeväkivallan kannalta keskeisiä teemoja ja teen 
tulkintoja niistä teoreettisen kehykseni pohjalta. Käytän apuna tutki-
muskirjallisuutta ja kiinnitän huomiota erityisesti väkivaltaa käyttä-
ville miehille avautuviin subjektipositioihin ja sukupuolen esittämisen 
tapoihin, jotka ovat keskeisiä väkivallan kannalta. Naisille avautuvia 
subjektipositioita ja sukupuolen performoimista käsittelen lyhyemmin 
tässä osiossa, sillä ne nousevat käsittelyyn tutkimuksen empiirisissä 
luvuissa. Luvun 3 lopussa hahmottelen erojen näkökulmaa sukupuo-
listuneeseen ja seksualisoituneeseen väkivaltaan laajentaen käsittelyn 
myös muuhun kuin heteroseksuaalisen parisuhteen väkivaltaan.

Luku 4 käsittelee perheammattilaisten työn yhteiskunnallista ja 
diskursiivista taustaa. Pohdin tarkemmin asiantuntijuuteen liittyvää 
tiedon ja vallan kytköstä. Analysoin suomalaisten väkivaltadiskurssien 
muotoutumista ja niiden välisiä diskursiivisia kamppailuja. Tulkin-
nassani painotan valtiofeminismin ja professionaalisuuden merkitystä 
näissä diskursiivisissa kamppailuissa ja pidän niitä keskeisinä erityi-
sesti suomalaisen ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin ymmärtä-
misen kannalta. Argumenttia rakentaessani luen ja otan esimerkkejä 
myös tuon diskurssin muotoilussa keskeisistä teksteistä. 
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Viidennessä luvussa esitän tutkimuksen metodologiset sitoumuk-
set ja menetelmälliset ratkaisut. Kuvaan kentälle pääsyä ja aineiston 
kertymistä. Pohdin tutkijan ja tutkittavien valtasuhteisiin liittyviä ky-
symyksiä, dialogin edellytyksiä ja tutkittavien representoimiseen liit-
tyviä näkökulmia. Esittelen myös analyysin etenemisen.

Luvut 6, 7 ja 8 sisältävät empiirisen aineiston analyysin. Kuuden-
nessa luvussa käsittelen väkivaltadiskursseja ja niiden saamia muotoja 
perheammattilaisten työssä erottelemalla toisistaan kaksi väkivalta-
konstruktiota. Näiden lisäksi pohdin luvun lopussa kysymystä väki-
vallan häviämisestä muiden ongelmakonstruktioiden joukkoon per-
heneuvoloiden työssä. Väkivallan osittainen häviäminen tutkimieni 
yksiköiden työssä saa sijaa myös luvussa 7, jossa käsittelen parisuhdetta 
ja seksuaalisuutta koskevia diskursseja, ja luvussa 8, jonka aiheena ovat 
vanhemmuutta koskevat diskurssit väkivaltatyön yhteydessä. Näissä 
luvuissa käsittelen myös tapoja, joilla työntekijät yhdistelevät väkival-
lan käsittelyä parisuhdetta ja vanhemmuutta koskeviin diskursseihin.

Yhdeksäs luku kokoaa yhteen analyyseja sekä liittää perheammatti-
laisten työtä sen yhteiskunnalliseen ja diskursiiviseen taustaan. Tiivis-
tän siinä myös tutkimuksen osoittamia perheammattilaisten väkivalta-
työn ongelmakohtia ja pohdin käytäntöjen kehittämisen näkökulmaa.
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2 LÄHTÖKOHTIA: SUBJEKTI, SUKUPUOLI 
JA VALTA

2.1 Radikaalifeminismin perintö 

Feministisen väkivaltatutkimuksen kehittyminen omaksi tutkimus-
suunnaksi ajoittuu 1970-luvulle ja 1980-luvulle eli toisen aallon fe-
minismin alkuvaiheisiin. Tällä ajoituksella on merkitystä myös väki-
valtatutkimuksen teoreettisten lähtökohtien kannalta. Toisen aallon 
feminismin varhaisia suuntauksia on totuttu nimittämään liberaalife-
minismiksi, sosialistiseksi feminismiksi ja radikaalifeminismiksi (esim. 
Tong 1989). Näistä suuntauksista nimenomaan radikaalifeminismi 
kytkeytyi kiinteästi väkivaltatutkimuksen kehitykseen, ja toisaalta kä-
sitys miehisestä väkivallasta muodostui radikaalifeministisen ajatte-
lun kannalta keskeiseksi (Maynard & Winn 1997, 176–178). Radikaa-
lifeministisessä lähestymistavassa väkivalta nähtiin sekä ilmaukseksi 
sukupuolten välisestä valtasuhteesta yhteiskunnassa että tuon valta-
suhteen uusintamisen muodoksi. Radikaalifeministit pitivät miehistä 
väkivaltaa mekanismina, jonka avulla miehet ryhmänä ja yksittäiset 
miehet saattoivat kontrolloida naisia ja pitää yllä valta-asemaansa. 
Miehistä valtaa lähestyttiin patriarkaatin käsitteen kautta, joka viit-
tasi yhteiskunnassa ilmenevään rakenteelliseen naisten alistamiseen, 
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mutta myös yksittäisten miesten patriarkaaliseen valtaan esimerkik-
si perheessä1. Tällaisessa lähestymistavassa käytettiin yleensä termiä 
male violence (miehinen väkivalta) tai violence against women (naisiin 
kohdistuva väkivalta). 

Feministinen väkivaltatutkimus on argumentoinut, ettei miesten 
naisiin kohdistamassa väkivallassa ole kysymys yksittäisten poikkea-
vien miesten toiminnasta, vaan sitä on tarkasteltava osana normaalia ja 
tavanomaista sukupuolten välistä yhteiskunnallista suhdetta. Väkival-
ta ei muodostu yhteiskunnan laitamilla yksittäisinä norminrikkomuk-
sina, vaan on seurausta monista yleisesti hyväksytyistä käsityksistä ja 
arkielämän käytännöistä (Hagemann-White 1998, 178). Väkivaltaa on 
analysoitu yhteydessä sukupuolen, vallankäytön ja seksuaalisuuden 
teemoihin. Kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan erilaisia muotoja 
on nähty yhdistävän miehisen vallankäytön lähtökohta. Väkivallan on 
myös nähty toimivan naisiin kohdistuvan sosiaalisen kontrollin väli-
neenä, jonka myötä naiset oppivat varomaan ja ennakoimaan liikkei-
tään sekä sopeutumaan miesten valta-asemaan (Wendt Höjer 2002, 
9–13).

Angloamerikkalainen feministinen väkivaltatutkimus muotoutui 
läheisessä yhteistyössä feministisen liikkeen kanssa, joka organisoi 
pahoinpidellyille naisille turvakoteja ja puhelinpäivystyksiä, raiskaus-
kriisikeskuksia ja vastaavia toimintoja (Maynard & Winn 1997, 179). 
Näiden toimintojen kautta väkivaltaa kokeneiden naisten aiemmin hil-
jaisuuteen jääneet tarinat väkivallasta ja sen kohteeksi joutumisen seu-
rauksista saivat laajempaa huomiota, ja niiden yhteisiä piirteitä alettiin 
jäsentää. Naisten kokemuksia pidettiinkin keskeisenä tiedonlähteenä 
1  Patriarkaatti ei ollut vain radikaalifeministien käyttämä käsite, vaan sitä hyödyn-

nettiin yleisesti 1970- ja 1980-lukujen feministisessä keskustelussa. Varsinkin 
sosialistisen feminismin piiriin luettavat teoreetikot rakensivat malleja niistä eri 
alueista, joilla naisten alistusta tuotettiin ja pidettiin yllä (ks. Liljeström 1996, 
111–112). Esimerkiksi Sylvia Walbyn (1990) patriarkaattimalli muodostui kuu-
desta rakenteesta, joista väkivalta muodosti yhden. Muut rakenteet olivat palkka-
työ, kotityö, seksuaalisuus, kulttuuri ja valtio. 
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varhaisessa feministisessä väkivaltatutkimuksessa (esim. Kelly 1988; 
Hanmer & Maynard 1987; Bograd 1988). Niitä kerättiin haastatteluin 
ja niiden pohjalta rakennettiin teoreettista analyysiä miehisestä väki-
vallasta. Naisten kokemusten arvostaminen ja tiedon tuottaminen sen 
perustalta olivat tuolloin yleisen feministisen epistemologisen suun-
tauksen, standpoint-teorioiden, mukaisia (ks. Matero 1996, 256–259; 
Ronkainen 1999, 42–43). Standpoint-teorioissa nähtiin naisten alistei-
sen aseman ja siihen liittyvien kokemusten tuottavan erilaista tietoa 
kuin se tieto, mitä miehet olivat oman kokemuksensa pohjalta tuot-
taneet läpi tieteen historian. Miehinen tiedontuottamisen traditio oli 
vääristänyt kuvan todellisuudesta, ja tämän korjaamiseksi tarvittiin 
feminististä tietoa. Tietoa haluttiin myös tuottaa naisia varten ja siihen 
kytkeytyi poliittinen, muutokseen tähtäävä potentiaali. Feministises-
sä väkivaltatutkimuksessa tämä poliittinen aspekti on ollut koko ajan 
varsin kiinteästi mukana. 

Feministinen väkivaltatutkimus on suurelta osin tukeutunut ra-
dikaalifeminismin teoreettisiin lähtökohtiin2. Valtaa tarkastellaan 
dominanssina eli kaksijakoisena alistaja/alistettu-suhteena. Toinen 
osapuoli käyttää valtaa (powerful) ja toinen taas on valtaa vailla (po-
werless). Sukupuolikäsitys rakentuu ajatukselle naisista ja miehistä yh-
teiskunnallisina ryhminä, joiden välistä suhdetta luonnehtii valtaero. 
Vallankäyttöä esiintyy myös yksilötasolla, joskaan ei väistämättä aina 
jokaisessa suhteessa ja kaikissa tilanteissa. Usein ajatellaan, että joi-
denkin miesten käyttämästä väkivallasta hyötyvät kaikki miehet, sillä 
väkivallan uhka pitää naiset varovaisina, pelokkaina ja myöntyväisinä. 
Esimerkiksi Susan Brownmillerin (1976) tapa käsitellä raiskausta pe-

2  Kaikki feministinen väkivaltatutkimus ei kuitenkaan ole lähtenyt radikaalifemi-
nistiseltä perustalta (esimerkiksi poststrukturalistisesta ja postmodernista femi-
nistisestä väkivaltatutkimuksesta ks. Hearn 1998, 33–35). 1990-luvulta alkaen 
teoreettisten lähtökohtien kirjo on jonkin verran laajentunut, mutta radikaalife-
minismin teoreettiset lähtökohdat toistuvat edelleen suuressa osassa alan tutki-
musta. 
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rustui tällaiselle argumentoinnille. Tällaisessa ajattelussa rakenteelli-
sen vallan ja yksilöllisesti käytettävän vallan välisiä suhteita ei pohdita 
kovin pitkälle, vaan ne samaistetaan toisiinsa. Myös valta ja väkivalta 
liitetään kiinteästi yhteen tulkitsemalla väkivaltaa vallan äärimmäise-
nä ilmauksena. 

Radikaalifeminismiin ja sitä seurailevaan väkivaltatutkimukseen 
kohdistunut kritiikki on keskittynyt juuri tämänkaltaisiin piirteisiin. 
Esitetty kritiikki liittyy monin tavoin kysymykseen eroista, jotka tä-
män suuntauksen piirissä on sivuutettu tai ainakaan niitä ei ole teo-
reettisella tasolla kyetty käsittelemään. Ryhmittelen kritiikin kolmeen 
osioon. Se on kohdistunut ensinnäkin valtakäsitykseen, jonka staatti-
suuden ja dikotomisuuden on nähty heikentävän feministisen analyy-
sin voimaa (esim. Bell 1993, 41; Sawicki 1991, 31–32). Dominanssiksi 
ymmärrettynä valta on miesten hallussa oleva ominaisuus tai miesten 
määrittelemiin instituutioihin (kuten heteroseksuaalisuuteen) kiteyty-
nyt piirre, joka oletetaan ennalta olemassa olevaksi ja pysyväksi. Täl-
löin sivuutetaan vallan saavuttamisen, vallan vaihtelun ja vastarinnan 
tapaiset näkökulmat. Radikaalifeminismiä ja erityisesti feminististä 
väkivaltatutkimusta onkin kritisoitu uhrifeminismistä, koska sen on 
nähty kuvaavan (väkivaltaa kokeneita) naisia passiivisina uhreina (ks. 
Atmore 1999; Richardson 2000, 65). Tällaisessa asetelmassa naisuhrin 
vastapooliksi asettuu vallankäytön (ja väkivallan) läpäisemä mies. 

Toiseksi kritiikki on kohdistunut radikaalifeministiseen käsitykseen 
sukupuolesta ja subjektista. Dikotominen käsitys sukupuolesta ohittaa 
naisten keskinäiset ja miesten keskinäiset erot. Kun esimerkiksi miehiä 
tarkastellaan ryhmänä, joka omaa valtaa ja käyttää väkivaltaa, ”kaikki” 
miehet vaikuttavat potentiaalisilta väkivallantekijöiltä. Radikaalifemi-
nismin sukupuolikäsitystä on myös pidetty essentialistisena, millä on 
usein viitattu joidenkin radikaalifeministien tapaan kuvata väkivaltaa 
mieheyteen liittyvänä biologisena tekijänä (Richardson 2000, 53–54). 
Essentialismin ilmauksena voi esimerkiksi pitää nimitystä male vi-
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olence, joka näyttäisi yhdistävän väkivallan biologiseen miessukupuo-
leen. Essentialismisyytökset eivät kuitenkaan ole siinä mielessä perus-
teltuja, että suurinta osaa radikaalifeminismistä ja siihen nojautuvasta 
väkivaltatutkimuksesta luonnehtii ajatus sukupuolen ja seksuaalisuu-
den sosiaalisesta konstruoinnista. Nähdäkseni kyse onkin enemmän 
näiden ajatustapojen rakentumisesta sex/gender-jaottelulle, jossa sex 
ymmärretään anatomiseksi, biologiseksi ja luonnolliseksi ruumiiksi 
sekä gender puolestaan sosiaalisesti konstruoiduiksi käsityksiksi su-
kupuolesta.3 Sosiaalisesti konstruoidun sukupuolen ulkopuolelle jää 
siis luonnolliseksi ymmärretty ruumis, joka yhdistää toisaalta kaikkia 
naisia, toisaalta miehiä. Tälle perustalle rakennettiin dikotomisoiva 
erottelu sukupuolten välillä, jossa yhdistyi sekä essentialistisia piirteitä 
että konstruktionismin ajatus. Subjektikäsitystä ei radikaalifeministi-
sessä keskustelussa paljoakaan pohdittu. Ajattelu rakentui käsitykselle 
sukupuolitetusta subjektista, jonka nähtiin olevan pitkälti yhtenäinen 
kokonaisuus. 

Kolmanneksi kritiikissä on nostettu esiin universalisoiva tapa käsi-
tellä miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa. Radikaalifeminismiä ja 
feminististä väkivaltatutkimusta on kritisoitu länsimaisen ja valkoisen 
tulkinnan ulottamisesta kuvaamaan myös muissa maanosissa, erilais-
ten tapojen ja merkitysten sävyttämissä konteksteissa esiintyvää su-
kupuolistunutta väkivaltaa (esim. Sawicki 1991, 30–31; Moore 1994, 
16–17; Boddy 1998, 79). Esimerkiksi entisen Jugoslavian alueen sota-
raiskauksia käsiteltäessä monet Itä-Euroopan feministit ovat kritisoi-
neet Catherine MacKinnonin universalisoivaa tulkintaa, jossa nämä 
tapahtumat nähdään ilmauksina yleisestä miehisestä vallankäytöstä ja 
pornografian haitallisesta vaikutuksesta (Barker 2000, 649). Kriitikoi-
den mielestä tämä tulkinta sivuuttaa huolestuttavalla tavalla alueelli-
set ja sotaan liittyvät erityispiirteet. Yhden universaalin ja kaikkialla 

3  Sex/gender-jaon kritiikista ks. Butler 1990. Sen merkityksestä feministisen ajatte-
lun kannalta esim. Liljeström 1996, 115–120; Keskinen 2004b, 35–36. 
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samanlaisen naisten väkivaltaisen alistamisen sijaan on painotettu 
kontekstuaalisen, ajallis-historiallisen tarkastelun tarvetta. Myös län-
simaiden sisällä tällainen universalisoiva käsitys sivuuttaa ”rodun” ja 
etnisyyden tapaisten erojen merkityksen väkivallan analyysissä. Erityi-
sesti mustat feministit ovat tuoneet esiin rasismin yhteyttä väkivaltaan 
ja tällaisen näkökulman puutetta valkoisten feministien määrittele-
mässä väkivaltadiskurssissa (Mama 1996, 3–4). Varsinkin alkuvaiheen 
feministisessä väkivaltatutkimuksessa miesten naisiin kohdistaman 
väkivallan nähtiin toteutuvan pitkälti samanlaisena ympäri maailmaa. 
Osassa myöhempää tutkimusta ajan ja paikan, samoin kuin ”rodun” ja 
etnisyyden tapaisten erojen merkitys on tunnustettu, mutta edelleen 
naisiin kohdistuvan väkivallan universaaliudella on vahva asema femi-
nistisessä väkivallan tutkimuksessa ja poliittisessa retoriikassa. 

Monet näistä radikaalifemismin lähtökohdista olivat varsin yleisiä 
1970- ja 1980-lukujen feministisessä tutkimuksessa. 1980-luvun puo-
livälistä alkaen niitä alettiin kuitenkin arvioida uudelleen feministisen 
keskustelun piirissä (Koivunen & Liljeström 1996, 21). Erojen ja mo-
ninaisuuden huomioimisen tärkeys nostettiin esiin. Myös aiempi val-
takäsitys sai osakseen kritiikkiä. Sukupuoli ja sen rakentuminen nou-
sivat uudella tavalla pohdinnan alle. Poststrukturalistinen feminismi 
kyseenalaisti dikotomisia ajatustapoja todeten, että tukeutuminen 
kahtiajaottelun toiseen puoliskoon – kuten nainen/mies-oppositiossa 
naiseen – saattaa pikemminkin johtaa tuon kahtiajaon vahvistumi-
seen, eikä kyseenalaistumiseen, kuten aiempi feministinen näkemys 
esitti (Williams 1996, 64). Myös sukupuolen suhde muihin hierark-
kisiin eroihin, kuten ”rotuun”, etnisyyteen, luokkaan ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen, nousi keskeiseksi kysymykseksi. Yhä useammin 
alettiin esittää, että sukupuoli risteytyy muiden erojen kanssa, ja että 
nämä erot määrittyvät suhteessa toisiinsa. Subjektikäsityksestä tuli 
yksi eniten teoreettista keskustelua virittäneistä aiheista. Tietoisen 
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yksilösubjektin sijaan alettiin käsitteellistää subjektia moninaisena ja 
jatkuvasti muotoutuvana.

Feministiseen väkivaltatutkimukseen näillä teoreettisilla uudel-
leenarvioilla on ollut vähän vaikutusta. Erään feministisen väkivalta-
tutkimuksen klassikkoteoksista kirjoittaneet Rebecca ja Russell Do-
bash totesivat joitain vuosia sitten, että tutkimussuuntausta vaivaa 
tietynlainen sulkeuma (Dobash & Dobash 1998, 1). Heidän mukaansa 
feministinen väkivallan tutkimus on alkuvaiheen innovatiivisuuden 
ja kehittelyjen jälkeen alkanut toistaa samoja ajatuksia ja viitata vain 
oman alan kapenevaan tutkijapiiriin. Sen sijaan uusiin keskusteluihin 
tai ajatuksiin, jotka horjuttavat totuttuja näkemyksiä, suhtaudutaan 
varauksellisesti. Dobashit saattavat kärjistää asioita, mutta varsinkin 
angloamerikkalaisen tutkimuksen osalta tämä arvio näyttää osuvalta. 
Feministisessä väkivaltatutkimuksessa on pitkälti säilynyt radikaali-
feminismiin nojaava teoreettinen rakennelma. Uuden teoretisoinnin 
sijaan tutkimus on viime aikoina suuntautunut käytännöllisiin kysy-
myksiin, kuten viranomaistoiminnan ja sitä taustoittavan lainsäädän-
nön analysointiin ja kehittämiseen (esim. Hanmer & Itzin 2000; Hes-
ter & Radford 1996)4. Jonkin verran uusia näkökulmia on kuitenkin 
etsitty erityisesti englanninkielisen alueen ulkopuolella. Pohjoismai-
sessa väkivaltatutkimuksessa on joiltain osin lähdetty yhdistelemään 
viimeaikaista feminististä keskustelua väkivallan tutkimukseen (esim. 
Lövkrona 2001). Suomalainen sukupuolistuneen väkivallan tutkimus 
on myös selvästi hakenut uusia teoreettisia lähtökohtia. 

Miksi sitten feministisen teoriakeskustelun uudet suunnat jäivät 
vieraiksi feministiselle väkivaltatutkimukselle? Yksi tekijä saattaa olla 
se tapa, jolla radikaalifeminismistä muotoiltiin uuden ajatustavan eli 
postmodernin feminismin vastapoolia. Esittäessään omaa näkökul-

4  Myös brittiläinen Stevi Jackson (2002) on todennut feministisen väkivallantutki-
muksen olevan nykyisin luonteeltaan varsin käytännöllistä ja feministisen teoria-
keskustelun kulkevan siitä erillään.
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maansa postmodernin feminismin edustajat ottivat kritiikkinsä koh-
teeksi radikaalifeministisiä tekstejä ja pyrkivät profiloitumaan niitä 
vasten. Angloamerikkalaisessa keskustelussa onkin usein syntynyt 
polarisoituneita asetelmia radikaalifeministien ja postmodernien fe-
ministien välille. Monien postmodernien feministien teksteissä radi-
kaalifeminismi ja feministinen väkivaltatutkimus ovat saaneet edustaa 
kaikkea negatiiviseksi ja vanhahtavaksi määriteltyä (essentialismia, 
uhrifeminismiä jne.), eikä ajatussuunnan sisällä vallitseviin eroihin ole 
kiinnitetty riittävästi huomiota (Richardson 2000, 54–57). Chris At-
moren (1999, 203) mukaan postmodernin feministisen teoretisoinnin 
lisääntyminen onkin osaltaan ollut siirtämässä sukupuolistuneen vä-
kivallan kysymyksiä feministisen teoriakeskustelun marginaaliin. 

Feministisen väkivaltatutkimuksen piirissä on puolestaan epäilty, 
että postmodernin feminismin lähtökohdat johtavat sukupuolen ja val-
lan kysymysten häviämiseen analyysistä. Esimerkiksi Jill Radford, Liz 
Kelly ja Marianne Hester (1996, 8–9) kritisoivat postmodernia femi-
nismiä naisten elämään liittyvien materiaalisten realiteettien unohta-
misesta ja feministisen projektin murentamisesta, kun kyseenalaiste-
taan esimerkiksi kategorian ”naiset” olemassaolo tai vallan miehisyys. 
Monet seikat, joita postmoderni feminismi kritisoi ja alkoi teoretisoida 
toisella tavalla, olivatkin väkivaltatutkimuksessa hyvin merkittävässä 
asemassa. Tällainen oli esimerkiksi ajatus dominanssista, joka ei ehkä 
staattisuudessaan ole paras käsite kuvaamaan sukupuolten välisiä suh-
teita yleisesti, mutta johon tiivistyy jotain hyvin olennaista miesten 
naisiin kohdistaman väkivallan osalta. Feministisen väkivallan tut-
kimuksen piirissä on oltu myös huolestuneita siitä, että 1990-luvun 
mittaan yleistynyt etäisyydenottaminen radikaalifeminismiin saattaa 
johtaa väkivaltatutkimuksen vähättelyyn ja sitä myötä useiden nais-
ten elämässä konkretisoituvan sosiaalisen ongelman sivuuttamiseen 
(esim. Maynard & Winn 1997, 194). 
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Polarisoitumistendensseistä huolimatta edellä esittelemäni kritiik-
ki sisältää myös aineksia dialogiin. Kritiikin huomioimisen ei tarvit-
se johtaa kaikkien radikaalifeminististen lähtökohtien hylkäämiseen, 
vaan pikemminkin niiden problematisoimiseen ja moninaisuuden 
pohjalta eteneviin teoreettisiin kehittelyihin. Tällöin on toki hylättävä 
joitain lähtökohtia, mutta samalla on tärkeätä pohtia tutkimustradi-
tion kontribuutioita. Esimerkiksi Henrietta Moore (1994, 16–17) tuo 
esiin niitä ongelmia, joita sisältyy Catharine MacKinnonin universa-
lisoivaan tapaan käsitellä Bosnian sodan aikaisia naisten joukkorais-
kauksia, kääntäen sitten kysymyksen pohdinnaksi universaaliuden ja 
partikulaarisuuden suhteesta. Moore painottaa kontekstuaalisen tar-
kastelun tärkeyttä, mutta ei halua täysin kieltää universaalin näkökul-
man käyttöä. Vastaavalla tavalla ajallis-paikallista näkökulmaa perus-
televa Janice Boddy (1998, 79) haluaa säilyttää jollain tasolla ajatuksen 
universaaliudesta, vaikka näkeekin sen käyttöalan paljon kapeampa-
na kuin perinteisesti feministisessä väkivaltatutkimuksessa on tehty. 
Omalta osaltani näen, että erojen teoretisointi on enemmänkin tapa 
vahvistaa ja nyansoida feminististä analyysiä kuin sen pohjan muren-
tamista.

Radikaalifeminismiin nojaava väkivaltatutkimus on nostanut esiin 
keskeiset teemat tutkimusalueen kannalta ja tehnyt paljon tärkeitä em-
piirisiä analyysejä. Se on toiminut perustana monin tavoin tehokkaalle 
poliittiselle kamppailulle naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan niin 
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Feministinen väkivallan 
tutkimus on nostanut esiin väkivaltaa kokeneiden naisten kokemuksia 
ja pohtinut väkivallan merkitystä ”kaikkien” naisten kannalta. Tähän 
nojaten feministiset liikkeet ja naisaktivistit ovat voineet muotoilla po-
liittisia tavoitteita ja toimintamalleja. Näin on myös saavutettu monia 
edistysaskeleita naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumisessa. 

Näen monet feministisen väkivaltatutkimuksen avauksista ja tema-
tisoinneista merkittäviksi ja tukeudun niihin omassa tutkimuksessani 
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(ks. luku 3). Toisaalta sen teoreettiset heikkoudet ovat viimeaikaisen 
feministisen keskustelun valossa selkeät. Seuraavaksi esitän oman tut-
kimukseni lähtökohdat subjektiuden, sukupuolen ja vallan käsittelylle, 
joiden avulla pyrin ylittämään (tai ohittamaan) edellä mainittuja on-
gelmakohtia. Poimin viimeaikaisesta feministisestä teoriakeskustelus-
ta tutkimukseeni soveltuvia käsitteellistyksiä, jotka jäsentävät seuraa-
vassa luvussa esittämääni tulkintaa sukupuolistuneesta väkivallasta 
sekä myöhempien lukujen empiiristä analyysia. 

2.2 Subjektin moninaisuus

Tutkimuksessani tarkastelen subjektia moninaisena ja liikkuvana. 
Liikkumisen ajatuksella viittaan yhtäältä liikkumiseen eri diskurssien 
ja niiden tarjoamien subjektipositioiden välillä, toisaalta ruumiillisen 
subjektin liikkumiseen ajassa ja paikassa. Olen omaksunut poststruk-
turalistisesta ajattelusta käsityksen subjektiuden diskursiivisesta ra-
kentumisesta. Tällöin keskeistä osaa näyttelee se tapa, jolla yksilöt 
asettuvat suhteisiin useiden eri diskurssien ja niiden muotoilemien 
subjektipositioiden kanssa. Subjektius sisältää aina monenlaisia puolia, 
vaihtelua ja ristiriitaisuutta. Diskurssit ja niiden tarjoamat subjektipo-
sitiot tuottavat käsityksiä siitä, mitä on olla nainen tai mies, mitä ovat 
feminiinisyys ja maskuliinisuus (Weedon 1987, 100). Diskurssin kä-
sitettä käytän foucaultlaisessa merkityksessä viittaamaan sosiaalisiin 
käytäntöihin ja niitä koskeviin säännönmukaisesti rakentuneisiin mer-
kitysjärjestelmiin, jotka kiertävät yhteiskuntaelämän eri alueilla (Mills 
1997, 7–9; Vuori 2001, 81–84; Fairclough 1997, 75–77). Diskurssit eivät 
ole vain puhetta ja jäsennystapoja, vaan myös niiden aikaansaamaa 
toimintaa ja käytäntöjä. Osa diskursseista on kiinteämmin sidottuja 
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tiettyihin instituutioihin, osa taas ylittää instituutioiden rajat kiertäen 
ja toistuen useilla yhteiskunnan alueilla.

Subjektipositioihin asettuminen ei kuitenkaan ole mitään passiivis-
ta omaksumista, vaan sisältää monimuotoista neuvottelua ja suhteisiin 
asettumista (Mills 1997, 88–97; Moore 1994, 4; Skeggs 1997). Voimme 
myöntyä, kannattaa innostuneesti, toistaa rutiininomaisesti, epäillä 
tai kiistää, kuten Suvi Ronkainen (1999a, 36) asian esittää. Toimijuu-
delle ja vastustukselle löytyy tilaa näistä neuvottelun ja subjektiposi-
tioon asettumisen vaihtelevista muodoista. Toiseksi liikkumavaraa 
toimijuudelle rakentuu sitä kautta, että esimerkiksi sukupuolta mää-
rittäviä diskursseja on useita ja ne voivat olla keskenään ristiriitaisia. 
Subjektiuden rakentuminen on liikkumista eri diskurssien ja niiden 
määrittämien subjektipositioiden välillä. Esimerkiksi väkivaltaa ja 
maskuliinisuutta käsitteleviä diskursseja on useita, toisistaan jossain 
määrin poikkeaviakin. Väkivaltatutkimuksessa on kiinnitetty paljon 
huomiota siihen, miten maskuliinisuutta tuotetaan yhteiskunnassam-
me ja kulttuurissamme vallan, hallinnan ja väkivallan määrittämänä 
(Grönfors 1994; Jokinen A. 2000; O’Toole & Schiffman 1997). Täl-
laiset diskurssit ovat varsin vahvoja ja kuvaavat väkivaltaa miehisenä, 
aktiivisena ja vahvuutta osoittavana toimintatapana. Toisaalta useim-
mat tunnistavat varmaan myös sellaisen maskuliinisuutta ja väkivaltaa 
käsittelevän diskurssin, jota voisi nimittää ”herrasmies”-diskurssiksi. 
Sen mukaan väkivaltaa ei saa käyttää heikompia kohtaan, eikä kunnon 
mies lyö naisia tai lapsia. Miehet voivat liikkua näiden erilaisten vä-
kivaltaa ja maskuliinisuutta käsittelevien diskurssien ja niiden tarjoa-
mien subjektipositioiden välillä sekä sitoutua niihin eri tavoin. 

Tällainen näkemys avaa mahdollisuuksia käsitellä eroja sukupuolis-
tuneen subjektiuden tuottamisessa, oli sitten kyse naisten tai miesten 
keskinäisistä eroista (Moore 1994, 64; Jefferson 1994; Pease 1999). Mi-
ten on esimerkiksi selitettävissä, että jotkut miehet esittävät maskulii-
nisuutta väkivaltaa sisältävillä tavoilla, kun taas toiset miehet esittävät 
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maskuliinisuutta painottaen joitain muita puolia? Tarkastellessaan sitä, 
miten useista tarjolla olevista subjektipositioista jotkut muodostuvat 
tärkeämmiksi kuin toiset subjektiutta rakennettaessa, Wendy Hollway 
(1989) on puhunut sijoittamisesta (investment) joihinkin subjektipo-
sitioihin. Käsitteen voi kääntää myös sitoutumiseksi johonkin sub-
jektipositioon. Hollway tarkoittaa tällä tunnetason sitoutumista, joka 
perustuu tietyn subjektiposition lupaukselle tyytyväisyydestä tai pal-
kinnosta. Kyse on nimenomaan lupauksista tai subjektipositioihin lii-
tetyistä odotuksista, jolloin toteutuneet seuraukset saattavat olla tästä 
poikkeavia. Sijoittamista tai sitoutumista joihinkin subjektipositioihin 
ohjaa myös se, että hegemonisten diskurssien ja niiden muotoilemien 
subjektipositioiden myötä pääsee osalliseksi monista materiaalisista 
ja sosiaalisista hyödyistä (Moore 1994, 65). Subjektiuden esittäminen 
vallitsevien käsitysten mukaisesti tuottaa ymmärrystä, sosiaalista hy-
väksyntää ja joskus myös valtaa, kun taas vallitsevia konventioita rik-
kovat subjektiuden muodot sisältävät riskejä.

Moninaisuuden ja liikkuvuuden lisäksi subjektiviteettiin liittyy 
koossapitäviä ja pysyvyyttä tuottavia tekijöitä. Henrietta Mooren 
(1994, 55) ajatuksia seuraten ja jatkaen erotan tässä kolmenlaisia te-
kijöitä. Ensinnäkin subjektiviteettia pitää koossa se tietty ruumis, jos-
sa elämme. Toiseksi subjektilla on tietty historiallinen jatkuvuus sen 
kautta, miten se on tullut asemoiduksi ja asettunut tietynlaisiin sub-
jektipositioihin elämänsä aikana. Tämä subjektipositioiden historia 
suuntaa jossain määrin tulevaa subjektipositioihin asettumista, muttei 
kuitenkaan deterministisesti. Riippuen siitä, miten vahva tiettyihin 
subjektipositioihin investointi on, avautuu mahdollisuuksia myös toi-
siin subjektipositioihin asettumiselle. Kolmannen tekijän muodostaa 
itselle ja toisille kerrottu ”minä”-tarina, jossa muotoillaan kuvaa siitä, 
mitä minulle on tapahtunut ja millainen ”minä” olen. Tällainen iden-
titeettitarina tuottaa käsitystä yhtenäisestä ”minästä”. Siihen sisältyy 
paitsi tulkintoja tapahtuneesta ja omasta itsestä, myös aineksia siitä, 



37

millaiselta tahtoo näyttää omissa ja muiden silmissä. (Vrt. Ronkainen 
1999a, 31–49.)

Havainnollistan tätä väkivaltaa koskevalla esimerkillä. Voidaan aja-
tella, että väkivaltaa käyttävä mies on investoinut subjektipositioon, 
jossa vahvuuden ja maskuliinisuuden esittäminen yhdistyy väkivallan 
käyttöön. Tällaiset asemoinnit erityisesti toistuvina suuntaavat tule-
vaa, mutta riippuen investoinnin vahvuudesta saattaa myös olla mah-
dollisuuksia toisiin subjektipositioihin asettumiselle. Jossain määrin 
erillinen tästä subjektipositioihin asettumisesta on identiteettitarinan 
rakentaminen. Niinpä väkivaltaa käyttävien miesten identiteettitari-
nat eivät välttämättä sisällä mainintoja väkivallasta, vaan he saattavat 
kuvata itseään huolehtivaisina ja hyvinä kumppaneina. Koska identi-
teettitarina on sosiaalinen tarina, sen rakentamiseen käytetään usein 
hyväksyttäviä ja positiiviseksi määriteltyjä piirteitä sekä tähän sopivia 
elämäntapahtumia.

Kenellä sitten on pääsy diskurssien muotoilemiin subjektipositioi-
hin? Onko subjektien ruumiillisuudella merkitystä sen kannalta, miten 
subjektipositioihin asetutaan? Diskurssit ovat rakentuneet erotteluiden 
kautta, joten ne usein muotoilevat erilaisia subjektipositioita sukupuo-
len mukaan. Esimerkiksi vanhemmuusdiskursseissa on tavanomaista 
käsitellä äitiyttä ja isyyttä eri tavoin (Vuori 2001). Osa diskursseista 
taas on sinänsä sukupuolineutraaleja (kuten monet tasa-arvoajatteluun 
nojaavat diskurssit), mutta niihin asettautuminen naisena tai miehenä 
tuottaa erilaisia lopputuloksia. Subjektipositiot avautuvat eri tavoil-
la riippuen siitä, kuka niihin asettuu, ja miten tulee muiden taholta 
tulkituksi. Subjektien ruumiillisuus ja sukupuolittuneisuus muotoilee 
sitä, miten diskurssien ja niiden tarjoamien subjektipositioiden kutsu 
kuullaan (Ronkainen 1999a, 65). Koska väkivaltaan valmis ja siitä vah-
vistusta saava subjekti on vallitsevissa diskursseissa tuotettu maskulii-
nisena, ei tähän positioon asettuminen ole kovin monille naisille näyt-
täytynyt mahdollisena tai houkuttelevana. Kun naiset ovat asettuneet 
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tällaisiin maskuliinisiksi määrittyneisiin subjektipositioihin, heitä on 
myös tulkittu toisin tavoin kuin näihin asettuneita miehiä. Väkivaltaa 
käyttäneitä naisia on usein kuvattu poikkeavina ja erityisen vaarallisi-
na tai vaihtoehtoisesti psyykkisesti sairaina (Orme 1994; Featherstone 
1996; Berrington & Honkatukia 2002). 

Subjektipositioiden avautumiseen ja joihinkin positioihin sijoitta-
miseen kytkeytyy myös subjektin paikantuneisuus. Ymmärrän ruu-
miin subjektin ensisijaisena olemassaolon paikkana maailmassa. Ruu-
miilliset subjektit liikkuvat ajassa ja tilassa. Ne reitit ja paikat, joissa 
subjektit liikkuvat, määrittävät myös sitä, mitkä diskurssit ja subjekti-
positiot mahdollistuvat ja avautuvat tietyille ruumiillisille subjekteille. 
Adrienne Rich (1987) on puhunut paikantumisen politiikasta, jolla hän 
viittaa maantieteellisen paikan ja ruumiillisen paikan analysoimisen 
tärkeyteen. Rich liittää yhteen materiaalisen ruumiin ja sen diskur-
siiviset määrittelyt. Hän pohtii sitä, miten hänen valkoinen naisruu-
miinsa on vienyt häntä joihinkin paikkoihin ja toisaalta sulkenut tien 
toisiin paikkoihin. Paikan merkitys on Richin mukaan keskeinen myös 
sen kannalta, millaisten ajatustapojen, valtasuhteiden ja käytäntöjen 
osaksi asetumme. Tulkitsen tätä niin, että esimerkiksi väkivaltaa ko-
keneiden naisten kannalta on tärkeätä se, millaisia väkivaltaa koskevia 
diskursseja on ollut tarjolla sinä aikana ja siinä paikassa, missä he ovat 
eläneet ja yrittäneet puhua tapahtumista. Onko heille avautunut vain 
naisia osasyyllisinä käsitteleviä diskursseja vai ovatko heidän kohtaa-
mansa puhetavat käsitelleet miesten vastuullisuutta väkivallasta? Mil-
laisiin subjektipositioihin he ovat voineet asettua? Vastaavasti väkival-
taa käyttävien miesten osalta on merkitystä sillä, millaisia reittejä he 
ovat kulkeneet ja millaisia subjektipositioita näissä tilanteissa on avau-
tunut. Millaisin määrein maskuliinisuutta on tällöin tuotettu ja mihin 
positioihin he ovat investoineet? Samoin on tärkeätä, kohtaavatko he 
missään vaiheessa puhetapoja, jotka voivat horjuttaa heidän väkival-
taan liittyviä sitoutumisiaan.
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Diskursiivisuuden painottaminen ei siis sulje pois ruumiin mate-
riaalisuutta. Ruumiit muuttuvat ajan myötä, sairastuvat ja paranevat, 
kokevat nautintoa ja kipua (McDowell & Sharp 1997, 206). Myös väki-
vallan seuraukset näkyvät ruumiissa mustelmina, vammoina ja mo-
nenlaisina tuntemuksina. Oma kiinnostukseni kohdistuu ennen kaik-
kea siihen, miten näitä ruumiillisia ilmauksia käsitellään kielellisin 
keinoin ja millaisia diskurssien määrittämiä muotoja ne saavat. Silti 
näen, että ajatus ruumiin ja väkivallan seurausten materiaalisuudesta 
on tärkeä erityisesti väkivaltatutkimuksessa (vrt. Hearn 1998, 65–66). 
Kaiken redusoiminen diskursiivisuuteen saattaisi johtaa tulkintoihin, 
joissa nähdään olevan kyse vain kielipeleistä ja subjektipositioiden va-
paasta valitsemisesta – esimerkiksi siten, että väkivaltaa kokeneet nai-
set voisivat sivuuttaa väkivallan ruumiilliset seuraukset ja halutessaan 
asettua aktiivisen toimijan positioon. Samoin saatettaisiin sivuuttaa 
konkreettiset väkivallan teot ja niiden uhka, jotka eivät välttämättä 
häviä vain puhetapoja muuttamalla.

2.3 Sukupuolen tuottaminen ja esittäminen

Tarkastelen sukupuolta jatkuvasti tuotettavana, puhetapojen ja tekojen 
kautta muotoutuvana kulttuurisena ja sosiaalisena erotteluna. Sillä on 
myös käytännöllisiä seurauksia subjektiuden rakentumisen kannalta. 
Tällaisesta jatkuvan tekemisen näkökulmasta on sukupuolta käsitel-
lyt feministisessä keskustelussa paljon huomiota saanut Judith Butler 
(1990, 1993), joka käyttää käsitettä sukupuolen performatiivisuus. Per-
formatiivisuuden näkökulmasta on tehty viimeaikoina yhä enemmän 
myös empiiristä tutkimusta (esim. Oinas 2001; Koivunen 2003; Gor-
don et al. 2002; McDowell & Court 1997). 
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Judith Butler näkee sukupuolen olevan esitys, joka rakentuu ole-
massa olevien konventioiden ja diskurssien toistamiselle. Sukupuolta 
tehdään toistamalla eleitä, ruumiin asentoja, pukeutumista ja monia 
muita tapoja, joita liitämme naiseuteen tai mieheyteen. Sukupuoliteon 
voima syntyy siitä, että se siteeraa vakiintuneita ja auktorisoituja käy-
täntöjä (Butler 1993, 227). Yksittäinen teko toimii performatiivisesti 
siinä määrin kuin se pystyy tukeutumaan näihin konventionaalisiin ta-
poihin tuottaa sukupuolta ja liittymään osaksi aiempien tekojen sarjaa. 
Tukeutuminen tuttuihin elementteihin tekee teon ymmärrettäväksi ja 
tunnistettavaksi. Butler kuitenkin huomauttaa, ettei toisto ole koskaan 
aivan samanlaista, vaan erilaisia tekoja, jotka tunnistetaan kuuluvak-
si sukupuolittaviin käytäntöihin. Butler pitää kielellisiä ja ruumiillisia 
käytäntöjä ensisijaisina yksilösubjekteihin nähden. Hän toteaa, ettei 
sukupuolta voi valita kuin vaatekappaletta komerosta aamuisin, vaan 
sukupuoli edeltää ja määrittää subjektia (mt., x). Sukupuolta ei voi tois-
taa miten vaan, vaan lainaamalla ja muuntelemalla olemassa olevia 
tapoja (Kaskisaari 2000, 14). Butler painottaa myös seksuaalisuuden 
ja sukupuolen kytkeytymistä toisiinsa. Hän analysoi heteroseksuaali-
seksi matriisiksi nimeämäänsä järjestystä, jossa ruumis, identiteetti ja 
halu kytketään yhteen siten, että muodostuu vain kaksi ymmärrettävää 
ja luonnollista tyyppiä – heteroseksuaalinen, sukupuolitetun ruumiin 
omaava nainen tai mies (Butler 1990, 5–7; Pulkkinen 2000, 51). Myö-
hemmin Butler siirtyi heteroseksuaalisen matriisin sijaan käyttämään 
käsitettä heteroseksuaalisuuden hegemonia, joka nähdäkseni parem-
min kuvaa heteroseksuaalisuuden valta-asemaa tuoden samalla esiin 
sen toteutumisen epätäydellisyyden. 

Samantapaisia ajatuksia sukupuolen tekemisestä on esitetty myös 
sosiologisen tutkimuksen piirissä 1970-luvun lopulta alkaen ”doing 
gender” -tutkimuksessa, jossa sukupuolen tekemistä tarkastellaan vuo-
rovaikutuksellisena ja tilanteittaisesti muodostuvana ilmiönä. Suku-
puolta käsitellään etnometodologiseen tapaan arkisena ja jokapäiväi-
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senä tekemisenä, joka pyörii rutiininomaisten sosiaalisten käytäntöjen 
varassa (West & Zimmerman 1991; Cealey Harrison & Hood-Williams 
2002, 33). Rutiinien tunnistaminen ja osaaminen tuottaa kompetens-
sia ja sosiaalista arvostusta, minkä ansiosta yksilöt haluavat osallistua 
niiden pyörittämiseen. Sukupuolen tekemistä on analysoitu tällä ta-
voin esimerkiksi työorganisaatioiden (Kinnunen & Korvajärvi 1996) ja 
koulukotien (Pösö 1993) arjessa tapahtuvana toimintana. 

Kun ”doing gender” -tutkimuksessa ajatellaan sukupuolen teke-
misen tapahtuvan useissa erilaisissa, toisistaan erillisissä tilanteissa 
ja institutionaalisissa ympäristöissä, myös sukupuolesta muodostuu 
vaihteleva ja katkoksellinen. Se rakentuu yksilöiden osallistumises-
ta paikallisen järjestyksen rakentamiseen ja ylläpitoon. Tähän liittyy 
nähdäkseni myös ”doing gender” -lähestymistavan heikkous, sillä sii-
nä jäävät yleensä vähemmälle huomiolle oman tutkimukseni kannal-
ta tärkeät sukupuolijärjestyksen jatkumot ja toistuvuus. On kuitenkin 
syytä huomioida, että ”doing gender” -tradition piiristä löytyy myös 
esimerkkejä sukupuolijärjestyksen jatkumoiden käsittelystä. Tällöin 
on kiinnitetty huomiota siihen, että tilanteittaista vuorovaikutusta ja 
käytäntöjä edeltää aina muiden tekojen ja merkitysten rakentamisen 
historia (Korvajärvi 1998, 24–30; Eriksson 2003, 26–27). Näin tietyt 
käytännöt ja merkitysrakenteet institutionalisoituvat, mikä suuntaa 
tulevia tilanteita.

Sekä performatiivisuuden teoretisoinnissa että ”doing gender” 
-tutkimuksessa sukupuoli ymmärretään ei-olemuksellisena tai vailla 
muuta perustaa olevana kuin itse tekemisen prosessi. Molemmat tuo-
vat esiin, ettei sukupuolta voida selittää biologisilla tai anatomisilla 
eroilla, vaan sukupuoli muodostuu tuon jatkuvan tekemisen ja toiston 
myötä. Toiston myötä kahden sukupuolen malli muodostuu luonnolli-
seksi ja sen mukaiset teot kulttuurisesti ymmärrettäviksi (Butler 1990, 
147) tai – etnometodologisesti ilmaistuna – rutiinien myötä käsitys 
kahdesta sukupuolesta muodostuu arkipäiväiseksi ja käytännölliseksi 
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”keittokirjatiedoksi”, jota tarvitaan yhteiskunnassa toimimiseen ja jos-
ta poikkeaminen herättää toisissa kiusaantumista (Cealey Harrison & 
Hood-Williams 2002, 34). 

Tukeudun tutkimuksessani Judith Butlerin esittämiin ajatuksiin 
sukupuolen tuottamisesta ja toiston merkityksellisyydestä. Butlerin 
käsitteistö soveltuu paremmin muuhun teoreettiseen kehykseeni kuin 
”doing gender” -tradition etnometodologinen käsitteistö. Butler käsit-
telee myös subjektien ruumiillisuutta osana sukupuolen tuottamista 
ja heteroseksuaalisuutta, jotka ovat tutkimukseni kannalta keskeisiä 
alueita. Omalta osaltani painotan kuitenkin enemmän diskurssiteo-
reettisia ja subjektipositioihin asettumisen ajatuksia. Vaikka Butler 
nojautuu teoreettisissa kehittelyissään foucaultlaisiin lähtökohtiin ja 
käyttää diskurssin käsitettä, hän ei käsittele kovin yksityiskohtaisesti 
diskursiivista aluetta. Hänelle diskurssit ovat osa vallitsevaa normi-
järjestelmää, joka määrittää mahdollisia sukupuolen esittämisen ta-
poja ja samalla tuottaa heteroseksuaalisuutta normaalina, vallitsevana 
seksuaalisuuden muotona. Tässä kontekstissa keskeiseksi muodostu-
vat ne tavat, joilla kyseistä järjestystä ylläpidetään. Omalta osaltani 
haluan kiinnittää enemmän huomiota sukupuoli- ja seksuaalisuusjär-
jestyksiä tuottavien diskurssien moninaisuuteen ja ristiriitaisuuteen. 
Jotkut näistä diskursseista ja esittämisen tavoista ovat muotoutuneet 
keskeisiksi ja hegemonisiksi tavoiksi tuottaa sukupuolta, jolloin niillä 
on rajoittavia ja pakottaviakin seurauksia.

Tarkastelen myös kysymystä toimijuudesta jonkin verran eri taval-
la kuin Butler, jonka teoriaa on kritisoitu toimijuuden vähäisestä kä-
sittelystä (esim. Bell 1999; McNay 2000; Carlson 2002). Butler hylkää 
selkeästi tietoisen ja toimivan yksilösubjektin lähtökohdan kiinnittäen 
huomion subjektia edeltävään kieleen ja tekoihin. Omalta osaltani lä-
hestyn toimijuutta subjektin moninaisuuden kautta painottaen dis-
kurssien kanssa neuvottelemisen näkökulmaa sekä subjektipositioihin 
asettumisen aktiivisuutta. Toimijuudella ja erilaisiin subjektipositioi-
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hin sitoutumisella on paljonkin merkitystä, vaikka ne ovat sidoksissa 
laajempiin käsityksiin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Lisäksi kä-
sittelen subjektia ruumiillisena ja paikantuneena, mikä tuottaa jonkin 
verran erilaista näkökulmaa kuin Butlerin lähestymistapa. 

Kuten monia muitakin tutkijoita, Butler on inspiroinut minua aja-
tuksellaan sukupuolen tekemisen esityksellisyydestä ja ruumiin osuu-
desta tässä. Hän toteaa sukupuolen aitouden vaikutelman syntyvän 
ruumiillisista tyyleistä, joissa eleitä, liikkeitä, pukeutumista ja monia 
muita tapoja toistamalla esitetään sukupuolta (Butler 1990, 140). But-
lerin ajatusta seuraillen Linda McDowell ja Gill Court (1997) analysoi-
vat Lontoon Cityn pankkimaailmaa kahden maskuliinisuuden esittä-
misen tyylin avulla. Tutkijoiden ”macho maskuliinisuudeksi” nimeämä 
tyyli oli tavanomaista kaupan ja myyntityön piirissä, jossa korostettiin 
kovuuden ja hyökkäävyyden merkitystä asiakkaiden vastarinnan voit-
tamisessa ja kauppojen tekemisessä. Kielenkäyttö oli usein seksuali-
soivaa ja sukupuolistavaa. Myös naistyöntekijöiden seksuaalinen häi-
rintä oli tavanomaista. Sen sijaan ”traditionaalinen maskuliinisuus” oli 
yleisempää pankin johdon ja hallinnon piirissä, missä luotettava ja va-
kaa paternalistinen huomaavaisuus oli arvossaan. Tähän liittyi oikean 
koulutuksen, tuttavapiirin sekä hyvien käytös- ja pukeutumistapojen 
korostaminen. Ajattelen, että tällä tavoin tarkasteltuna sukupuolityy-
lejä voi pitää erilaisina toistojen kiteytyminä tai diskurssien yhdistel-
minä. Tiettyyn tyyliin yhdistyvät jotkin käsitykset siitä, mitä maskulii-
nisuus on, ja siihen liittyvät teot. Toinen tyyli taas toistaa joitain muita 
maskuliinisuutta määrittävistä diskursseista ja niihin liittyvistä eleis-
tä. Esimerkki tuo näkyväksi myös sukupuolen kytkeytymisen muihin 
eroihin, kuten luokkaan. 

Hyökkäävyyden ja väkivallan merkitys voi siis joissain maskulii-
nisuustyyleissä olla keskeisempi kuin toisissa. Tätä kuvaa vahvistaa 
esimerkiksi Tarja Tolosen (2001, 187–202) analyysi peruskoulun ylä-
asteikäisten poikien maskuliinisuuden esittämisestä. Tolonen erotteli 
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toisistaan kovis-, nörtti- ja tavallisuutta korostavat maskuliinisuustyy-
lit. Näitä tyylejä tehtiin pukeutumisen, ruumiillisuuden ja toiminta-
tapojen kautta. Varsinkin kovis- ja nörttityylit rakentuivat suhteessa 
tappelukykyyn ja siihen liitettyihin merkityksiin. Kovispojille katu-
kulttuuri, itsensä puolustaminen ja tappelu olivat keskeinen osa mas-
kuliinisuutta ja sosiaalisen aseman saavuttamista, kun taas nörteiksi 
nimettiin keskenään varsin erilaisia poikia, jotka välttelivät tappele-
mista. Tolonen kuvaa tappelemista ja itsensä puolustamista tärkeäk-
si osaksi sosiaalista mieheyttä, joka poikien oli otettava huomioon, 
vaikkeivät he olisi osallistuneetkaan siihen tai jopa suoraan kritisoi-
vat tällaista toimintatapaa. Analysoimalla erilaisia maskuliinisuuden 
esittämisen tyylejä voidaan tavoittaa sekä väkivallan kytköstä masku-
liinisuuteen että erilaisia tapoja suhtautua tähän. Tämä on yksi tapa 
lähestyä miesten välisiä eroja suhteessa väkivaltaan sekä pohtia ruu-
miillisuuden ja ruumiillisuuskäsitysten osuutta tässä.

2.4 Vallan eri muodot ja väkivalta 

Pohdin seuraavassa vallan ja väkivallan käsitteellistämistä tavoilla, 
jotka mahdollistaisivat nyansoidumman tarkastelun kuin dikotomi-
nen näkemys valtaa omaavan ja vallan alaisen suhteesta. Tukeudun 
Michel Foucault’n ajatuksiin vallasta ja käsittelen hänen näkemyksiin-
sä kohdistunutta feminististä kritiikkiä. Tuon esiin myös feminististä 
teoretisointia, jossa hyödynnetään foucaultlaista valtakäsitystä. Femi-
nistinen väkivaltatutkimus on suurelta osalta sivuuttanut mahdolli-
suudet kehitellä vallan ja väkivallan suhteen analyysia foucaultlaisen 
valtakäsityksen avulla. Lähinnä vain feministinen oikeussosiologinen 
tutkimus on hyödyntänyt foucaultlaista näkökulmaa analysoidessaan 
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oikeuskäytäntöjä ja lainsäädäntöä (esim. Smart 1989, 1995; Lees 1997). 
Myös Nicola Gaveyn (1993, 1996) tutkimukset seksuaalisesta painos-
tamisesta käyttävät foucaultlaista käsitteistöä. Käsitteellisen tason 
pohdintoja foucaultlaisen ja feministisen väkivaltatutkimuksen valta-
käsityksen suhteesta on varsin vähän. Laajimmin kysymystä on pohti-
nut Vikki Bell (1993) insestiä käsittelevässä tutkimuksessaan.

Foucault’n mukaan valta ei ole tietyn ryhmän hallinnassa oleva 
ominaisuus, jota käytetään toisten (vallan alaisten, valtaa vailla ole-
vien) ylitse. Se ei myöskään ole ennalta olemassa esimerkiksi valtiolli-
sissa instituutioissa, vaikka se voikin kiinnittyä näihin määräaikaises-
ti. Ennen kaikkea valta muodostuu käytettäessä ja toimittaessa. Siinä 
on kyse voimasuhteiden jatkuvasta vaihtelusta, jonka myötä tietyn toi-
minta-alueen sisäinen järjestys muotoutuu. Foucault nimittää valtaa 
myös kamppailujen ja ristiriitojen sävyttämäksi peliksi, jossa voima-
suhteet muuttuvat, välillä vahvistuvat ja sitten taas kääntyvät vastak-
kaisiksi. Valta on subjektien välinen toiminta- ja vaikutussuhde, jossa 
A:n teot ja tavoitteet vaikuttavat B:n tekoihin ja tavoitteisiin. Siihen 
sisältyy sekä taktisia että strategisia aspekteja. (Foucault 1990, 92–94; 
Helén 1994, 276–277; Kusch 1993, 102–119). Vaikka Foucault kiinnitti 
erityisesti huomiota vallan liikkuvuuteen ja verkostomaisuuteen kuva-
ten sitä monimutkaisena strategisena tilanteena, hän ei kiistänyt sitä, 
etteikö valta voisi kiinnittyä joihinkin paikkoihin ja suhteisiin. Eräässä 
myöhäisessä haastattelussaan hän käsittelee tällaisia ”jatkuvan epä-
symmetrisiä” (perpetually asymmetrical) valtasuhteita, joita luon-
nehtii se, ettei niissä yrityksistä huolimatta tapahdu voimasuhteiden 
kääntymistä (Foucault 1988, 11–12). Kyse on edellä kuvatun strategi-
sen tilanteen jäykistymisestä tiettyyn toistuvaan ja epäsymmetriseen 
kuvioon. Johanna Oksala (2003) on käyttänyt tällaisesta tilanteesta 
nimitystä ”lukkiutuneet valtasuhteet”. Käytän jatkossa tätä käsitettä, 
sillä se on mielestäni kuvaava ilmaisu tilanteelle, jossa voimasuhteiden 
vaihtelu ei ole mahdollista tai ne asettuvat jatkuvasti epätasapainoon. 
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Tästä näkökulmasta voidaan myös löytää vastaus Foucault’a lu-
keneiden feministien ongelmaan, miten pitää kiinni käsityksestä su-
kupuolesta hierarkisoivana erotteluna, jos hyväksyy ajatuksen vallan 
vaihtelusta ja verkostomaisuudesta. Esimerkiksi Caroline Ramazanog-
lun (1993) toimittamassa teoksessa Up Against Foucault tämä feminis-
tinen Foucault-kritiikki ilmaistaan kuvaavasti kysymyksessä ”jos val-
taa on kaikkialla, niin miksi naisilla on sitä niin vähän”. Jos kuitenkin 
tarkastellaan valtaa paitsi vaihtelevana, myös mahdollisesti joihinkin 
asetelmiin lukkiutuvana ja jatkuvan epäsymmetristen suhteiden tuot-
tamisena, on mahdollista tarkastella sukupuolta hierarkkisoivana suh-
teena sitoutumatta staattiseen ja dikotomisoivaan valtakäsitykseen. 
Ajattelen että Judith Butlerin tapa käsitellä toiston merkitystä suku-
puolen rakentumisessa selittää osaltaan tätä voimasuhteiden vaihtelun 
ja jäykistymisen kysymystä. Tiettyjen diskurssien ja tekojen toisto voi 
lukkiuttaa valtasuhteita, mutta usein voimasuhteiden edes jonkinas-
teinen vaihtelu on mahdollista.

Foucault’n valta-analyysin toinen merkittävä näkökulma on se, että 
valta ei ole vain rajaavaa ja tukahduttavaa vaan ennen kaikkea tuotta-
vaa (Foucault 1990; Helén 1994, 278; Vuori 2001, 48). Me tuotumme 
niiden diskurssien ja valtasuhteiden määrittäminä, joiden osaksi ase-
tumme. Nämä diskurssit ja valtasuhteet rajaavat ja rajoittavatkin sub-
jektiuksien mahdollisuuksia, mutta samalla ne toimivat subjektiuden 
edellytyksenä ja tuottavat myös vastarinnan paikkoja. Tuottavan vallan 
ja vallan verkostomaisuuden ajatukset muuttavat myös käsitystä vasta-
rinnasta ja muutoksesta. Vallan ei nähdä modernin ajattelun tapaan 
tukahduttavan yksilöiden aitoa ja alkuperäistä olemusta, joka sitten 
voitaisiin vapauttaa kumoamalla tämä valta. Vallasta vapaita alueita 
ei foucaultlaisen ajattelutavan mukaan ole, mutta niitä voimasuhtei-
ta ja diskursseja, joiden vallitessa rakennumme subjekteiksi, voidaan 
muuttaa. Foucault’n mukaan tällainen lähtökohta ei johda passiiviseen 
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relativismiin, vaan nimenomaan jatkuvaan aktiivisuuteen ja eettis-po-
liittisiin valintoihin (Bell 1993, 54; Sawicki 1991, 48). 

Mikä sitten on vallan ja väkivallan suhde toisiinsa? Foucault tekee 
erottelun näiden välille painottaen, että valta sisältää aina vastarin-
nan mahdollisuuden (Bell 1993, 32–33; Kusch 1993, 103). Valta koh-
distuu subjektin tekoihin suunnaten ja kontrolloiden niitä, joten sen 
edellytyksenä on useiden erilaisten toimintatapojen mahdollisuus. Sen 
sijaan väkivalta kohdistuu ruumiiseen ja toimii pakottavasti sulkien 
pois erilaiset mahdollisuudet. Foucault’n mukaan vallan keinot ovat 
hienovaraisemmat ja huomaamattomammat kuin väkivallan. Tämä 
erottelu on saanut jotkut feministit, kuten Monique Deveaux’n (1994, 
235–236), pitämään foucaultlaista käsitteistöä huonosti yhteensopi-
vana feministisen väkivalta-analyysin kanssa. Toiset feministit ovat 
puolestaan tukeutuneet foucaultlaiseen valtakäsitteistöön kohdistaen 
samalla huomiota tapoihin, joilla väkivalta ja valta liittyvät toisiinsa 
(Bell 1993; Westlund 1999). Oma näkemykseni seuraa jälkimmäistä 
linjausta. Pidän tärkeänä erotella toisistaan väkivalta ja erilaiset val-
lankäytön muodot, mutta samalla tarkastella niiden yhteenliittymistä. 
Näin voidaan hahmottaa esimerkiksi parisuhdeväkivallan osalta val-
tasuhteiden moniulotteisuutta. Parisuhdeväkivallassa ei useinkaan ole 
kyse vain yksittäisistä väkivallanteoista, vaan niiden ja muiden vallan-
käytön muotojen kautta rakentuvasta valtasuhteiden epäsymmetrisyy-
destä. Käsitykseni mukaan väkivalta toimii eräänä vallan taktiikkana 
ja erityisesti toistuessaan lukkiuttaa valtasuhteita. Riippuen valtasuh-
teiden lukkiutumisen asteesta väkivallan ja vallankäytön kohteena ole-
valla naisella on käytössään eriasteisia vastarinnan mahdollisuuksia ja 
toimijuuden muotoja. Tilanteissa, joissa valtasuhteet eivät ole kovin 
paljoa lukkiutuneet ja voimasuhteiden kääntyminen on mahdollista, 
naisten toimijuudelle ja vastustukselle on olemassa tilaa. Väkivallan 
ja muiden vallan taktiikoiden lisääntyvän käytön myötä valtasuhteet 
voivat kuitenkin lukkiutua niin tiukasti, että naisen toimijuuden tila 
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jää hyvin kapeaksi. Valtasuhdetta on kuitenkin jatkuvasti tuotettava ja 
pidettävä yllä, joten tällaisissakin tilanteissa siihen sisältyy muutoksen 
mahdollisuuksia. Palaan tähän kysymykseen tarkemmin luvussa 3.2. 

Foucaultlainen tapa analysoida valtaa mahdollistaa feministisen 
väkivaltatutkimuksen tulosten ja keskeisten teemojen uudelleenluke-
misen kiinnittäen huomiota vallan eri muotoihin ja väkivallan osuu-
teen valtasuhteiden rakentumisessa. Tarkastelen seuraavassa kahta 
feminististä tutkimusta, jotka havainnollistavat foucaultlaisen valta-
analyysin hyötyä jäsennettäessä vallan ja väkivallan välistä suhdetta 
yksittäisten miesten käyttämän väkivallan osalta. Niissä molemmissa 
käytetään lähtökohtana Foucault’n erottelua juridis-diskursiivisen ja 
kurinalaistavan vallan välillä (Foucault 1990, 88–91; Foucault 2000; 
Sawicki 1991, 20–22). Juridis-diskursiivisella vallalla Foucault viittasi 
esimoderniin suvereenin hallitsijan käyttämään määräävään ja pakot-
tavaan valtaan, jonka alaisuuteen hallittujen oli asetuttava. Kurinalais-
tavalla vallalla hän taas tarkoitti modernia, normalisointiin ja itsetark-
kailuun perustuvaa hienovaraista vallankäyttöä. 

Vikki Bellin (1993, 60–71) mukaan insestiä käsittelevästä feminis-
tisestä kirjallisuudesta voidaan löytää kuvauksia niin väkivallan käy-
töstä kuin juridis-diskursiivisesta ja kurinalaistavasta vallasta. Insesti 
ei hänen mukaansa aina perustu fyysisen väkivallan käyttöön, vaan 
suurelta osin auktoriteetin väärinkäyttöön, suostutteluun ja uhkailui-
hin. Juridis-diskursiiviseksi vallaksi insestin yhteydessä hän tulkitsee 
lapsiin kohdistuneita vaatimuksia tottelemisesta ja käskyjen noudatta-
misesta. Tällainen valta sisältyy vanhemmuuteen ja isän asemaan per-
heessä varsin yleisesti, mutta insestissä se saa lasta loukkaavia, hyväk-
sikäyttäviä ja tuhoisia muotoja. Tämä kytkentä ”normaaliin” valtaan 
ja tottelemisen hyväksyttävyyteen mahdollistaa myös insestin salassa 
pysymisen. Kurinalaistavaksi vallaksi Bell nimeää sen katseen kohtee-
na olemisen, tarkkailevan valmiuden ja rajatun toimintakentän, jossa 
insestiä kokenut joutuu usein elämään. Kurinalaistavan vallan näkö-
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kulmasta Bell tulkitsee insestiä myös tyttöjen sopeuttamisena ja val-
mistamisena konventionaaliseen feminiinisyyteen, jossa miehen miel-
lyttäminen ja omien halujen häivyttäminen ovat keskeisiä piirteitä. 
Vaikka tämä tulkinta on mielestäni turhan totalisoiva, se nostaa esiin 
tärkeän aihepiirin. Väkivallalla ja pakottamisella on merkitystä seksua-
lisoituneiden subjektiuksien tuottamisen kannalta. Ne asemat, joihin 
on joutunut asetetuksi, muovaavat subjektille avautuvia seksuaalisuu-
den ja sukupuolen esittämisen tapoja sekä neuvottelun lähtökohtia. 

Vastaavalla tavalla Andrea Westlund (1999, 1048–1049) on analy-
soinut miesten naisiin kohdistamaa parisuhdeväkivaltaa juridis-dis-
kursiivisen ja kurinalaistavan vallan yhdistelmänä5. Juridis-diskursii-
vinen valta sisältää esimerkiksi suvereenin hallitsijan mahdollisuuden 
käyttää ruumiillista kuritusta kostona silloin, kun hän arvioi itseensä 
kohdistuvan halveksuntaa. Siihen kuuluu myös väkivallankäyttö rituaa-
linomaisena hallitsijan aseman osoittamisena tilanteissa, joissa tämä 
näkee valtaansa kyseenalaistettavan. Tämäntapaisia tekoja esiintyy 
myös miesten parisuhteessa käyttämässä väkivallassa (ks. myös Husso 
2003, 282–283). Kuten Vikki Bellin insestianalyysissä myös tässä voi 
nähdä vaatimuksen tottelemisesta ja perheen päänä esiintyvän miehen 
auktoriteetin ehdottomasta kunnioittamisesta. Aiempi tutkimukseni 
väkivaltaa kokeneiden naisten elämäntarinoista osoitti monen pari-
suhteessa väkivaltaa käyttävän miehen esittävän tällaisia vaatimuksia 
sekä kumppaniaan että lapsiaan kohtaan (Keskinen 1995, 129–130). 
Kurinalaistavana valtana voidaan puolestaan pitää sitä, että monet vä-
kivallan kohteeksi joutuneet naiset oppivat vähitellen itse varomaan 
tekemisiään ja tarkkailemaan omaa käytöstään yrittäessään välttää 
miestensä lyöntejä. Feministinen väkivallan tutkimus onkin toistuvas-
ti kuvannut näitä hienovaraisia vallankäytön keinoja ja kurinalaisuut-
5  Westlund (1999) käyttää näistä nimityksiä esimoderni ja moderni valta. Käytän 

tässä kuitenkin samaa käsiteparia molempien esittelemieni tutkimusten osalta, 
jotta argumenttini foucaultlaisen valtakäsitteen hyödyllisyydestä tulisi selkeästi 
esiin.
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ta, jonka ylläpitämiseksi miehen ei tarvitse edes kovin usein käyttää 
väkivaltaa, koska pelkkä muisto tai uhkaus siitä riittää saamaan naisen 
kuuliaiseksi ja myöntyväksi. Nämä kaksi esimerkkiä osoittavat myös, 
että feministisen väkivaltatutkimuksen traditio ja foucaultlaisen femi-
nismin näkökulma eivät ole toisensa poissulkevia, vaan niiden väliltä 
löytyy useita yhtymäkohtia. Vaikka feministinen väkivaltatutkimus ei 
teoreettisella tasolla ole käsitellyt kovin eriytyneesti vallan muotoja ja 
niiden yhteyttä väkivaltaan, sen empiiriset analyysit ovat kuitenkin si-
sältäneet tällaista tarkastelua.

Kurinalaistavan vallan käsitettä on käytetty feministisessä tutki-
muksessa myös jäsentämään seksuaalista painostamista ja pakotta-
mista, josta näyttää puuttuvan väkivallan uhka tai pakko. Nicola Ga-
veyn (1993) tutkimus naisten suostumisesta vastentahtoiseen seksiin 
havainnollistaa sukupuoleen ja heteroseksuaalisuuteen liittyviä vallan 
taktiikoita sekä niiden seurauksia yksittäisten naisten elämässä. Hän 
kuvaa tutkimuksessaan, miten naisten suostumusta, eikä aktiivista 
halua painottavien diskurssien varassa rakentuu itseään hallinnoivia 
ja mukautuvia naissubjekteja, joiden vastahakoisuudesta huolimatta 
miesten ei tarvitse uhkailla tai pakottaa heitä seksiin. Vallan toiminta 
on hienovaraista ja toteutuu subjektien oman toiminnan kautta. Ku-
rinalaistavan vallan käsitteeseen sisältyy tällaisessa käyttöyhteydessä 
kuitenkin riski vastarinnan ja toimijuuden sivuuttamisesta. Naiset 
eivät vain muokkaa itsestään ”kurinalaisia ruumiita” näiden vallan 
taktiikoiden mukaisesti, vaan myös kyseenalaistavat niitä rakentavia 
diskursseja ja hylkäävät heille tarjoutuvia subjektipositioita. 

Kurinalaistavan vallan sijaan Foucault siirtyikin myöhemmässä 
tuotannossaan painottamaan diskurssien keskeistä merkitystä vallan 
toiminnan ja subjektiuden rakentumisen kannalta. Seksuaalisuuden 
historian I osassa hän toteaa diskurssien olevan vallan seurausta ja toi-
mivan vallan instrumentteina, mutta toisaalta ne voivat myös toimia 
vastarinnan paikkana ja esteenä vallan toiminnalle (Foucault 1990, 
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101). Valta kytkeytyy siihen, mitkä diskurssit muodostuvat hallitseviksi 
ja esimerkiksi kiteytyvät instituutioihin tai kiertävät eri yhteiskunnan 
alueilla (Mills 1997, 19). Samalla diskurssit myös kantavat mukanaan 
valtasuhteita ja niiden käyttötilanteissa tuotetaan tai haastetaan näitä 
valtasuhteita. Diskurssien käyttöyhteys ja -tapa onkin olennainen sen 
kannalta, millaisia valtasuhteita lopulta tuotetaan. 

Diskurssien kautta tuotetaan tietoa, ja tieto puolestaan muodostaa 
keskeisen osan nyky-yhteiskunnan hallintaa. Käsitteellä hallinnalli-
suus Foucault viittasi tiedon tuotannon, sen sovellutusten ja muiden 
käytäntöjen osuuteen subjektien ja yhteiskunnan hallinnassa (Vuori 
2001, 49). Tieteellinen tieto ja siihen nojaava asiantuntijuus ohjaavat, 
normittavat ja suostuttelevat ihmisiä elämään tietyillä tavoilla, mutta 
poikkeavia varten on varattu myös kurinpidolliset ja parantavat käy-
tännöt. Hallinnallisuudessa merkittävää osaa näyttelee normalisointi 
– normaaliuden määrittäminen ja poikkeavan erottelu siitä. Foucault 
painotti myös sitä, että hallinnan tekniikat eli tieto/valta-käytännöt 
toimivat ruumiiden kautta (Foucault 1990, 139–140; Bailey 1993, 106–
107; Helén 1994, 290–291). Tiedolle annettu asema ja sen kyky tuottaa 
totuuksia on kuitenkin omiaan kätkemään siihen sisältyviä valtasuh-
teita. 

Merkittävät ja vahvat diskurssit ovat yleensä kiinteästi kytkeytynei-
tä yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuten lainsäädäntöön, tieteisiin 
tai näihin tukeutuviin hyvinvointivaltion palvelujärjestelmiin (Weedon 
1987, 109). Tätä kautta diskursseihin rakentuu uskottavuutta ja joiltain 
osin myös kyseenalaistamatonta auktoriteettia. Toisaalta näiden ins-
tituutioiden toimintaa luonnehtii useiden diskurssien samanaikainen 
läsnäolo, joten vaikutusvaltaisiakin diskursseja haastetaan jatkuvasti 
ja niiden rinnalle asettuu muita mahdollisia merkityksellistämisen 
tapoja. Sosiaaliset instituutiot ovat osa sitä voimasuhteiden kenttää, 
jossa diskursiivista kamppailua käydään ja valtasuhteita rakennetaan. 
Esimerkiksi parisuhdeväkivaltaa käsitellään useiden instituutioiden 
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– erityisesti lainsäädännön, oikeuslaitoksen, poliisin sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon – piirissä. Näiden toiminnassa käydään samalla dis-
kursiivista kamppailua siitä, millaisena ilmiönä väkivalta nähdään ja 
miten osapuolten toimintaa tulkitaan. Näillä diskursiivisilla määritte-
lyillä on merkitystä myös yksittäisten ihmisten elämän kannalta.

Kun oikeusistuimen, poliisin tai sosiaalialan auttamisjärjestelmien 
piirissä tuotetaan tietoa parisuhdeväkivallan tapahtumista, taustoista 
ja seurauksista, asetutaan osaksi yhteiskunnan ja yksittäisten ihmisten 
elämää koskevia hallinnan käytäntöjä. Parisuhdeväkivallan hallinnan 
kannalta ovat merkityksellisiä ne diskurssit ja käytännöt, joita lain-
säädännön ja poliittishallinnollisen keskustelun piirissä rakennetaan. 
Niissä määritellään väkivallan hyväksyttävyyttä, esitetään tulkintoja 
väkivallan luonteesta sekä normitetaan pari- ja perhesuhteita. Mutta 
näiden ”ylätason” määrittely- ja ohjeistuskäytäntöjen lisäksi on tärkeä-
tä analysoida myös erilaisten viranomaistahojen, asiantuntijoiden ja 
professionaalien jokapäiväisessä työssä toteutuvaa mikrovaltaa. Insti-
tuutioiden määrittelyiden ja käytäntöjen kautta väkivallasta tuotetaan 
normaalia, poikkeavaa, huomiota saavaa, sivuun jäävää, puuttumista 
vaativaa tai vähämerkityksellistä.

Tutkimukseni kohdistuu erääseen näistä hyvinvointivaltiollisis-
ta instituutioista, jossa miesten parisuhteessa käyttämää väkivaltaa 
määritellään ja otetaan toimenpiteiden kohteeksi. Tutkimuksessani 
analysoin diskursiivisia muotoiluja, jotka koskevat väkivallan oikeu-
tusta, sukupuolitettua subjektiutta ja perhekäsityksiä. Kysyn, millaiset 
diskurssit ja käytännöt määrittävät perheammattilaisten väkivalta-
työtä sekä miten he neuvottelevat näiden diskurssien kanssa. Ennen 
tätä käsittelen kuitenkin tutkimuskirjallisuuden pohjalta parisuhdevä-
kivallan problematiikkaa sekä sen kytköksiä heteroseksuaalisuutta ja 
sukupuolta tuottaviin diskursseihin. Rakennan kuvaa siitä, millaisiin 
diskursseihin ja subjektipositioihin väkivaltaa käyttävät miehet ja vä-
kivaltaa kokeneet naiset sitoutuvat, mikä taustoittaa myöhempää ana-
lyysiani perheammattilaisten tavoista käsitellä näitä kysymyksiä.
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3 SUKUPUOLISTUNUT JA SEKSUALISOI-
TUNUT VÄKIVALTA EROJEN KENTÄLLÄ

3.1 Feministisen väkivaltatutkimuksen traditio

Feministinen väkivaltatutkimus on käsitellyt väkivaltaa pohtimalla 
sukupuolen ja seksuaalisuuden yhteiskunnallisia ja poliittisia ulottu-
vuuksia. Toisen aallon feminismin tunnuslause ”henkilökohtainen on 
poliittista” kuvasi hyvin muotoutumassa olevan väkivaltatutkimuksen 
lähtökohtia. Anne Edwardsin (1987, 15–16) mukaan feministisessä 
väkivallan tutkimuksessa voidaan erottaa kaksi vaihetta. 1970-luvun 
tutkimus käsitteli yksittäisiä naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja 
erillään toisistaan, kun taas vuosikymmenen lopulla ja 1980-luvulla 
huomiota kiinnitettiin yhä enemmän väkivallan muotojen yhteisiin 
piirteisiin ja heteroseksuaalisuuden analysointiin. Ensimmäisen vai-
heen tutkimuksessa eniten huomiota kohdistettiin raiskaukseen, mut-
ta myös naisten pahoinpitely parisuhteessa ja seksuaalinen häirintä 
olivat tutkimuksen kohteena. Edwardsin mukaan raiskauksen merkitys 
feministiselle analyysille oli suuri, koska raiskauksen uhan ajateltiin 
yhdistävän monia eritaustaisia naisia ja symboloivan naisten haavoit-
tuvuutta miesten väkivaltaiselle hyökkäykselle. Samalla se oli osoitus 
naisten ruumiiseen liittyvien perustavien oikeuksien loukkaamisesta, 



54

joita naisten oli lähdettävä puolustamaan. Tässä näkyi siis feministi-
sen väkivallantutkimuksen universaaliutta painottava lähtökohta. 

Toisessa vaiheessa feministinen väkivaltatutkimus siirtyi käsitte-
lemään miehisen väkivallan ja heteroseksuaalisuuden yhteyksiä sekä 
seksuaalisuuden sosiaalista konstruoimista. Muutamat feministiset 
väkivaltatutkijat olivat esittäneet miehisen väkivallan ja aggressiivisen 
seksuaalisuuden olevan alkuperältään biologista, mutta 1970-luvun 
lopulta alkaen alkoi vallita yksimielisyys siitä, että yhtä lailla väkival-
ta, maskuliinisuus, feminiinisyys kuin seksuaalisuuskin olivat sosiaa-
listen prosessien tulosta (Edwards 1987, 26). Adrienne Richin (1980) 
kirjoitukset heteroseksuaalisuudesta poliittisena instituutiona, jonka 
kautta miehinen valta ulottuu naisten ruumiisiin, seksuaalisuuteen, 
hedelmällisyyteen ja useille muille alueille, antoivat vaikutteita mo-
nille väkivaltatutkijoille. Pornografia oli yksi 1980-luvun keskeisistä 
kysymyksistä feministisessä väkivallan tutkimuksessa ja poliittisessa 
toiminnassa, erityisesti Yhdysvalloissa. Pornografia nähtiin konkreet-
tisena esimerkkinä siitä, miten naisiin kohdistuva väkivalta ja miehi-
sesti määritelty seksuaalisuuskäsitys yhdistyvät toisiinsa. Feministises-
sä keskustelussa erityisesti Catharine MacKinnon ja Andrea Dworkin 
nostivat esiin pornografian tuotannossa esiintyvää väkivaltaa ja nä-
kivät pornon johtavan naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen 
objektivoimalla naisia ja kuvaamalla näiden väkivaltaista kohtelua. 
Suhtautuminen pornografiaan jakoi kuitenkin feministien linjoja. Osa 
feministeistä kritisoi vahvasti pornon luokittelua seksuaaliseksi väki-
vallaksi ja sen kieltämistä vaativia lakialoitteita.1 

Heteroseksuaalisuuden sosiaalinen rakentuminen ja sen yhteys 
miesten naisiin kohdistamaan väkivaltaan nousi esiin myös tarkastel-

1  Pornografiakeskustelusta lähemmin ks. Cornell 2000; Jackson & Scott 1996; 
Näre 1994a. Carol Smart (1989, 116–128) jäsentää feministisiä näkemyksiä por-
nografiasta erottelemalla kaksi erilaista käsitystä – pornografia seksuaalisena vä-
kivaltana ja pornografia representaationa. Feministisen väkivallan tutkimuksen 
traditioon on näistä kytkeytynyt juuri ensin mainittu suuntaus.
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taessa sellaisia väkivallan muotoja kuin seksuaalinen häirintä ja ah-
distelu tai seksiin painostaminen. Feministiset tutkijat totesivat, että 
monet häirinnän ja ahdistelun muodot muistuttavat tavanomaiseksi 
miellettyä heteroseksuaalista kanssakäymistä (Wise & Stanley 1987; 
Kelly 1988; Thomas & Kitzinger 1997). Naisen ruumiiseen liittyvät 
kommentit ja jossain määrin myös koskettelu voidaan yhtä lailla miel-
tää harmittomaksi vitsailuksi tai kiinnostuksen osoittamiseksi kuin 
häiritseväksi ja ahdistelevaksi toiminnaksi. Ajatus naisen ruumiista 
houkuttelevana katsomisen kohteena sekä toisaalta miehen halusta 
aktiivisena ja toimintaan johtavana jäsentää paitsi seksuaalista häirin-
tää, myös monia heteroseksuaalisia käytäntöjä ja heteroseksuaalisuut-
ta koskevia kulttuurisia käsityksiä. 

Feministiselle väkivaltatutkimukselle on ollut tyypillistä ”normaa-
lin” kyseenalaistaminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan analysoi-
minen yhteydessä tavanomaisiin käsityksiin sukupuolesta, seksuaali-
suudesta ja rakkaudesta. Ajatuksena on tällöin, ettei miesten naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa voida ymmärtää yksittäisten, poikkeavien mies-
ten toimintana, vaan osana tietynlaisia sukupuoli- ja seksuaalisuusjär-
jestyksiä. ”Normaalin” ja väkivallan kytkösten pohtiminen on tuonut 
väkivallan tutkimukseen ajatuksen jatkumoista, joista yksi tunnetuim-
mista on Liz Kellyn (1987, 1988) käsite ”seksuaalisen väkivallan jatku-
mo”. Kelly viittaa jatkumolla kahteen asiaan. Yhtäältä hän rakentaa 
väkivallan muodoista jatkumoa sen perusteella, miten yleisiä ne olivat 
hänen haastattelemiensa naisten kuvauksissa. Jatkumo kulkee monien 
naisten kertomista seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän muodoista vä-
hemmän yleisesti mainittuun raiskaukseen tai insestiin. Toisaalta hän 
käyttää jatkumon ajatusta kuvaamaan naisten kokemusten tasoa, jolla 
esimerkiksi seksiin painostaminen, pakottaminen ja raiskaus usein lo-
mittuvat toisiinsa. Yksi teko voi muuttua toiseksi, eikä teon määrittely 
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ole yksinkertaista2. Kellyn (1987, 58) mukaan suostumukseen perustu-
van seksin ja raiskauksen väliltä löytyy laaja alue, jossa painostamisen 
ja pakottamisen muodot asettuvat jatkumolle. 

Jatkumon käsite nostaa kuitenkin esiin kysymyksen väkivallan 
määrittelystä ja rajanvedoista. Kun feministinen väkivaltatutkimus 
on kiinnittänyt huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan ja hetero-
seksuaalisten käytäntöjen välisiin yhteyksiin, se on usein sivuuttanut 
kysymyksen niiden välisestä erottelusta. Samalla kun seksuaalisen 
väkivallan piiriin on alettu lukea itsensäpaljastelun, läähätyssoittojen 
ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän tapaisia tekoja (esim. 
Hanmer & Maynard 1987), käsitteen rajoja on venytetty. Tällä tavalla 
on tehty näkyväksi häiritsevän ja syrjivän toiminnan moninaisuutta ja 
kytkeytymistä sukupuolierotteluun, mutta laajaksi paisuva väkivalta-
käsite voi myös muuttua rasitteeksi. Varsin selkeästi tämä näkyy por-
nografian ja prostituution kohdalla, joita osassa feminististä väkivalta-
tutkimusta käsitellään seksuaalisen väkivallan muotoina (esim. Jeffreys 
1996; MacKinnon 1987). Yhteisistä piirteistä huolimatta pornografia 
ja prostituutio myös eroavat monin tavoin seksuaalisesta väkivallasta, 
kuten raiskauksesta. Pornografiaan ja prostituutioon on todettu välillä 
liittyvän fyysistä väkivallankäyttöä ja pakottamista, mutta esimerkiksi 
pornografian väkivalta on kuitenkin pääasiallisesti luonteeltaan visuaa-
lista ja symbolista. Prostituution osalta puolestaan kiista prostituoitu-
jen vapaasta valinnasta ja pakottamisesta on lukkiuttanut aihepiiriä 
koskevan keskustelun asetelmat3. 
2  Myöhemmässä kirjoituksessaan Kelly (1996, 42) toteaa, ettei hän missään vai-

heessa ole tarkoittanut, ettei väkivallantekojen välillä olisi eroja. Jatkumon aja-
tuksella hän halusi käsitteellistää eri väkivallanmuotojen kytköksiä ja naisten 
kokemusmaailmaa. Hän korostaakin tarvetta käsitellä sekä kytköksiä, samankal-
taisuuksia että eroja väkivallan muotojen välillä.

3  Prostituutiota koskevasta keskustelusta ja sen rajalinjoista esim. Raymond 1998; 
Kempadoo & Doezema 1998; Jyrkinen 2005. Vapaan valinnan ja pakottamisen 
välisen dikotomiaan juuttumisen sijaan olisi tärkeätä tarkastella prostituution 
valtaulottuvuuksia, erityisesti sen vahvoja kytkentöjä globaaliin taloudelliseen 
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Tätä rajanvedon problematiikkaa selkiinnyttäisi nähdäkseni se, että 
väkivallan nimekkeen alla käsiteltäisiin niitä pornografian ja prosti-
tuution osia, joissa käytetään fyysistä väkivaltaa tai pakottamista. Sen 
lisäksi on tärkeätä käsitellä pornografian ja prostituution yhteyksiä 
seksualisoituneeseen väkivaltaan. Nämä yhteydet löytyvät ennen kaik-
kea kulttuurisista diskursseista ja narratiiveista, joita pornografiassa 
ja prostituutiossa rakennetaan (vrt. Smart 1989, 136). Niiden kautta 
tuotetaan sukupuolta ja heteroseksuaalisuutta tavoilla, joissa naisen 
ruumis kuvautuu kauppatavarana ja miehisen nautinnon välineenä. 
Yhteyksien osoittamiseksi ei tarvitse nimetä prostituutiota ja porno-
grafiaa seksuaaliseksi väkivallaksi. Tällaisen määrittelyn ristiriitaisuus 
saattaa pikemminkin johtaa siihen, että parisuhdeväkivaltaa tai rais-
kausta käsitellään tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa 
täysin erillään pornografian ja prostituution tapaisista elämänalueis-
ta.

Feministisessä väkivallan tutkimuksessa on myös esitetty näke-
myksiä, joissa raja väkivallan ja tavanomaisten heteroseksuaalisten 
käytäntöjen välillä muuttuu merkityksettömäksi. Esimerkiksi Cat-
harine MacKinnon (1989) samaistaa miesten naisiin kohdistaman 
väkivallan tavanomaisiin heteroseksuaalisiin käytäntöihin tulkites-
saan näitä molempia ilmauksina miehisestä vallasta ja ”dominanssin 
erotisoitumisesta” (Edwards 1987, 25; Shacht & Atchison 1993, 121). 
MacKinnonin lisäksi Sheila Jeffreys ja Andrea Dworkin olivat keskei-
siä hahmoja feministisessä keskustelussa, jossa muotoiltiin käsitystä 
vallan ja dominanssin erotisoitumisesta. Tämän ajattelutavan mukaan 
heteroseksuaalisen halun lähtökohtana on sukupuolten välinen valta-
ero. Naisten alistus ja miesten ylivalta on erotisoitu siten, että naiselli-
nen masokismi ja miehinen rajuus – jopa väkivaltaisuuteen asti – ovat 

epätasa-arvoisuuteen. Tästä aiheutuvat valta-erot ja niiden hyväksikäyttö ovat 
olennainen osa prostituution toimintalogiikkaa yhdistyneenä sukupuolierotte-
luun. 
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muodostuneet seksikkäiksi (Kitzinger 1994, 201–202; Jeffner 1998, 
30–31; Gavey 1996, 52). Esimerkkeinä tästä on käytetty pornografian 
kuvastoa ja naisten seksuaalisia fantasioita, joista huomattavan osan 
on todettu liittyvän masokismikuvitelmiin. Celia Kitzinger ja Sue Wil-
kinson (1993) viittaavat myös siihen, että edes monet feministit eivät 
pidä tasa-arvoisia ”pehmomiehiä” seksikkäinä, vaan kaipaavat rinnal-
leen vahvoja ja karskeja miehiä. Vallan erotisoitumista koskevaa tul-
kintaa on laajennettu koskemaan heteroseksuaalisuuden lisäksi osaa 
homoseksuaalisuudesta (Kitzinger 1994; Jeffreys 1996). Lesboparien 
butch-femme-rooleja ja sadomasokistisia käytäntöjä on pidetty esi-
merkkeinä siitä, miten syvälle vallan erotisointi ja alistuksen kietoutu-
minen seksuaalisuuteen ulottuvat. Nämä tulkinnat ovat kuitenkin he-
rättäneet myös runsaasti vastustusta lesbo-, homo- ja queertutkijoiden 
sekä aktivistien piirissä (esim. Wilton 1996). 

Dominanssin erotisoitumista käsittelevässä keskustelussa on tuotu 
esiin sukupuoli- ja seksuaalisuusjärjestyksen piirteitä, jotka tukevat yk-
sittäisten miesten käyttämää väkivaltaa rakentamalla aggressiivisesta 
rajuudesta maskuliinista ja erotisoitua toimintatapaa. Nämä ovat vä-
kivaltatutkimuksen kannalta tärkeitä teemoja. Mutta tapa, jolla näitä 
kysymyksiä käsitellään, on monella tavalla ongelmallinen. Ongelmat 
liittyvät yhtäältä väkivallan ja ei-väkivallan erottelun häviämiseen, toi-
saalta monoliittiseen kuvaan heteroseksuaalisuudesta ja vallasta. Kes-
kustelu dominanssin erotisoitumisesta on hyvä esimerkki edellisessä 
luvussa käsittelemistäni radikaalifeministisen lähestymistavan heik-
kouksista, jotka kiteytyvät dikotomiseen valtakäsitykseen ja erojen si-
vuuttamiseen. Heteroseksuaalisuutta käsitellään yhtenä monoliittisena 
kokonaisuutena, josta ei löydy eroja sen enempää heteroseksuaalisten 
käytäntöjen kuin diskurssienkaan osalta. Kaikki heteroseksuaalisuus 
(ja iso osa homoseksuaalisuudesta) redusoidaan dikotomisen valtaeron 
tuottamaksi ja tätä ylläpitäväksi. Jopa naisten suostumus ja aktiivinen 
halu heteroseksuaalisissa suhteissa tulkitaan dominanssin ilmauk-
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seksi, kun sitä pidetään vain naisten osallistumisena omaan alistuk-
seensa. Tällaisen teoretisoinnin sijaan esitän vallan erotisoitumisessa 
olevan kyse tietyistä diskursseista ja niihin liittyvistä käytännöistä. 
Heteroseksuaalisuutta määrittävät useat, toistensa kanssa ristiriitaiset 
diskurssit. Osa niistä tuottaa kuvaa aggressiivisen rajusta maskuliini-
suudesta ja seksuaalisuudesta rakentaen naisille tähän pyöritykseen 
sopeutuvaa ja siitä nauttivaa positiota. Tällaisten diskurssien analy-
soiminen on olennainen osa sukupuolistuneen väkivallan tutkimusta, 
mutta en pidä mielekkäänä tulkintaa, jossa näiden diskurssien pohjalta 
muodostetaan kaikenkattavaa kuvaa heteroseksuaalisuudesta. 

Ajatukset heteroseksuaalisuudesta dominanssin erotisoitumisena 
ovat vaikuttaneet laajalti feministiseen väkivaltatutkimukseen ja niitä 
siteerataan edelleen tuoreissa tutkimuksissa. Viime vuosina varsinkin 
ruotsalaisissa tutkimuksissa on ollut nähtävissä pyrkimystä yhdistää 
näitä teoreettisia lähtökohtia kulttuuristen normien ja tulkintatapojen 
analysointiin. Esimerkiksi Stina Jeffner (1998), Lena Berg (1999) ja Ma-
ria Wendt Höjer (2002) ovat tutkimuksissaan osittain toistaneet he-
teroseksuaalisuutta ja vallan erotisoitumista käsittelevää keskustelua, 
osittain taas irronneet siitä analysoidessaan sukupuolta, heteroseksu-
aalisuutta ja väkivaltaa koskevia normeja ja puhetapoja. Omassa lähes-
tymistavassani olen vienyt tämän irrottautumisen vielä pidemmälle. 
Olen pitänyt tärkeänä radikaalifeministisen lähestymistavan perustei-
den kritiikkiä, enkä ole halunnut toistaa näitä väkivaltatutkimuksen 
keskusteluja sellaisenaan. Lisäksi olen rakentanut vaihtoehtoista teo-
reettista kehystä poststrukturalistisen keskustelun pohjalta. 

Analysoin seuraavassa tutkimuskirjallisuuden pohjalta parisuh-
deväkivallan sukupuolistunutta problematiikkaa käyttäen aineisto-
na feministisen väkivaltatutkimuksen ja kriittisen miestutkimuksen 
tekstejä. Jäsennän ja tulkitsen tutkimusten kertomaa fokusoiden pari-
suhdeväkivallan kannalta keskeisiin diskursseihin, subjektipositioihin 
ja käytäntöihin. Käsittelen sukupuolistunutta väkivaltaa osana niitä 
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sukupuoli- ja seksuaalisuusjärjestyksiä, jotka tekevät väkivallan ym-
märrettäväksi. Osittain samoja teemoja on käsitelty viime vuosien 
suomalaisissa parisuhdeväkivaltaa koskevissa tutkimuksissa, jotka pe-
rustuvat väkivaltaa kokeneiden naisten ja/tai väkivaltaa käyttäneiden 
miesten haastatteluille (Lahti 2001; Nyqvist 2001; Husso 2003). Oma 
käsittelyni painottuu aiheen jäsentämiseen teoreettisen kehykseni 
mukaisesti ja erojen näkökulman kehittelyyn. Kiinnitän tässä jaksossa 
erityisesti huomiota väkivaltaa käyttäville miehille avautuviin subjek-
tipositioihin, kun taas väkivaltaa kokeneille naisille avautuvat subjek-
tipositiot ja puhetilat ovat käsittelyn kohteena perheammattilaisten 
väkivaltatyötä koskevissa empiirisissä luvuissa.

3.2 Subjektipositioihin sijoittamista ja lukkiutuvia 
valtasuhteita 

Miesten naisiin kohdistama väkivalta parisuhteessa kytkeytyy kiinteäs-
ti maskuliinisuuden määrittelyihin ja investoituihin subjektipositioi-
hin. Väkivalta on sitä käyttäville miehille tapa osoittaa hallitsevansa 
tilannetta ja vahvistaa maskuliinista identiteettiä. Usein on kyse tilan-
teesta, jossa miehet kokevat tilanteen hallinnan karkaavan käsistä sekä 
uhkaavan heidän käsitystään itsestään toimivina ja asioista päättävinä 
miehinä (Moore 1994, 66–67; Telste 2001; Lahti 2001). Tällaisen väki-
vallankäytön kulttuurisia edellytyksiä ovat yhtäältä diskurssit, joissa 
maskuliinisuutta tuotetaan hallinnan, vahvuuden ja toiminnan mää-
reiden kautta, sekä toisaalta diskurssit, joissa tuotetaan käsitystä väki-
vallasta miehisenä keinona ratkaista ristiriitatilanteita. Osa miehistä 
investoi vahvasti näihin subjektipositioihin ja rakentaa itsemääritte-
lyjään niiden perustalle. Kun subjektius rakentuu useiden diskurssien 
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kautta, samat miehet voivat kuvata itseään ”ei-väkivaltaisina” tai jopa 
”tasa-arvoa kannattavina” miehinä ja sitoutua silti tiukasti subjekti-
positioihin, joissa maskuliinisuus yhdistyy tilanteiden hallintaan ja 
oikeassa olemiseen. Hallinnan menettäminen puolestaan näyttäytyy 
heikkoutena ja häpeää tuottavana.

Tätä havainnollistaa hyvin Leo Nyqvistin (2001, 131–134) haastat-
telemien miesten käyttämä ilmaus ”valtataistelu” heidän kertoessaan 
väkivallankäytöstään. Nyqvistin haastattelemat miehet kuvasivat vä-
kivaltaa edeltänyttä tilannetta naisen pyrkimyksenä hallita ja käyttää 
valtaa heihin, mikä näkyi siinä että naiset olivat ”pitäneet oman pään-
sä” loppuun asti, eivät antautuneet ”täydelliseen yhteisymmärrykseen” 
tai kieltäytyivät seksistä. Nyqvistin mukaan nämä miehet pitivät nais-
ten omia mielipiteitä ja seksistä kieltäytymistä itseensä ja maskuliini-
suuteensa kohdistuvana nöyryytyksenä. Tulkintani mukaan miehet 
olivat sijoittaneet subjektipositioihin, joissa maskuliinisuus kytkeytyy 
oikeassa olemiseen, taipumattomuuteen ja seksuaaliseen viriiliyteen. 
Esteeksi tällaisen itsemäärittelyn ylläpitämiselle muodostuivat naiset, 
jotka eivät olleet halukkaita asettumaan heille tässä ajattelussa varat-
tuun subjektipositioon – myöntyväiseen, ”yhteisymmärrykseen” ja 
seksiin suostuvaan. 

Väkivallan käyttö saattaa myös olla maskuliinisuuden esittämistä 
ja siihen kytkeytyvän itsemäärittelyn ylläpitämistä tilanteissa, joissa 
ei ole viitteitä sen kyseenalaistumisesta. Esimerkiksi Eva Lundgren 
(1991; 1992, 258–261) on todennut, että väkivallankäytön toistuessa 
siihen liitetyt erotisoituneet vallantunteet muodostuvat keskeisiksi 
näille miehille ja tätä kautta uusien väkivallantekojen todennäköisyys 
kasvaa. Liitän tämän ajatukseen sukupuolen jatkuvasta tuottamises-
ta ja esittämisestä. Kun sukupuolta ei sinänsä ”ole” jossain valmiina, 
sitä on jatkuvasti pidettävä yllä teoin ja esityksin (Butler 1990). Nämä 
teot ja esitykset luovat illuusion sukupuolen todellisuudesta ja luon-
nollisuudesta. Myös se maskuliininen itsemäärittely, jota väkivaltaa 
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käyttävät miehet pyrkivät ylläpitämään, on häilyvä ja vaarassa kadot-
taa itsestäänselvyytensä ilman toistettavia maskuliinisuuden esityksiä 
ja näihin liittyviä tekoja. Yhteiskunnassa, jossa maskuliinisuus kytke-
tään hierarkian tuottamiseen ja väkivallankäyttöön, väkivallanteois-
ta saattaa joillekin miehille muodostua keskeinen maskuliinisuuden 
osoittamisen ja ylläpitämisen tapa. 

Feministinen väkivallan tutkimus on painottanut sitä, ettei mies-
ten käyttämässä parisuhdeväkivallassa yleensä ole kyse vain yhdestä 
teosta, vaan monimuotoisesta vallankäytön prosessista. Esimerkik-
si käsitteellä ”väkivallan verkko” Catherine Kirkwood (1993, 46–61; 
vrt. Husso 2003) on tuonut esiin väkivallan emotionaalisia seurauk-
sia naisten kannalta ja niiden osuutta vallankäytössä. Naisten kokema 
pelko, nöyryyttäminen, objektiksi asettaminen ja monenlaisten vas-
tuiden kantaminen muodostavat Kirkwoodin analyysissa hämähäkin-
verkon tapaisen sidoksen, josta on vaikea irrottautua. Eva Lundgren 
(1991) puolestaan on kuvannut ”normalisointiprosessin” käsitteellä 
systemaattista, asteittain etenevää kehityskulkua, jossa miehen todel-
lisuuskuva ja mahdollisuus hallita naisen toimintaa alkavat määrittää 
suhdetta. Lundgrenin huomio keskittyy sukupuolen mukaisiin strate-
gioihin, joita sekä väkivaltaa käyttävä mies että väkivallan kohteeksi 
joutuva nainen käyttävät ja joiden myötä he osaltaan tuottavat hierark-
kista sukupuolieroa. Kun mies ottaa oikeuden määritellä todellisuutta 
ja hyväksyttävää toimintaa, nainen mukautuu ja myöntyy. Molemmat 
käsitteet kuvaavat väkivallan seurauksena rakentuvaa vallan epätasa-
painoa parisuhteissa, joissa väkivaltaa esiintyy toistuvasti. 

Tilastollinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että tämä pitkään 
jatkuneen ja toistuvan väkivallan kuvaus pätee vain osaan parisuhdevä-
kivallasta. Naisten väkivaltakokemuksia selvittäneen Usko, toivo, hak-
kaus -kyselytutkimuksen jatkoanalyysiä tehnyt Minna Piispa (2002) on 
jakanut parisuhdeväkivallan neljään erilaiseen tyyppiin. Suurimman 
ryhmän muodostivat tapaukset, joissa väkivalta oli jäänyt ”episodiksi 
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menneisyydessä”. Väkivallan jakso saattoi olla joko lyhyt tai pitempi, 
mutta tutkimushetkellä siitä oli kulunut useita vuosia. Naiset eivät 
myöskään raportoineet mitään vakavampia psyykkisiä tai ruumiillisia 
seurauksia. Toisena ryhmänä Piispa käsitteli lähivuosien (usein 3–4 
vuotta sitten) aikana alkanutta väkivaltaa, joka jatkui kyselyhetkellä. 
Hän nimesi tämän ”lyhytaikaiseksi väkivallan historiaksi”. Tämä vä-
kivalta sisälsi usein seksuaalista väkivaltaa, kuristamista, lyömistä ja 
potkimista, mutta ei tästä huolimatta johtanut kovin vakaviin fyysi-
siin vammoihin tai psyykkisiin seurauksiin. Ryhmään kuului erityisen 
paljon nuoria (alle 30-vuotiaita) naisia. Kolmanneksi ryhmäksi Piispa 
erotteli ”henkiseksi piinaksi” kutsumansa väkivallan, jossa painottui-
vat kontrolloiminen ja monenlainen psyykkinen väkivalta. Nämä nai-
set olivat myös kokeneet vakavaa fyysistä väkivaltaa aiemmin, mutta 
kyselyhetkellä siitä oli useimmiten kulunut jo vuosia. Neljäntenä ryh-
mänä Piispa käsitteli ”parisuhdeterrorismiksi” kutsumaansa väkival-
taa, jossa yhdistyivät monenlaiset fyysisen väkivallan, kontrolloinnin 
ja uhkailun muodot. Väkivalta oli jatkunut pitkään, usein yli 10 vuotta. 
Kahdessa jälkimmäisessä ryhmässä naiset raportoivat myös monenlai-
sia väkivallan seurauksia.

Piispan analyysin kaksi viimeistä ryhmää näyttäisivät sopivan sii-
hen kuvaan, joka feminististen kvalitatiivisten tutkimusten pohjalta on 
rakentunut. Sen sijaan kaksi ensin mainittua ryhmää sisältää piirteitä, 
joita on vähemmän käsitelty näissä tutkimuksissa. Tilastollinen aineis-
to jättää kuitenkin monia kysymyksiä avoimeksi. Mitä on tapahtunut 
parisuhteissa, joissa väkivalta on jäänyt ”episodiksi menneisyydessä”, 
ja millaista arkielämä on niissä ollut väkivallan päättymisen jälkeen? 
Osavastausta kysymykseen voi etsiä sen pohjalta, miten väkivaltaa ko-
keneet naiset kertoivat vastaavista tilanteista elämäntarinoihin poh-
jautuvassa tutkimuksessani (Keskinen 1996, 25). Nämä naiset kuva-
sivat pitkäaikaista kamppailua, jossa he väkivallan uhallakin pitivät 
kiinni kodin ulkopuolisista toimistaan ja harrastuksistaan. He myös 
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puolustivat itseään ja näkemyksiään sanallisesti. Samalla he kuitenkin 
olivat miesten aliarvioivan ja halveksuvan kielenkäytön kohteena. Ajan 
kuluessa ja vanhenemisen myötä miehet lakkasivat käyttämästä fyy-
sistä väkivaltaa, mutta yhteiselämään jäi edelleen runsaasti jännitteitä. 
Erimielisyyksiä oli usein ja naiset saivat kuulla toistuvia loukkauksia. 
Fyysisen väkivallan päättyminen ei siis johtanut kaiken väkivallan ja 
alistamisyritysten päättymiseen. 

Myös Piispan erottelemista ryhmistä toinen, ”lyhytaikaisen väki-
vallan historia”, herättää ihmetystä. Miten on tulkittava sitä, että vii-
me vuosina alkaneen väkivallan osalta teot vaikuttavat aika vakavilta, 
mutta naiset eivät raportoi psyykkisiä seurauksia tai vammoja? On 
mahdollista, että näihin ryhmiin luokitelluissa vastauksissa on jossain 
määrin kyse feministisen väkivaltatutkimuksen esiintuomasta väki-
vallan unohtamisesta ja minimoimisesta (esim. Kelly 1988; Kelly & 
Radford 1996; Lundgren et al. 2001). Monet vakavaakaan väkivaltaa 
kokeneet naiset eivät välttämättä nimeä kokemaansa väkivallaksi tai 
kuvaavat tapahtumien määrää ja vaikutusta elämäänsä vähäisempinä 
kuin millaisiksi ne perusteellisemman keskustelun pohjalta tarkentu-
vat. Piispan analyysi osoittaa kuitenkin havainnollisesti sen, että pari-
suhteen väkivallassa on eroja ja erilaisia painotuksia. 

Laajat kyselytutkimukset tuovat esiin parisuhdeväkivallan kirjon 
– lievästä vakavaan, juuri alkaneesta jo päättyneeseen. Feministinen 
väkivallan tutkimus taas on usein keskittynyt niihin parisuhteisiin, 
joissa väkivalta on toistuvaa ja pitkäkestoista. Se on tuonut ymmärrys-
tä tällaisen väkivallan tunnuspiirteitä, sen asteittaista rakentumista ja 
yhteiskunnallista taustaa kohtaan. Mutta välillä feministinen väkival-
tatutkimus on rakentanut liiankin suoraviivaista kuvaa siitä, miten ke-
hityskulku vääjäämättömästi johtaa pahenevaan väkivaltaan ja naisen 
toimijuuden murtamiseen (esim. Lundgren 1991). Väkivaltatekojen 
toistuvuus tulee ymmärrettäväksi sitä taustaa vasten, että väkivallan 
ja maskuliinisuuden yhteen kytkevässä kulttuurissa tällaisten tekojen 
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toistaminen merkitsee vahvaa tukea maskuliiniselle itsemäärittelylle. 
Toisaalta Piispan tutkimus antaa viitteitä siihen, että jotkut miehet 
jättävät väkivallankäytön muutamaan tai mahdollisesti jopa yhteen 
kertaan. Lisäksi esimerkiksi auttamisjärjestelmistä saadut kokemuk-
set kertovat, että monet naiset irrottautuvat väkivaltaa käyttäneestä 
miehestä ennen kuin väkivallan kierre on päässyt etenemään kovin 
pitkälle.

Miten näitä erilaisia väkivallan muotoja sitten voisi sitoa yhteen? 
Esitän että foucaultlainen vallan vaihtelun ja lukkiutumisen analyysi 
yhdistettynä sukupuolen käsittelyyn voi toimia tällaisena teoreettise-
na kehikkona. Ainakin joitain ”episodiksi menneisyydessä” nimitettyjä 
tapauksia voi tulkita siten, että väkivalta on ollut yksittäinen masku-
liinisuuden esittämiseen ja itsemäärittelyyn liittyvä teko. Tekoa ei kui-
tenkaan ole toistettu eikä se ole muodostunut maskuliinisuuden esit-
tämisen olennaiseksi osaksi. Ehkä muut subjektipositiot, joihin nämä 
miehet ovat investoineet, ovat olleet selkeästi ristiriidassa väkivallan-
käytön kanssa ja he ovat päätyneet esittämään maskuliinisuutta muilla 
tavoilla. On myös todennäköistä, että väkivallan kohteeksi joutuneen 
naisen vastarinnalla ja teon legitiimisyyden kyseenalaistamisella on ol-
lut merkitystä. Tällaisessa tilanteessa voimasuhteet vaihtelevat ja ovat 
liikkeessä. Ne saattavat vaihdella suhteellisen tasaisesti pitemmällä ai-
kavälillä tarkastellen tai jähmettyä välillä sellaisiin asetelmiin, joissa 
miehellä on enemmän sananvaltaa. Olennaista on kuitenkin, että vas-
tarinnalle on mahdollisuuksia ja se ainakin ajoittain kääntää voima-
suhteita. Väkivallan toistuva käyttäminen, kontrolloiminen, uhkailu ja 
sanallinen nöyryyttäminen ovat kuitenkin tekijöitä, jotka lukkiuttavat 
valtasuhteita epäsymmetrisiin asetelmiin. Voimasuhteet eivät enää 
liiku kovin herkästi tilanteiden vaihtuessa, vaan väkivallan kohteeksi 
joutuneet naiset alkavat yhä enemmän suunnata omaa toimintaansa 
miehen määrittelemiin uomiin. Usein näissäkin tapauksissa naisilla 
on ajoittain pieniä vastarinnan mahdollisuuksia ja valtasuhteiden lii-
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kuttamisen mahdollisuuksia. Mitä tiukemmin valtasuhteet lukkiutu-
vat, sitä vähemmän tällaisia paikkoja avautuu. Tällaisia lukkiutuneita 
valtasuhteita kuvaavat Piispan analyysin kaksi jälkimmäistä ryhmää. 

Valtasuhteiden lukkiutuminen tapahtuu vallan taktiikoiden seu-
rauksena. Erään keskeisen vallan taktiikan muodostaa väkivalta tekona 
ja uhkana. Feministinen väkivallan tutkimus on jäsentänyt tämänta-
paisia tekniikoita, vaikka se ei olekaan nimennyt niitä vallan taktii-
koiksi tai pohtinut tilannetta foucaultlaisena strategisena kenttänä. 
Esimerkiksi Eva Lundgrenin (1991) ajatuksia väkivaltaisten miesten 
itselleen ottamasta oikeudesta määritellä parisuhteen todellisuutta, 
syyllistä tapahtumiin ja oikeita toimintatapoja voi pitää vallan taktii-
koina. Myös hänen kuvaamansa monien väkivaltaa kokeneiden naisten 
tapa mukautua ja myöntyä miehen vaatimuksiin toimivat samansuun-
taisesti. Väkivallan uhka on vahva keino saada aiemmin sen kohteeksi 
joutunut nainen myöntymään ja antamaan periksi. Jos omien näke-
mysten puolustamisesta ja vastahankaan asettumisesta on seurannut 
pahoinpitely, ei ole ihme, että halu vastustamiseen heikkenee. Varsin-
kin kontrolloivat miehet käyttävät myös muita vallan taktiikoita. Femi-
nistiset analyysit ovat kuvanneet niiden seurauksena tapahtuvaa nais-
ten tilan kapeutumista ja rajojen vähittäistä siirtymistä (esim. Jeffner 
1994, 17–18). Miehet voivat kieltää kumppaniaan pitämästä yhteyttä 
ystäviin ja sukulaisiin tai käymästä omissa harrastuksissa. Vähittäi-
seen eristämiseen saattaa johtaa kieltämistä lievempienkin keinojen 
käyttö, esimerkiksi miehen murjottaminen tai suuttuminen tällaisissa 
tilanteissa. 

Haluan kuitenkin huomauttaa, että esittämäni vallan vaihtelun ja 
lukkiutumisen malli ei tarkoita sitoutumista peliteoreettiseen näke-
mykseen (ks. Hintikka 1999), jossa oletetaan kaikkien osapuolten käy-
vän kamppailua vallasta samanarvoisina ja yhtäläisistä lähtökohdis-
ta. Otan selkeästi etäisyyttä tällaiseen näkemykseen. Valtasuhteiden 
vaihtelu tai lukkiutuminen tapahtuu kentällä ja toimijoiden toimesta, 
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jotka molemmat ovat sukupuolitetun merkityksenannon ja siten myös 
vallan jäsentämiä. Näin ollen lähtökohdat ovat jo alun perin epätasa-
painoiset vallan jakautumisen ja käytössä olevien keinojen osalta. 

Tuottavan vallan käsite tuo myös ymmärrystä väkivaltaa kokenei-
den naisten tilannetta kohtaan. Väkivalta, sen seurauksena rakentu-
nut pelko ja lukkiutuvat valtasuhteet tuottavat subjektiutta, jossa pai-
nottuu myöntyvyys ja voimattomuus. Foucaultlainen valtakäsitys tuo 
kuitenkin myös esiin vastarinnan paikkoja, joita naisten väkivallan ja 
sen uhan sävyttämään elämään useimmiten jossain muodossa sisältyy. 
Ne saattavat olla pieniä ja ohikiitäviä hetkiä, eikä niitä ajoittain välttä-
mättä ole lainkaan. Näihin hetkiin ja tilanteisiin sisältyy kuitenkin se 
potentiaali, joka saa monet väkivaltaa kokeneet naiset hakemaan apua 
tai irrottautumaan suhteesta. 

3.3 Sukupuolittuneita ja sukupuolistavia 
seksuaalisuuskäsityksiä 

Seksuaalisuuteen liittyvä kontrollointi on toistuva aihe väkivaltaa ko-
keneiden naisten kertomuksissa. Yksi yleisimmistä kuvauksista käsit-
telee huoraksi nimittelyä ja huoruussyytöksiä, joilla miehet puolusta-
vat väkivallankäyttöään (Keskinen 1996, 28–29; Husso 2003, 265–268; 
Kuivaniemi 1997). Naisten tarinat kertovat väkivallan ja kontrolloin-
nin liittymisestä seksuaalisuuteen esimerkiksi siten, että mies epäilee 
naisen harrastaneen seksiä muiden miesten kanssa tai haluaa estää 
tällaisen mahdollisuudet rajaamalla naisen elämää. Naisten kuvaama 
huorittelu tuo näkyväksi sen, että seksuaalisuus on kulttuurisesti vah-
va keino häpäistä naisia (Ronkainen 1999b). Samalla kuvaukset herät-
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tävät kysymyksen siitä, millaiset seksuaalisuusdiskurssit tekevät mah-
dollisiksi tämän häpäisemisen ja väkivallan oikeuttamisen.

Tyttöjen ja nuorten naisten seksuaalisuutta koskevissa tutkimuk-
sissa on tuotu esiin maineen merkitys ja kielteisen leimautumisen vält-
tely (Hukkila 1992; Honkatukia 1998; Lees 1997; Holland et al. 1998; 
Tolonen 2001, 223–230). Tyttöjen seksuaalisesti aktiiviseen toimijuu-
teen sisältyy riski joutua määritellyksi halveksuttavaksi ”kiertopalkin-
noksi” tai ”huoraksi”. Toisaalta normaaliksi miellettyyn nuoruuteen 
kuuluu osallistuminen heteroseksuaaliseen kanssakäymiseen, ja sen 
ulkopuolelle jättäytyviä tyttöjä pidetään usein poikkeavina tai epäon-
nistuneina. Tytöt tasapainottelevatkin kapealla polulla yrittäen vält-
tyä määrittymästä tiukkapipoiseksi ja epäkiinnostavaksi niuhoksi tai 
toisaalta kaikkien poikien omaisuudeksi, huoraksi (Berg 1999, 98). He 
joutuvat jatkuvasti suhteuttamaan toimintaansa diskursseihin, jotka 
määrittelevät naisten seksuaalisen aktiivisuuden häpeälliseksi ja huo-
noa mainetta tuottavaksi. Sen sijaan nuorten miesten ja poikien osalta 
seksuaalinen kokemus ja aktiivisuus määrittyvät mainetta kasvatta-
viksi ja miehisyyttä rakentaviksi teoiksi (Lees 1997, 18; Tolonen 2001, 
233). Mainetta koskevat käsitykset ovat vahvasti sukupuolittuneita ja 
rakentavat vastakkaisia asetelmia sukupuolen mukaan. 

Huoraksi nimittelyä tutkinut Helena Saarikoski (2001) toteaa kui-
tenkin, ettei huorittelu välttämättä liity yksittäisen naisen seksuaali-
seen maineeseen tai hänen tekoihinsa. Huorittelu toimii usein laaja-
alaisena halveksunnan esittämisen ja naisiin liittyvän häpäisemisen 
keinona. Sitä voidaan käyttää monenlaisissa tilanteissa – jopa merki-
tyksessä ”pihtarihuora” viitaten naisiin, jotka eivät suostu seksiin (mt., 
115–116). Tämä paradoksaalinen ilmaisu tuo esiin sen, että huoruus 
on yleisesti naisia häpäisevää, mutta samalla siihen sisältyy jotain 
kuritonta ja vastarintaan viittaavaa. Saarikoski kuvaakin sitä, miten 
”huoraksi” voi tulla nimitetyksi nainen, joka ei tee miehelle mieliksi 
tai joka rikkoo ylipäänsä jotain miehen asettamaa normia. Tällaisiin 
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tilanteisiin liittyy hänen aineistossaan usein aggressiivista latausta ja 
myös fyysisen väkivallan kuvauksia. Väkivaltaa kokeneiden naisten 
kuvaaman huoraksi nimittelyn osalta näillä molemmilla näkökulmilla 
on merkitystä. Se liittyy usein naisten seksuaalista toimijuutta rajaa-
viin ja halventaviin käsityksiin, mutta saattaa viitata myös Saarikosken 
kuvaamaan yleisempään naisten vastarinnan ja omaehtoisen toimijuu-
den nujertamiseen.

Seksuaalisuus kytkeytyy parisuhdeväkivaltaan myös siten, että 
naisten parisuhteessa kokema väkivalta on melko usein seksuaalista 
väkivaltaa. Esimerkiksi Usko, toivo, hakkaus -tutkimuksen (Heiskanen 
& Piispa 1998, 19) mukaan seksuaalinen väkivalta oli neljänneksi ylei-
sin naisten parisuhteessa kokeman väkivallan muoto. Tähän katego-
riaan sisällytettiin seksiin painostaminen, pakottaminen ja siihen pa-
kottamisen yritys. Näiden tekojen kohteeksi oli tutkimuksen mukaan 
joutunut 5,9 % avo- tai avioliitossa olevista. Seksuaalista väkivaltaa 
yleisempiä olivat vain liikkumisen estäminen, läimäisy ja uhkailu. Se 
oli hiukan yleisempää kuin lyöminen, potkiminen tai esineellä heittä-
minen ja selvästi yleisempää kuin kuristaminen tai aseellinen väkival-
ta. 

Seksuaalinen ja fyysinen väkivalta parisuhteessa sisältävät tekoja, 
jotka rikkovat naisruumiin rajoja ja murentavat omaehtoisen toimijuu-
den mahdollisuuksia. Feministinen väkivaltatutkimus on kiinnittänyt 
huomiota moniin muihinkin käytäntöihin, jotka tuottavat käsityksiä 
siitä, ettei naisen ruumis ole hänen omansa, eikä hänen hallinnassaan. 
Naiset kohtaavat teini-iästä asti arkipäiväistä seksuaalista häirintää, 
koskettelua ja kiinnikäymistä (Aapola & Kangas 1994; Thomas & Kit-
zinger 1997; Honkatukia 2000; Aaltonen 2001). Tämä häirintä toimii 
jatkuvana muistutuksena naisruumiin rajojen epävakaudesta. Samalla 
se tuottaa käsityksiä naisruumiiseen liittyvistä riskeistä ja varovaisuu-
den tarpeesta. Tällaisia sukupuolistavia käytäntöjä ylläpidetään myös 
seksualisoivan puheen ja sanallisen häirinnän kautta. Esimerkkinä 
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voidaan ajatella tilannetta, jossa kaupungilla kävelevää tyttöä seuraa 
autolla poikajoukko huudellen ikkunasta seksuaalisia ehdotuksia ja 
kommentoiden tämän ruumista. Tällöin sanat ovat samalla tekoja ja 
toisaalta seurailu saa merkityksensä sanoista. Myös tilanteen uhkaa-
vuuden arviointi kytkeytyy näihin molempiin.

Naisruumiin rajoja tuotetaan useissa käytännöissä joustavina. Esi-
merkiksi Lena Bergin (1999) kuvaukset nuorten tyttöjen heterosek-
suaaliseen kanssakäymiseen liittämistä ongelmista tekevät näkyviksi 
tällaisia käytäntöjä. Bergin haastattelemat tytöt totesivat tasa-arvodis-
kurssin mukaisesti naisilla olevan oikeus kieltäytyä seksistä niin ha-
lutessaan, mutta samalla he kertoivat vaikeuksista toimia käytännön 
tilanteissa näin. Kieltäytyminen seksistä tai hyväilyjen jatkamisesta 
saattoi johtaa poikaystävän suuttumiseen tai murjottamiseen. Tytöt 
pyrkivät mahdollisimman hienovaraisesti ja loukkaamatta ilmaise-
maan omaa vastahakoisuuttaan, jopa niin että he välillä suostuivat 
seksiin välttääkseen ristiriitoja. Sen sijaan että olisivat tulkinneet poi-
kaystävien suuttumisen tai murjottamisen itsekkyydeksi, tytöt yritti-
vät asettua poikien asemaan ja ymmärtää heitä. Lena Bergin tulkinnan 
mukaan poikien seksuaaliset tarpeet nousivat tällä tavoin keskiöön, 
kun taas tyttöjen toiveet näyttäytyivät joustavina ja neuvoteltavina.

Rajattomien naisruumiiden tuottamiseen viittaa osaltaan Ulrika 
Andersson (2001) käsitellessään ruotsalaisia raiskausoikeudenkäyn-
tejä. Raiskauskäsittelyiden keskeisen aiheen muodostaa naisen suos-
tumuksen ja vastustuksen pohdinta. Hänen tutkimissaan tapauksis-
sa edes miehen käyttämä väkivalta ei ollut riittävä syy tapahtumien 
määrittelyyn raiskaukseksi, mikäli nainen ei ollut näkyvästi vastustel-
lut. Tällaisen ajattelun mukaan on naisten vastuulla osoittaa miehille, 
milloin he eivät halua seksiä. Niin kauan kuin nainen ei vastusta tai 
selkeästi kieltäydy, hänen oletetaan olevan halukas. Suostumusajattelu 
näyttää siis rakentuvan oletukselle miesten aloitteellisuudesta ja sek-
suaalisesta aktiivisuudesta, jonka myötä naisille tarjoutuu joko mukau-
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tujan tai vastuullisen kieltäytyjän positio. Andersson kysyykin, miksei 
miesten oleteta selvittävän naisten halukkuutta ja eikö halukkuuden 
ilmaisemiseen tarvita naisen aktiivista tahdonosoittamista (vrt. Nie-
mi-Kiesiläinen 2000, 160). 

Tulkintani mukaan sekä Anderssonin että Bergin kuvaamat käytän-
nöt kytkeytyvät diskurssiin, jota Wendy Hollway (1996) on nimittänyt 
miehisen seksuaalivietin diskurssiksi. Sen tarjoamat subjektipositiot 
ovat selkeän sukupuolitettuja ja erottelevat kaksi vastakkaista toimi-
juuden muotoa. Miehinen seksuaalisuus kuvautuu biologisperäisenä 
vahvana viettinä, joka vaatii purkautumista. Se on luonteeltaan aktii-
vista ja voimakasta, toisin kuin naisinen seksuaalisuus, joka nähdään 
heikompana viettinä ja tiiviimmin sidoksissa reproduktioon. Hollwayn 
mukaan tämä diskurssi avaa naisille vain seksuaalisen objektin posi-
tion, kun taas miehille on varattu aktiivisen toimijan paikka. Feminis-
tinen tutkimus on osoittanut tämän ajatustavan jäsentäneen seksolo-
gista tutkimusta ja monien sen keskeisten hahmojen, kuten Havelock 
Ellisin ja van der Velden, tekstejä (Jackson M. 1987, 1993). Miehisen 
seksuaalivietin diskurssi on muodostunut keskeiseksi osaksi seksuaali-
suutta koskevaa tietoa ja kiertää monilla yhteiskunnan alueilla. 

Kun miehet ovat tämän diskurssin mukaan viettiensä viemiä, he 
ovat myös tietyllä tavalla vastuuttomia toimiensa suhteen. Naisen 
ruumis houkuttelee miehiä ja saattaa pienestäkin ärsykkeestä saada 
heidän halunsa leimahtamaan (Smart 1995, 79). Niinpä naisille suun-
nataan varoituksia pukeutumisesta ja käyttäytymisestä, jotta he eivät 
yllyttäisi tällaiseen. Ehkä kärjistyneimmän muotonsa tämä näkemys 
saa käsiteltäessä raiskauksia ja seksuaalista häirintää, jossa varsinkin 
julkinen puhe usein kiinnittää huomiota naisten pukeutumiseen ja 
käyttäytymiseen ilmiötä selitettäessä4. Parisuhdeväkivallan ymmärtä-
4  Ajatustavan vahvuutta osoittaa se, että myös julkinen keskustelu nuorten tyttöjen 

tai pienten tyttölasten mahdollisesta altistumisesta seksuaaliselle häirinnälle ja 
ahdistelulle kiinnittää huomion tyttöjen pukeutumiseen. Esimerkiksi Helsingin 
Sanomien pääkirjoitus 20.11.2003 kirjoitti tyttöjen seksikkäistä vaatteista seuraa-
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misen kannalta on nähdäkseni erityisen tärkeätä se, miten Carol Smart 
(mt., 80) jatkaa tätä argumenttia. Hänen mukaansa edellä kuvattu ajat-
telu rakentaa seksuaalisista suhteista alueita, joilla miehet tavoittelevat 
nautinnon saavuttamista, mutta nautinnon mahdollisuus sijoittuu hei-
dän kannaltaan epämukavasti naisten ruumiisiin. Jos pohditaan Leo 
Nyqvistin (2001, 131–132) haastattelemien miesten kuvausta ”valta-
taistelusta”, jossa he tulkitsivat naisten seksistä kieltäytymistä itseensä 
kohdistuvana vallankäyttönä ja nöyryytyksenä, se näyttää seuraavan 
Smartin esittämää ajatuskulkua. Tällaisessa diskursiivisessa maastos-
sa naisesta voi muodostua este miehen nautinnon saavuttamiselle ja 
hän voi näyttää vallankäyttäjältä jopa tilanteissa, joissa hän on väkival-
lan takia peloissaan ja fyysisesti runneltu.

Vaikka miehisen seksuaalivietin diskurssi rakentaa kuvaa naisen 
seksuaalisesta passiivisuudesta ja mukautumisesta, sen taustalla häi-
lyy kuitenkin mahdollisuus naisen seksuaalisesta toimijuudesta, joka 
ei asetu tämän diskurssin mukaiseksi. Huoran halveksittu hahmo on 
tapa käsitellä tätä poissuljettua naisen seksuaalista toimijuutta, joka 
uhkaa väkivaltaa käyttävien ja kontrolloivien miesten omaksumaa 
sukupuoli- ja seksuaalisuusjärjestystä. Huoran halveksittavuus myös 
oikeuttaa ja tekee hyväksyttäväksi väkivallan käyttämistä. Vastaavalla 
tavalla seksuaalinen väkivalta on tuon järjestyksen ja siihen sisältyvien 
sukupuolittuneiden asetelmien osoittamista ja ylläpitämistä. Se on 
paitsi konkreettista naisen ruumiin rajojen rikkomista, myös sellaisten 

vasti: ”Alakoulun juhlissa tai luokkakaverin kahdeksanvuotiskutsuilla osa tytöis-
tä näyttää pedofiilin unelmilta” ja ” Jos pikkutyttö puetaan seksistisiin vaatteisiin, 
ei viestiä voi tulkita kuin yhdellä tavalla. Tytöstä tehdään objekti, jonka tehtävä on 
viehättää seksuaalisena olentona, täysin ikänsä määräämästä kehitysvaiheesta ir-
rotettuna.”. Kirjoituksessa vedotaan erityisesti äitien vastuuseen ja todetaan että 
” pikkutytön roolimalli ei voi olla seksistinen pimu, joka lähettää vastakkaiselle 
sukupuolelle eroottisia lupauksia pukeutumisellaan”. Jo pienten tyttöjen ruumii-
seen sisältyy siis mahdollisuus houkutella miehiä ja pukeutumisen kautta vies-
tittää lupauksia. Pääkirjoituksessa ei millään tavalla käsitelty katsovien miesten 
vastuuta tai yleisempiä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä käsityksiä. 
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merkitysten tuottamista, joissa naisen seksuaalisen toimijuuden mah-
dollisuus asetetaan kyseenalaiseksi ja kielletään. 

3.4 Rakkauden lupaukset ja normalisoinnin voima

Jos parisuhde olisi vain väkivallan ja alistuksen tilanteita toisten-
sa perään, sen kiinnipitävä voima ei olisi niin suuri kuin millaisena 
se monien väkivaltaa kokeneiden naisten kertomuksissa näyttäytyy 
(esim. Keskinen 1996, 34–36; Husso 2003, 142–144). Parisuhteeseen 
ja perheeseen liittyy monia lupauksia ja toiveita, joita edes väkivalta 
ei yleensä häivytä kokonaan. Väkivallan ja sen jälkeen tulevien lämpi-
mien, läheisyyttä lupaavien jaksojen vaihtelu on pikemminkin keskei-
nen tekijä, joka sitoo suhteen jatkamiseen. Näin totaalisen eronteon 
tuottamista – väkivaltaista tekoa – seuraa lupaus yhteisyydestä ja 
erillisyyden ylittämisestä. Suhteessa väkivallan tilanteisiin nämä lä-
heisyyden hetket näyttäytyvät erityisen arvokkaina. On kuitenkin tär-
keätä huomioida tässäkin erojen näkökulma, sillä rakkaudelle annettu 
painoarvo vaihtelee väkivaltaa kokeneiden naisten kertomuksissa. Ai-
nakin osaa aiemmin tutkimistani naisten elämäntarinoista voi lukea 
siten, että naisia pitivät kiinni parisuhteessa enemmän pelko ja voi-
mattomuus muutoksen tekemiseen kuin rakkaus tai usko parempaan 
tulevaisuuteen (ks. Keskinen 1996, 31–32). Jotkut naiset jopa suoraan 
kirjoittivat rakkauden (jos sitä oli koskaan ollut) hävinneen lyöntien ja 
loukkausten myötä (mt., 50). Silti myös monet näistä naisista viittasi-
vat jonkinlaiseen tottumukseen ja kiintymykseen, joka esti heitä läh-
temästä suhteesta. Parisuhdeväkivallan problematiikkaa onkin vaikea 
ymmärtää, jos sivuutetaan parisuhteeseen ja perheeseen liitetyt toiveet 
sekä niiden yhteiskunnallinen konteksti. 
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Varhainen radikaalifeministinen keskustelu käsitteli rakkautta 
sukupuolistuneen vallan ilmauksena, joka sitoi naisia heidän alistuk-
seensa (Douglas 1990, 109–129). Rakkauden oikeuttama vallan epä-
symmetrisyys on ollut useiden feminististen tutkimusten kohteena 
myöhemminkin (esim. Haavind 1984; Holmberg 1993). Miesten nai-
siin kohdistaman parisuhdeväkivallan osalta rakkauden osuutta väki-
vallan oikeuttamisessa on kuvattu monissa tutkimuksissa. Esimerkiksi 
Eva Lundgrenin (1992) tutkimat miehet pitivät väkivaltaisesti toteut-
tamaansa ”ojentamista” rakkauden tekona. Osa naisista puolestaan 
näyttää sivuuttavan väkivallan kokemuksiaan kiinnittäen huomion 
läheisyyteen ja luottaen epäitsekkään rakkauden mahdollisuuksiin 
ratkaista miehen väkivallan tuomat ongelmat (Husso 2003, 115; Näre 
1994b, 170–171). 

Viimeaikainen feministinen tutkimus on painottanut enemmän 
rakkauden subjektivoivaa puolta, vaikka valta-aspektit ovat edelleen 
keskeisesti mukana tarkastelussa (Liljeström 1999, 10). Niinpä esimer-
kiksi edellä kuvattua naisten väkivallan sivuuttamista voidaan dis-
kurssiteoreettisesti tulkita kuvauksena naisten vahvoista sijoituksista 
diskursseihin, joissa rakkaus nähdään esteet voittavana ja muutokseen 
kykenevänä voimana. Tällaiset sitoutumiset ovat omiaan kiinnittä-
mään naisia väkivaltaisiin parisuhteisiin ja ylläpitämään toiveita pa-
remmasta tulevaisuudesta. Rakkauden lupaukset ja sen kautta raken-
tuva toimijuus voivat olla hyvinkin vetoavia. 

Rakkauden subjektivoivan puolen pohtiminen avaa tilaa käsitellä 
myös kysymystä siitä, millaisena rakkautta tuotetaan ja millainen ase-
ma sille annetaan nykyisessä länsimaisessa yhteiskunnassa. Moderni 
yhteiskunta on rakentanut seksuaalisuudesta subjektiuden tuottami-
sen keskeisimmän alueen (Foucault 1990). Psykoanalyyttinen tarina 
on totuttanut meidät tulkitsemaan ”minuuden” muotoutumista yhtey-
dessä seksuaalisuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin. Myös monet muut 
diskurssit ja narratiivit toistavat käsityksiä seksuaalisuuden ja tuntei-
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den keskeisestä merkityksestä subjektiuden kannalta5. Parisuhdetta 
koskevissa diskursseissa seksuaalisuuden, tunteiden ja subjektivoitu-
misen elementit kiteytyvät tavalla, jolle on vaikea löytää vertailukoh-
taa. Rakkauteen liittyy lupauksia oman itsen löytämisestä ja asettu-
misesta osaksi suurempaa kokonaisuutta. Siinä kytkeytyvät toisiinsa 
individualismi ja sen ylittäminen. Rakkauteen liittyy usein ajatus su-
lautumisesta toiseen, mikä jo ajatuksena sisältää oletuksen kahdesta 
erillisestä subjektista (Jackson S. 1998, 115). Toisaalta yhteisyyden ja 
sulautumisen ajatus viittaa mahdollisuuteen päästä pois erillisyydestä. 
Rakkauteen liittyy myös vahva haavoittuvuuden elementti. Tietynlai-
nen epävarmuus onkin olennainen osa rakkautta. 

On helppoa nähdä, että tällaiset syvälle ”minuuden” rakentumiseen 
ja sosiaaliseen kuulumiseen liittyvät lupaukset saattavat sitoa naisia 
väkivaltaa käyttäviin miehiin, erityisesti jos ne ajoittain näyttävät to-
teutuvan läheisyyden hetkien myötä. Onhan rakkaus ja tunteet usein 
liitetty feminiinisyyteen, ja tällaisten diskurssien rakentamat subjek-
tipositiot ovat helpommin avautuneet naisille kuin miehille. Hetero-
seksuaalisen parisuhteen lupaukset koskevat kuitenkin myös miehiä 
ja saattavat muodostua erityisen merkittäviksi monien miesten koh-
dalla siksi, ettei läheisyydelle ja erillisyydestä luopumiselle ole kovin 
paljon tilaa nykyisissä hegemonisissa maskuliinisuuden esittämisen 
tavoissa. Naiseuteen on kulttuurisesti liitetty toisista huolehtiminen 
ja emotionaalinen vastuu, mikä näkyy myös naisten parisuhteissa te-
kemän tunnetyön laajuudessa (Duncombe & Marsden 1998). Tällai-
sessa diskursiivisessa ympäristössä miehet voivat rakentaa naisesta lä-

5  Esim. Celia Kitzinger (1994, 194–195) viittaa sosiologisen tutkimuksen tekemään 
erotteluun esimodernin ”kunniaan” perustuvan identiteetin rakentumisen ja 
modernin identiteetin perustana olevan ”henkilökohtaisen arvokkuuden” välillä. 
”Kunniaan” perustuva identiteetin muodostaminen kytkeytyi institutionaalisiin 
rooleihin (ritari jne.) ja niiden esittämiseen, kun taas modernissa yhteiskunnassa 
intiimin alue eli seksuaalisuus ja tunnesuhteet ovat nousseet keskeisiksi ”minän” 
esittämisen ja rakentamisen kannalta. 
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heisyyden toiveittensa ja tunne-elämän säätelynsä kannalta keskeisen 
tekijän. Esimerkiksi Minna Lahti (2001, 253) viittaa siihen, että hänen 
haastattelemistaan miehistä monet harkitsivat itsemurhaa kokiessaan 
menettävänsä ”kaiken” vaimon lähtiessä. 

Samalla rakkauteen ja läheisyyteen liittyvä haavoittuvuus on jyr-
kässä ristiriidassa vallitsevien maskuliinisuuskäsitysten kanssa. Kun 
tämä haavoittuvuus tulee erotilanteissa konkreettiseksi, jotkut mie-
het yrittävät hallita tilannetta ja entistä kumppaniaan tukeutumalla 
maskuliiniseen vallan osoittamiseen väkivallan ja terrorin keinoin. 
Erotilanteissa tai eron jälkeen tyttöystävän tai vaimon tappaneiden 
miesten puheessa on usein kuultavissa myös ”kostoon” tai miehiseen 
”omistusoikeuteen” (”jos en saa sinua, niin ei kukaan muukaan”) liitty-
viä ilmauksia (Wilson & Daly 1998). Ne osoittavat omistamisajattelun 
ja erillisyyden kieltämisen vahvaa kytkeytymistä rakkausdiskurssei-
hin, mikä saa selkeimmän muotonsa puheessa mustasukkaisuudesta. 
Nämä miehet voivat tukeutua diskursseihin, joissa mustasukkaisuutta 
kuvataan luonnollisena osana parisuhdetta sekä rakennetaan kuvaa oi-
keutetusta toisen omistamisesta ja muilta suljetusta kaksikosta. Näillä 
diskursiivisilla muotoiluilla he voivat myös oikeuttaa väkivallanteko-
jaan.

Erillisyyden ja johonkin kuulumisen problematiikka on erityisen 
keskeinen modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa, jossa painottuu 
individualismi. Heteroseksuaalinen parisuhde ja sen ympärille raken-
tunut perhe muodostaa yhden tärkeimmistä tavoista kuulua osaksi 
yhteisöä ja yhteiskuntaa. Normalisoiva valta tuottaa heteroseksuaali-
sesta parisuhteesta ja reproduktiivisesta perheestä luonnollisia ja ta-
voiteltavia ilmiöitä – normaaliuden mittapuita (Foucault 1990; Butler 
1990). Niiden ulkopuolelle jääminen tai jättäytyminen altistaa tulkin-
noille poikkeavuudesta. Tämä näkyy selvimmin homoseksuaalisuuden 
kohdalla, mutta myös jossain määrin yksinhuoltajiin ja yksinasuviin 
liitetyissä merkityksissä. Vaikka yksinhuoltajuus ei ole suomalaisessa 
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yhteiskunnassa samalla tavalla leimaavaa ja ongelmalliseksi määritel-
tyä kuin joissain muissa maissa, lasten ongelmat liitetään usein yksin-
huoltajuuteen ja isän puuttumiseen. Myös parisuhteen ulkopuolella 
eläminen on pitkään jatkuessaan negatiivisesti määrittynyttä. Media-
kulttuurin kuvauksissakin ”sinkkuutta” leimaa jatkuva parisuhteen 
tavoittelu ja rakkauden etsiminen (Ukkonen 1999). Normalisoinnin 
voima ulottuu subjektiuksien rakentumiseen. Parisuhteeseen ja per-
heeseen liitetyistä toiveista luopuminen on usein raskasta ja monen-
laisilla tunteilla ladattua – riippumatta siitä, onko parisuhteessa ollut 
väkivaltaa tai ei. 

Heteroseksuaalisen parisuhteen keskeisellä asemalla on merkitystä 
myös tilanteissa, joissa väkivaltaa kokeneet naiset jättävät miehensä. 
Ileana Arias (1998, 217) on todennut, että väkivaltaan liittyvät inter-
ventiot, jotka johtavat vain parisuhteen horjuttamiseen (avioero, mie-
hen pidättäminen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen saattaminen jne.) 
ilman että samanaikaisesti tuettaisiin naisia löytämään muita korvaa-
via sosiaalisia suhteita, eivät välttämättä ole kovin toimivia. Jos väki-
valtaa käyttävästä miehestä eroaminen merkitsee samalla sosiaalisten 
suhteiden ulkopuolelle joutumista ja yksinäisyyttä, monet väkivaltaa 
kokeneet naiset ovat taipuvaisia pitämään kiinni huonostakin parisuh-
teesta tai palaamaan lyhyen eron jälkeen miehen luo. Arias korostaa 
sitä, että väkivaltaa kokeneiden naisten tukeminen (parisuhteen ulko-
puolisten) sosiaalisten suhteiden rakentamisessa ja yhteisöön kuulu-
misessa on yhtä tärkeätä kuin heille tarjottu materiaalinen tuki (asun-
to, taloudellinen avustus). 

Varhaiset radikaalifeministiset ajattelijat kiinnittivät jo huomio-
ta siihen, että heteroseksuaalisella parisuhteella on hyvin keskeinen 
asema sosiaalisten suhteiden rakentumisessa. Adrienne Rich (1980) 
ja useat muut feministit ovat käsitelleet naisten välistä ystävyyttä ja 
läheisyyttä nostaen ne heteroseksuaalisen parisuhteen rinnalle tai sen 
vaihtoehdoksi (Douglas 1990, 205–207). Naisten välisten suhteiden 
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vahvistaminen on eräs keino tukea väkivaltaa kokeneiden naisten kuu-
lumista yhteisöön. Naisten välisten suhteiden painottaminen on myös 
tapa horjuttaa ja rakentaa vaihtoehtoja sellaiselle järjestykselle, jossa 
läheisyyden ja itsensä löytämisen toiveet kiteytyvät yksinomaan hete-
roseksuaaliseen parisuhteeseen.

Tähän liittyy myös kysymys väkivaltaa käyttävien miesten sosiaali-
sista suhteista ja siitä osuudesta, mikä parisuhteella on tässä kokonai-
suudessa. Jos parisuhde ja perhe näyttäytyvät näille miehille ainoina 
yhteenkuulumisen paikkoina, he ovat todennäköisesti taipuvaisia pitä-
mään niistä tiukasti kiinni erotilanteessa – jopa väkivaltaisin keinoin. 
Tällöin väkivaltaa käyttävät miehet suhtautuvat myös epäluuloisesti ja 
vastustaen auttajatahojen yrityksiin puuttua väkivaltaan (Arias 1998, 
217). Väkivallan lopettamisen kannalta miesten sosiaalisten suhteiden 
ja kumppaniin liitettyjen odotusten käsittely voi siis olla merkityksel-
listä. Miesten välisiin suhteisiin tukeutuminen ei ole välttämättä mie-
hille samanlainen mahdollisuus kuin naisille naisten väliset suhteet. 
Miesten välisiin suhteisiin usein liittyvä hierarkisointi ja kilpailu ei ole 
omiaan tuottamaan läheisyyttä ja tukeutumista mahdollistavia paik-
koja. Miesten väliseen läheisyyteen implikoituu monesti myös uhaksi 
mielletty homoseksuaalisuus (Kaufman 1997, 42; Jokinen A. 2003, 16). 
Kyse onkin laajemmalla tasolla myös näiden suhteiden organisoinnista 
ja maskuliinisuuden rakentumisesta. 

3.5 Väkivalta legitiimiydeltään vaihtelevana 
maskuliinisuuden esityksenä

Väkivaltaa käyttäneitä miehiä koskevissa tutkimuksissa on todettu 
heidän usein käyttävän puhetapoja, jotka oikeuttavat ja vähättelevät 
väkivallantekoja. Jeff Hearnin (1996, 104–106; 1998, 107–145) mukaan 
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nämä puhetavat voivat sisältää tekojen kieltämistä, unohtamista tai 
muistamattomuuteen vetoamista, väkivallan hyvin rajattua määritte-
lyä, tekojen vähättelyä, väkivallan erottamista itsestä tai omista inten-
tioista, selittelyä, oikeuttamista, tunnustuksia tai näiden yhdistelmiä. 
Näiden puhetapojen avulla miehet kieltävät vastuunsa väkivallanteois-
ta joko sivuuttamalla väkivallan käytön, etsimällä syitä tyttöystävän/
vaimon toiminnasta tai ulkoistamalla väkivalta esimerkiksi päihteiden 
käytöstä johtuvaksi. Hearnin mukaan vain muutamat hänen haas-
tattelemistaan miehistä tunnustivat käyttäneensä väkivaltaa, eivätkä 
kaikki näistäkään katuneet tekojaan. Samankaltaisiin tuloksiin ovat 
päätyneet myös useat muut tutkijat (Skjörten 1988, 1994; Ptacek 1988; 
Nyqvist 2001, 126–146). 

Vastaavanlaisten väkivaltaa sivuuttavien ja oikeuttavien puhetapo-
jen on todettu nousevan esiin myös auttajatahojen ja viranomaisten 
puheessa (Hearn 1998, 182–184). Sekä väkivaltaiset miehet että viran-
omaiset voivat vältellä väkivallasta puhumista tai käsitellä sitä hyvin 
rajattuna ilmiönä. Esimerkiksi eräs Minna Lahden (2001, 59) haas-
tattelema poliisimies piti naisen liikkumisen estämistä, hiljentämistä 
kädellä ja tyrkkäämistä sängylle normaalina tapana lopettaa riita, ei 
varsinaisena väkivaltana. Myös naisten osasyyllisyyttä ja provosoin-
tia koskevilla puhetavoilla on varsinkin aiemmin ollut merkittävä ase-
ma viranomaistahojen väkivaltapuheessa (esim. Kurz & Stark 1988; 
Radford 1987). Tällaisin puhetavoin heikennetään väkivallan tuomit-
tavuutta ja rakennetaan sitä ymmärrettäväksi, normaalin toiminnan 
piiriin kuuluvaksi. Puhutaan siitä, että kyseessä oli vain pieni ”ylilyön-
ti” tai reippaan alkoholinkäytön seurauksena syntynyt tilanne. Tällai-
sessa diskursiivisessa ilmapiirissä väkivallantekijät voivat puolustella 
tekojaan ja olettaa selviävänsä niistä ilman seurauksia. Esimerkiksi 
raiskaajia tutkineen Alberto Godenzin (1994, 147–151) mukaan nämä 
pitivät varsinkin parisuhteessa tapahtuneiden raiskausten tuomitta-
vuutta vähäisenä ja arvioivat oikeudellisten seurausten todennäköisyy-
den pieneksi. 
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Väkivaltaan suhtautuminen onkin yhteiskunnassamme vaihtele-
vaa. Osa siitä on hyväksyttyä ja normaalia, kuten esimerkiksi armeijan 
tai poliisin edustama rakenteellisen väkivallan potentiaali. Välillä vä-
kivallankäyttö on jopa kunniaa tuottavaa ja sankarillista, kuten sota-
kirjallisuudessa tai -elokuvissa. Väkivalta on olennainen osa elokuva-
teollisuuden ja tietokonepelien muodostamaa viihdyttämiskoneistoa. 
Säännellyssä muodossa se sisältyy myös joihinkin urheilulajeihin, ku-
ten nyrkkeilyyn tai jääkiekkoon. Kaikille näille väkivallan muodoille 
on yhteistä se, että ne kytkeytyvät kiinteästi miehiin ja maskuliini-
suuden esittämiseen (Grönfors 1994; Jokinen A. 2000). Väkivalta on 
yksi selkeästi tarjoutuva tapa esittää maskuliinisuutta ja asettua osaksi 
sukupuolijärjestystä. Toimintaelokuvien taistelevia ja tuhoavia mies-
sankareita saatetaan kritisoida paljosta muusta, mutta harvemmin 
miehisyyden puutteesta.

Väkivalta ja sen uhka on myös yleisesti käytetty keino miesten vä-
listen hierarkioiden rakentamisessa. Tätä on todennettu erityisesti 
nuorten miesten ryhmiä tai jengejä käsittelevissä tutkimuksissa (Ca-
naan 1996; Shashkin & Salagaev 2002) ja koulututkimuksissa (Tolonen 
2001; Huuki 2003; Manninen 2003). Ala-asteikäisiä koululaisia tutki-
nut suomalainen työryhmä (Sunnari et al. 2003) havaitsi väkivallan 
liittyvän jo ensimmäisellä luokalla olevien poikien tapaan tehdä kes-
kinäisiä erotteluja ja rakentaa hierarkioita. Suurin osa tutkimukseen 
osallistuneista pojista osallistui ”näennäistappeluihin”, joissa fyysisen 
voiman osoittamisen, periksi antamattomuuden ja kivun sietämisen 
keinoin otettiin mittaa toisista sekä haettiin asemia hierarkkisessa jär-
jestyksessä. Heikoimmassa asemassa olevat pojat olivat vaarassa jou-
tua toisten poikien vallankäytön ja väkivallan kohteeksi. Myös väki-
valtainen ja (osin leikillinen) uhkaileva puhe oli tutkijoiden mukaan 
yleinen tapa esittää väkivallanpotentiaalille rakentuvaa maskuliini-
suutta. Hieman vanhempia poikia ja nuoria miehiä haastatellut Joyce 
Canaan (1996, 118–119) kuvaa tappelemista ”kovuuden” osoittamisen 
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ja miesten välisten suhteiden mittelemisen alueena. Juominen ja siihen 
liittyvä tappeleminen olivat hänen tutkimilleen työväenluokkaisille 
nuorille miehille tilaisuuksia, joissa he saattoivat kokea itsensä vah-
voiksi ja uskaliaiksi. Myös koulukotinuoria tutkineet Päivi Honkatukia 
ja Tarja Pösö (2004, 150–151) kertovat poikien kuvanneen tappelus-
ta seurannutta hyvän olon tunnetta. Tappeluista kieltäytyminen taas 
saattoi johtaa ryhmästä ulossulkemiseen tai väkivaltaisiin sanktioihin 
muiden poikien taholta. 

Väkivalta ei kuitenkaan ole kaikissa muodoissaan hyväksyttyä, 
vaan osa siitä on sanktioitua. Tämä näkyy myös parisuhdeväkivallan 
kohdalla. Vaikka miesten naisiin kohdistamaan parisuhdeväkivaltaan 
liittyy edellä kuvattuja vähätteleviä ja normalisoivia diskursseja, se 
on samalla sanktioitua ja sosiaalisesti häpeällistä myös tekijämiesten 
kannalta. Esimerkiksi Kristin Skjörtenin (1994) tutkimuksessa suurin 
osa hänen haastattelemistaan miehistä suhtautui käyttämänsä väki-
vallan oikeutukseen kaksijakoisesti. He pitivät naisiin kohdistuvaa vä-
kivallankäyttöä yleisesti ottaen tuomittavana, mutta löysivät omasta 
tilanteestaan sille oikeutusta tai vetosivat päihteidenkäytön tapaisiin 
selittäviin tekijöihin. Leo Nyqvistin (2001, 117) mukaan hänen haas-
tattelemiensa miesten oli hyvin vaikeata puhua käyttämästään väki-
vallasta, joskus lähes mahdotonta. Skjörten ja Nyqvist tulkitsevatkin 
miesten väkivaltaa oikeuttavia puhetapoja keinona käsitellä tekojen 
asettamaa moraalista dilemmaa. Miehet yrittävät perustella tekojaan 
ja kuvata itseään moraalisena subjektina tilanteessa, jossa he tunnis-
tavat parisuhdeväkivallan tuomittavuuden ja joiltain osin ovat itsekin 
tähän näkemykseen sitoutuneita. He saattavat myös olla huolissaan 
siitä, että väkivallan ilmitulo vaikuttaisi haitallisesti esimerkiksi lasten 
huoltajuuspäätöksiin tai heidän sosiaaliseen arvostukseensa. 

Tällainen moraalinen ristiriita kuvaa varmaankin ainakin osan vä-
kivaltaa käyttäneiden miesten tilannetta. Mutta Nyqvist ja Skjörten 
jättävät huomioimatta, että naisten pahoinpitely sisältää tämän lisäksi 
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– ja nähdäkseni ennen kaikkea – maskuliinisuuden esittämiseen liitty-
vän ristiriidan. Vaikka vaimon/tyttöystävän ”ojentamiselle” saatetaan 
joskus miesporukassa yhdessä naureskella (Canaan 1996), se ei kuiten-
kaan yleisesti ottaen ole teko, jolla saa miesten keskuudessa arvostusta 
osakseen. Se on heikommaksi osapuoleksi miellettyyn kohdistuvaa vä-
kivaltaa, eikä siten mikään kunniakas tasaveroisten (miesten välinen) 
kamppailu. Jo alun perin heikommaksi ajatellun voittaminen on odo-
tettavissa oleva teko ja sellaiseen lähtemistä voidaan pitää jopa miehen 
arvoa alentavana. Tavallaan se on myös osoitus miehisen hallinnan 
heikkoudesta tietyssä tilanteessa, sillä todella vahva valta-asema nojaa 
itsestään selvään auktoriteettiin ja mahdollisuuksiin saada tahtonsa 
läpi ilman äärimmäisiä keinoja. Tätä kautta naisiin kohdistuva väki-
valta muodostuu ristiriitaisen maskuliinisuuden esittämisen ja siihen 
nojaavan identiteetin rakentamisen paikaksi. Yhtäältä siihen sisältyy 
mahdollisuus tuottaa maskuliinista identiteettiä väkivallan kautta ja 
sukupuolen mukaisen hierarkkisen järjestyksen palauttamisen avulla, 
toisaalta heikompaan kohdistuvan väkivallan tuoma häpeä ja hallin-
nan murtumisen uhka kyseenalaistavat maskuliinisuuden esittämisen 
onnistumista. Naisiin parisuhteessa kohdistuva väkivalta on luonteel-
taan kaksijakoinen teko – se on sekä toimiva maskuliinisuuden esitys 
että sitä murentava tapahtuma. Tähän ristiriitaisuuteen liittyy tul-
kintani mukaan myös se tunnelataus, johon esimerkiksi Leo Nyqvist 
(2001, 149) viittaa puhumalla miesten umpikujaan johtavasta epätoi-
vosta ja ”kärsimyksestä”. 
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3.6 Kohti erojen näkökulmaa sukupuolistuneeseen 
ja seksualisoituneeseen väkivaltaan 

Edellä olen kehitellyt erojen näkökulmaa miesten heteroseksuaalisessa 
parisuhteessa käyttämään väkivaltaan. Siitä on tehty eniten tutkimuk-
sia ja tulosten uudelleenjäsentäminen on näin ollen helpointa. Erojen 
näkökulmaa voidaan kuitenkin laajentaa käsittämään myös muita vä-
kivallan muotoja. Se avaa mahdollisuuksia jäsentää sellaisia väkivallan 
muotoja, jotka ovat osoittautuneet ongelmallisiksi feministisen väki-
valtatutkimuksen käyttämän teoreettisen kehyksen puitteissa. Tällai-
nen kysymys on ollut esimerkiksi naisten käyttämä väkivalta (Kelly 
1996). Feministit ovat pelänneet, että huomion kiinnittäminen naisten 
käyttämään väkivaltaan parisuhteessa tai lapsia kohtaan, suuntaa kes-
kustelua pois paljon suuremmasta ongelmasta eli miesten väkivallas-
ta. Feministisen väkivaltatutkimuksen traditio ei ole tarjonnut paljoa 
teoreettisia välineitä naisten käyttämästä väkivallasta kiinnostuneille 
tutkijoille, vaan nämä ovat etsineet lähtökohtia esimerkiksi diskurs-
siteoreettisista ja psykoanalyyttisistä ajatuksista (Featherstone 1996, 
2000; Fitzroy 1999). Myös kysymys lesbo- ja homosuhteissa esiinty-
västä parisuhdeväkivallasta sekä maahanmuuttajanaisten kokemasta 
väkivallasta on osoittanut feministisen väkivaltatutkimuksen suku-
puoleen ja valtaan keskittyneen selitysmallin rajallisuuden. Jotta näi-
tä erilaisia, mutta toisiinsa kytkeytyviä väkivallan muotoja voitaisiin 
käsitellä, on kehiteltävä teoreettista kehikkoa, jossa liitetään sukupuoli 
muihin keskeisiin kulttuurisiin ja sosiaalisiin eroihin, kuten ikään, sek-
suaaliseen suuntautumiseen, ”rotuun”, etnisyyteen ja luokkaan. Kyse 
on lähestymistavasta, joka analysoi näiden erojen risteytymistä ja kyt-
keytymistä toisiinsa (intersektionaalisuudesta ks. esim. Lykke 2003). 
Esitän seuraavassa joitain hahmotelmia tällaisesta lähestymistavasta 
koskien sukupuolistunutta ja seksualisoitunutta väkivaltaa. Koska ai-
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hetta tällaisesta näkökulmasta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta on 
varsin vähän, kyse on lähinnä näkökulman rakentamisesta ja aiheen 
alustavasta jäsentämisestä. Teoreettisen projektini kannalta tämä on 
merkityksellistä, vaikka tutkimuksen empiirinen osa käsittelee näitä 
teemoja vain rajatussa määrin. 

Miten erojen näkökulmasta voi tarkastella esimerkiksi naisten 
miehiä kohtaan käyttämää parisuhdeväkivaltaa? Useiden tutkimus-
ten tuloksia vertaillut Claire Renzetti (1999) toteaa, että se poikkeaa 
muodoiltaan monin tavoin miesten naisiin kohdistamasta parisuh-
deväkivallasta. Miesten käyttämän väkivallan seuraukset ovat yleen-
sä vakavampia ja aiheuttavat useammin vammoja. Eroja löytyy myös 
sen suhteen, aiheuttavatko väkivallanteot tai uhkailu pelkoa toisessa 
osapuolessa (Kelly 1996, 43). Renzetti huomauttaa lisäksi, etteivät vä-
kivallan määrää koskevat luvut vielä kerro, millaisesta väkivallankäy-
töstä on kyse. Väkivaltaa voidaan käyttää toisen kontrolloimiseen tai 
oman valta-aseman pönkittämiseen, mutta yhtä lailla itsepuolustuk-
seen. Naisten käyttämää väkivaltaa tutkittaessa on hänen mukaan-
sa todettu, että se on usein ollut itsepuolustuksellista. Myös monet 
kumppaninsa tappamisesta tuomitut naiset ovat tekoa ennen itse 
olleet miehensä toistuvan väkivallan kohteena (Orme 1994; Ruuska-
nen 2000). Väkivaltaa käsiteltäessä ei pidäkään olettaa, että miesten ja 
naisten käyttämä väkivalta on samanlaista, vaan analysoida näiden yh-
täläisyyksiä ja eroja. Myös väkivallantekojen saamat merkitykset ovat 
yleensä erilaisia riippuen siitä, onko tekijänä nainen vai mies. Naisten 
käyttämää väkivaltaa on usein pidetty vielä pahempana kuin miesten 
väkivallankäyttöä, sillä se rikkoo sukupuolistuneita normeja ja haastaa 
näille rakentuvaa kulttuurista järjestystä. 

Suomalaiset tilastot tukevat pitkälti tällaista tulkintaa. Tilastolli-
sen tutkimuksen perusteella naiset käyttävät jonkin verran väkivaltaa 
parisuhteessa, mutta sen määrä on huomattavasti vähäisempi kuin 
miesten naisiin kohdistaman väkivallan. Kansallisten uhritutkimus-
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ten mukaan vähintään 90 % parisuhdeväkivallasta6 kohdistuu naisiin 
(Naisiin kohdistuva väkivalta 1991b, 21; Heiskanen et al. 2004, 18). 
Naisiin kohdistuvan väkivallan osalta perheväkivalta muodosti vuo-
den 1997 uhritutkimuksessa kolmanneksi yleisimmän väkivallan muo-
don, kun taas miehiin kohdistuvan väkivallan osalta perheväkivalta oli 
kaikkein harvinaisin väkivallan muoto (Heiskanen & Aromaa 1998, 
13). Kun katsotaan vamman aiheuttaneita väkivalta- ja uhkailutilan-
teita, perheväkivalta nousee naisten yleisimmin kokemaksi väkivallan 
muodoksi ja taas miesten kohdalla perheväkivallan osuus vähenee vie-
lä edellistä tilastoa pienemmäksi. Nämä tulokset viittaavat siihen, että 
pääsääntöisesti naisten käyttämä väkivalta ei aiheuta yhtä paljon fyysi-
siä vammoja miehille kuin mitä miesten naisiin kohdistama väkivalta 
aiheuttaa. Henkirikostilastot osoittavat, että vaikka muutamat naiset 
tappavat kumppaninsa, parisuhdetapot ovat pääsääntöisesti miesten 
naisiin kohdistamia tekoja (Honkatukia 2003, 167). Samansuuntaisia 
havaintoja on tehty viimeaikaisissa parisuhdeväkivaltaa käsittelevis-
sä kvalitatiivisissa tutkimuksissa. Sekä Leo Nyqvistin (2001, 117–119) 
että Minna Lahden (2001, 216–217) tutkimuksissa pääosa väkivallas-
ta oli miesten tekemää, mutta myös osa väkivaltaa kokeneista naisista 
kertoi käyttäneensä väkivaltaa miestään kohtaan. Naisten käyttämä 
väkivalta oli useimmissa tapauksissa itsepuolustuksellista ja suhteel-
lisen lievää. 

Naisten käyttämän väkivallan osalta on siis pohdittu lievien, seu-
rauksia aiheuttamattomien ”huiskaisujen” ja itsepuolustuksen osuutta. 
Sen sijaan ei ole paljoakaan kiinnitetty huomiota siihen, miten tietyt 

6  Vuoden 2003 uhritutkimusta koskevassa ennakkotiedossa puhutaan rajatusti pa-
risuhdeväkivallasta, jonka kohteena oli 90 % tapauksista nainen (Heiskanen et 
al. 2004, 18). 1980 ja 1988 tehtyihin uhritutkimuksiin viittaava Naisiin kohdis-
tuva väkivalta -mietintö (1991b, 21) puolestaan joutui tukeutumaan tilastointi-
luokkaan perheväkivalta, joka sisältää paitsi parisuhdeväkivallan myös muiden 
perheenjäsenten kesken tapahtuvaa väkivaltaa. 1980 tehdyn uhritutkimuksen 
mukaan 99 % ja 1988 tutkimuksen perusteella 93 % perheväkivallasta kohdistui 
naisiin. 
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parisuhde- ja seksuaalisuusdiskurssit avaavat myös naisille kumppanin 
omistamiseen ja kontrolloimiseen suuntaavia positioita. Ajatus toisen 
omistamisesta ja uskottomuudesta seuraavasta ”oikeutetusta” vihasta 
voi saada jotkut naiset häiriköimään ja tarttumaan jopa väkivaltaan. 
Puhe mustasukkaisuudesta ja toisen omistamisesta vetoaa paitsi mie-
hiin myös naisiin, mutta sen seuraukset ja kytkökset väkivaltaan ei-
vät välttämättä ole samanlaisia naisten ja miesten osalta. Väkivalta ei 
edelleenkään ole yhtä helposti yhdistettävissä feminiinisyyteen kuin 
maskuliinisuuteen. Tästä huolimatta on selvää, että yksittäiset naiset 
myös käyttävät vakavaa väkivaltaa ja ovat aloitteellisia tässä. Feminis-
tinen tutkimus on tuonut esiin, että näiden naisten elämänhistorias-
sa on usein aiempia väkivallan uhrikokemuksia (Kelly 1996, 47). Elä-
mänhistoriaa tärkeämpää olisi kuitenkin nähdäkseni analysoida niitä 
subjektipositioita ja puhetapoja, joihin väkivaltaa aktiivisesti käyttävät 
naiset sitoutuvat ja joilla he kuvaavat tekojaan. Näin voidaan lähestyä 
myös aiempien subjektipositioiden historiaa, mutta välttää nykyhetken 
tekojen selittäminen niillä. 

Diskurssien ja subjektipositioiden analysoinnin kautta voidaan 
lähestyä myös lesbo- ja homosuhteissa esiintyvää väkivaltaa. Tutki-
muksissa on todettu, että se muistuttaa muodoiltaan monella tavoin 
heteroseksuaalisissa parisuhteissa esiintyvää väkivaltaa ja myös sen 
tavoitteena on useimmiten kumppanin kontrolloiminen tai pakotta-
minen toimimaan tietyllä tavalla (Renzetti 1997a). Toisaalta lesbo- ja 
homosuhteiden väkivaltaa ei pidä samaistaa suoraan heteroseksuaalis-
ten parisuhteiden väkivaltaan. Eroja tuottaa esimerkiksi kontekstina 
toimiva heteronormatiivinen ja usein homofobinen yhteiskunta. Eräs 
tapa jäsentää eroja ja samankaltaisuuksia olisi niiden keskeisten dis-
kurssien ja subjektipositioiden analysoiminen, jotka tällaiseen väkival-
taan kytkeytyvät. Hegemoniset parisuhde- ja sukupuolidiskurssit eivät 
täysin sivuuta lesbo- ja homosuhteissa eläviäkään, joten puhe musta-
sukkaisuudesta ja toisen omistamisesta voi osoittautua merkittäväksi 



87

myös tällaisen väkivallan kannalta. Näiden aiheiden käsittely vaatii 
kuitenkin empiiristä ja erot huomioivaa analyysiä.

Tutkittaessa maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa on 
puolestaan havaittu, ettei tätä problematiikkaa voi ymmärtää ilman ra-
sismin ja etnosentrisyyden käsitteitä (Mama 1996; Bhatti Sinclair 1994; 
Jungar 2003). Feministitutkijat ovat nostaneet esiin viranomaisten toi-
minnassa, asuntomarkkinoilla ja työelämässä vallitsevan syrjinnän ja 
eriarvoisuuden käsitellessään maahanmuuttajanaisten tilannetta. He 
ovat myös todenneet monien viranomaistahojen suhtautumista luon-
nehtivien käsitysten, joissa maahanmuuttajien kulttuuri ja sosiaalinen 
yhteisö nähdään yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikeuttavan väkivallan 
kohteena olevien naisten asemaa. Näkemys yhtenäisestä kulttuurista 
ja yhteisöstä peittää helposti alleen heikompien ja yhteisön marginaa-
lissa olevien ryhmien ääntä. 

”Rodun”, etnisyyden ja sukupuolen lisäksi myös luokan analysoimi-
nen voi tuoda uutta näkemystä väkivallan tarkasteluun. Vaikka esimer-
kiksi parisuhdeväkivallan on todettu läpäisevän kaikki yhteiskunnan 
sosiaaliset kerrokset, väkivallalle annetut merkitykset, sen häpeälli-
syys ja julkiseksi tekeminen eivät välttämättä ole samanlaisia. Yhteis-
kunnallisesti merkittävissä asemissa olevilla miehillä – samoin kuin 
naisilla – ajatellaan usein olevan enemmän aihetta välttää väkivallan 
julkituloa sen sosiaalisten seurausten takia. Näissä ryhmissä saattaa 
olla tavanomaista enemmän paineita pitää yllä onnellisen perhe-elä-
män ”kulisseja” toisten silmissä. Julkisuudesta tunnemme myös joitain 
esimerkkejä siitä, että väkivaltatekojen ilmitulo on johtanut miesten 
viran tai muun työpaikan menettämiseen. Toisaalta Maria Eriksson 
(2003, 149–150) huomioi tutkimuksessaan, että työväenluokkaiset ja 
vähän koulutetut äidit kertoivat eron jälkeisen tilanteensa olevan vai-
keampi kuin millaisena hyvinkoulutetut ja varakkaammat äidit tilan-
nettaan kuvasivat. Esimerkiksi vain työväenluokkaisten äitien lapset oli 
huostaanotettu tai uhattu huostaanottaa äitiin kohdistuvan väkivallan 



88

takia. Näyttää siis siltä, että väkivallan julkitulon seuraukset ovat eri-
laisia luokka-aseman mukaan ja voivat olla jopa vakavampia heikossa 
yhteiskunnallisessa asemassa olevien ryhmien osalta. 

Lapsiin kohdistuvan väkivallan tarkastelu puolestaan nostaa esiin 
iän ja sukupuolen väliset kytkökset. Myös ”rodun” ja etnisyyden (mah-
dollisesti myös luokan) analysointi avaa näkökulmia tämäntyyppiseen 
väkivaltaan. Useat tutkimukset osoittavat jonkinasteisia yhteyksiä 
miesten naisiin kohdistaman parisuhdeväkivallan ja lapsiin kohdis-
tuvan väkivallan välillä (Christensen 2002; Ashworth & Erooga 1999, 
73). Feministinen väkivaltatutkimus onkin viime vuosina kiinnittänyt 
yhä enenevässä määrin huomiota näihin yhteyksiin. Tämä väkivallan 
muoto muodostaa kuitenkin vain osan lapsiin kohdistuvasta väkival-
lasta perheessä. Tutkimukset, joissa on tarkasteltu väkivallan tekijän 
sukupuolta lapsiin kohdistuvassa väkivallassa, ovat päätyneet vaihte-
leviin tuloksiin. Brid Featherstonen (1996, 181–182) mukaan osa aiem-
pina vuosikymmeninä tehdystä psykologisesta tutkimuksesta selvitti 
vain äitien käyttämää väkivaltaa, koska äitien ajateltiin lasten pääsään-
töisinä hoitajina olevan erityisen alttiita lapsen välinpitämättömälle ja 
jopa väkivaltaiselle kohtelulle. Viranomaistilastojen mukaan on aina-
kin Englannissa vaikeata saada selville lapseen kohdistuneen väkival-
lan tekijän sukupuolta, sillä tätä ei yleensä tilastoida. Featherstone (mt., 
180) kertoo kuitenkin eräästä brittiläisestä tutkimuksesta, jossa analy-
soitiin viranomaisten tietoon tullutta väkivaltaa lapsia kohtaan ja ha-
vaittiin sekä äitien että isien osuudet suurin piirtein yhtä suuriksi. Kun 
tarkasteluun otettiin mukaan isäpuolten käyttämä väkivalta, miesten 
lapsiin kohdistama väkivalta nousi suuremmaksi kuin naisten. Vaikka 
tarkkoja tutkimuksellisia tuloksia tästä ei olisikaan, on todennäköistä, 
että lapsiin kohdistuvassa väkivallassa äitien ja isien osuus on selväs-
ti tasaisempaa kuin mitä parisuhdeväkivallan sukupuolijakauma on. 
Äitiyteen, isyyteen ja lasten kasvattamiseen liittyvät diskurssit ovat 
tällaisen väkivallan analyysin kannalta keskeisiä, samoin kuin vas-
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tuunjakamisen ja yksinhuoltajuuden kysymykset. Ikäerottelu rakentuu 
myös suhteessa valtaan. Aikuisen valta-aseman osoittaminen suhtees-
sa lapseen lienee osittain sukupuolierotteluun kytköksissä oleva tekijä, 
osittain taas tästä riippumaton. 

Lapsiin kohdistuva väkivalta voi olla myös seksualisoitunutta. Esi-
merkiksi lasten seksuaalinen hyväksikäyttö nostaa esiin sekä sukupuo-
len, iän että seksuaalisuuden merkityksen. Seksuaalisen hyväksikäytön 
on todettu kohdistuvan sekä tyttöihin että poikiin (Kelly 1996). Tekijät 
ovat pääsääntöisesti miehiä, mutta myös joidenkin naisten on todettu 
käyttävän lapsia hyväksi. Lee Fitzroy (1999) on niitä harvoja feminis-
tisiä tutkijoita, joka on pohtinut naisten lapsiin kohdistamaa seksuaa-
lista hyväksikäyttöä teoreettiselta kannalta. Feministinen insestin ja 
muun lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus on kuitenkin pää-
osaltaan keskittynyt aikuisten miesten tyttöihin kohdistuviin tekoihin 
(esim. Mellberg 2002; Bell 1993; Hooper 1992). Sukupuolen, iän ja sek-
suaalisuuden laajemmista kytköksistä ei ole kovin paljoa kirjoitettu. 
Suomalaisen väkivaltatutkimuksen piirissä Merja Laitinen (2004) on 
analysoinut insestin kokeneiden naisten ja miesten kertomuksia suku-
puolen ja seksuaalisuuden teemojen kautta. 

Sukupuolen ja muiden erojen risteytymisen analyysi tuo selkeästi 
esiin myös Suomessa yleisesti käytetyn perheväkivalta-käsitteen sisäl-
le kätkeytyvän moninaisuuden. Paitsi edellä käsiteltyjä parisuhdeväki-
vallan ja (melko nuoriin) lapsiin kohdistuvan väkivallan muotoja, sii-
hen sisältyy myös esimerkiksi miesten toisiin miehiin tai teini-ikäisiin 
poikiin kohdistamia väkivallantekoja. Perheväkivallaksi tilastoidusta 
miesten kuolemaan johtaneesta väkivallasta valtaosa on isän ja pojan 
tai veljesten välistä väkivaltaa (Ruuskanen 2000, 36–37; Kivivuori 1999, 
103). Osa näistä on täysi-ikäisten miesten keskinäistä väkivaltaa, mut-
ta mukana on myös teini-ikäisten poikien käyttämää tai heihin koh-
distuvaa väkivaltaa. Kriittisen miestutkimuksen miesten keskinäiseen 
väkivaltaan liittämät teemat, kuten miesten keskinäisten hierarkioiden 
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rakentaminen tai ylläpitäminen ja tähän liittyvät diskurssit, ovat täl-
laisen väkivallan analysoimisen kannalta keskeisiä7. Mutta myös iän, 
sukulaisuuden ja mahdollisesti muiden erojen (etnisyys, luokka) liittä-
minen miesten välisten hierarkioiden analyysiin on tärkeätä, jos halu-
taan ymmärtää tämänkaltaista miesten välistä väkivaltaa.

Vanhuksiin kohdistuvan väkivallan osalta suomalaisessa tutkimuk-
sessa on käsitelty ikää ja sukulaisuutta toisiinsa kytkeytyvinä tekijöinä 
(esim. Perttu 1995), mutta sukupuolen ja muiden erojen analysointia 
tähän on liitetty vähemmän. Angloamerikkalaisessa feministises-
sä väkivallantutkimuksessa esimerkiksi Terri Whittaker (1997) on 
tarkastellut vanhoihin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja painottanut 
sukupuolen ja iän yhdistämisen tarpeellisuutta. Hänen analyysinsä 
seuraa kuitenkin pitkälti tavanomaisen miesten naisiin kohdistaman 
väkivallan tradition linjoilla, eikä pohdi kovin moniulotteisesti erojen 
risteytymistä. 

Hierarkisoivat kulttuuriset ja sosiaaliset erot (sukupuoli, ”rotu”, 
etnisyys, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, luokka jne.) kytkeytyvät 
näihin väkivallan muotoihin ja rakentavat edellytyksiä niille. Mutta 
olisi yksinkertaistusta tulkita väkivaltaa näiden hierarkisoivien erotte-
lujen suorana seurauksena tai samaistaa väkivalta näihin erotteluihin. 
Väkivallankäyttöön liittyy myös muita tekijöitä – erityisesti käsitys 
heikommaksi tai vähemmän arvokkaaksi mielletyn piittaamattoman 
tai halveksivan kohtelun oikeutuksesta (vrt. Fitzroy 1998, 89). Väki-
vallankäyttöä ylläpitävässä retoriikassa vahvuus saavutetaan vain toi-
sen alistamisen kautta. Se rakentuu dikotomisoivalle logiikalle, jossa 
vahvuus ja voima tarvitsevat vastaparikseen heikkouden ja nöyryy-
tyksen. Erojen näkökulma väkivaltaan pyrkiikin antamaan välineitä 
analyyseille, joissa sukupuolen, iän, ”rodun”, etnisyyden, seksuaalisen 

7  Miesten toisiin miehiin kohdistamaan väkivaltaan laajempana kysymyksenä en 
tässä yhteydessä puutu. Aihetta on käsitelty useissa kriittisen miestutkimuksen 
teksteissä (ks. esim. Hearn 1999; Jokinen A. 2000; Kaufman 1997).
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suuntautumisen ja luokan tapaisten erojen kautta rakennetaan kuvaa 
ajallisesti ja paikallisesti spesifeistä ilmiöistä. 
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4 ASIANTUNTIJUUS, SUOMALAINEN 
HYVINVOINTIVALTIO JA VÄKIVALTA-
DISKURSSIEN MUOTOUTUMINEN

4.1 Perheammattilaisten työ, tieto ja valta

Vaikka väkivalta parisuhteessa ja perheessä on pitkään ollut salattu 
ja yksityiseksi mielletty ongelma, se on kuitenkin myös useiden ins-
tituutioiden arkisen työn piiriin kuuluva ilmiö ja lisääntyvässä mää-
rin yhteiskunnallisen keskustelun kohde. Väkivaltatyön kentällä voi-
daan erottaa kahdenlaisia organisaatioita (Paavilainen & Pösö 2003, 
86). Yhtäältä on olemassa nimenomaan väkivallan kanssa työskente-
lyyn suunnattuja organisaatioita eli väkivaltaspesifejä organisaatioita. 
Tällaisia ovat esimerkiksi turvakodit1, väkivaltaa käyttäneille miehille 
suunnatut palvelut, kuten Lyömätön linja, ja seksuaalisen väkivallan 
kohteeksi joutuneille naisille suunnattu Tukinainen. Näiden lisäksi 
väkivallan kanssa työskentelevät monet yleisiä palveluja tarjoavat or-

1  Suomalaiset turvakodit toimivat yleensä ensikotien yhteydessä, joten niitä ei 
voi pitää täysin väkivaltaspesifeinä organisaatioina. Verrattuna yleisiä palveluja 
tarjoaviin organisaatioihin, kuten terveyskeskukseen tai perheneuvolaan, turva-
kotien tehtäväkenttä on kuitenkin selvästi rajatumpi kohdentuen väkivaltaongel-
maan. 
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ganisaatiot. Poliisi ja oikeuslaitos käsittelevät väkivallantekojen rikos-
oikeudellista puolta. Terveydenhuollossa hoidetaan väkivallasta aiheu-
tuneita fyysisiä vammoja ja mielenterveystyössä väkivallan psyykkisiä 
seurauksia. Sosiaalitoimessa ja perheneuvoloissa selvitellään akuutteja 
väkivaltatapahtumia, mutta hoidetaan myös parisuhdeväkivallan seu-
rauksia. Näissä yleisorganisaatioissa väkivalta muodostaa yhden on-
gelma-alueen muiden ongelmien joukossa.

Tutkimukseni kohdistuu erään tällaisen yleisorganisaation piirissä 
tehtävään väkivaltatyöhön. Tutkin perheneuvonnan ja perheterapian 
piirissä työskentelevien ammattilaisten väkivaltatyötä siinä rakentu-
vine diskursseineen ja käytäntöineen. Näiden ammattilaisten työssä 
väkivaltaa käsitellään yhteydessä perheongelmiin ja perhettä koskeva 
ajattelu kietoutuu väkivaltakysymykseen. Kyseiset ammattilaiset edus-
tavat myös perheasioiden asiantuntijatahoa, jonka työssä tieto, ongel-
mien määrittely ja hoito ovat keskeisessä asemassa. 

Hyvinvointivaltion kehitys on merkinnyt perheasiantuntijuuden 
laajenemista. Jaana Vuoren (2001, 18–19) mukaan perhettä koskeva 
asiantuntijuus on toisen maailmansodan jälkeen levittäytynyt useille 
alueille samalla, kun se on institutionalisoitunut ja erikoistunut. Per-
heitä ohjaamaan ja neuvomaan perustettiin uusia instituutioita, kuten 
perheneuvoloita. Lisäksi laajennettiin olemassa olevien instituutioiden 
toimintaa ja muodostettiin uusia ammattikuntia, kuten koulupsykolo-
git ja -kuraattorit. Erityisen merkittävä vaihe perhettä ohjaavien insti-
tuutioiden muotoutumisessa oli 1950-luku, jolloin monet nykyisinkin 
keskeiset palvelut vakiinnutettiin ja otettiin hyvinvointivaltiollisen 
toiminnan piiriin. Esimerkiksi ensimmäinen perheneuvolatyyppinen 
yksikkö perustettiin vuonna 1925 Kenraali Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton toimesta, mutta vasta 1950-luvulla valtion taloudellisen tuen 
myötä perheneuvoloiden toiminta alkoi laajentua ja virallistua. Kasva-
tus- ja perheneuvoloiden asema kunnallisena toimintana vakiinnutet-
tiin vuonna 1972 säädetyllä lailla, minkä jälkeen niiden määrä kasvoi 
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nopeasti ja työkentäksi alettiin mieltää kasvatuksen lisäksi koko per-
heen hyvinvointi. (Linna 1988, 62–68.) Hyvinvointivaltiollisten palve-
luiden lisäksi perheneuvonnan kentällä toimii nykyisin seurakuntien 
ylläpitämiä perheasiainneuvottelukeskuksia ja yksityisiä terapiayksi-
köitä. 

Tulkitsen perheneuvonnan ja -terapian piirissä työskentelevien am-
mattilaisten olevan subjektiuden ja läheisten suhteitten asiantuntijoi-
ta, joista on Nikolas Rosen (1990, 2–3) mukaan viime vuosikymmenien 
aikana muodostunut jatkuvasti laajeneva ammattikunta länsimaihin. 
Tähän joukkoon kuuluu psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, erilaisia te-
rapeutteja, konsultteja ja muita neuvontatyötä tekeviä ammattilaisia. 
Heidän työnsä asettuu osaksi modernin yhteiskunnan hallinnallisuut-
ta, jossa subjektien elämää normitetaan ja ohjataan tiedon ja siihen 
liittyvien käytäntöjen avulla. Määrittelyn, tulkinnan ja opastamisen 
myötä nämä asiantuntijat saavat valtaa yksittäisten ihmisten elämään 
ja laajemmin myös elämisen tapoihin. 

Asiantuntijuuteen sisältyvää valtaa on tarkasteltu sosiaalitieteelli-
sessä tutkimuksessa jo ennen foucaultlaiseen käsitteistöön nojaavaa 
hallinnallisuus-keskustelua. Valta on ollut sekä marxilaisen sosiaali-
valtiokritiikin että terveydenhuollon ja sosiaalityön tapaisia instituu-
tioita koskevan feministisen tutkimuksen piirissä keskeinen käsite 
(Vuori 2001, 46–47). Tällaisessa Nikolas Rosen (1990, 3) sosiokritii-
kiksi nimeämässä tutkimussuuntauksessa valtaa on käsitelty kontrol-
lina ja rajoittamisena. Työntekijät ovat näyttäytyneet yksiulotteisina 
kontrolliagentteina, kun taas asiakkaat on kuvattu passiivisiksi vallan 
kohteiksi. Tällainen suuntaus oli vahvimmillaan 1970- ja 1980-lukujen 
tutkimuksessa, mutta jossain määrin se elää edelleen kriittisen tutki-
muksen piirissä. Dikotomiseen valtakäsitykseen on myöhemmin koh-
distettu runsaasti kritiikkiä. Sen on nähty sivuuttavan valta-asemien 
vaihtelun työntekijöiden ja asiakkaiden välillä sekä kapeuttavan näke-
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mystä tiedosta ja työntekijöiden työstä kiinnittämällä huomion vain 
niiden rajoittaviin puoliin2.

Foucaultlainen ajatus diskursiivisesta vallasta on tuonut mahdol-
lisuuksia käsitellä tietoa ja ammattilaisten työtä moniulotteisemmin. 
Oman tutkimusaiheeni kannalta keskeinen lähtökohta on se, että dis-
kurssit muotoilevat, mitä voidaan sanoa ja mistä taas ei puhuta. Ne 
määrittävät sitä, mitä pidämme merkityksellisenä ja miten tulkitsem-
me tapahtumia asettaessamme ne osaksi laajempaa merkitysjärjes-
telmää (Mills 1997, 50). Samalla kun diskurssit tuottavat tietynlaisen 
kuvauksen todellisuudesta, ne myös rajaavat ja sulkevat pois toisia 
piirteitä (Foucault 1982, 119). Niihin sisältyy aukkoja ja poissuljettua 
tietoa. Tietyn merkitysjärjestelmän puitteissa joihinkin asioihin kiin-
nitetään huomiota ja ne näyttävät olennaisilta, kun taas toiset asiat 
sivuutetaan merkityksettöminä. Niinpä esimerkiksi ”perheväkivalta”-
diskurssi rakensi kuvaa kaikkien perheenjäsenten yhtäläisestä ja tasa-
veroisesta asemasta konfliktitilanteissa, kun taas vallankäytöstä ja vä-
kivaltaan liittyvistä epäsymmetrisistä asetelmista kertovat havainnot 
sivuutettiin ja häivytettiin. 

Tieto ja asiantuntijuus rakentavat kriteereitä normaaliudelle ja erot-
televat siitä poikkeavaa. Tutkimukset ja diagnosointi mahdollistavat 
myös yksilöiden jaottelemisen ja kategorisoimisen tieteellisten mää-
rittelyiden mukaisesti (Rose 1990, 7; Helén 1994, 286–287). Toisaalta 
tietoon ja asiantuntijuuteen sisältyy mahdollisuuksia avata uudenlaisia 
toiminnan kenttiä ja subjektiuden muotoja. Esimerkiksi kasvatusasian-
tuntijoiden tekstejä tutkinut Jaana Vuori (mt., 358, 365–366) painottaa 

2  Kritiikistä lähemmin ks. Keskinen 2004b. Feministinen tutkimus on lisäksi huo-
mauttanut, ettei professionaalinen valta yhdisty naiseuteen ongelmitta (Healy 
1999, 124). Hyvinvointivaltion naisammattilaiset joutuvat usein kamppailemaan 
saavuttaakseen auktoriteettiaseman ja sen saavutettuaankin he joutuvat välillä 
kyseenalaistamisen kohteeksi (Petrelius 2002). Lisäksi nämä ammattilaiset ovat 
itse monin tavoin ”vallan alaisissa” asemissa hierarkkisen virkakoneiston ja hal-
linnollisten määräysten verkostoissa.
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tiedon subjektiutta tuottavaa luonnetta sekä vanhempien että työnte-
kijöiden osalta. Vanhemmuuspuheen kautta luodaan paitsi normatii-
visia odotuksia, myös ajatuksia siitä, millaista äitiys ja isyys voivat olla. 
Näin avataan mahdollisuuksia asettua myös uusiin subjektipositioihin. 
Lisäksi perheammattilaiset toteuttavat asiantuntijuuttaan ja rakenta-
vat suuntaa paremmalle elämälle usein yhdessä asiakkaiden kanssa, 
eivätkä vain yksisuuntaisesti ohjaa ja normita näiden elämää. Vastaa-
valla tavalla medikalisaatiota käsittelevä Elina Oinas (2001, 102–103) 
tuo esiin tietoon ja asiantuntijuuteen sisältyviä mahdollisuuksia toimi-
juuden kentän laajentamiseen. Hän toteaa kuukautisia koskevan lää-
ketieteellisen tiedon olevan resurssi, jota nuoret tytöt voivat käyttää 
useilla tavoilla rakentaessaan suhdettaan muuttuvaan naisruumiiseen 
ja normatiiviseen feminiinisyyteen.

Institutionaalisesti vakiintuneiden ja vaikutusvaltaisten diskurs-
sien lisäksi on olemassa myös niiden piiriin sopimatonta paikallista ja 
vähäistä auktoriteettia omaavaa tietoa, jota Foucault kutsuu alistetuk-
si tiedoksi. Hän nimittää tällaiseksi tietoa, joka on diskurssissa läsnä, 
mutta peitetyssä muodossa. Toisaalta hän viittaa tietoon, jota pidetään 
pätemättömänä vedoten sen puutteellisuuteen. Esimerkiksi psykiat-
risen potilaan tieto on Foucault’n mukaan tällaista tietoa, sillä se ei 
sovi muodoltaan eikä sisällöltään vallitsevien diskurssien piiriin. (Cain 
1993, 86–87.) Väkivaltaa kokeneiden naisten tieto on foucaultlaisittain 
ajateltuna ollut alistettua tietoa ennen kuin Suomessa alettiin puhua 
”naisiin kohdistuvasta väkivallasta”. ”Perheväkivalta”-diskurssiin nais-
ten väkivallankokemukset sisältyivät peitetyssä muodossa. Väkival-
lasta puhuttiin tasapuolisuutta ja osapuolten samankaltaisia asemia 
korostaen, eikä väkivallan kohteeksi joutumisen erityisyyttä tai sen seu-
rauksia pohdittu. Vasta laajemmat diskursiiviset muutokset loivat sel-
laista tilaa, jossa naisten väkivaltaa koskevat kuvaukset saattoivat tulla 
kuulluiksi ja käsitellyksi tietona. Judith Butlerin (1990, 1993) ajatuksia 
soveltaen tällaista paikallista ja tilanteittain esiin nousevaa tietoa voi 
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ajatella myös ei-toistettuna tietona. Sellaiset tulkinnat, jotka eivät ase-
tu osaksi vakiintuneita diskursseja ja toimintatapoja, uhkaavat jäädä 
unohduksiin tai tulla torjutuiksi epäuskottavina ja outoina. Sen sijaan 
toisto vahvistaa diskursseja ja niiden jäsentämää kuvaa todellisuudesta 
jopa siihen pisteeseen, että ne vaikuttavat itsestään selviltä totuuksilta. 
Merkitystä on myös sillä, asettuvatko toistetut diskurssit riittävän mer-
kittäviin paikkoihin institutionaalisesti. Vasta oikeaan paikkaan pääty-
vä ja toistuva diskurssi voi saavuttaa hegemonisen aseman.3 Arkisessa 
väkivaltatyössä perheammattilaiset tukeutuvat yhteiskunnassa laajalti 
toistuviin väkivaltadiskursseihin ja niiden professionaalisiin sovel-
luksiin. Paikallisessa toiminnassa kuitenkin ratkaistaan, millä tavalla 
yleisiä diskursseja otetaan käyttöön, miten niiden kanssa neuvotellaan 
ja millaisia väkivaltatyön käytäntöjä rakennetaan. Paikallisuuteen si-
sältyy jonkinasteisia vaihtelun ja muutoksen mahdollisuuksia, vaikka 
ne eivät välttämättä ulotu kovin laajalle. Toiston ja tuttuuden voima 
edesauttaa tukeutumista hegemonisiin diskursseihin, mutta toisaalta 
paikallinen taso on se alue, jolla diskurssien aukot ja niihin sopimaton 
tieto tulevat kohdatuiksi. Tällöin paikalliset toimijat – kuten tutki-
mani perheammattilaiset – saattavat olla valmiita kyseenalaistamaan 
hallitsevia diskursseja tai muuntelemaan niitä tavoilla, joihin sisältyy 
ainakin joitain poissuljetun tiedon elementtejä.

Perheammattilaiset eivät kuitenkaan vain toista muualla muotoil-
tuja diskursseja, vaan ovat osaltaan myös rakentamassa ja muokkaa-
massa näitä diskursseja. Tällöin erityistä merkitystä on heidän asian-
tuntija-asemallaan, jonka myötä he määrittyvät perheasioita koskevan 
tiedon haltijoiksi ja auktoriteeteiksi myös muiden toimijoiden silmis-
sä. Asiantuntijuuteen sisältyy runsaasti diskursiivista valtaa sosiaalisia 
ongelmia määriteltäessä. Esimerkiksi perheterapian piirissä yleinen 
systeeminen ajattelu levisi 1970-luvun lopulta alkaen suomalaiseen vä-
kivaltakeskusteluun ja muodosti keskeisen tiedollisen perustan ”perhe-
3  Kiitän Suvi Ronkaista tämän seikan huomioimisesta.
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väkivalta”-diskurssille. Myös ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssia 
muotoiltaessa perheammattilaisten ja -asiantuntijoiden osuus on ollut 
merkittävä.

Jatkossa siirryn käsittelemään sitä ajallis-paikallista kontekstia, jon-
ka sisälle tutkimieni perheammattilaisten työ asettuu ja joka luo puit-
teet niiden väkivallan käsittelyn tavoille. Pohdin miten parisuhdevä-
kivaltaa käsittelevistä diskursseista muodostui toistettuja ja tulkintoja 
suuntaavia sekä millaisia murroksia näissä käsityksissä on tapahtunut 
yhteiskunnallisella tasolla4. Vertaan myös suomalaista diskurssien 
muotoutumisen historiaa muiden länsimaiden vastaavaan kehityskul-
kuun jäsentääkseni eroja ja yhtäläisyyksiä.

4.2 Suomalainen valtiofeministinen strategia 
kansainvälisessä perspektiivissä

Suomalainen kehitys miesten naisiin kohdistaman parisuhdeväkivallan 
käsittelyssä on ollut monella tavalla erilainen kuin useimmissa muissa 
länsimaissa. Vaikka 1990-luvulta alkaen erot ovat vähitellen vähenty-
neet, suomalainen konteksti on tässä suhteessa edelleen toisenlainen 
kuin muiden länsimaiden. Aloitan katsauksen käsittelemällä muiden 
maiden kehitystä, jotta nämä erot tulevat havainnollisesti esiin. 

Useimpiin Länsi-Euroopan maihin, Yhdysvaltoihin ja Australiaan 
perustettiin lähes samanaikaisesti 1970-luvun puolivälissä feminis-

4  Foucault’n (1990) genealogian hengessä lähden siitä, että nykyisten ilmiöiden 
ymmärtämiseksi on tarkasteltava, miten ne ovat historiallisesti muotoutuneet. 
Tällöin on olennaista analysoida sitä, miten tietyt diskurssit ovat rakentuneet 
ristiriitaisten ja monimuotoisten kamppailujen tuloksena. Tarkasteluani ei kui-
tenkaan voi pitää varsinaisena genealogisena tutkimuksena, sillä se edellyttäisi 
laajempaa tutkimusta ja aikalaisaineistojen käyttöä.
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tiseltä pohjalta lähteviä turvakoteja ja puhelinpäivystyksiä kotonaan 
väkivaltaa kokeneille naisille (Hagemann-White 1998, 177).5 Uuden 
naisliikkeen perustamat turvakodit ja puhelinpäivystykset suunnattiin 
vain naisille ja heidän lapsilleen. Monissa maissa ne toimivat salaisissa 
osoitteissa, jotta sinne tulevat naiset voisivat olla turvassa heitä ahdis-
televilta miehiltä. Turvakotien feministinen linjaus näkyy sekä niiden 
väkivaltakäsityksessä että tavoissa organisoida toimintojaan (Harwin 
& Barron 2000; Eduards 2002, 80–105; Jonassen & Eidheim 2001). Fe-
minististen turvakoteja tai puhelinpäivystystä ylläpitävien järjestöjen 
työ ei kohdistu ainoastaan pahoinpideltyjen naisten arkiseen auttami-
seen, vaan ne asettavat tavoitteekseen myös naispoliittisen toiminnan. 
Järjestöt ottavat kantaa naisten pahoinpitelyyn liittyvien kysymysten 
lisäksi myös pornografiaan, prostituutioon ja muihin aihepiireihin, 
joiden nähdään ylläpitävän naisten seksualisointia ja seksuaalista riis-
toa. Turvakotien organisoinnissa on korostettu ei-hierarkkisuutta ja 
päätösvallan mahdollisimman tasaista jakamista. Käytännön työstä 
huolehtivat varsinkin alkuvaiheissa vapaaehtoiset palkattomat nais-
työntekijät. Auttajien ja autettavien välille ei ole haluttu tehdä suurta 
eroa (”he” ja ”me”), sillä niin turvakotiin tulevien naisten kuin siellä 
toimivien naisten on katsottu olevan monin tavoin samassa asemassa.6 
Väkivaltaa kokeneiden naisten auttamisessa on painotettu itseavun ja 
itsemäärittelyn merkitystä.
5  Isossa-Britanniassa naisten turvakodit ovat nimeltään refuges eli turvapaikat, 

mikä korostaa niiden luonnetta pakopaikkana. Sinne hakeutuneiden naisten 
asema vertautuu näin muista maista vainon takia turvapaikkaa hakeviin. Nor-
jassa puolestaan käytetään nimitystä krisesentre eli kriisikeskus. Länsi-Saksassa 
monien turvakotien nimestä löytyy termi frauenhaus eli naistentalo, joka viittaa 
suoraan niitä ylläpitävään naisliikkeeseen. Samoin Ruotsissa käytössä oleva nimi-
tys kvinnojour eli naispäivystys osoittaa yhteyttä naistoimintaan ja sen suuntaa-
mista naisille.

6  Esimerkiksi ruotsalaisessa naispäivystyksen julkaisemassa kirjassa Kvinnojour-
kunskap (Jeffner 1994) käytetään käsitettä magkunskap eli ruumiissa (vatsassa) 
tuntuva, kokemusperäinen tieto naisten alisteisesta asemasta, seksuaalisesta häi-
rinnästä, ahdistelusta jne.
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Nämä periaatteet ja toimintatavat ovat suurelta osin säilyneet fe-
ministisen turvakotiliikkeen tunnusmerkkeinä näihin päiviin saak-
ka, mutta viime vuosikymmenien kehitys on sisältänyt myös paineita 
professionalisoitumiseen ja radikaalin politiikan suitsimiseen (Lupton 
1994; Profitt 2000, 24–25; Eduards 2002, 94–95). Erityisesti rahoituk-
sesta neuvoteltaessa kunnat ja valtio ovat halunneet ohjata feminis-
tisten turvakotien toimintatapoja kohti tavanomaisia sosiaalipalveluja 
ja edellyttäneet työntekijöiden professionaalisuutta. Selkeimmin kohti 
sosiaalipalvelumallia on edetty Yhdysvalloissa (Lupton 1994, 58–59). 
Siellä feministisenä liikehdintänä alkaneesta turvakotiliikkeestä suuri 
osa siirtyi vähitellen kohti hierarkkisia organisaatiomuotoja, profes-
sionaalista lähestymistapaa ja väkivallan tarkastelua yksilöllisenä tai 
perhettä koskevana ongelmana. Monet feministiset aktivistit ja tut-
kijat ovat nähneet tämän siirtymän johtaneen myös liikkeen epäpoli-
tisoitumiseen ja sen radikaalien vaatimusten kärjen taittumiseen. On 
kuitenkin huomioitava, että Yhdysvallat on suuri maa ja siellä toimivat 
paikalliset turvakodit hyvin moninaisia muodoiltaan. Sosiaalipalvelu-
malli ei siten kuvaa niiden kaikkien toimintatapaa. Myös yksi kansain-
välisesti vaikutusvaltaisimmista väkivaltatyön malleista – Duluthin 
alueellisen toiminnan malli – on yhdysvaltalainen ja saanut alkunsa 
paikallisen feministisen turvakodin aloitteesta (ks. Pence & McDon-
nell 2000; Rautava & Perttu 2001). Vastaavalla tavalla esimerkiksi 
saksalaista turvakotiliikettä analysoitaessa on havaittu professionali-
soitumistendenssejä ja yksilöllisen auttamistavan painottumista (Ha-
gemann-White 1998, 184–187). 

Lisäksi feministisiin organisoitumistapoihin on kohdistunut muu-
tospaineita. Esimerkiksi Norjan kriisikeskuksissa toiminnan vakinais-
tuminen on johtanut palkattujen työntekijöiden määrän kasvuun, ja 
osassa kriisikeskuksia ei-hierarkkisen organisaatiomallin säilyttä-
mistä on pidetty vaikeana tällaisessa tilanteessa (Jonassen & Eidheim 
2001, 144–145). Britannian ja Ruotsin turvakoti- ja puhelinpäivystys-
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liikkeet ovat ehkä selkeimmin säilyttäneet entisen linjansa, joskin nii-
denkin sisällä on paikkakunnittaisia eroja suuntautumisessa (Lupton 
1994; Harwin & Barron 2000; Eduards 2002, 85–93). Näiden kahden 
maan liikkeitä luonnehtii suurelta osin autonominen feministinen toi-
mintamalli ja vahva poliittinen orientaatio, mutta niiden jatkuvana 
ongelmana on toiminnan rahoitukseen liittyvä epävarmuus ja pienet 
taloudelliset resurssit. Vaihtelevista professionalisoitumistendensseis-
tä huolimatta väkivaltakäsitys on kuitenkin kaikissa edellä kuvatuissa 
länsi- ja pohjoiseurooppalaisissa turvakotiliikkeissä feministinen pai-
nottaen sukupuolten välisen valtasuhteen merkitystä. 

Feministiset turvakoti- ja puhelinpäivystysjärjestöt ovat toimineet 
aktiivisesti yhteiskunnallisella tasolla esimerkiksi vaatimalla lainsää-
dännön kehittämistä, jotta siinä huomioitaisiin paremmin väkivaltaa 
kokeneiden naisten tilanne. Ne ovat myös levittäneet feminististä vä-
kivaltakäsitystä valtiollisen koneiston ja paikallisten viranomaistoimi-
joiden suuntaan. Useimmissa länsi- ja pohjoiseurooppalaisissa maissa 
feministisestä diskurssista on tullut hegemoninen tulkittaessa naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa. Esimerkiksi Saksassa feministinen väkivalta-
diskurssi muodostui kahdessakymmenessä vuodessa niin hallitse-
vaksi, että Carol Hagemann-Whiten (1998, 180) mukaan on jo vaikea 
muistaa sitä edeltäneitä tulkintatapoja. Myös näissä maissa väkivallan 
määrittelyssä on jonkin verran sijaa professionaalisilla diskursseilla, 
kuten psykologisella ja psykiatrisella diskurssilla (Eliasson 1998; Jeff-
ner 1994, 24–29). Ruotsi on varsin hyvä esimerkki siitä, miten feminis-
tinen väkivaltadiskurssi on toiminut menestyksekkäästä hallituksen 
politiikan perustana kehitettäessä lainsäädäntöä, suunnattaessa rahaa 
väkivallan ehkäisyyn ja organisoitaessa väkivallan vähentämiseen täh-
täävää toimintaa.7 
7  Ruotsin hallitus on ollut varsin aktiivinen naisiin kohdistuvan väkivallan kysy-

myksissä. Mm. toistuvaan väkivaltaan parisuhteessa puuttuva naisrauha-laki 
(1998) ja prostituution oston kriminalisointi (1999) ovat esimerkkejä ruotsalaisen 
lainsäädännön uusista kehittelyistä ja muutoksia ajaneiden naisjärjestöjen aktii-
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Feministinen näkemys on toiminut myös perustana kansainvälisten 
organisaatioiden, kuten YK:n, EU:n ja Euroopan Neuvoston, naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa käsitelleille kokouksille ja julistuksille (Pieta-
rinen 2002). Kansainvälisissä kokouksissa naisiin kohdistuvaa väkival-
taa on yhä enemmän alettu käsitellä myös ihmisoikeuskysymyksenä. 
On selvää, että feministinen diskurssi on jossain määrin muuntunut 
siirtyessään hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen agendalle, ja osa 
sen radikaalista luonteesta on hävinnyt. Feministisen diskurssin hege-
monia valtakunnallisen ja kansainvälisen politiikan sisällä on kuiten-
kin tuonut mukanaan monia perustavanlaatuisia muutoksia sukupuo-
listuneen väkivallan käsittelyyn eri maissa.

Edellä kuvatuista maista poiketen suomalainen tapa käsitellä mies-
ten naisiin kohdistamaa parisuhdeväkivaltaa on muotoutunut kahden 
diskursiivisen kamppailuvaiheen kautta. Näistä vaiheista ensimmäi-
nen ajoittuu 1970-luvun loppuun ja toinen 1990-luvulle (Bergman 
2002; Pehkonen 2003). Yhteiskunnalliseen keskusteluun aihe nousi 
1970-luvun lopulla, jolloin käytiin ensimmäinen diskursiivinen kamp-
pailu ”perheväkivalta”- ja ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin 
välillä. Yhtäällä toimi kansainvälisestä feministisestä liikkeestä vai-
kutteita saanut Naisasialiitto Unioni, jonka aktivistit julkaisivat väki-
valtaa kokeneiden naisten kertomusten perusteella teoksen Väkivalta 
avioliitossa (Germain et al. 1978). Unioni suunnitteli myös feministis-
ten turvakotien perustamista pääkaupunkiseudulle (Pehkonen 2003, 
53–54). Samanaikaisesti turvakotien perustamiseksi toimi kuitenkin 
myös Ensikotien liitto, joka oli lastensuojelullisesti suuntautunut, avio-
liiton ulkopuolella lapsensa synnyttäneitä äitejä auttamaan perustettu 
järjestö. Ensikotien liitto otti jo toimintansa alkuvaiheilla etäisyyttä 
feministiseen näkemykseen ja korosti lähtökohtanaan olevan koko 

visesta toiminnasta. Maria Wendt Höjer (2002) on kuitenkin tutkimuksessaan 
osoittanut, miten moninaisten määrittelykamppailujen tuloksena naisiin kohdis-
tuvaa väkivaltaa koskevat uudistukset ovat tapahtuneet ja kuinka radikaaleimmat 
vaatimukset uudelleenmuotoiltiin lakialoitteiden käsittelyn kuluessa.
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perheen kanssa työskentely (Heinänen 1992, 85; Heinänen 1997, 17). 
Väkivaltaa pidettiin koko perheen ongelmana ja väkivaltaa käyttänyttä 
miestäkin kuvattiin uhriksi. Liitolla oli läheiset kontaktit muihin so-
siaalialan toimijoihin, valmis organisaatio ja sosiaalipalvelujärjestel-
mään sopiva tapa määritellä väkivaltaongelma. Se oli myös hieman no-
peampi toiminnassaan ja onnistui saamaan taloudellista tukea omien 
turvakotiensa perustamiselle. Tämä avasi suunnan kehitykselle, jossa 
perhekeskeinen turvakotimalli ja sukupuolineutraali ”perheväkivalta”-
diskurssi muodostuivat vallitseviksi väkivallan käsittelyn tavoiksi Suo-
messa.

Suomalaiseen keskusteluun vakiintui nimitys ”perheväkivalta”, kun 
taas muissa länsimaissa puhuttiin yleensä vaimon pahoinpitelystä tai 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta. ”Perheväkivalta”-diskurssin muo-
toilussa oli Ensikotien liiton8 lisäksi merkittävä osuus muutamalla so-
siaalialan tutkijalla, ennen muuta Teuvo Peltoniemellä, jonka teos Per-
heväkivalta (1984) kiteytti monia tämän käsityksen keskeisiä kohtia. 
”Perheväkivaltaa” käsiteltiin laajana perhesuhteisiin liittyvänä ilmiö-
nä, jonka syiksi nähtiin vuorovaikutusongelmat sekä alkoholismin ja 
työttömyyden tapaiset sosiaaliset ongelmat. Tämä käsitys väkivallasta 
muodostui pian vallitsevaksi myös julkisessa keskustelussa ja viran-
omaistoiminnassa. Turvakotien lisäksi perhekeskeinen toimintamalli 
rakentui osaksi perheneuvoloiden, mielenterveystoimistojen ja muiden 
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden käytäntöjä.

Feministinen linjaus ei täysin hävinnyt Suomesta. Naisasialiitto 
Unioni perusti Espooseen turvakodin vuonna 1983 ja kolme vuotta 
myöhemmin perustettiin ruotsalaisen esimerkin mukaan Pietarsaa-
reen turvakotia ylläpitävä naispäivystys (Bergman 2002, 184). ”Per-
heväkivalta”-diskurssin hegemoniaa ne eivät kuitenkaan kyenneet 
haastamaan. Vasta 1990-luvulla alkoi uusi vaihe diskursiivisessa 
kamppailussa, jonka seurauksena Suomessakin alettiin yhä useam-
8  Vuonna 1987 Ensikotien liitto muutti nimensä Ensi- ja turvakotien liitoksi.
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min puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tässä määrittelyvai-
heessa keskeistä osaa esitti valtionhallinnon osana toimiva Tasa-arvo-
asiain neuvottelukunta (TANE) ja varsinkin sen alaisuudessa vuosina 
1990–1998 toiminut Väkivaltajaosto. Valtiollisen tasa-arvotyön tuke-
na toimivat kansainvälisellä tasolla voimistuneet vaatimukset naisiin 
kohdistuvan väkivallan huomioimisesta. Väkivaltajaosto järjesti heti 
toimintansa ensimmäisenä vuonna konferenssin, johon kutsuttiin 
useita ulkomaisia puhujia kertomaan väkivaltatyöskentelystä ja lain-
säädännön kehittämisestä. Tämän kokouksen puheenvuorot julkais-
tiin raportissa nimeltä Naisiin kohdistuva väkivalta (1991a). Samana 
vuonna valmistui Väkivaltajaoston mietintö (Naisiin kohdistuva väki-
valta 1991b), joka sisälsi ensimmäisen laajemman kartoituksen suoma-
laisesta tilanteesta, tietoja muiden maiden toimenpiteistä ja runsaasti 
toimenpide-ehdotuksia toteutettavaksi Suomessa. 

Väkivaltajaoston lainsäädännöllisistä ehdotuksista monet toteutet-
tiin 1990-luvun kuluessa, jolloin muutaman vuoden välein krimina-
lisoitiin raiskaus avioliitossa (1994), saatettiin aiempaa suurempi osa 
pahoinpitelyistä yleisen syytteen alaiseksi (1995), muutettiin seksuaa-
lirikoslakia (1998) ja saatettiin voimaan lähestymiskieltolaki (1999) 
(Pehkonen 2003, 87–91; Niemi-Kiesiläinen 2000, 150–151; Nyqvist 
2001, 28). TANE painotti myös tiedon keräämistä naisiin kohdistuvas-
ta väkivallasta ja pyrki edistämään tutkimuksen rahoittamista. Vuon-
na 1994 TANE järjesti kirjoituskilpailun väkivaltaa kokeneille naisille, 
joista osa julkaistiin kirjassa Väkivallasta vapaaksi (Kuivaniemi 1997). 
TANEn aloitteesta toteutettiin ensimmäinen nimenomaan naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa selvittämään kehitelty tilastollinen tutkimus 
(Heiskanen & Piispa 1998). TANEn ja muutamien aktiivisten nais-
tutkijoiden työn tuloksena Suomen Akatemia julisti vuosikymmenen 
lopulla suunnatun haun sukupuolen, vallan ja väkivallan kysymyksiä 
tarkastelevaa tutkimusta varten (2000–2003). Hieman aiemmin oli 
aloittanut toimintansa valtakunnallinen Naisiin kohdistuvan väkival-
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lan ehkäisy -projekti (1998–2002), jonka tavoitteena oli tiedottaa nai-
siin kohdistuvasta väkivallasta, vahvistaa väkivallan vastaisia asenteita 
ja kehittää auttamisjärjestelmien toimintaa (Rautava & Perttu 2001, 5). 
Projekti järjesti useita valtakunnallisia koulutustilaisuuksia ja yksittäi-
siä kehittämishankkeita. Suhteellisen itsenäisesti toimivat läänintyö-
ryhmät organisoivat lisäksi toimintaa omalla alueellaan.

Suomalainen ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi on muotou-
tunut osana valtiofeminististä toimintalinjaa ja tasa-arvopolitiikkaa. 
Suomalaista sukupuolistuneen väkivallan käsittelyä tarkasteltaessa 
on usein kiinnitetty huomiota sen myöhäiseen ajoitukseen verrattu-
na muihin länsimaihin (esim. Husso 2003, 15–16; Pehkonen 2003). 
Sen sijaan on hyvin vähän pohdittu valtiofeminististä toimintamuo-
toa ja sen seurauksia väkivaltadiskurssille. Otankin jatkossa tämän 
kysymyksen tarkasteluni kohteeksi. Valtiofeminismillä tarkoitetaan 
feministisen politiikan ja tavoitteiden ajamista toimimalla puoluepo-
litiikassa ja valtionhallinnollisissa rakenteissa (Stetson & Mazur 1995, 
1–2; Kuusipalo 1993; Bergman 2002, 213). Sitä on myös nimitetty fe-
minismiksi, joka suuntautuu ”ylhäältä alaspäin” verrattuna ruohon-
juuritasolla toimivaan autonomiseen feministiseen liikkeeseen. Osa 
feministisistä tutkijoista ja aktivisteista on pohtinut varsin kriittiseen 
sävyyn mahdollisuuksia edistää feminististä politiikkaa näillä keinoin 
(ks. Stetson & Mazur 1995, 10–11; Bergman 2002, 206). Valtiollisissa 
rakenteissa toimittaessa joudutaan usein tekemään kompromisseja ja 
muotoilemaan ehdotukset vähemmän radikaalilla tavalla, jotta niiden 
taakse saataisiin riittävän laaja tuki. Tähän sisältyy kriitikoiden mu-
kaan riski feministisen politiikan ”vesittymisestä” ja muuttumiseksi 
osaksi valtavirran konsensushakuista politiikkaa. 

Osa naistutkijoista on halunnut painottaa enemmän valtiofemi-
nistiseen toimintalinjaan sisältyviä mahdollisuuksia naisten kannal-
ta tärkeiden aloitteiden edistämisessä. Esimerkiksi Solveig Bergman 
(2002, 244) tulkitsee suomalaista ja länsisaksalaista feminististä lii-
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kettä vertailevassa väitöskirjassaan juuri naisiin kohdistuvan väkival-
lan hyväksi esimerkiksi suomalaisen valtiofeminismin kyvystä viedä 
eteenpäin naisten kannalta keskeisiä kysymyksiä. Hänen mukaansa 
tämä osoittaa, että on mahdollista sisällyttää feministisiä tavoitteita 
valtiolliseen politiikkaan jopa ilman merkittävää painostusta feminis-
tisten autonomisten ryhmien taholta. Nähdäkseni kysymys valtiofe-
ministisestä kontekstista ja ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin 
saamasta muodosta on kuitenkin paljon moniulotteisempi kuin Berg-
man esittää. Suomalainen valtiofeministinen toiminta ”naisiin kohdis-
tuvan väkivallan” käsittelyssä on kiistatta ollut menestyksekästä. Se on 
onnistunut kääntämään väkivaltakeskustelun suuntaa ja muuttamaan 
käytäntöjä ainakin jossain määrin. Sen myötä suomalaisessa keskus-
telussa on alettu erottaa toisistaan väkivallantekijän ja sen kohteeksi 
joutuneen asemat sekä tuotu esiin niiden sukupuolistuneisuus. Toi-
saalta se, että suomalainen ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi 
on muotoiltu osana valtiohallinnollista toimintaa ja laajapohjaisissa 
kokouksissa, on jättänyt jälkensä tuohon diskurssiin ja siihen liittyviin 
käytäntöihin. 

Suomalainen ja muiden Länsi-Euroopan maiden tapa käsitellä su-
kupuolistunutta väkivaltaa ovat lähentyneet toisiaan 1990-luvun ku-
luessa, mutta edelleen on olemassa eroja varsinkin turvakotiliikkeen 
toiminnassa ja feministisen diskurssin asemassa. Kun useimmissa 
Länsi- ja Pohjois-Euroopan maissa turvakotiliikkeet toimivat feminis-
tiseltä pohjalta ja suuntautuvat väkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten 
auttamiseen, ovat suomalaiset turvakodit edelleen koko perhettä aut-
tavia tahoja. Vaikka Ensi- ja Turvakotien liiton turvakodeissa on yhä 
useammin osoitettu omat työntekijät naisille ja miehille sekä käsitel-
ty tekijä/uhri-aseman eroja väkivaltatyön kannalta (Nyqvist 2001), ei 
turvakotien lastensuojelullista lähtökohtaa ja kaikkien perheenjäsen-
ten huomioimisen periaatetta ole muutettu. Suomessa ei ole palveluja, 
jotka olisi suunnattu vain ja nimenomaan pahoinpidellyille naisille, 
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lukuun ottamatta muutamia, usein rajatulla alueella toimivia projek-
teja (puhelinpäivystys Naisten Linja, Pietarsaaren ja Espoon turvako-
dit jne.). Niinpä Suomessa ei myöskään ole vahvaa toimijatahoa, joka 
nostaisi esiin väkivaltaa kokeneiden naisten tilannetta ja sen vaatimia 
parannuksia. Viime vuosina väkivaltakysymystä ovat aktiivisesti tuo-
neet esiin useat toimijatahot järjestöistä kunnallisiin yhteistyöelimiin, 
mutta riskinä on aiheen hautautuminen muiden yhteiskunnallisten 
ongelmien joukkoon ajan mittaan. Suomalainen ”naisiin kohdistu-
va väkivalta” -diskurssi rakentui heterogeenisesti monien eri tahojen 
toiminnan tuloksena. Lisäksi se muotoutui vaiheessa, jossa feminis-
tinen diskurssi jo oli asettunut osaksi kansainvälisten organisaatioi-
den ohjelmia ja julkilausumia sekä useiden maiden poliittista ja hal-
linnollista toimintaa. Feministiset näkemykset väkivallasta oli myös 
jossain määrin huomioitu professionaalisissa diskursseissa erityisesti 
traumateorian kehittelyn myötä. Sen sijaan akateeminen sukupuolis-
tunutta väkivaltaa koskeva tutkimus alkoi Suomessa laajemmalti vasta 
poliittis-hallinnollisen toiminnan ollessa täydessä vauhdissa, kun taas 
muissa maissa feministinen tutkimus ja poliittinen vaikuttaminen 
ovat kytkeytyneet läheisesti toisiinsa. Nämä lähtökohdat ovat luoneet 
suomalaiselle väkivallan käsittelylle erilaista kontekstia kuin muissa 
Länsi- ja Pohjois-Euroopan maissa. 

Suomalaiseen keskusteluilmapiiriin ja hyvinvointivaltioon liittyy 
myös vahva sukupuolineutraaliuden ja sukupuolten välisen konfliktin 
välttämisen juonne (Rantalaiho 1994; Ronkainen 2001a). Sukupuoli-
neutraaliuden läpitunkevuus ja tasa-arvodiskurssien merkittävä asema 
julkisessa puheessa tekee sukupuolistuneiden ongelmien käsittelystä 
vaikeata (Gordon et al. 2000a, 194). Sukupuolistuneet ongelmat, ku-
ten miesten naisiin kohdistama väkivalta, eivät saa osakseen paljoa 
huomiota tai niitä käsitellään sukupuolineutraalin retoriikan varassa, 
kuten ”perheväkivalta”-diskurssissa. Naisiin kohdistuvan väkivallan 
tapainen elämänalue, johon sisältyy sukupuolten välisen konfliktin 
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mahdollisuus, on erityisen hankala aihe käsiteltäväksi tällaisessa kon-
tekstissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että ”naisiin kohdistuva väki-
valta” -diskurssissa on nostettu vahvasti esiin myös väkivaltaa käyttä-
neille miehille tarjottavia palveluita ja miesten auttamisen tarvetta sekä 
pyritty välttämään konfliktiasetelmia. Yksinomaan suomalainen tämä 
piirre ei kuitenkaan ole, sillä esimerkiksi ruotsalaiset väkivaltatutki-
jat ovat tuoneet esiin tasa-arvodiskurssien ja sukupuolineutraaliuden 
osuutta sukupuolistuneen väkivallan sivuuttamisessa (Lundgren et al. 
2001; Wendt Höjer 2002; Eriksson 2003). Kyse on laajemmasta poh-
joismaiseen hyvinvointivaltioon ja tasa-arvoihanteisiin liittyvästä on-
gelmakentästä, jolle suomalainen yhteiskunta kuitenkin muodostaa 
oman erityisen kontekstinsa.

Analysoin seuraavassa tarkemmin suomalaista ”naisiin kohdistu-
va väkivalta” -diskurssia pohtien erityisesti valtiofeministisen linjan 
ja professionaalisten vaikutteiden osuutta sen muotoilussa. Teen lähi-
lukua niistä keskeisistä julkaisuista, joiden myötä ”naisiin kohdistuva 
väkivalta” -diskurssia on muotoiltu ja joihin tiivistyy sen keskeisiä piir-
teitä (Naisiin kohdistuva väkivalta 1991a; Naisiin kohdistuva väkival-
ta 1991b; Kiviaho 1998; Perttu & Söderholm 1998; Perttu et al. 1999; 
Lehtonen & Perttu 1999; Rautava & Perttu 2001; Rautava & Perttu 
2002; Elämä ilman pelkoa 2002). Olen kiinnittänyt huomiota tekstien 
tapaan kuvata miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa ja sitä selittäviä 
tekijöitä, käsiteltyjen aiheiden osuuteen kirjan kokonaisuudessa sekä 
teksteissä käytettyyn retoriikkaan sukupuolineutraaliuden ja väkival-
lan sukupuolistuneen käsittelyn osalta. 
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4.3 ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin 
ristipaineet 

Kun ”perheväkivalta”-diskurssi muotoiltiin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaisten ja tutkijoiden toimesta 1970- ja 1980-lukujen tait-
teessa, siihen rakentui näiden alojen professionaalisia puhetapoja ja 
ammatillisen toiminnan periaatteita. TANEn aloittaessa keskustelun 
”naisiin kohdistuvasta väkivallasta” toimijatahot olivat osittain toiset 
– valtionhallinnollissa työskentelevät tasa-arvotyön aktiivit ja naistut-
kijat – mutta alusta asti oli mukana myös väkivallan kanssa työskente-
leviä viranomaistahoja. Sosiaalialan, terveydenhuollon, poliisin ja osin 
myös oikeuslaitoksen piiristä tulevien ammattilaisten ja asiantuntijoi-
den joukko oli runsaslukuisesti kokousten osallistujina, mutta myös 
esimerkiksi Väkivalta-jaoston asiantuntijajäsenissä edustettuna9. Näi-
den alojen toimijoiden määrä kasvoi sitä mukaa, kun ”naisiin kohdis-
tuva väkivalta” -diskurssin vaikutusvalta laajeni. Vuonna 1998 aloit-
taneen Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy -projektin paikallisista 
toimijoista suurin osa oli kytköksissä erilaisiin viranomaistahoihin 
jo sen takia, että alueelliset työryhmät organisoitiin viranomaistyönä 
lääninhallituksen kutsusta. Projektin johto sijoitettiin sosiaalialan tut-
kimus- ja kehittämiskeskus Stakesiin10.

Jo Väkivalta-jaoston ensimmäisissä raporteissa näkyy suuntautu-
minen käytäntöjen kehittämiseen ja erilaisten toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen. Esimerkiksi Väkivalta-jaoston mietinnön (1991b) 182 si-
vusta toimenpide-ehdotukset ja niiden yhteenveto kattavat 64 sivua. 
Raportissa tukeudutaan muiden maiden väkivaltatyön kehittelyihin 

9  Jaoston kokoonpanosta vuosina 1990–1995 ks. Naisiin kohdistuva väkivalta 
1991a, 103 ja vuosina 1995–1998 ks. Kiviaho 1998, 105. 

10  Myös toisella projektiin palkatuista työntekijöistä oli väkivaltatyön ammattilais-
tausta.
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ja haetaan niistä virikkeitä, mikä on ollut tyypillistä myöhemmille-
kin ”naisiin kohdistuvaa väkivaltaa” käsitteleville kokouksille ja niiden 
pohjalta laadituille julkaisuille. Mietinnön esipuheessa nämä lähtö-
kohdat kiteytetään sen laatijoiden toteamuksessa: 

”mietintö sisältää varsin paljon tietoa siitä, miten muualla on 
toimittu naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi ja vä-
kivallan uhrien auttamiseksi. Kansainvälinen tieto tarjoaakin 
suomalaisille päättäjille hyvän perustan päättää meidän tilan-
teeseemme soveltuvista ratkaisuista. Sen sijaan mietinnössä vä-
hemmälle huomiolle ovat jääneet väkivaltaongelman teoreetti-
set pohdinnat ja ulkomaisen tutkimusaineiston hyödyntäminen. 
Jaoston mietintö painottuu siis käytännön toimintaan.”

Väkivaltajaoston järjestämä ensimmäinen seminaari (Naisiin koh-
distuva väkivalta 1991a) suunniteltiin siten, että sen alustuksista olisi 
hyötyä mietinnön kirjoittamisessa, ja sen aikana käsiteltiin runsaasti 
käytännön auttamistyötä ulkomaisten kokemusten kautta. Seminaa-
rissa kuultiin alustuksia mm. työskentelystä pahoinpideltyjen naisten 
kanssa Norjassa ja Ruotsissa, Oslossa toimivasta raiskauksen uhrien 
tukipisteestä ja pahoinpitelevien miesten hoito-ohjelmista. Nämä pu-
heenvuorot välittivät ulkomaisia kokemuksia käytännön työtavoista, 
mutta samalla ne myös toivat feminististä diskurssia suomalaiseen vä-
kivaltaa koskevaan keskusteluun. Seminaarissa käsiteltiin lisäksi lain-
säädännön kehittämisen tarpeita ja siihen liittyvää yhteiskunnallista 
keskustelua sukupuolinäkökulmasta. 

Käytännön auttamistyön ja sen muotojen kehittäminen on keskei-
sessä osassa myös Väkivalta-jaoston toiminnan päätteeksi julkaistussa 
lyhyiden tekstien kokoelmassa Puheenvuoroja naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta (Kiviaho 1998). Sen kahdesta osasta jälkimmäinen, nimel-
tään ”Väkivallan katkaisuprojekteja”, esittelee suomalaisia projekteja 
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naisten, lasten ja miesten kanssa tehtävään väkivaltatyöhön. Ensim-
mäisessä osiossa on useita tutkijapuheenvuoroja, mutta silti suurin osa 
puheenvuoroista käsittelee viranomaisten ja auttajatahojen toiminnan 
kehittämistä esimerkiksi poliisin, perheterapian, moniammatillisen 
tai kuntakohtaisen yhteistyön piirissä. Osassa käytännön auttamistyö-
tä käsittelevistä puheenvuoroista on vahvoja sitoumuksia sukupuolen 
ja vallan huomioivaan lähestymistapaan(esim. Nousiainen V. 1998; 
Hytinkoski & Hautamäki 1998), kun taas osa etenee selvästi suku-
puolineutraalin retoriikan varassa (esim. Vilpas-Lampinen et al. 1998; 
Lehtonen 1998). Sukupuolineutraalissa asiantuntijapuheessa käsitel-
lään ”uhreja”, ”tekijöitä”, ”asiakkaita” tai ”ammattiauttajia” – ei naisia 
tai miehiä, sukupuolta tai valtaa. Esimerkiksi seuraava Anja Lehtosen 
(mt., 31) puheenvuoron katkelma voisi käsitellä melkein mitä sosiaalis-
ta ongelmaa hyvänsä:

”Väkivaltaongelman luonteesta johtuen kaikkea tarvittavaa 
hoitoa ja apua ei ole tarkoituksenmukaista yrittää järjestää pai-
kallistasolla, ainakaan pienissä kuntayksiköissä. Seudullisen ja 
osittain myös alueellisen erityisasiantuntemuksen kehittäminen 
parantaa palvelun laatua ja tuloksellisuutta sekä säästää koko-
naiskustannuksia. Ammattitaitoisesti toteutetut interventiot 
väkivaltaisen käyttäytymisen katkaisemiseksi ja riittävän pitkä-
kestoiset hoito- ja tukiprosessit auttavat yksilö- ja perhetasolla 
katkaisemaan pitkiä väkivaltaketjuja. Näin väkivallan hoito ja 
ehkäisytyö niveltyvät saumattomasti toisiinsa.” 

Käytäntöpainotteisuus jatkui useimmissa Naisiin kohdistuvan väki-
vallan ehkäisy -projektin julkaisuissa. Osa niistä oli suunnattu ohjeiksi 
ja opetusmateriaaliksi väkivaltatyötä tekeville viranomaisille (Rautava 
& Perttu 2002; Elämä ilman pelkoa 2002). Osa projektin julkaisuista 
taas kokosi yhteen kokemuksia suomalaisista ja ulkomaalaisista pal-
veluista (Rautava & Perttu 2001; Keeler 2000). Projektin toimintaan 
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liittyi läheisesti viranomaisille suunnattu terveydenhuollon kehittä-
mishankkeen pohjalta tehty opas (Perttu & Söderholm 1998). Ensim-
mäistä kertaa Suomessa myös kirjoitettiin väkivaltaa kokeneille nai-
sille suunnattu opaskirja, johon oli koottu tietoa sukupuolistuneesta 
väkivallasta ja naisten oikeuksista (Perttu et al. 1999).

Edellä mainitut tekstit olivat varsin merkittäviä suomalaisen väki-
valtakeskustelun kannalta, sillä ne toivat sukupuolen ja vallan teemoja 
julkiseen keskusteluun sekä yhdistivät näitä teemoja viranomaisten 
väkivaltatyöhön. Mutta kuten edellä siteeraamani katkelma osoit-
taa, teksteissä näkyy myös selviä professionaalisen ja hallinnollisen 
puheen vaikutteita. Niiden myötä väkivallan sukupuolistuneisuutta 
painottaviin puhetapoihin kietoutuu sukupuolineutraalia retoriikkaa 
ja käsitteistöä. Sukupuolineutraalin retoriikan vaivihkaisen ”soluttau-
tumisen” kannalta erityistä merkitystä on traumateorialla, josta on 
muodostunut keskeinen osa ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssia 
Suomessa. Traumateoria on sinänsä sukupuolineutraali psykologinen 
teoria. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssissa sitä käytetään kui-
tenkin luomaan ymmärrystä väkivaltaa kokeneen naisen tilanteesta ja 
lasten kokemuksista. Se toimii siis sukupuolistuneen väkivallan ja val-
lankäytön seurausten jäsentämisen välineenä. Pääasiassa tällä tavoin 
traumateoriaa käytetään esimerkiksi ammattiauttajille suunnatuissa 
oppaissa ja koulutusmateriaalissa (Perttu & Söderholm 1998; Rautava 
& Perttu 2002) sekä oppikirjatyylisessä Naisiin kohdistuva väkivalta 
(Lehtonen & Perttu 1999). Traumateoria mahdollistaa toisaalta myös 
täysin sukupuolineutraalin puhetavan, jossa käsitellään ”uhreja” tai 
”traumatisoituneita henkilöitä”. Tällainen puhetapa näkyy paikoitel-
len näissä samoissa julkaisuissa. Sukupuolineutraaliuden lisäksi trau-
mapuhe on ongelmallista myös siinä mielessä, että se fokusoi ”uhrin” 
sisäisiin tunteisiin ja toimintatapoihin kiinnittäen väkivallan vahvasti 
yksilötasolle. Epäilemättä traumateorian sukupuolineutraalius, profes-
sionaalisuus ja yksilötason tarkastelukulma on kuitenkin helpottanut 
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perinteisistä viranomaiskäytännöistä poikkeavan sukupuolen ja vallan 
analyysin omaksumista. 

Kaiken kaikkiaan suomalaisessa ”naisiin kohdistuva väkivalta” -dis-
kurssissa sukupuolta ja valtaa on käsitelty suhteellisen suppeassa muo-
dossa. Valtaa on tarkasteltu pääasiassa väkivaltaisen parisuhteen piir-
teenä, ei niinkään laajempana sukupuolten välisiin suhteisiin liittyvänä 
kysymyksenä. Vaikka sukupuolten epätasa-arvoisuus nimetään useissa 
teksteissä naisiin kohdistuvan väkivallan syyksi, sitä harvoin käsitel-
lään tarkemmin. Aiempaan keskusteluun verrattuna on merkittävä 
muutos, että väkivallasta puhutaan vallankäyttönä ja väkivaltaa käyt-
täviä miehiä on alettu pitää vastuullisina käyttämästään väkivallasta. 
Silti on huomionarvoista, että tähän harvemmin liitetään pohdintoja 
parisuhdeväkivallan yhteiskunnallisesta taustasta, maskuliinisuuden 
tuottamisesta, seksuaalisuudesta tai muista feministisen keskustelun 
kannalta keskeisistä teemoista. Tyypillinen esimerkki tästä on Anja 
Lehtosen ja Sirkka Pertun kirjoittama oppikirja Naisiin kohdistuva vä-
kivalta (1999), jossa alaluku ”Naisiin kohdistuva väkivalta yhteiskun-
nallisena ilmiönä” on sijoitettu kirjan loppupuolelle ja käsittää 10 sivua 
teoksen 195 sivusta. Siitäkin osa käsittelee YK:n ohjelmia naisiin koh-
distuvan väkivallan kysymyksessä ja niiden vaikutuksia Suomessa. 

Suomalaisessa valtiofeministisesti muotoillussa ”naisiin kohdistuva 
väkivalta” -diskurssissa on jäänyt suhteellisen vähäiselle huomiolle se 
sukupuolen, vallan ja seksuaalisuuden analyysi, mikä useimpien län-
simaiden feministisessä turvakotiliikkeessä ja feministisessä diskurs-
sissa on muodostanut toiminnan perustan. Esimerkiksi ruotsalaisen 
naispäivystysorganisaation kokoama Kvinnojourskunskap (Jeffner 
1994) alkaa käsittelemällä seksualisoitua väkivaltaa ja naisten alistus-
ta pitäen yllä näitä näkökulmia myös silloin, kun se siirtyy käsittele-
mään yksittäisiä naisia ja miehiä. Vertailuna suomalaiseen keskus-
teluun tämä kirjanen on kiinnostava myös siksi, että sen julkaisijana 
toimi Folkhälsoinstitutet (Kansanterveyslaitos), mutta sisältö seuraa 
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kiinteästi naispäivystysten feminististä diskurssia. Se osoittaa varsin 
konkreettisesti autonomisen organisoitumisen kautta muotoutuneen 
feministisen diskurssin suhteellista vahvuutta jopa valtavirran määrit-
tämissä konteksteissa Ruotsissa. 

Suomalaisessa ”naisiin kohdistuvaa väkivaltaa” käsittelevässä ja sen 
diskurssia muotoilevassa kirjallisuudessa tällaisen feministisen yh-
teiskunta-analyysin tilalla esiintyy usein jakso, jossa käsitellään kan-
sainvälisten järjestöjen ja kokousten naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastaiseen työhön liittyviä päätöksiä ja ohjelmia. Esimerkiksi Naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisy -projektin julkaiseman käsikirjan (Rau-
tava & Perttu 2002) ensimmäinen sisältöluku ”Mitä on naisiin kohdis-
tuva väkivalta” alkaa kuvaamalla YK:n, Euroopan Unionin ja muiden 
kansainvälisten organisaatioiden toimintaa tämän kysymyksen osalta. 
Samassa luvussa erotellaan myös naisiin kohdistuvan väkivallan muo-
toja YK:n ja Englannin ammattityöntekijöiden valtakunnallisen ver-
koston tekemien määrittelyjen perusteella. Väkivallan selitysmalleja 
esitellään kaiken kaikkiaan yhdeksän, joista feministinen selitysmalli 
on vain yksi psykopatologisen, perhedynaamisen, sosiaalisen oppimi-
sen ja muiden mallien joukossa. Myös Naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisy -projektin julkaisu Tavoitteena uhrin turvallisuus (Rautava & 
Perttu 2001) alkaa luvulla, jossa kootaan yhteen kansainvälisiä suosi-
tuksia ja ehdotuksia väkivaltatyölle. Projektin koulutyötä varten jul-
kaisema Elämä ilman pelkoa (2002) siteeraa samoin aloitusosiossaan 
YK:n määritelmää naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja vetoaa Lasten 
oikeuksien julistukseen. Usein julkaisuissa myös taustoitetaan ilmiötä 
tuomalla esiin tilastotietoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta, erityi-
sesti tukeutumalla Usko, toivo, hakkaus -tutkimuksen (Heiskanen & 
Piispa 1998) tuloksiin. 

Tulkitsen näitä piirteitä osana valtiofeminististä vakuuttamisen 
strategiaa, jolla osallistuttiin diskursiiviseen kamppailuun väkival-
lan määrittämisestä. ”Perheväkivalta”-diskurssi oli vahvasti asettunut 



115

suomalaiseen keskusteluun ja väkivaltatyön käytäntöihin, eikä sen 
haastaminen ollut helppoa. Diskursiivista kamppailua käytiin koko 
1990-luvun ajan, eikä ”perheväkivalta”-diskurssi vieläkään ole hävinnyt 
Suomesta, vaikka ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi on vahvista-
nut asemiaan. Vetoaminen YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen 
päätöksiin ja julkilausumiin loi tällaisessa tilanteessa vakuuttavuutta, 
samoin kuin mahdollisuus hyödyntää tilastollisen tutkimuksen tu-
loksia. Radikaalina pidettyyn ja Suomessa vieraaseen feministiseen 
diskurssiin vetoaminen ei olisi julkisuudessa ja viranomaiskoneiston 
piirissä ollut yhtä vakuuttavaa, eikä diskursiivisen muutoksen läpi-
vieminen siihen tukeutumalla ehkä olisi onnistunut yhtä hyvin. Suo-
malainen sukupuolineutraaliuden ja sukupuolikonfliktin välttämisen 
sävyttämä konteksti ei kaiken kaikkiaan ole ollut kovin otollinen ra-
dikaalin feministisen retoriikan käytölle. Tämä retoriikka lienee myös 
ollut vierasta monelle diskurssin muotoiluun osallistuneista professio-
naalisista ja valtionhallinnollisista toimijoista. ”Naisiin kohdistuva vä-
kivalta” -diskurssi edustaa monilta osin katkosta suhteessa sukupuoli-
neutraaliuden ja -sopuisuuden traditioon, mutta joiltain osin se myös 
jatkaa niitä.

”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssia muotoilleista julkaisuis-
ta ja kokousten puhujien joukosta on löydettävissä myös tutkimuksel-
lista suuntausta ja yhteiskunnallista analyysiä. Naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisy -projektin rinnalla toiminut Prostituution ehkäi-
sy -projekti nosti selkeämmin esiin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 
liittyviä kysymyksiä käsitellen globalisaation merkitystä ja kansainvä-
listä seksibisnestä myös tutkimuksellisista näkökulmista (esim. Jyrki-
nen & Karjalainen 2001). Prostituution ehkäisy -projekti jäi kuitenkin 
julkisuudessa vähemmälle huomiolle kuin ”emoprojekti” ja sen vai-
kutusta kavensi jonkin verran myös se, ettei se ollut organisoitunut 
alueelliselle tasolle. Monet tutkijat – erityisesti aktiiviset naistutkijat 
– osallistuivat tasa-arvotyöntekijöiden ja professionaalien toimijoiden 
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kanssa ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin muotoiluun. He toi-
mivat Väkivalta-jaostossa, pitivät puheenvuoroja Naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisy -projektin järjestämissä laajoissa seminaareissa ja 
edistivät aihepiiriin liittyvän tutkimuksen rahoitusta. Suvi Ronkainen 
kokosi raporttiin Sukupuolistunut väkivalta ja sen tutkimus Suomessa 
(1998) tietoja tehdystä tutkimuksesta ja hahmotteli sukupuolistuneen 
väkivallan ohjelmaa tulevalle tutkimukselle. Monissa tutkijoiden pu-
heenvuoroissa ja kirjoituksissa käsiteltiin sukupuolen ja vallan kytkök-
siä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Suomalainen sukupuolistuneen 
väkivallan tutkimus laajempana tutkimussuuntauksena alkoi kuiten-
kin voimistua vasta 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla, joten näiden 
tutkimusten tuloksia ja teoreettisia kehittelyjä ei ollut käytössä vielä 
Väkivalta-jaoston työskentelyn tai Naisiin kohdistuvan väkivallan eh-
käisy -projektin toiminnan pohjana.

Suomalaisen kehityksen analyysi osoittaa, että valtiofeminismin 
ja professionaalisten toimijoiden aktiivisen osallistumisen keinoin on 
mahdollista viedä läpi jopa yllättävän menestyksekkäästi sukupuolis-
tunutta näkemystä väkivallasta ja toteuttaa yhteiskunnallisia toimen-
piteitä väkivallan vähentämiseksi. Toisaalta suomalainen kehityskulku 
tuo myös selkeästi esiin sen, miten sukupuolineutraali retoriikka ja 
hallinnollinen puhe valtaavat tilaa feministiseltä analyysiltä tällaisessa 
kontekstissa. Lopputulos onkin näiden kahden puhe- ja toimintatavan 
yhdistelmä. Siinä mielessä suomalainen ”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssi eroaa siitä feministisestä diskurssista, joka useissa muissa 
maissa on saavuttanut hegemonisen aseman. 
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5 TUTKIMUKSELLISIA JA 
MENETELMÄLLISIÄ POLKUJA

5.1 Etnografinen aineisto ja kysymys kontekstista

Aloittaessani tutkimuksen halusin tarkastella yleisiä väkivaltadiskurs-
seja (”perheväkivalta”- ja ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskursseja) 
toiminnassa perheammattilaisten arkisessa työssä. Tavoitteenani oli 
selvittää, miten nämä diskurssit jäsentävät työntekijöiden työtä, mi-
ten niiden kanssa neuvotellaan ja mitä seurauksia niillä on. Olin myös 
kiinnostunut siitä, miten parisuhdetta ja vanhemmuutta koskevat dis-
kurssit kytkeytyvät väkivallan käsittelyyn ja millaisia puhetiloja väki-
valtaa kokeneille naisille näissä käytännöissä avautuu. Näihin kysy-
myksiin vastaaminen edellytti tutkimusmenetelmiä, joilla tavoittaisin 
asiakastapaamisissa, viranomaispalavereissa ja vastaavissa tilanteissa 
rakentuvat väkivaltatyön käytännöt. Halusin selvittää myös näiden 
käytäntöjen eroja ja paikallisen neuvotteluprosessin osuutta erojen 
muotoutumisessa. Tutustuminen sosiaali- ja terveydenhuollon insti-
tutionaalisia käytäntöjä käsitelleisiin etnografisiin tutkimuksiin (Pösö 
1993; Kuronen 1994; Eräsaari 1995; Forsberg 1998) ja kouluetnografioi-
hin (Salo 1999; Gordon et al. 2000a; Tolonen 2001) osoitti, että etno-
grafia soveltuu hyvin tämäntyyppisen kysymyksenasettelun selvittä-
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miseen. Etnografinen tutkimustapa mahdollistaa arjen käytäntöjen ja 
prosessien läheisen tarkastelun (Gordon et al. 2000b, 17). Jotta voisin 
paikallisuuden lisäksi käsitellä myös sen ylittäviä diskursiivisia raken-
teita, päädyin hyödyntämään lisäksi diskurssianalyyttistä traditiota. 
Aineiston keräämisvaiheessa tutkimuksessani painottui siis etnogra-
finen tutkimusote, kun taas analyysissa olen yhdistänyt etnografista ja 
diskurssianalyyttista lähestymistapaa. Feministiset keskustelut jäsen-
tävät puolestaan tietokäsitystäni sekä valtaa, etiikkaa ja representoi-
mista käsitteleviä metodologisia pohdintojani.

Tutkimusaineisto on kerätty kahdessa perheneuvolassa ja yhdessä 
yksityisessä perheterapiayksikössä vuosina 2000–2001. Perheneuvolat 
ovat yhden tai useamman kunnan alueella toimivia yksiköitä, jotka an-
tavat neuvontaa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ky-
symyksissä sekä käsittelevät näiden alojen ongelmia1. Osa asiakkais-
ta hakeutuu perheneuvoloihin itse, osa taas ohjataan perheneuvolaan 
muiden viranomaisten toimesta. Lasten ongelmien takia perheneuvo-
laan ohjataan useimmiten lasten kanssa työskentelevistä instituutiois-
ta, kuten päiväkodista tai koulusta. Parisuhdeväkivallan osalta myös 
esimerkiksi sosiaalitoimi ja mielenterveystoimistot ohjaavat asiakkai-
taan perheneuvoloihin. Tutkimissani yksiköissä työskenteli psykologe-
ja, sosiaalityöntekijöitä ja lastenpsykiatreja. Näitä monen ammatillisen 
alan edustajia yhdisti perustutkinnon jälkeen suoritettu perheneuvo-
lakoulutus, minkä lisäksi useilla työntekijöillä oli perheterapeuttinen 
koulutus ja usein muitakin terapiakoulutuksia2. Asiakaskunnasta pää-
1  Työn vahva painotus lapsiin ja kasvatuskysymyksiin näkyy siinä, että Suomessa 

on käytössä sekä nimitys perheneuvola että kasvatus- ja perheneuvola. Eri kun-
nissa yksiköiden nimet vaihtelevat (Antikainen 1992).

2  Perheterapiakoulutus on järjestetty korkeakoulujen ja yliopistojen ulkopuolella 
yksityisissä instituutioissa maksullisina koulutusohjelmina. Tällaisia koulutus-
ohjelmia ovat esimerkiksi kolmevuotinen perheterapiakoulutus sekä vaativan 
erityistason perheterapiakoulutus, jotka olivat yleisimmät tutkimukseeni osallis-
tuneiden työntekijöiden käymistä perheterapeuttisista koulutuksista. Lisäksi osa 
työntekijöistä oli käynyt ryhmäterapia- tai pariterapiakoulutuksen.
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osa koostui lapsiperheistä, eikä kaikilla paikkakunnilla runsaan työ-
määrän vuoksi otettu asiakkaiksi lapsettomia pariskuntia. Tutkimuk-
seeni osallistunut yksityinen terapiayksikkö toimi samalla työkentällä, 
mutta sen tehtävät oli rajattu kapeammiksi kuin perheneuvoloiden. 
Asiakkaat hakeutuivat myös useammin itse tähän yksikköön kuin per-
heneuvoloihin. Työntekijöiden koulutustausta oli varsin samanlainen 
kaikissa tutkimissani yksiköissä.

Tutkimuksen kenttätyövaihe kesti yhdessä yksikössä kolme kuu-
kautta, toisessa 1 v 6 kk ja kolmannessa 1 v 3 kk. Kenttätyön inten-
siteetti vaihteli kuitenkin runsaasti yksiköstä toiseen. Kahdessa jäl-
kimmäisessä yksikössä aineistoa kertyi hitaasti, joten tutkimusjakso 
muodostui niissä pidemmäksi kuin ensimmäisessä yksikössä. Olin läs-
nä vain tilanteissa, joissa työntekijöiden arvion mukaan parisuhteessa 
tai perheessä esiintyvä väkivalta oli osa asiakkaiden problematiikkaa. 
Läsnäoloni edellytyksenä oli lisäksi se, että asiakkaat olivat suostuneet 
osallistumaan tutkimukseen. Nämä ehdot täyttäviä tilanteita oli tutki-
mukseni kuluessa välillä harvemmin, välillä taas useammin. Kahdessa 
yksikössä tutkimusjakson päättyminen liittyi sovittuun ajankohtaan ja 
riittävään aineistomäärään. Kolmannesta yksiköstä aineistomäärä jäi 
pienemmäksi kuin olin suunnitellut, mutta aineiston hitaan kertymi-
sen ja tutkimusaikataulussa pysymisen vuoksi ei ollut mahdollista jää-
dä odottamaan pitempään. 

Pääosa aineistosta on kerätty asiakastilanteista, joita on kaikista 
tutkimistani yksiköistä. Yhdessä yksikössä olen lisäksi ollut mukana 
kolmessa viranomaispalaverissa ja yhdessä työnohjaustilanteessa. Työ-
parin keskinäisiä neuvottelutilanteita on aineistossa kahdesta yksikös-
tä. Mahdollistaakseni kielenkäytön tarkemman analyysin keräsin ai-
neistoa paitsi perinteiseen etnografiseen tapaan kenttämuistiinpanoja 
kirjoittamalla myös nauhoittamalla asiakastilanteita. Olen nauhoit-
tanut 30 asiakastilannetta ja työntekijät ovat nauhoittaneet puoles-
tani kolme asiakastilannetta. Näitä kolmea kertaa lukuun ottamatta 
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olen ollut läsnä kaikissa aineistoon kuuluvissa tilanteissa. Nauhat olen 
myöhemmin litteroinut. Lisäksi olen tehnyt 32 nauhoittamattomasta 
tilanteesta kenttämuistiinpanoja. Yhteensä aineistoa on siis 65 tilan-
teesta. Asiakastilanteet ovat valtaosaltaan työntekijöiden, asiakasnais-
ten ja/tai lasten välisiä tapaamisia. Väkivaltaa käyttäneitä miehiä tut-
kimissani asiakastilanteissa oli läsnä vain neljässä tapaamisessa. Myös 
työntekijät olivat pääsääntöisesti naisia. 

Kenttämuistiinpanoihin kirjasin pääasiassa työntekijöiden ja asiak-
kaiden välillä käytyä keskustelua niin sanatarkasti kuin se oli mahdol-
lista puhetta kuunnellessa tehdä. Etnografisessa tutkimuksessa ei voi 
havainnoida kaikkea, vaan on keskityttävä tilanteen joihinkin puoliin 
(Gordon et al. 2000b, 18). Keskityin puheen kirjaamiseen, sillä se oli 
perusteltua tutkimustehtäväni kannalta, mutta myös siksi että perhe-
neuvoloiden työ eteni pääsääntöisesti puheen kautta. Asiakastilantei-
siin liittyi harvemmin kovin näkyviä toiminnan tai tekemisen jaksoja. 
Ainoastaan lasten läsnäolo rikkoi tämän terapiaistuntojen muodon, 
sillä varsinkin pienet lapset liikkuivat, huutelivat ja vaeltelivat välil-
lä edestakaisin eri huoneiden välillä. Jonkin verran kirjoitin muistiin 
myös asiakastilanteen tunnelmaan ja ilmapiiriin liittyviä havainto-
ja, kuten esimerkiksi asiakkaan itkua tai muuta vahvaa tunnelataus-
ta ilmaisevia seikkoja. Jokaisen tapaamisen jälkeen pyrin tekemään 
muistiinpanoja kenttäpäiväkirjaan, jossa kuvasin huomioitani tapah-
tumista ja työntekijöiden kanssa käymistäni keskusteluista. Kenttäpäi-
väkirjaan kirjoitin myös tunnelmiani yhteydenotoista eri yksiköihin ja 
kenttätyön vaiheista sekä ensimmäisiä analyysi-ideoitani. 

Keräsin aineistoa myös tekemällä 11 haastattelua työntekijöiden 
kanssa. Kolmessa tapauksessa on kyse ryhmähaastatteluista. Kaik-
ki haastattelut on nauhoitettu ja litteroitu. Haastatteluissa käsiteltiin 
työntekijöiden käsityksiä parisuhteessa ja perheessä esiintyvästä vä-
kivallasta, sen kanssa työskentelystä ja työn kohdentamisesta. Haas-
tatteluteemat käsittelivät myös rakkauden, seksuaalisuuden ja van-
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hemmuuden kytköksiä parisuhdeväkivaltaan. Näiden temaattisesti 
etenevien haastatteluiden lisäksi kolme haastattelua rakentui työnte-
kijöiden kuvauksille omasta työstään. He valitsivat muutaman väki-
valtatyöskentelyn piiriin kuuluvan asiakastapauksen, joiden osalta he 
kuvasivat omia toimintatapojaan ja pohtivat itsereflektiivisesti näiden 
seurauksia. Ehdotin näitä haastatteluja työntekijöille tilanteissa, joissa 
aineiston kerääminen oli hidasta ja toivoin haastattelujen kautta saava-
ni lisätietoa käytännöistä. Työntekijät olivat kiinnostuneita tällaisesta 
käsittelystä, sillä se antoi heille tilaisuuden omien työtapojen pohti-
miseen ja mahdollisiin kehittämisideoihin. Aineistoon kuuluu myös 
kirjallista materiaalia – yksi projektiraportti ja muutamia lehtijuttu-
ja, jotka käsittelevät tutkimieni yksiköiden väkivaltatyötä. Osan leh-
tijutuista olen itse kerännyt havaitessani sanomalehdissä käsiteltävän 
yksiköiden väkivaltatyötä, osan lehtijutuista ja projektiraportin yksi-
köiden työntekijät ovat puolestaan toimittaneet minulle tutkimusai-
neistoksi. Lisäksi yhdessä yksikössä työntekijät antoivat minulle muu-
tamia omaan käyttöönsä tekemiä muistiinpanoja asiakastilanteista.

Etnografinen tutkimus ei vain kuvaa ja ”löydä” kentällä olevia il-
miöitä ja tapahtumasarjoja, vaan aktiivisesti rakentaa tuota kenttää ja 
määrittää sen rajoja (Strandell 1994; Salo 1999, 51; Atkinson & Ham-
mersley 1998). Kenttä muodostuu sekä niistä tapahtumista, joita tut-
kija kenttätyönsä aikana kohtaa, että tutkijan valinnoista ja tavoista 
rakentaa kuvaa tutkimuskohteestaan. Tutkijana olen osaltani ollut 
muotoilemassa ilmiötä nimeltä ”perheammattilaisten väkivaltatyö”. 
Perheneuvoloissa ei ole tarkkarajaista ja muusta ammatillisesta työstä 
erillistä aluetta, jota kutsuttaisiin väkivaltatyöksi, vaikka parisuhteessa 
ja perheessä esiintyvän väkivallan kanssa jatkuvasti työskennelläänkin. 
Olen seurannut työntekijöiden määrittelyjä väkivallan kanssa työsken-
telystä siinä mielessä, että aineistooni on valikoitunut asiakastilanteita 
heidän arvioidensa ja ongelmanmäärittelynsä mukaisesti. Sen sijaan 
aineistoa analysoidessani olen rakentanut kuvaa väkivaltatyöstä, sen 
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alkamisesta ja päättymisestä sekä suhteesta muuhun perheneuvola-
työhön oman tulkintani mukaan.

Olen myös tutkimusasetelmani mukaisesti asettanut perheammat-
tilaisten väkivaltatyötä kontekstiin, jossa merkittäviksi nousevat ylei-
set väkivaltadiskurssit sekä parisuhdetta ja vanhemmuutta koskevat 
diskurssit. Kontekstin määrittely ja sen laajuus on eräs keskeinen tut-
kimuksellinen valinta etnografisessa tutkimuksessa (Strandell 1994, 
25–26; Skeggs 1995, 192). Osa tutkijoista painottaa tilannekonteks-
tia rajautuen siinä ilmenevän vuorovaikutuksen analyysiin, kun taas 
osa tutkijoista pitää tärkeänä käsitellä tilannekontekstia laajemman 
kulttuurisen jatkumon tai yhteiskunnallisten rakenteiden merkitystä 
aineiston tulkinnassa. Tilannekontekstin ja paikallisen kontekstin kes-
keisyyttä on painottanut etnometodologiseen perinteeseen tukeutuva 
paikalliskulttuurin tutkimus, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti 
esimerkiksi institutionaalisten käytäntöjen ja merkitysten muodostu-
mista (esim. Gubrium 1992; Holstein 1993). Feministiset etnografit 
ovat puolestaan analysoineet sosiaalisia käytäntöjä ja toimijoiden niil-
le antamia merkityksiä yhdistäen ne kulttuuriseen jatkumoon ja ins-
titutionaalisiin rakenteisiin (esim. Skeggs 1997; Gordon et al. 2000a). 
Näiden eri tavoin painottuvien tutkimussuuntausten voidaan nähdä 
liittyvän toisiinsa siten, että tilanteittain vaihtelevien ja paikallisten 
merkitysten taustalla on niitä edeltävien tilanteiden ja kulttuurisen 
merkityksenannon jatkumo (Forsberg 1998, 67–68). Tutkimussuun-
tauksia ei siis tarvitse tulkita toisilleen vastakkaisina, vaan kyse on 
tutkijan määrittelemän kontekstin laajuudesta sekä paikantumisesta 
tilanteittaisuuden ja kulttuurisen jatkumon akselilla3.

Omassa analyysissani huomioin tilannekontekstin, mutta suu-
rempaa osaa tutkimuksessani näyttelee paikallisen kontekstin jäsen-
3  Vastaavalla tavalla tekstin sisäiseen kontekstiin, tilannekontekstiin ja diskursii-

viseen kontekstiin painottumisen perusteella on eroteltu eri suuntauksia kielen-
tutkimuksen ja diskurssianalyysin kentällä (Vuori 2001, 93–95; Jokinen & Juhila 
1999; Wetherell 1998).
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täminen ja kytkökset yleisempään diskursiiviseen kontekstiin. Tilan-
nekontekstin merkitys näkyy siinä, että analysoimani tapahtumat ja 
puhetavat esiintyvät institutionaalisissa kohtaamisissa perheneuvo-
loissa. Aineistoni on myös muodostunut vuoropuhelun kautta – suu-
rimmalta osin asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksen tulok-
sena, mutta jossain määrin myös eri viranomaistahojen keskusteluissa. 
En ole kuitenkaan kovin perusteellisesti lähtenyt analysoimaan vuoro-
vaikutuksen kulkua ja sen osuutta merkitysten rakentumisessa, sillä 
tämä olisi selvästi erityyppinen lähestymistapa4. Tätä aihetta olen lä-
hestynyt käsittelemällä diskurssien kanssa neuvottelua ja paikallisten 
käytäntöjen rakentamista. Olen myös yrittänyt ottaa huomioon työn-
tekijöiden antamia tulkintaohjeita yksittäisiä asiakastilanteita ja työn-
tekijöiden työtapoja analysoidessani. Esimerkiksi eräässä tapauksessa 
työntekijät kertoivat minulle aikovansa keskittyä pienen vauvan äidin 
nykyhetken ongelmiin ja tämän jaksamisen tukemiseen. Tästä syys-
tä he pitivät tarkoituksenmukaisena jättää äidin edellisen parisuhteen 
aikaisten, useita vuosia aiemmin tapahtuneiden väkivaltakokemusten 
käsittelyn vähemmälle huomiolle. Pidin tätä ymmärrettävänä ratkai-
suna, enkä tulkinnut sitä väkivallan sivuuttamisena. Vaikka olen yrit-
tänyt ymmärtää työntekijöiden tapaa kontekstualisoida omaa työtään, 
olen kuitenkin analyysissani liittänyt aineistoon sisältyvää puhetta ja 
toimintaa toisiin konteksteihin. 

Tutkimukseni kannalta keskeisiä ovat ennen kaikkea paikallinen 
konteksti ja diskursiivinen konteksti. Nähdäkseni sukupuolistuneen 
väkivallan kysymyksiä ja väkivaltatyön muotoutumista voidaan ym-
märtää vasta käsiteltäessä niitä yhteydessä laajempiin väkivaltaa ja 
perhettä koskeviin diskursseihin sekä yhteiskunnalliseen elämään. 
Myös professionaalisen työn ja perheasiantuntijuuden konteksti on 
olennainen tulkittaessa paikallisia perheneuvoloiden käytäntöjä. Dis-

4  Vuorovaikutuksen tutkimisesta ja sen eri traditioista institutionaalisten kohtaa-
misten osalta ks. Juhila 2004a.
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kursiivisen kontekstin tarkastelu mahdollistaa eri perheneuvoloiden 
välillä esiintyvien yhteisten merkitysrakenteiden ja käytäntöjen teo-
reettisen jäsentämisen sekä perheneuvoloiden sisäisten erojen käsit-
telyn. Paikalliskulttuuria jäsentävissä etnografioissa korostuvat usein 
tutkimuspaikkojen väliset erot ja toisaalta yksiköt vaikuttavat sisäisesti 
homogeenisilta (Forsberg 1998). Sen sijaan diskurssin käsite tuo teo-
reettisesti jäsentyneen tavan analysoida yksiköiden välisiä jatkumoita. 
Samalla diskursiivisten rakenteiden analyysi tuo esiin yksiköiden ja yk-
sittäisten työntekijöiden väkivaltatyön piirissä vallitsevia eroja. Työn-
tekijät käyttävät useita puhetapoja ja vaihtelevat eri toimintatapojen 
välillä jopa yhden asiakastilanteen aikana. 

5.2 Ovensuussa ja sisällä

Etnografisen kirjoittamisen konventioihin kuuluu kertomus sisäänpää-
systä tähän liittyvine monine mutkineen. Kentällepääsyn eri vaiheiden 
ja siihen liittyvien vaikeuksien katsotaan kertovan paljon tutkittavan 
yhteisön järjestymisestä ja käsityksistä (Hammersley & Atkinson 1995; 
Coffey 1999). Myös oma kentällepääsyni ja siellä olemiseen liittyvät 
neuvottelut toivat havainnollisesti esiin monia tärkeitä piirteitä tutki-
mieni yksiköiden väkivaltakäsityksistä ja käytännöistä. Etnografiselle 
tutkimukselle tyypilliseen tapaan ”sisälle” pääseminen ei tapahtunut 
yhdellä kertaa tutkimusluvan myöntämisen yhteydessä, vaan oli vähit-
täin etenevä prosessi. 

Ensimmäinen tutkimuspaikkani oli suuressa kaupungissa sijaitseva 
perheneuvola Etelä-Suomessa, jossa oli jo useiden vuosien ajan osallis-
tuttu väkivaltatyötä käsitteleviin koulutuksiin ja kehittämisprojektei-
hin. Jo ottaessani yhteyttä tähän perheneuvolaan ja käydessäni siellä 
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ensimmäistä kertaa kertomassa tutkimuksestani työntekijät vaikutti-
vat kiinnostuneilta ja pohtivat aktiivisesti tutkimuksen mahdollisia to-
teuttamistapoja. Käyntini jälkeen he päättivät osallistua tutkimukseen. 
Virallisen luvan hain heidän esimieheltään. Jälkeenpäin eräs työnteki-
jöistä kommentoi työyhteisön osallistumispäätöstä todeten, että osal-
listuminen oli heille aika itsestään selvää, eikä päätöksestä käyty pitkiä 
keskusteluja. Työntekijät pitivät parisuhteessa ja perheessä esiintyvää 
väkivaltaa keskeisenä osana työtään ja siten myös aihetta koskevan 
tiedon tuottamista tärkeänä. Kerätessäni aineistoa kenttätyön aikana 
työntekijöiden aktiivisuus ja osallistuminen tutkimukseeni vaihteli 
jonkin verran, mutta yleisesti ottaen suhtautuminen oli myönteistä ja 
kiinnostunutta.

Sovimme, että olen paikalla kahtena päivänä viikossa ja työntekijät 
kysyvät etukäteen lupaa läsnäolooni asiakkailta. Toimitin perheneuvo-
laan sivun mittaisen esittelyn tutkimuksestani asiakkaille jaettavaksi. 
Etukäteen pyydetyn suostumuksen lisäksi kysyin vielä ensimmäisellä 
tapaamiskerralla itse luvan läsnäolooni ja kerroin lyhyesti tutkimuk-
sestani. Joissain tapauksissa varmistin myös myöhemmällä kerralla, 
että voin edelleen olla mukana tapaamisissa. Vain kaksi asiakasta kiel-
täytyi osallistumasta tutkimukseen. Sain kerättyä runsaasti aineistoa 
sen kolmen kuukauden aikana, jonka tutkimusjaksoni oli sovittu kes-
tävän. 

Kahdessa muussa tutkimuspaikassa kenttätyön käynnistyminen oli 
huomattavasti hitaampaa ja sisälsi useita vaiheita. Toinen perheneuvola 
sijaitsi maaseutumaisella taajama-alueella Etelä-Suomessa. Siellä työn-
tekijät olivat joko hiljattain osallistuneet tai osallistuivat parhaillaan 
koulutuksiin, joissa käsiteltiin väkivaltateemoja. He olivat tätä kautta 
havahtuneet pohtimaan omia työtapojaan ja niiden kehittämistä. Ot-
taessani yhteyttä ja kertoessani tutkimuksesta he olivat kiinnostuneita 
aiheesta, mutta esittivät jonkin verran epäilyjä siitä, olisiko heillä riit-
tävästi tutkimuksen piiriin kuuluvia asiakkaita. Ensimmäisessä työn-
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tekijöiden ja kunnan sosiaalijohtajan kanssa järjestetyssä tapaamisessa 
nousi esiin myös huoli siitä, aiheuttaako tutkimus ylimääräistä työtä 
perheneuvolalle. Lupauduin olemaan vain läsnä asiakastilanteissa ja 
tekemään muutaman haastattelun, mutta muuten välttämään työnte-
kijöiden jo ennestään runsaan työmäärän lisäämistä. Työntekijöiden 
myönteisen päätöksen lisäksi tutkimuksen aloittamiseksi tarvittiin 
tutkimuslupa kunnan sosiaalilautakunnalta. Lautakunnan kokoukses-
sa muutama jäsen vastusti voimakkaasti tutkimukseen osallistumista 
vedoten siihen, että tällaiset asiat ovat yksityisiä, eikä tutkijan läsnäolo 
niitä käsiteltäessä ole sopivaa. Sosiaalijohtajan ja perheneuvolan esi-
miehen selvitysten jälkeen lautakunta kuitenkin myönsi luvan painot-
taen asiakkaiden henkilökohtaisen suostumuksen hankkimista.

Tutkimuksesta informoiminen ja luvan kysyminen tapahtui samal-
la tavalla kuin ensimmäisessä perheneuvolassa. Alkuvaiheessa seura-
sin yhden asiakasperheen tapaamisia kuukausittain. Muita tutkimuk-
seen kuuluvia asiakkaita ei näyttänyt löytyvän, vaikka ensimmäisellä 
kerralla käydessäni perheneuvolassa oli ollut puhe useista mahdolli-
sesti tutkimukseen pyydettävistä asiakkaista. Käydessäni perheneuvo-
lassa työntekijät suhtautuivat myönteisesti tutkimukseen ja asiakkailta 
kysymiseen, mutta mitään yhteydenottoja heiltä ei käyntieni välillä 
tullut. Olin tästä kaksijakoisuudesta vähän hämmentynyt ja eräässä 
niihin aikoihin kirjoittamassani seminaaripaperissa pohdin aihetta ky-
symällä ”häviääkö väkivalta perheneuvolasta, kun tutkija astuu ovesta 
ulos”. Käännekohdaksi muodostuivat työntekijöiden kanssa tekemäni 
haastattelut, joiden kuluessa työntekijät pohtivat omia käsityksiään 
ja työtapojaan väkivaltatyöskentelyn osalta. Näiden keskustelujen yh-
teydessä he käsittelivät väkivallan osuutta muutamien asiakkaidensa 
problematiikassa. Yllättäen he huomasivat asiakaskunnassaan olevan 
useita, jotka saattaisivat sopia tutkimukseeni. Aiemmin työntekijät 
eivät olleet mieltäneet väkivaltaa näiden asiakkaiden keskeiseksi on-
gelmaksi, vaan väkivalta oli ollut ikään kuin sivujuonteena muiden on-
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gelmakategorisointien joukossa. Tutkimus toimi tekijänä, joka fokusoi 
huomion väkivalta-aiheeseen ja sitä kautta avasi tilaa ongelman uudel-
leenmäärittelylle.

Haastattelujen jälkeen alkoikin löytyä useita asiakkaita, joilta työnte-
kijät kysyivät tutkimukseen osallistumisesta. Lähes kaikki näistä myös 
suostuivat. Suorien kieltäytymisten sijaan oli jonkin verran tapauksia, 
joissa työntekijät eivät halunneet kysyä asiakkailta tutkimukseen osal-
listumisesta, vaikka nämä heidän mielestään selvästi kuuluivat tut-
kimuksen piiriin. Työntekijät perustelivat kysymättä jättämistä sillä, 
että kontakti asiakkaisiin oli heikko, eivätkä he olleet varmoja työs-
kentelyn jatkumisesta. Tutkijan läsnäolo saattaisi näissä tilanteissa olla 
viimeinen pisara, joka saisi asiakkaan jättämään perheneuvolakäynnit 
sikseen. Yleensä näissä tapauksissa oli kyse pariskuntien tapaamisista. 
Muutaman kerran jätin itse menemättä asiakastilanteisiin, joissa pai-
kalle oli pyydetty tutkimukseen suostuneen naisen lisäksi väkivaltaa 
käyttänyt mies. Ne olisivat olleet tutkimukseni kannalta kiinnostavia 
tilanteita, mutta päädyin tähän ratkaisuun, koska tutkimukseen osal-
listuvat naiset arvioivat miesten kieltäytyvän ja mahdollisesti myös 
suuttuvan tällaisen ehdotuksen takia. En halunnut aiheuttaa hanka-
luuksia naisille, joiden osallistumista tutkimukseen miehet eivät ehkä 
olisi hyväksyneet, enkä myöskään halunnut vaikeuttaa perheneuvolan 
työtä.

Tämän käännekohdan jälkeen aineistoa kertyi tästä perheneuvolas-
ta niin runsaasti, että se muodostaa lukumääräisesti suurimman osuu-
den koko aineistosta. Perheneuvola osoittautui myös erityisen kiinnos-
tavaksi tutkimukseni kannalta siinä mielessä, että sen käytännöissä 
näkyi suurin variaatio. Niissä yhdistyivät työntekijöiden saamat uudet 
ajatukset väkivaltakoulutusten pohjalta ja monet aiemmin kiteytyneet 
tavat toimia.

Kolmas tutkimuspaikka oli yksityinen perheterapiayksikkö kaupun-
kialueella Etelä-Suomessa. Myös siellä aineiston keräämisen alkuvaihe 
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oli hidas. Vaikka lopulta sain kerättyä jonkin verran aineistoa ja kävin 
useita kertoja paikan päällä keskustellen työntekijöiden kanssa, en mis-
sään vaiheessa kokenut olevani todella ”sisällä”. Myös täällä työntekijät 
suhtautuivat aluksi myönteisesti tutkimukseen osallistumiseen, ja sain 
nopeasti tutkimusluvan yksikön vastaavalta johtajalta. Kun piti sopia 
tutkimuksen käytännön toteuttamisesta, alkoi ongelmia kuitenkin il-
maantua. Perheterapiayksikkö oli monella tavalla samantyyppinen ja 
sen työntekijöiden koulutustausta samanlainen kuin perheneuvolois-
sa. Yksikön työkenttä oli kuitenkin rajattu kapeammaksi kuin perhe-
neuvoloilla siten, että se keskittyi työskentelemään aikuisten kanssa 
ja erityisesti pariskuntien tapaamisiin. Yksikössä kävi jonkin verran 
nais- ja miesasiakkaita yksinään, mutta lapset olivat harvemmin mu-
kana työskentelyssä. Paritapaamiset ja väkivallan käsittely osoittautui 
varsin jännitteiseksi yhdistelmäksi, johon tutkijan läsnäolo sopi eri-
tyisen huonosti. Ehdotin samanlaista toimintamallia tutkimukseen 
suostumisen selvittämiseksi kuin aiemmissa tutkimuspaikoissani oli 
ollut. Työntekijät pohtivat kuitenkin perusteellisesti ongelmia, jotka 
aiheutuivat siitä, että suostumus piti saada pariskunnan molemmilta 
osapuolilta. Tutkimukseen osallistumisesta ei voinut kysyä vain siltä, 
joka varasi ajan tapaamista varten. Varsinkin niissä ristiriitaisissa olo-
suhteissa, joissa yksikköön tultiin, tämä olisi saattanut työntekijöiden 
mukaan aiheuttaa vihaisia purkauksia asiakkailta. Asiakkaat kävivät 
myös yksikössä niin lyhyitä aikoja, ettei työntekijöillä ollut heihin ko-
vin kiinteää kontaktia. He arvelivat, että tästä syystä suostumuksen 
saaminen ei ehkä olisi helppoa. 

Sovimme työntekijöiden kanssa tietystä toimintatavasta asiakkaiden 
suostumuksen kysymisen osalta, mutta käytännössä he eivät toteutta-
neet sitä. Myöhempiin kyselyihini he vastasivat, että olivat unohtaneet 
asian tai että heillä oli ollut muita kiireitä. Tulkintani mukaan kyse oli 
siitä, että paritapaamiset väkivaltatyössä olivat muutenkin hankalia ja 
jännitteisiä tilanteita, eivätkä työntekijät olleet halukkaita vaikeutta-
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maan tilannetta tuomalla paikalle vielä aihetta käsittelevän tutkijan. 
Erityisesti he olivat huolissaan siitä, että väkivaltaa käyttäneet miehet 
eivät tulisi sovittuihin tapaamisiin tai esittäisivät tyytymättömyytensä 
tutkimukseen liittyvistä tekijöistä. Yksikön vastaava työntekijä totesi-
kin minulle, että hän joutuisi ottamaan vastaan asiakkaiden tyytymät-
tömyyden, ja hän halusi välttää tällaisia tilanteita. Jonkin ajan kuluttua 
yksikön vastaava työntekijä vetäytyi kokonaan tutkimuksesta vedoten 
työkiireisiinsä. Pidin yhteyttä yksikön toisiin työntekijöihin ja toivoin 
saavani kerättyä edes hiukan aineistoa tästä yksiköstä. Yksi työntekijä 
toimitti minulle kirjallista aineistoa yksikön työstä, opiskelijoiden kir-
joittamia selvityksiä ja muuta oheismateriaalia. Lisäksi olin läsnä muu-
tamassa yksikön järjestämässä yleisötilaisuudessa.

Myös tämän paikan osalta tekemäni haastattelut muuttivat lopulta 
tilannetta, joskaan eivät yhtä ratkaisevasti kuin toisessa perheneuvo-
lassa. Haastattelujen jälkeen eräs työntekijä lupasi nauhoittaa minulle 
joitain asiakastilanteitaan tutkimusta varten. Tehtyään kolme nauhoi-
tusta hän totesi, että olisi mukavampaa, jos olisin itse läsnä asiakasti-
lanteissa. Näkymätön ja kasvoton tutkija sopi sittenkin huonommin 
tähän kontekstiin kuin pöydän vieressä istuva, henkilöityvä tutkija. 
Lopulta sain nauhoitettua vielä viisi asiakastilannetta. Tutkimukses-
ta informoiminen ja luvan kysyminen tapahtui samalla tavalla kuin 
kahdessa muussa paikassa. Tässä yksikössä asiakkaat kuitenkin kiel-
täytyivät huomattavasti useammin kuin kahdessa muussa paikassa. 
Suurelta osin kieltäytymiset koskivat paritapaamisia, joissa erityisesti 
miehet kieltäytyivät, mutta myös yksinään käyvät naiset kieltäytyi-
vät. Jälkimmäiset olivat sanoneet työntekijälle esimerkiksi haluavansa 
välttää tunnistetuksi tulemista. Työntekijöiden mukaan yksikössä kävi 
runsaasti hyvän koulutuksen omaavia ja vakavaraisessa asemassa ole-
via asiakkaita, jotka eivät halunneet asioidensa tulevan ulkopuolisten – 
edes tutkijan – tietoon. Kontrasti oli suuri verrattuna kahteen aiemmin 
kuvaamaani perheneuvolaan, joissa väkivaltaa kokeneet naiset usein 
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suostuivat mielellään osallistumaan tutkimukseen. Heistäkin moni oli 
koulutettu ja suhteellisen hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa. 

Kentällepääsyn onnistumiset ja ongelmat kertovat havainnolli-
sesti siitä, miten vahvasti ongelmanmäärittely kytkeytyy väkivalta-
työn problematiikkaan. Jos työntekijät eivät miellä parisuhteessa ja 
perheessä esiintyvää väkivaltaa olennaiseksi kysymykseksi, he eivät 
”näe” asiakaskunnassaan tällaista problematiikkaa, eivätkä myöskään 
ajattele tekevänsä väkivaltatyötä. Kun he esimerkiksi tekemieni haas-
tattelujen kautta havahtuivat pohtimaan väkivaltakysymystä tarkem-
min, he saattoivat yllättäen ”löytää” suuren joukon asiakkaita, joiden 
käynnit ainakin osittain liittyivät väkivaltaan. Kentällepääsykokemuk-
seni osoittavat myös sen, miten arkaluontoiseksi parisuhdeväkivallan 
kanssa työskentely mielletään ja miten jännitteisiä asiakastilanteet voi-
vat olla erityisesti väkivaltaa käyttäneiden miesten osallistumisen yh-
teydessä. Yhtä lailla sosiaalilautakunta, työntekijät kuin asiakkaatkin 
voivat pitää parisuhdeväkivaltaa yksityisenä ja vaikeasti lähestyttävä-
nä ilmiönä. Toisaalta osa työntekijöistä ja asiakkaista näki väkivallan 
avoimen käsittelyn tärkeäksi ja halusi edistää siihen kohdistuvaa tut-
kimusta.

Keräämäni aineiston määrään liittyy joitain sen tulkintaan vai-
kuttavia seikkoja. Aineistoon kuuluu vain kolme paritapaamista, sil-
lä kaikki muut asiakastilanteet ovat yksilötapaamisia. Paritapaamisia 
koskevat tulkintani perustuvat näiden nauhoitusten lisäksi siihen, 
mitä työntekijät ovat kertoneet minulle keskusteluissamme ja haastat-
teluissa, sekä kirjalliselle materiaalille. Koska aineistomäärä on näin 
vähäinen, siihen perustuvat tulkintanikin ovat väistämättä rajallisia. 
On mahdollista, että laajempi aineisto olisi tuottanut toisenlaista ku-
vaa. Sellaista ei kuitenkaan ollut saatavissa. Olen halunnut käsitellä 
paritapaamisten problematiikkaa tässä tutkimuksessa, koska se liittyy 
monella tavalla väkivaltatyön käytäntöihin. Tuloksia tarkasteltaessa on 
kuitenkin pidettävä mielessä aineiston suppeus tältä osin. Myös perhe-
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terapiayksikön käytäntöjä koskeva aineistoni on suhteellisen pieni, jo-
ten on mahdollista, että kuva tästä olisi muodostunut monipuolisem-
maksi laajemman aineiston myötä. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole 
kuvata tuon yksikön työtä mahdollisimman tarkkaan, vaan käsitellä 
erilaisia väkivaltatyön käytäntöjä kolmesta yksiköstä kerätyn aineiston 
perusteella. Tähän aineistomäärä nähdäkseni riittää hyvin. 

Kenttätyön kuluessa tapahtui pientä siirtymää aineiston keräämisen 
tavoissa. Ensimmäisessä paikassa kirjoitin suurimmalta osalta kenttä-
muistiinpanoja siitä, mitä asiakastilanteissa ja muissa seuraamissani 
tilanteissa puhuttiin sekä jonkin verran havaintoja tunnelmista, ta-
pahtumista jne. Vasta tutkimusjakson lopulla nauhoitin muutamia 
asiakastilanteita. Tällöin pystyin aiempien tapaamisten perusteella 
arvioimaan, keiden asiakkaiden kanssa todennäköisesti väkivallasta 
tultaisiin puhumaan. Lisäksi olin jo tutustunut asiakkaisiin ja luvan 
pyytäminen nauhoittamiseen oli luontevaa. Kahdessa muussa kenttä-
työpaikassa aloin nauhoittaa tapaamisia jo heti alkuvaiheessa. Aineis-
toa kertyi aluksi varsin hitaasti ja ajattelin nauhoitusten mahdollistavan 
useampia analyysimenetelmiä, mikäli aineiston kokonaismäärä näistä 
yksiköistä jäisi vähäiseksi. Muutama nauhoitus epäonnistui mikrofo-
nivian takia ja välillä nauhuri oli toisessa yksikössä, joten en voinut 
nauhoittaa kaikkia asiakastilanteita. Suurin osa kahden jälkimmäisen 
paikan tilanteista on kuitenkin nauhoitettu5. 

Aineiston painottuminen eri tavoin eri yksiköiden välillä tuli näky-
viin erityisesti analyysivaiheessa. Olisin mielelläni käyttänyt analyy-

5  Asiakastilanteiden nauhoittaminen ei saanut osakseen suurta huomiota varsin-
kaan asiakkaiden taholta. Kun pyysin lupaa nauhoitukseen jo ensimmäisessä ta-
paamisessa, asiakkaat näyttivät suhtautuvan siihen ikään kuin osana tutkimusta. 
Työntekijät sen sijaan kommentoivat muutaman yksittäisen kerran nauhoitusta 
tai pyysivät istunnon lopussa laittamaan nauhurin pois päältä. Nauhurin käytöllä 
oli se hyvä puoli, että se muistutti asiakkaita ja työntekijöitä keskustelun pääty-
misestä tutkimuksen aineistoksi. Näin he saattoivat itse pohtia, mitä aihepiirejä 
halusivat ottaa esiin ja mitä taas ehkä jättää käsittelemättä. Tutkimuseettiseltä 
kannalta tällä valinnanmahdollisuudella on merkitystä. 
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sissa ja kirjallisessa esittämisessä ensimmäisestäkin perheneuvolasta 
enemmän nauhoitettua, sanatarkkaa aineistoa kuin mitä oli saatavilla. 
Kenttämuistiinpanojen ja nauhoitusten vertailu osoittaa kuitenkin, 
että molemmista hahmottuvat keskustelun keskeiset teemat ja käsittely-
tavat. Tutkimusekonomisesti suurempi määrä nauhoituksia olisi joh-
tanut ongelmiin, sillä aineiston käsittelyyn ja järjestämiseen olisi kulu-
nut runsaasti aikaa. Etnografisen menetelmän kannalta nauhoitukset 
eivät myöskään ole tarpeellisia. Empiirisissä luvuissa olen merkinnyt 
erikseen näkyviin ne kohdat, joissa olen käyttänyt kenttämuistiinpa-
nojen tekstiä, nauhoitettua keskustelua asiakkaiden ja työntekijöiden 
välillä sekä haastattelutekstiä6. 

5.3 Dialogisuutta ja tutkimuksellisia valtasuhteita

Feministisessä tutkimuksessa tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien 
väliset valtasuhteet ovat olleet keskeisiä kysymyksiä jo pitkään. Siinä 
missä varhaisempi feministinen metodologiakeskustelu esitti tavoit-
teeksi tutkijan ja tutkittavien naisten välisen läheisen ja vastavuoroi-
sen suhteen, on myöhempi keskustelu nostanut esiin valtasuhteiden 
ja erojen tunnistamisen tarpeen (Maynard 1994; Skeggs 1994, 1995, 
2001). Tavoitteena on pidetty tutkijan ja tutkittavien välistä dialogia, 
mutta myös sen esteisiin on kiinnitetty huomiota. Tutkijan ja tutkit-
tavien välisiin suhteisiin liittyy väistämättä valta-asetelmia erityisesti 
tutkijan koulutuksen ja tutkimusta ohjaavan roolin myötä, mutta val-
ta-asetelmat vaihtelevat tutkimuksen kuluessa. Tutkimuskäytännöillä 

6  Käytän merkintää K osoittamaan, että kyse on kenttämuistiinpanoaineistosta. 
Merkintä A tarkoittaa nauhoitettua asiakastilannetta ja merkintä H nauhoitettua 
haastattelua. 
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on myös merkitystä sen kannalta, millaisiksi tutkijan ja tutkittavien 
suhteet muodostuvat sekä miten paljon vastavuoroisuuden aineksia 
niihin sisältyy. Tutkimusprosessia analysoitaessa onkin haluttu kiin-
nittää huomiota myös tutkittavien osallisuuteen sekä tutkijan ja tutkit-
tavien välille rakentuvaan läheisyyteen (Magnusson et al. 1998; Coffey 
1999, 40–41; Väätäinen 2002). 

Myös omaan kenttätyöhöni sisältyi sekä dialogisuutta että valta-
suhteiden vaihtelua. Varsinkin tutkimusprosessin alkuvaiheissa olin 
monin tavoin riippuvainen työntekijöiden yhteistyöhalusta ja osallistu-
misesta voidakseni kerätä aineistoa. Koska etnografinen tutkimus ra-
kentuu kiinteässä ja pitkäaikaisessa yhteydessä tutkittavaan yhteisöön, 
se edellyttää tutkittavilta ainakin jonkin asteista sitoutumista tutki-
mukseen. Tutkimuksessani työntekijöiden osuus oli hyvin keskeinen 
kenttätyön aikana. He määrittelivät omasta asiakaskunnastaan ne, jot-
ka voisivat kuulua tutkimuksen piiriin ja kysyivät näiden suostumusta. 
He myös informoivat asiakkaita tutkimukseni sisällöstä ja ilmoittivat 
minulle, milloin voisin tulla paikalle. Nähdäkseni yhteistyösuhteen 
syntymisen kannalta oli tärkeätä, että lähestyin työyhteisöjä suoraan 
ja hankin heti aluksi työntekijöiden suostumuksen tutkimukseen osal-
listumiselle sen sijaan, että olisin lähtenyt esimerkiksi hakemaan suos-
tumusta johtoportaasta. 

Sitoutumista vaativasta tutkimustavasta ja työyhteisön suorasta 
lähestymisestä seurasi myös se, että tutkimukseen valikoitui yksi-
köitä, joissa parisuhteessa ja perheessä esiintyvää väkivaltaa pidettiin 
tärkeänä kysymyksenä. Työntekijät olivat seuranneet aiheesta käytyä 
ammatillista keskustelua ja pohtineet omia työtapojaan. Siinä mielessä 
ne eivät varmaankaan edusta mitään keskivertoperheneuvoloita, eikä 
niiden työkäytäntöjen yleisyyttä voi samaistaa perheammattilaisten 
työssä laajemmin vallitsevaan tilanteeseen. Sen sijaan kysymykset sii-
tä, millaisia käytäntöjä esiintyy ja miten väkivaltatyö ristiriitoineen 
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tapahtuu, avaavat näkymää perheneuvola- ja perheterapiatyöhön laa-
jemminkin. 

Tutkimukseeni osallistuvat työntekijät vaikuttivat siis valinnoillaan 
ja painotuksillaan (keitä kysytään tutkimukseen, keitä ei, mitä aiheita 
keskusteluun nostetaan, mitä ei jne.) merkittävästi siihen, millaiseksi 
aineisto muodostui. Toisaalta oma osallisuuteni suuntasi työntekijöi-
den huomiota kohti niitä kysymyksiä ja aihepiirejä, joista olin kiin-
nostunut. Nostaessani esiin väkivaltaa ja siihen liittyviä käytäntöjä 
asetin samalla työntekijät pohtimaan työtään näkökulmista, joita he 
eivät välttämättä aiemmin olleet tulleet ajatelleeksi. Erään haastatte-
lun jälkeen silmin nähden väsynyt työntekijä totesikin, että hän ym-
märtää nyt, miltä hänen asiakkaistaan välillä saattaa tuntua, kun hän 
työntekijänä asettaa heille visaisia kysymyksiä. Myös sisäänpääsyker-
tomuksessa kuvaamani haastatteluja seurannut ongelmanmäärittelyn 
muutos ja tutkimuksen piiriin kuuluvien asiakkaiden ”löytyminen” 
kuvaavat dialogin käymisen merkitystä. Eräässä perheneuvolassa tut-
kimukseen osallistuminen johti myös väkivaltakysymyksen aktiiviseen 
esiin nostamiseen paikallisella tasolla. Työntekijät kirjoittivat lehdistö-
tiedotteen ja antoivat haastatteluja alueella ilmestyville lehdille naisiin 
kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta, lasten asemasta ja avunhakemi-
sesta. 

Professionaalisuuteen kytkeytyi sekä dialogin käymiseen että val-
tasuhteisiin liittyviä elementtejä. Työntekijät olivat korkeasti koulutet-
tuja ja alansa kirjallisuutta seuraavia ammattilaisia, joille myöskään 
tiedon tuottaminen ja julkiseen keskusteluun osallistuminen eivät ol-
leet vieraita. Joiltain osin näkemyksemme olivat yhteneväisiä, joiltain 
taas vähemmän. Välillä kävimme jopa sellaisia sukupuolistuneeseen 
väkivaltaan liittyviä keskusteluita, joita olisin yhtä hyvin voinut käydä 
toisten tutkijoiden kanssa. Varsinkin ensimmäisen kenttätyöjakson ai-
kana olin välillä jopa huolissani siitä, että olimme niin yhtä mieltä ja 
että tunsin melkein sulautuvani joukkoon. Osaltaan kyse oli varmaan-
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kin tutkimuksen vaiheesta (olin todellakin ”sisällä”) ja myöhemmät 
analyysit ovat tuoneet selkeämmin esiin eroja. Toisaalta kyse on epäi-
lemättä myös siitä, että tällaisen tutkittavien joukon kanssa dialogin 
mahdollisuuksia on runsaasti ja niitä olisi voinut käyttää tietoisemmin 
hyväksi tutkimuksessa kuin mitä ymmärsin tehdä. Työntekijät selvästi 
myös toivoivat dialogin käymistä ja keskustelua siitä, millaisena heidän 
työnsä näyttäytyi tutkijan silmin. He saattoivat kysyä suoraan kom-
menttejani asiakastilanteen jälkeen, ja välillä he myös selittivät joitain 
työtapoihin liittyviä ratkaisujaan, vaikken ollut kysynyt niistä mitään. 
Nähdäkseni he halusivat välittää minulle tietoa, jota pitivät keskeisenä 
tilanteen ymmärtämisen kannalta.

Työntekijöiden halua selittää toimintatapojaan ja kysellä komment-
tejani voi tulkita myös professionaalisen vallan esittämiseksi. Profes-
sionaalisuuteen kytkeytyy määrittelyvaltaa, joka voi saada ilmauksen-
sa ”oikeiden” tulkintojen esittämisessä ja virheelliseksi ymmärrettyjen 
tulkintojen korjaamisessa. Professionaali ja itsekin tiedon tuottajan 
asemaan tottunut työntekijä ei välttämättä ota tutkijan arvovaltaa ja 
määrittelyoikeutta itsestään selvänä. Hän saattaa myös olla haluton 
avaamaan työtään ulkopuolisen tutkijan silmille ja siten sellaisille 
tulkinnoille, jotka voivat olla ristiriidassa hänen omien tulkintojensa 
kanssa (vrt. Eräsaari 1995, 44). Tällaista professionaalista portinvar-
tijana toimimista näkyi tutkimukseni kuluessa välillä. Kaikki työnte-
kijät eivät suhtautuneet yhtä avoimesti siihen, että tulisin seuraamaan 
heidän työtään. He kertoivat luonaan käyvän asiakkaita, jotka sopisivat 
tutkimukseen, mutta hyvin harvoin pääsin mukaan näihin asiakasti-
lanteisiin. Työntekijät esittivät erilaisia syitä, kuten että asiakkaat kävi-
vät eri päivinä tai tilanne ei ollut muuten sopiva. Kun olin kerran ollut 
yhden työntekijän asiakastilannetta seuraamassa, hän suhtautui sen 
jälkeen asiaan kuin olisi hoitanut oman osuutensa. Joskus työntekijät 
myös ottivat itselleen vallan päättää asiakkaiden puolesta, oliko näiden 
hyvä osallistua tutkimukseen. Esimerkiksi läsnäoloni mahdollisuutta 
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eräässä yksikössä kokoontuvan asiakasryhmän tapaamisissa ei otettu 
esille sen jäsenten kanssa, sillä työntekijät pitivät osallistumistani ryh-
män toiminnan kannalta huonona. 

Tämä professionaalinen vastustus tuo näkyväksi sitä, että tutki-
mukseen osallistuvilla on monia epäsuoria vallankäytön keinoja käy-
tössään. Olin myös tutkijana tietoinen tästä professionaalisesta vallas-
ta ja tietyllä tavalla kunnioitin työntekijöiden oikeutta määritellä omaa 
työtään sekä siihen osallistumisen astetta. Kenttätyön aikana valta-
suhteet vaihtelevatkin tutkijan ja tutkittavien välillä. Sen sijaan tutki-
muksen kysymyksenasettelujen muotoilussa, analyysien ja tulkintojen 
tekemisessä sekä kirjoittamisessa tutkijan osuus on keskeinen, mikä 
nostaa esiin tutkittavien näkökulman huomioimiseen ja aineiston 
käyttöön liittyvien ratkaisujen merkityksen.

Perheneuvoloissa käyvillä asiakkailla eli käytännössä väkivaltaa ko-
keneilla naisilla ja heidän lapsillaan oli samalla tavalla kuin työnteki-
jöillä mahdollisuus päättää, osallistuivatko he tutkimukseeni vai eivät. 
Mutta kun he olivat antaneet luvan läsnäololleni, sain kuulla monista 
vaikeista, joskus pitkään vaietuista väkivallankokemuksista ja seura-
sin läheltä ahdistuksen hetkiä. Näiden tilanteiden myötä aloin pohtia 
aiempaa vahvemmin tutkijan eettistä vastuuta. Mietin, miten näitä ki-
peitä kokemuksia voi käsitellä tutkimuksessa loukkaamatta tutkimuk-
sen osallistuneita naisia ja miten tapahtumia voi kuvata heidän nä-
kökulmastaan hyväksyttävällä tavalla. Judith Staceyn (1988) mukaan 
etnografisen tutkijan on jatkuvasti pohdittava eettisiä kysymyksiä, sil-
lä hän asettuu osaksi sosiaalisia suhteita ja saa tietoonsa tutkittaville 
henkilökohtaista merkitystä omaavia asioita. Tutkija saapuu ulkopuo-
lisena jo olemassa olevien sosiaalisten suhteiden piiriin mahdollisesti 
häiriten näitä ja on valmis poistumaan kerättyään riittävästi aineistoa. 
Tämä on saanut useat feministiset väkivallantutkijat pohtimaan, hyö-
dyntävätkö he tutkimukseen osallistuvien naisten vaikeita kokemuk-
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sia tutkijanuransa edistämiseen tai sisältyykö väkivallan kokemusten 
kuuntelemiseen voyerismin sävyjä (Moran-Ellis 1996; Miller 1997). 

On selvää, että jossain mielessä tutkimus aina hyödyntää tutkitta-
vien kertomaa tuottaakseen tieteellisen raportin tai opinnäytteen. 
Mutta samalla tutkimus voi myös tuoda vastavuoroisuutta ja vah-
vistusta tutkimukseen osallistuville naisille (Skeggs 1994, 81). Tutki-
mukseni tarjosi väkivaltaa kokeneille naisille ja heidän lapsilleen mah-
dollisuuden kertoa, mitä heille oli tapahtunut, ja saada kertomukselle 
laajempaa huomiota. Monet tutkimukseeni osallistuneista naisista pi-
tivät osallistumista tärkeänä ja totesivat olevan hyvä, että joku tutkii 
näitä asioita. Omista kokemuksista kertominen oli heidän mielestään 
mielekästä, sillä se voisi auttaa muita samassa tilanteessa olevia nai-
sia. Käsitykseni on myös, ettei eettisiä sitoumuksia ja tutkijan vastuuta 
pohtiva tutkimus edusta yksisuuntaista kohteensa objektivoivaa voye-
rismia. Feministisessä etnografiassa läheltä katsominen ja osalliseksi 
tuleminen on nähty keinoina, joiden kautta voi vastustaa tutkimus-
kohdetta esineellistävää ja etäisesti tarkkailevaa tieteellisen ajattelun 
perinnettä (Väätäinen 2002, 4). Silti eettiset pohdinnat ovat tärkeitä, 
sillä läheisyyteen ja osallistumiseen sisältyy aina myös vallankäytön 
mahdollisuuksia. 

5.4 Tutkijan positiot tiedon tuottamisessa

Feministinen epistemologia on painottanut tiedon paikantuneisuut-
ta ja tarvetta tehdä näkyväksi tutkijan osuutta tiedon tuottamisessa. 
Donna Harawayn (1991) mukaan voimme tietää aina vain jostakin 
tietystä paikasta käsin. Tieto on sosiaalisesti sijoittunutta, tiettyyn 
aikaan ja kulttuuriseen kontekstiin sidottua. Tuotettu tieto ei myös-
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kään ole irrallaan tietävästä subjektista, joka on ruumiillinen ja mää-
rittyy sukupuolen, seksuaalisuuden, ”rodun” ja luokan tapaisten erojen 
kautta. Ruumiillisuus sitoo meidät tiettyyn osaan todellisuutta ja sitä 
kautta avaa myös mahdollisuuden tietää jotain tuosta todellisuudes-
ta. Tietävän subjektin paikka ei ole pysyvä, vaan liikkuva, moninai-
nen ja ristiriitainen. Tieto on aina osittaista ja vain tuon osittaisuuden 
tunnistaminen mahdollistaa yhteyksien rakentamisen muihin osittai-
siin näkökulmiin siten, ettei näitä sulkeisteta pois. (Ronkainen 1999a, 
117–121.) Tutkijan paikan ja omien positioiden analysointi on siten osa 
tuotetun tiedon arviointia. 

Tutkimukseni ja tuottamani tiedon kannalta on erityisesti merki-
tystä kolmella positiolla, joihin itseni paikannan. Ne ovat feministisen 
tutkijan, sosiaalityöntekijän ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastai-
sen aktivistin positiot. Näistä feministisen tutkijan positio on hallit-
sevin ja siihen liittyvien sitoumusten eksplikoiminen vie suuren osan 
väitöskirjatekstistä. Feminismejä ja feministisen tutkijan positioita on 
kuitenkin monenlaisia. Jo tehdessäni pro gradu -tutkielmaa väkivaltaa 
kokeneiden naisten elämäntarinoista (Keskinen 1996) tutustuin väki-
vallan tutkimuksen radikaalifeministiseen traditioon. Väitöskirjassani 
pyrin rakentamaan siltaa viimeaikaisen poststrukturalistisesti suun-
tautuneen feministisen keskustelun ja feministisen väkivallan tutki-
muksen tradition välille siten, etteivät ne muodostu toisiaan poissul-
keviksi. Tällaisen feministisen tutkijan position rakentaminen on ollut 
useiden vuosien työn tulos ja sisältänyt ekskursioita monille sukupuo-
len tutkimuksen alueille. Feministisen tutkijan position merkitys on 
ollut erityisen suuri tutkimuksen analyysi- ja kirjoittamisvaiheessa, 
vaikka toki se on ollut keskeinen myös tutkimuksen aiemmissa vai-
heissa. 

Kolmen vuoden työskentely sosiaalityöntekijänä sosiaalitoimistossa 
on osaltaan ohjannut tutkimukseni aiheen valintaa. Vaikka jo jatkotut-
kimusta suunnitellessani olin kiinnostunut juuri viranomaisten ja aut-
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tajatahojen tavoista käsitellä miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa 
parisuhteessa, en varmaankaan olisi lähtenyt tekemään etnografista 
tutkimusta aiheesta ilman tätä taustaa. Olin työntekijänä tutustunut 
niihin erilaisiin toimintatapoihin ja dilemmoihin, joita väkivaltaa ko-
keneiden naisten, väkivaltaa käyttäneiden miesten ja heidän lastensa 
kohtaamiseen liittyi. Sosiaalityöntekijän positiosta käsin kiinnostuk-
seni suuntautui siihen, miten asiat oikein tapahtuvat ja millaisia eri 
käytäntöjä on erotettavissa. Feministisen tutkijan ja yhteiskuntatietei-
lijän positioista käsin muotoilin sitten tuota kiinnostusta tutkimuk-
selliseksi lähestymistavaksi. Omalle sosiaalityöntekijän positiolleni on 
myös ollut luonteenomaista tietynlainen ulkopuolisuus. En ole alun 
perin kouluttautunut sosiaalityöntekijäksi, vaan päätynyt alalle työn 
ja lyhyen täydentävän koulutuksen kautta. Suhdettani ammatilliseen 
työhön onkin sävyttänyt tietynlainen kriittisyys ja kyseenalaistami-
nen alusta alkaen. 

Feministisen tutkijan ja sosiaalityöntekijän positioiden välillä siir-
tyminen toimi osaltaan keinona tehdä tuttua ”vieraaksi”, mikä on eräs 
analyyttinen strategia tutussa ympäristössä toteutetussa etnografises-
sa tutkimuksessa (Gordon et al. 2000a, 54–55). Jotta tutkija ei päätyisi 
vain kuvaamaan sellaista, minkä kuka tahansa tuon instituution piiris-
sä työskentelevä tai siellä asioiva voi kertoa, hänen pitää katsoa tuttuja 
asioita uusin silmin. Vaikka tutkimuskohteeni oli minulle siinä mie-
lessä vieras, etten ole työskennellyt perheneuvolassa, oli väkivaltatyö 
ja ammatillinen konteksti minulle sinänsä tuttua. Kenttätyön aikana 
olin välillä vähän kiusaantunutkin siitä helppoudesta, jolla työnteki-
jöiden kanssa keskustellessani asetuin ikään kuin ”kanssatyöntekijän” 
asemaan ja käytin joitain ammatillisen kielen ilmaisuja. Pystyäkseni 
tekemään tulkintoja, joissa sekä ymmärsin työntekijöiden toiminnan 
lähtökohtia että tarkastelin niitä analyyttisesti ja toiseen kontekstiin 
asettaen, liikuin näiden kahden position välillä. Työntekijän positio 
ohjasi huomiotani yksittäisiin asiakastapauksiin, niiden kanssa työs-
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kentelyyn ja paikallisiin tutkimusyksiköihin. Feministisen tutkijan 
positiosta käsin puolestaan avautuivat paikallisen työn kulttuuriset ja 
yhteiskunnalliset kytkökset sekä sukupuolistuneen väkivallan käsit-
teellinen haltuunotto. 

Toisaalta sosiaalityöntekijän positio yhdisti minua tutkimiini työn-
tekijöihin ja loi tietynlaista jaettua ymmärrystä työn perusteista. So-
siaalityöntekijän position ottaminen oli yksi strategia sillä valtasuh-
teiden sävyttämällä kentällä, jossa tutkijana liikuin. Se oli eräs tapa 
rakentaa yhteistyötä ja dialogisuuden edellytyksiä kenttätyön aikana. 
Kenttätyön aikana kommentoin välillä työntekijöiden työtä ja väkival-
takysymyksiä myös selkeästi feministisen tutkijan positiosta. Tämä ei 
aiheuttanut suuria ristiriitoja, koska monelta osin käsityksemme näistä 
asioista kulkivat yhteisiä reittejä. Jälkeenpäin kenttätyötä analysoides-
sani minusta kuitenkin näyttää siltä, että yhteistyösuhdetta rakentaes-
sani huomaamattani vältin ottamasta esiin aiheita, joiden osalta näke-
myksemme olisivat voineet erota selkeästi ja mahdollisesti aiheuttaa 
konfliktitilanteita.

Sosiaalityöntekijän positiolla on ollut osaltaan merkitystä myös sen 
kannalta, että olen päätynyt pohtimaan sukupuolistunutta väkivaltaa 
erojen näkökulmasta. Olen sosiaalityöntekijänä kohdannut monenlai-
sia väkivaltaa kokeneita naisia ja myös monenlaisia väkivaltaa käyttä-
neitä miehiä. Työskennellessäni sosiaalityöntekijänä näin väkivallan 
seuraukset naisten ja lasten elämässä sekä sen, millaisiin väkivallan-
tekoihin jotkut miehet olivat valmiita. Toisaalta näin myös, että kaik-
ki väkivaltaa käyttäneet miehet eivät ole yhtä vaarallisia tai asemiinsa 
juuttuneita. Väkivaltatyön kannalta miesten välisten erojen hahmotta-
misella on myös käytännön seurauksia. 

Kolmas keskeinen positioni liittyy usean vuoden toimintaani nai-
siin kohdistuvan väkivallan vastaisessa vapaaehtoistyössä. Toimin 
aiemmin Rikosuhripäivystyksen tukihenkilönä väkivaltaa kokeneille 
naisille ja päivystäjänä vastaamassa rikoksen uhrien soittoihin. Osal-
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listuin myös jonkin aikaa Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy -pro-
jektin alueellisen toimikunnan työhön. Olen istunut lukuisissa koulu-
tustilaisuuksissa ja seminaareissa, joita aiheen ympäriltä on järjestetty 
viime vuosikymmenen loppupuolelta alkaen. Olen myös toiminut pai-
kallisessa feministisesti suuntautuneessa puhelinpäivystyksessä, joka 
muodostaa nykyisin osan Naisten Linjan toimintaa, sekä väkivaltaa 
kokeneiden naisten keskusteluryhmän vetäjänä. Siten tunnen varsin 
monipuolisesti suomalaista väkivaltakeskustelua ja siihen osallistu-
neita tahoja. Tämä tieto taustoittaa väistämättä esimerkiksi luvussa 
4 esittämiäni tulkintoja suomalaisista väkivaltadiskursseista ja niiden 
muotoutumisesta, vaikka olen käyttänyt analyysini pohjana tutkimus-
kirjallisuutta ja diskurssien muotoiluun osallistuneita tekstejä.

Väkivaltaa kokeneiden naisten tarinoiden kuunteleminen on tois-
tuvasti palauttanut mieleen väkivallan seurauksia ja muistuttanut 
tutkimukseni käytännön merkityksestä. Tutkimuksen edetessä olen 
kuitenkin yhä enemmän jättäytynyt pois näistä vapaaehtoistyön ja 
aktivismin muodoista. Sukupuolistunut väkivalta on henkisesti ja 
emotionaalisesti raskas tutkimusaihe, kuten moni muukin tutki-
ja on todennut (Stanko 1997; Miller 1997). Vaikka en koe tutkimuk-
sen muuttaneen minua ratkaisevasti ihmisenä tai vaikuttaneen koko 
elämääni, kuten jotkut feministiset tutkijat (esim. Moran-Ellis 1996) 
ovat kirjoittaneet, tunnistan väkivaltatutkimuksen kuormittavuuden. 
Olen ollut huolestunut, ahdistunut ja vihainen kuunnellessani naisten 
kertovan heihin kohdistuneesta väkivallasta ja kontrollista. On ollut 
minulle henkilökohtaisesti, mutta myös tutkimuksellisen etäisyyden-
ottamisen kannalta tärkeätä keskittyä tutkimuksen loppuvaiheessa ai-
neiston analysointiin ja aihetta koskevaan kirjallisuuteen. 
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5.5 Kriittisyyden ja representoimisen kysymyksiä

Eettiset kysymykset nousivat tutkimuksen kuluessa esiin useilla eri ta-
voilla. Tutkimusta suunnitellessani pohdin erityisesti anonymiteetin 
suojaamiseen ja suostumuksen kysymiseen liittyviä järjestelyjä. Näitä 
pidettiin tärkeinä myös tutkimuslupia myönnettäessä ja lupiin kirjat-
tiin tarve kiinnittää erityistä huomiota näihin kysymyksiin. Niinpä 
olen muuttanut asiakkaiden nimet ja joitain pieniä yksityiskohtia, joi-
den perusteella heidät olisi mahdollista tunnistaa. Saman asiakkaan 
olen nimennyt useilla tavoilla, jotta tekstin eri kohtia yhdistelemällä ei 
muodostu tunnistettavia kokonaisuuksia. En ole myöskään maininnut 
tutkimuspaikkakuntia tekstissä tai kuvannut kovin yksityiskohtaisesti 
tutkimuspaikkojani. Olen välttänyt tätä paitsi asiakkaiden tunnista-
misen takia, myös työntekijöiden anonymiteetin takaamiseksi. Jotkut 
työntekijät vitsailivat perheneuvolan nimen kyllä voivan tulla esiin, 
koska heidän käytännöistään olisi niin paljon hyvää kerrottavaa, mutta 
käytäntöjen tutkimiseen liittyi myös epäröintiä ja arvioinnin leimaa. 
Eräs työntekijä totesikin tutkimukseen osallistumista helpottavan, et-
tei tutkimuspaikkoja tai työntekijöitä voisi tunnistaa tekstistä. Näh-
däkseni kyse ei ollut niinkään omiin käytäntöihin tai työhön liittyväs-
tä epävarmuudesta, vaan tutkijan tulkintavallan tunnistamisesta ja 
työntekijän perspektiivin eroista tähän nähden.

Tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa eettiset pohdintani ovat liit-
tyneet erityisesti representoimisen ja kriittisyyden kysymyksiin. Tut-
kimus osallistuu aina todellisuuden tuottamiseen ja rakentaa kuvaa 
tutkimuksen kohteena olevasta aihepiiristä. Sekä feministisessä tutki-
muksessa (esim. Wilkinson & Kitzinger 1996; Fine 1998) että viimeai-
kaisessa etnografisessa keskustelussa (Hammersley & Atkinson 1998; 
James et al. 1997) on pohdittu paljon tutkittavien representoimiseen 
liittyviä kysymyksiä, näiden äänen esiin tuomista ja ”toiseutta” tuotta-
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vien kuvaamistapojen horjuttamista. Etnografinen keskustelu on kiin-
nittänyt huomiota niihin konventioihin, joiden kautta kenttätyö raken-
tuu tekstiksi ja luo kuvaa tutkimistaan ilmiöistä ja ihmisistä. Aiemmin 
yleistä realistista kirjoittamisen tapaa on kritisoitu yhden näkökulman 
hallitsemaksi tekstiksi, jossa näkymättömiin jäävä, persoonaton kertoja 
tuottaa auktorisoitua kuvaa aiheestaan. Samalla sen on nähty sulkevan 
pois tutkimuskentän moninaisuutta ja tutkittavien ääniä. Tämän vas-
tapainoksi on nostettu esiin tutkijan itsereflektiota ja tutkivan ”minän” 
kirjoittamista tekstiin sekä kehitelty uudenlaisia tekstuaalisia keinoja 
moninaisuuden tavoittamiseksi (esim. Coffey 1999). Feministisessä 
metodologiassa esimerkiksi Beverley Skeggs (1995, 200) on todennut, 
että kirjoittaessaan toisten ajatuksista ja toiminnasta tutkijan on tark-
kaan pohdittava, miten hän käyttää heidän kuvauksiaan ja sanojaan 
tutkimuksessaan. Kun tutkija päättää, mitkä aineistokatkelmat hän 
tekstiinsä ottaa ja miten hän ne kehystää, hän samalla rakentaa ku-
vaa tutkimistaan ihmisistä ja tutkimuksen käsittelemästä aihepiiristä. 
Tutkijan vastuu korostuu erityisesti silloin, kun on kyse yhteiskunnal-
lisesti marginaalisessa asemassa olevasta ryhmästä tai kulttuurisesti 
negatiivisesti määrittyneistä ilmiöistä. 

Kenttätyön aikana pohdin representoimisen teemaa kysymällä, 
miten väkivaltaa kokeneita naisia voi kuvata huomioiden väkivallan 
psyykkiset seuraukset kiinnittämättä heitä kuitenkaan voimattoman 
ja passiivisen uhrin positioon (Keskinen 2001). Suomalainen väkival-
takeskustelu sivuutti pitkään naisten väkivallan kokemukset ja niiden 
merkityksen toimijuuden kannalta, mutta ”naisiin kohdistuva väkival-
ta” -diskurssin myötä alettiin yhä useammin puhua naisista ”uhreina”. 
Halusin tutkimuksessani tuoda esiin uhriuden kokemuksia, mutta kä-
sitellä myös naisten vahvuuksia ja toimijuuden moninaisuutta. Väitös-
kirjani olen rakentanut ajatukselle subjektin moninaisuudesta ja liik-
kumisesta eri positioiden välillä. Näin voin tuoda näkyväksi sitä, että 
naiset ovat välillä uhreja, välillä aktiivisia toimijoita ja välillä taas aset-
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tuvat muihin väkivaltakontekstista riippumattomiin asemiin. Valites-
sani aineistokatkelmia olen kuitenkin keskittynyt siihen, miten väki-
valtatyön käytännöt ja niiden kannalta keskeiset diskurssit kuvautuvat 
aineistossa. Tämä fokusointi on joissain kohdin saattanut tuoda esiin 
erityisen vahvasti naisten uhrikokemuksia. Painottaessani työnteki-
jöiden toimintatapoja olen myös saattanut luoda kuvaa asiakasnaisten 
vähäisestä osallistumisesta perheneuvolassa käytyihin keskusteluihin. 
Näiden vastapainoksi olen kuitenkin yrittänyt myös tuoda esiin tilan-
teita, joissa naiset puhuvat ”vastaan” työntekijöille ja toisaalta kuvaavat 
omia sijoituksiaan tiettyihin väkivallan jatkumisen kannalta merkittä-
viin subjektipositioihin. Tätä kautta toivottavasti naisten subjektiuden 
moninaisuus näkyy tutkimustekstissä. Sen sijaan naisten vahvuuksia 
ja toimijuuden aspekteja esimerkiksi työelämässä tai muilla elämän-
alueilla en ole voinut tutkimustehtäväni takia tekstiin sisällyttää, vaik-
ka niihin onkin viitteitä aineistossani. 

Väkivaltaa käyttäneiden miesten representoimista olisin varmasti 
joutunut miettimään enemmän, jollei heidän osuutensa aineistossa oli-
si jäänyt niin pieneksi. Nyt väkivaltaa käyttäneet miehet näyttäytyvät 
tekstissäni suurimmaksi osaksi poissaolonsa ja muiden tuottaman pu-
heen kautta. Rakentamalla erojen näkökulmaa olen kuitenkin yrittänyt 
purkaa kuvaa väkivaltaa käyttäneistä miehistä yhtenäisenä ryhmänä. 
Käytän myös pääasiassa ilmausta ”väkivaltaa käyttäneet miehet”, sillä 
vaikka väkivallankäyttö on joidenkin miesten osalta varsin vakiintunut 
toimintatapa, pidän ”väkivaltaiset miehet” nimitystä liian yleistävänä 
ja lähes essentialistisena. Tutkimustehtäväni takia lapset ovat jääneet 
tekstissäni melko vähäiselle huomiolle, mutta niiltä osin kuin on ollut 
tutkimukseni kannalta olennaista olen tuonut esiin lapsia osallisina ja 
toimijoina miesten väkivallan sävyttämässä perhe-elämässä.

Tutkimuksen edetessä olen yhä enemmän miettinyt representoi-
misen kysymystä suhteessa tutkimiini työntekijöihin. Se onkin rep-
resentoimisen kysymyksistä keskeisin ja samalla hankalin. Tarkaste-
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len työntekijöitä moninaisina subjekteina, jotka osallistuvat erilaisten 
käytäntöjen rakentamiseen ja tukeutuvat useisiin puhetapoihin työs-
sään. Mutta käsitellessäni yleisiä käytäntöjä ja puhetapoja, käyttämä-
ni esimerkit ovat peräisin tietyistä asiakastilanteista ja yksittäisten 
työntekijöiden työstä (vrt. Gordon et al. 2000b, 28). Tekstini luo kuvaa 
perheammattilaisten väkivaltatyöstä ja sen ongelmakohdista, eikä ole 
merkityksetöntä millaiseksi tuo kuva muodostuu. 

Tämä asetelma korostuu sen myötä, että tutkimusotteeni on kriit-
tinen, eivätkä tulkintani kaikilta osin ole yhteneväisiä tutkimukseen 
osallistuneiden työntekijöiden esittämien näkemysten ja painopistei-
den kanssa. Esittäessäni kriittisiä näkemyksiä perheammattilaisten 
väkivaltatyöstä on mahdollista, että jotkut tutkimukseen osallistuneet 
työntekijät kokevat tulleensa väärinymmärretyiksi. 

Tämäntapaiset erot ja joskus myös ristiriidat tutkittavien ja tutkijan 
näkökulmien välillä ovat mietityttäneet paljon feministisiä tutkijoita. 
Beverley Skeggs (1995, 201) asettuu kannattamaan näkemystä, jonka 
mukaan tapahtumia ja kokemuksia representoidaan väistämättä eri 
tavoin, eikä tutkittavien tapaa käsitellä niitä pidä ymmärtää ”aidoksi” 
tai ensisijaiseksi tulkinnaksi. Tutkijalla on käytössään erilaisia diskur-
siivisia resursseja kuin tutkittavilla ja hän tuottaa tietoa eri paikasta 
käsin kuin tutkittavat, mikä tuo eroja tulkintoihin. Skeggs pitääkin 
tärkeänä, että tutkijat käyttävät teoreettista jäsennystä ja muita tie-
teen tarjoamia keinoja uudenlaisten tulkintojen tuottamiseen, mutta 
samalla tutkimuksen pitäisi kyetä puhuttelemaan sen kohteena olevaa 
ryhmää. Toiset feministiset tutkijat ovat pyrkineet ratkaisemaan kysy-
myksen tutkijan ja tutkittavien välisistä näkemyseroista kehittelemäl-
lä kollaboratiivisen tutkimuksen muotoja ja työstämällä tulkintojaan 
yhteistyössä tutkittavien kanssa. Tutkimusasetelma on voitu rakentaa 
siten, että se sisältää tutkittavien aktiivista osallistumista tutkimuksen 
suunnitteluun ja/tai tulkintojen tekemiseen (Renzetti 1997b; Petrelius 
& Auvinen 2003), tai tutkija on tulkintoja tehtyään käsitellyt niitä 
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tutkittavien kanssa (Magnusson et al. 1998, 2). Vaikka tällaiset tutki-
muskäytännöt antavat tilaa tutkittavien näkemyksille ja yhteistyössä 
työstetyille tulkinnoille, ne eivät sinänsä tarjoa ratkaisua erojen ja ris-
tiriitojen käsittelyyn. Eroavista näkemyksistä on jokaisessa tapaukses-
sa neuvoteltava erikseen. Caroline Ramazanoglun ja Janet Hollandin 
(2002, 117) mukaan tällainen yhteistyön strategia saattaa myös johtaa 
erojen häivyttämiseen ja yhden yhteisesti hyväksyttävän ”totuuden” et-
simiseen. Varsinkin kriittiset näkemykset ovat tällöin vaarassa hävitä. 
He argumentoivat erojen selventämisen ja kunnioittamisen puolesta 
sen sijaan että feministisessä tutkimuksessa keskityttäisiin muotoile-
maan näkökulmia, jotka sekä tutkija että tutkittavat voivat hyväksyä.

Näkemykseni seuraa pitkälti Skeggsin, Ramazanoglun ja Hollan-
din esittämiä argumentteja. Tutkimuksen tehtävä on nostaa esiin 
uusia näkökulmia ja tarkastella tutkittavia ilmiöitä myös kriittisesti. 
Feministisen tutkijan positiosta käsin teen epäilemättä tulkintoja ja 
kuvaan asioita, jotka ammatillisesta näkökulmasta voivat näyttäytyä 
toisenlaisina. Itsestään selvän ja luonnollisen kyseenalaistaminen ja 
problematisoiminen on tarkoituksenikin. Ammatillisesta näkökul-
masta perheterapiaa tarkastelevia teoksia ja lehtiä on runsaasti, joten 
perheammattilaisilla on myös foorumeja omille tulkinnoilleen. Toivon 
kuitenkin, että olen onnistunut esittämään kriittiset ja kyseenalaista-
vat tulkintani tavalla, jossa toteutuu Ramazanoglun ja Hollandin esit-
tämä kunnioittava lähestymistapa.

Päädyin jo tutkimukseni alkuvaiheissa siihen, etten yritä toteuttaa 
sitä toimintatutkimuksellisesti tai tavoittele työkäytäntöjen selkeätä 
muuttamista osana tutkimusta. Tämä olisi vaatinut toisentyyppistä 
tutkimusotetta, eivätkä teoreettiset kiinnostukseni olleet kovin helpos-
ti yhdistettävissä sellaiseen asetelmaan. Tutkimuksen kuluessa keskus-
telin työntekijöiden kanssa asiakastilanteiden jälkeen tapahtumista, 
mikäli siihen oli mahdollisuus. Joissain tilanteissa otin kantaa esimer-
kiksi lasten tapaamisten järjestämiseen, kun pidin työntekijöiden eh-
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dottamia toimintalinjoja riskialttiina (ks. luku 8). Tällöin työntekijät 
usein huomioivat esittämäni perusteet, eivätkä edenneet tapaamisten 
järjestelemisessä. Myös seuraamieni paritapaamisten osalta toin esiin 
näkemyksiäni keskustelun kulusta ja esimerkiksi naisen syyllisyyden 
teeman vahvuudesta siinä (ks. luku 6). Tässäkin tilanteessa työntekijä 
otti huomioon kommenttini ja siirsi keskustelun painopistettä seuraa-
valla kerralla. Jälkikäteen ajateltuna tällaisia keskusteluja työntekijöi-
den kanssa olisi voinut käydä vielä enemmän varsinkin tutkimuksen 
loppuvaiheissa. Työntekijöiden aikarajoitukset eivät kuitenkaan aina 
suoneet mahdollisuutta tähän, enkä ehkä itse kiinnittänyt siihen riit-
tävästi huomiota. 

Kovin vahvoihin kannanottoihin varsinkin tutkimuksen alkuvai-
heessa olisi liittynyt myös tietynlainen sulkeuman vaara. Voiko tutkia 
avoimesti käytäntöjä, jos on jo aluksi vakaasti päättänyt, miten olisi 
hyvä toimia? Vahva puuttuminen tutkittaviin käytäntöihin sisältää 
myös riskejä tutkimuksen etenemisen kannalta. Esimerkiksi etno-
grafista tutkimusta perhetyöstä tehnyt Johanna Hurtig (2003, 57–59) 
kertoo ottaneensa kenttätyön aikana voimakkaasti kantaa eräässä ti-
lanteessa, jossa hän näki perhetyöntekijöiden sivuuttavan lasten alko-
holinkäyttöön ja tupakointiin liittyviä ongelmia. Perhetyöntekijöiden 
ja vanhempien näkemysten avoin kyseenalaistaminen johti luottamuk-
sen menetykseen, jonka seurauksia hän sai paikkailla pitkään tämän 
jälkeen. Kyseisen perheen tapaamisiin häntä ei enää pyydetty mukaan. 
Tutkija voi tietysti tutkimuksen kuluessa kohdata tilanteita, joihin hä-
nen on omien näkemystensä mukaisesti otettava kantaa edellä kuva-
tuista riskeistä huolimatta. 

Käytäntöihin vaikuttaminen ja niihin liittyvä keskustelu ei rajoi-
tu vain tutkimuksen kenttätyövaiheeseen, vaan sitä on mahdollista 
käydä tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Yhdessä perheneuvolassa 
olen käynyt antamassa palautetta tutkimuksen tuloksista. Kahdessa 
muussa yksikössä on tarkoitus käydä palautekeskustelua samalla, kun 
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toimitan niihin tutkimusraporttini. Käytäntöjä koskevassa keskuste-
lussa ei nähdäkseni ole kyse vain suhteesta tutkimukseen osallistunei-
siin työntekijöihin, vaan laajemmin perheammattilaisten ja muiden 
väkivaltatyötä tekevien ammattikuntien muodostaman kentän kanssa. 
Toivonkin, että tutkimukseni virittää yleisempää kiinnostusta väkival-
tatyön käytäntöjen pohtimiseen ja niiden diskursiivisen taustan käsit-
telyyn. 

5.6 Analyysin vaiheita ja muotoja

Väitöskirjani keskeiset teemat ovat varsin pitkälle samoja kuin tutki-
mussuunnitelmaan aikoinaan kirjaamani teemat. Tässä välillä näiden 
teemojen käsittelytavat ovat kuitenkin muuttuneet ja aineiston ana-
lyysi on tuonut monia uusia näkökulmia. Sitoudun sellaiseen ajatte-
lutapaan, jonka mukaan aineistosta itsestään ei nouse mitään siellä 
olevia ”tuloksia”, vaan ne rakentuvat tutkijan teoreettisten lähtökoh-
tien ja käytettyjen menetelmien myötä (esim. Silverman 1993). Nämä 
ennakko-oletukset voivat olla eksplisiittisiä tai vähemmän julkilausut-
tuja, samoin painotus teoreettisten ja menetelmällisten lähtökohtien 
välillä voi vaihdella, mutta tutkijoina havainnoimme ja tulkitsemme 
maailmaa tiettyjen ajatustapojen välityksellä. Tutkimuksen alussa esi-
tetyt lähtökohdat ovat kuitenkin vasta ääriviivojen hahmottamista ja 
karkeita rajauksia, joiden perusteella tutkimuksesta tulee toteuttamis-
kelpoinen ja hallittavissa oleva. Vasta empiirisen aineiston keräämisen 
ja analysoinnin kautta rakentuvat varsinaiset argumentit ja tulkinnat. 
Tämän prosessin kuluessa olen yrittänyt olla herkkä sille seikalle, että 
aineistoa voi jäsentää useilla erilaisilla tavoilla sekä huomioida myös 
esittämieni tulkintojen kanssa ristiriidassa olevia havaintoja. 
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Aineistoa kerätessä painopisteet tutkimussuunnitelmassa nimeä-
mieni teemojen välillä vaihtelivat. Esimerkiksi perheneuvoloissa puhut-
tiin niin paljon perheestä, lapsista ja erilaisista tavoista työskennellä 
väkivallan kanssa, että unohdin välillä kysellä tutkimussuunnitelmas-
sani keskeisistä rakkauden ja seksuaalisuuden teemoista. Jouduinkin 
palaamaan näihin kysymyksiin yhden perheneuvolan kohdalla tehdes-
säni siellä ryhmähaastattelua saadakseni edes jonkin verran ekspli-
siittisesti näitä kysymyksiä käsittelevää puhetta nauhalle. Tällaisen 
puheen puuttuminen kertoo kuitenkin omalla tavallaan perheneuvo-
loiden käytännöistä ja niiden muodostamasta diskursiivisesta ympä-
ristöstä.

Aineiston analysointi on ollut monivaiheinen prosessi, joka alkoi 
osittain jo kenttätyön aikana. Tarja Tolonen (2001, 70) on nimittänyt 
etnografista analyysia monikierteiseksi, mikä kuvaa hyvin myös omaa 
analyysiprosessiani. Ensimmäiset analyysi-ideat muodostuivat jo kent-
tätyön aikana, mutta osan niistä olen hylännyt matkan varrella ja osa 
on muuttanut muotoaan. Monet tulkinnat rakentuivat vasta kenttä-
työn päättymisen jälkeen litteroidessani nauhoja ja lukiessani muistiin-
panoja. Aluksi järjestin muistiinpanoaineistot ja litteroidun aineiston 
perheneuvoloittain mappeihin. Sen jälkeen luin aineistoa teemoitellen 
sitä seuraaviin aihepiireihin: väkivaltakonstruktiot, väkivaltatyön käy-
tännöt, parisuhde ja rakkaus, seksuaalisuus, äitiys ja väkivalta, isyys ja 
väkivalta, toimijuus ja vastuu. Kirjoitin kunkin teeman osalta erillisille 
papereille, missä kohdin aineistoa siitä puhuttiin. Kirjasin ylös asiakas-
tilanteen tai haastattelun numeron sivuineen sekä lyhyen tiivistelmän 
siitä, mitä/millä tavalla tässä kohdassa aiheesta puhuttiin. Seuraavas-
sa vaiheessa kävin läpi näin tekemiäni tiivistelmiä ja jäsensin niiden 
perusteella tiettyjen puhetapojen ja käytäntöjen yleisempää muotoa. 
Tässä vaiheessa palasin myös alkuperäisiin litteroituihin teksteihin 
ja kenttämuistiinpanoihin pohtiessani tarkemmin jotakin jäsennystä. 
Otin tarkempaan lähilukuun sellaisia kohtia, joissa tiivistyi erityisen 
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hyvin sellainen puhetapa, jota esiintyi hajanaisessa muodossa muissa-
kin kohdissa tekstiä. Tällaiset merkityksistä ”tiheät” kohdat ovat myös 
yleensä päätyneet sitaateiksi väitöskirjan sivuille. 

Olen myös lukenut peräkkäin samojen asiakkaiden tapaamisia 
koskevia muistiinpanoja ja haastatteluja. Tällä tavoin olen katsonut 
työskentelyn etenemistä tiettyjen asiakkaiden kohdalla ja pohtinut 
kielenkäytön seurauksellista luonnetta. Koska olen seurannut samojen 
asiakkaiden tapaamisia pitkän aikavälin kuluessa, aineistossani näkyy 
myös tilanteiden vaihtuminen ja esimerkiksi asiakaskäyntien aikana 
tapahtuvat uudet väkivaltatilanteet. Aineisto on antanut mahdollisuu-
den tarkastella esimerkiksi sitä, miten väkivaltaa käsitellään akuutin 
väkivaltatilanteen jälkeen, sen jälkeisenä rauhallisena jaksona ja uu-
den väkivallanteon jälkeen. Tämä tuo analyysiin erilaisen lähtökoh-
dan kuin jos olisin nauhoittanut yksittäisiä keskusteluja ja tarkastellut 
niissä rakentuvia puhetapoja, kuten diskurssianalyyttisessä auttamis-
järjestelmien työtä koskevassa tutkimuksessa on usein tapana tehdä 
(esim. Kurri & Wahlström 2000; Lappalainen et al. 1995). Tällaisen 
asiakastilanteesta toiseen kulkevan analyysin kautta tulkinnassani 
ovat saaneet painoarvoa sellaisetkin puhetavat, jotka eivät toistu ai-
neistossa kovin usein, mutta jotka näyttäytyvät merkityksellisinä väki-
valtatyön asiakastilanteesta toiseen rakentuvaa kaarta tarkasteltaessa. 

Diskurssianalyysin kenttää jäsennettäessä on usein eroteltu toi-
sistaan kaksi erilaista suuntausta. Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero 
Suoninen (1993, 11) nimeävät nämä valtasuhteisiin keskittyväksi 
suuntaukseksi ja sosiaalisen todellisuuden moninaisuuteen keskitty-
väksi suuntaukseksi. Lähestymistapoja on myös nimitetty poststruk-
turalistiseksi ja etnometodologiseksi diskurssianalyysiksi (Wilkinson 
& Kitzinger 1995; Wetherell 1998). Siinä missä etnometodologinen 
diskurssianalyysi on kiinnostunut kielenkäytön vaihtelevuudesta ja 
tilanteittaisista identiteettien rakentamisista poststrukturalistinen 
diskurssianalyysi suuntaa huomion laajoihin diskursseihin, jotka kier-
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tävät useilla yhteiskunnan alueilla. Oma tapani käyttää diskurssiana-
lyysia liittyy poststrukturalistisesti orientoituneeseen, valtasuhteisiin 
keskittyvään suuntaukseen. Siinä painottuu diskurssiteoreettinen ote, 
mutta suuntauksen piirissä on myös pohdittu jonkin verran metodi-
sia ratkaisuja. Sara Mills (1997, 145–147) on kutsunut tällaista suun-
tausta valtasuhteita käsittelevän diskurssianalyysin vanhemmaksi 
muodoksi erotuksena esimerkiksi Norman Fairclough’n edustamasta 
kriittisestä diskurssianalyysistä, jossa on kehitelty varsin yksityiskoh-
taisia metodisia välineitä tekstintutkimukseen7. Millsin mukaan tähän 
”vanhempaan muotoon” kuuluvat esimerkiksi Margareth Wetherellin 
ja Jonathan Potterin rasismipuhetta analysoiva Mapping the Language 
of Racism (1992) sekä Sue Wilkinsonin ja Celia Kitzingerin kokoama 
teos Feminism and Discourse (1995). Tällaisessa diskurssianalyyttises-
sä lähestymistavassa aineiston järjestämisen, mahdollisesti teemoitte-
lun ja lähiluvun kautta etsitään siitä yhteisiä piirteitä, joita jäsennetään 
teoreettisen käsitteistön avulla. Esimerkiksi kuukautisten diskursii-
vista konstruoimista analysoinut Kathryn Lovering (1995) teemoitteli 
litteroidun haastatteluaineiston, minkä jälkeen hän kunkin teeman lä-
hiluvun kautta analysoi aineistossa esiintyviä diskursiivisia tapoja kä-
sitellä kuukautisia, nais- ja miesruumista, seksuaalisuutta sekä muita 
tutkimusaiheen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Keskeisiä kysymyksiä 
määritellessään hän käytti apuna aihetta käsittelevää tutkimuskirjalli-
suutta ja omaa kulttuurista tietoaan. Hän analysoi myös diskursiivis-
ten rakenteiden tytöille avaamia subjektipositioita yhdistäen teoreet-
tista jäsennystä aineiston empiiriseen analyysiin. 

7  Kriittisen lingvistisen diskurssianalyysin menetelmällinen kehittely on kohdis-
tunut tekstien tutkimiseen (esim. Fairclough 1997), eikä sen tarkka soveltami-
nen olisi ollut yksinkertaista omassa aineistossani. Tällainen diskurssianalyysi 
soveltuu lisäksi vain suhteellisen pienen aineistomäärän analysointiin, sillä siinä 
analysoidaan yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti aineistokatkelmia. Laajaan et-
nografiseen aineistooni tällainen analyysi ei olisi soveltunut. 



152

Aineiston ja teoreettisen käsitteistön välistä suhdetta käsittelevät 
myös Celia Kitzinger ja Alison Thomas (1995) Feminism and discourse 
-teoksessa julkaistussa metodologisessa artikkelissa, joka liittyy sek-
suaalista häirintää koskevaan tutkimukseen. Kitzinger ja Thomas pai-
kansivat neljä erilaista diskursiivista mekanismia, joiden avulla heidän 
haastattelemansa naiset ja miehet tekivät seksuaalista häirintää näky-
mättömäksi ja vähämerkitykselliseksi siihen liittyvistä kokemuksis-
taan ja havainnoistaan huolimatta. Heidän lähtökohtanaan oli seksu-
aaliseen häirintään kohdistunut feministinen tutkimus ja sen tulokset, 
joiden perusteella tutkimuksen kysymyksenasettelu rakentui. Aineis-
ton empiirisen analyysin myötä he nimesivät diskursiivisiksi mekanis-
meiksi uhriudesta kieltäytymisen, häirinnän määrittelyn normaaliksi 
seksuaaliseksi toiminnaksi, seksuaalisen motiivin etsimisen sekä häi-
rinnän tulkinnan vallankäytöksi vailla seksuaalista sävyä. Tällaises-
sa diskurssianalyyttisessä suuntauksessa tutkimuskirjallisuudella on 
merkittävä osuus diskurssien paikantamisessa ja nimeämisessä, mutta 
kuten edellä esitetyistä esimerkeistä voi päätellä, myös aineistosta pai-
kannetut jäsennykset ovat merkityksellisiä. Jotkut suuntauksen piiriin 
kuuluvat tutkijat ovat fokusoineet niin vahvasti teoreettisen käsitteis-
tön ja tutkimuskirjallisuuden perusteella jäsennettyihin diskursseihin, 
että aineiston tehtävänä on lähinnä havainnollistaa ja kuvata näitä dis-
kursseja (esim. Hepworth & Griffin 1995). Oma ratkaisuni aineiston ja 
tutkimuskirjallisuuden pohjalta rakennettujen käsitteellistysten väli-
sestä suhteesta on lähempänä ensin mainittua ratkaisutapaa. 

Myös tanskalaiset Marianne Winther Jörgensen ja Louise Phil-
lips (2000, 133–137) ovat pohtineet foucaultlaisen diskurssi-käsitteen 
käyttöä empiirisessä tutkimuksessa ja yhdistelevät omassa mallissaan 
aineksia eri diskurssianalyysin suuntauksista. He painottavat tarvetta 
huomioida sekä kommunikatiivinen tapahtuma että diskurssijärjestys. 
Konkreettisten käytäntöjen lisäksi on käsiteltävä myös sitä laajempaa 
diskursiivista järjestystä, jonka osaksi käytännöt asettuvat. Heidän 
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mukaansa diskurssi on ymmärrettävä analyyttisenä käsitteenä, jon-
ka tutkija määrittelee löytääkseen välineitä tulkita todellisuutta tut-
kimustehtäväänsä soveltuvalla tavalla. Diskurssien rajaaminen ja ni-
meäminen tapahtuu strategisesti suhteessa tutkimustehtävään, eikä 
diskurssien oleteta olevan olemassa aineiston kuvaamassa todellisuu-
dessa jo valmiiksi rajattuina. Diskurssien rajaamisessa ja nimeämises-
sä käytetään apuna aihetta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta, minkä 
perusteella tutkija rakentaa käsityksensä relevanteista ja oman aiheen 
kannalta keskeisistä diskursseista. Winther Jörgensen ja Phillips pai-
nottavat kuitenkin, että tutkijan on dokumentoitava nämä ratkaisut ja 
perusteltava rajaukset. Tutkimuskirjallisuuden hyödyntämisen lisäksi 
tutkijan on myös oltava herkkä aineiston tuomalle tiedolle ja jatkettava 
diskurssien rajaamiseen liittyvää työtä aineiston analyysivaiheessa.

Winter Jörgensenin ja Phillipsin näkemyksiä seuraillen olen tutki-
muksessani määritellyt ja nimennyt diskurssit tutkimuskirjallisuuden 
ja siinä esitettyjen jäsennysten sekä aikalaiskirjallisuuteen tutustumi-
sen8 perusteella. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta nimeämiäni diskurs-
seja olen kuvannut tekstissä käsitellessäni tapoja, joilla ne esiintyvät 
tutkimusaineistossani. Tämän lisäksi olen myös jäsentänyt aineistossa 
esiintyviä keskeisiä puhetapoja, joita ei ollut mahdollista sovittaa suo-
raan tutkimuskirjallisuuden puitteissa hahmotettuihin diskursseihin. 
Olen jäsentänyt aineistosta niitä keskeisiä paikallisia puhetapoja, joi-
ta perheneuvoloiden väkivaltatyössä esiintyy, ja käsitellyt niiden yh-
teyksiä laajempiin diskursiivisiin rakenteisiin. Ottamalla lähilukuun 
aineistokohtia, joissa keskeiset puhetavat tiivistyvät, olen analysoinut 
väkivaltaa kokeneille naisille avautuvia subjektipositioita ja heidän 
käymiään neuvotteluja diskurssien kanssa. Analyysi perustuu siihen, 

8  Viittaan aikalaiskirjallisuudella parisuhteessa ja perheessä esiintyvää väkivaltaa 
käsittelevään kirjallisuuteen, johon kuuluu erilaisia suurelle yleisölle ja ammatti-
auttajille suunnattuja oppikirjoja, oppaita, keskustelunavauksia, raportteja, mi-
nisteriön julkaisuja jne.
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mitä lähilukuun ottamani kappale kertoo suhteessa koko aineistoon. 
En siis analysoi sitaatteja erillisinä kokonaisuuksina, vaan osana koko-
naisaineistoa.

Etnografisessa kirjallisuudessa tekstin kirjoittamiselle ja tekstuaa-
lisille strategioille on annettu paljon painoarvoa. On myös kehitelty 
monenlaisia konventioita rikkovia ja kokeilevia kirjoittamisen tapoja, 
joilla on haluttu purkaa yhden äänen hallitsemaa etnografisen tekstin 
muotoa ja tuoda esiin aineiston moniäänisyyttä (ks. Coffey & Atkinson 
1996, 121–131). Etnografioihin on liitetty esimerkiksi runomuodossa 
olevia tekstipätkiä, omaelämäkerrallisia osuuksia tai teatteriesityksen 
tapaisia useiden puhujien dialogeja. Koska menetelmällisissä ratkai-
suissa yhdistän etnografiaan diskurssianalyyttista lähestymistapaa, en 
ole halunnut lähteä enää mihinkään tekstuaalisiin erityisratkaisuihin 
tai kokeilevaan kirjoittamiseen. Kuten Amanda Coffey (1999) on huo-
mauttanut, tekstuaalisten konventioiden rikkominen voi myös kaventaa 
tekstin lukijakuntaa asettaen sille tavallista suurempia koulutuksellisia 
ja tekstin lukemiseen liittyviä vaatimuksia. ”Sotkuiset” ja fragmentoi-
neet tekstit vaativat lukijalta paljon. Olen siis pitäytynyt suhteellisen 
konventionaalisessa tieteellisen kirjoittamisen tavassa. Tutkimukses-
sani kuuluu epäilemättä vahvimmin tutkijan ääni, mutta runsaat ai-
neistositaatit antavat jonkin verran tilaa myös tutkittavien äänille ja 
mahdollisuuden omista tulkinnoistani poikkeaviin lukutapoihin. Olen 
myös pyrkinyt tuomaan esiin työntekijöiden omia arviointeja ja ref-
lektointia työstään, jotta heidän puheensa moninaisuus ja liikkuvuus 
tulisi havainnollisesti esiin.
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6 VÄKIVALTAKONSTRUKTIOT JA 
KÄYTÄNNÖT PERHEAMMATTILAISTEN 
TYÖSSÄ

Auttamisjärjestelmien työn keskeisen osan muodostaa sosiaalisten on-
gelmien konstruointi (Jokinen et al. 1995). Perheammattilaiset tulkit-
sevat ja rakentavat käsityksiä väkivallasta, sen syistä ja seurauksista. 
Toiminnassaan he toistavat ja muokkaavat tähän liittyviä diskursseja 
sekä jäsentävät yksittäisten ihmisten elämää niiden kautta. Ongelma-
kategorisoinnin pohjalta valitaan erilaisia toimintalinjoja työskente-
lylle. Tämän määrittelytyön kannalta on olennaista, millaisia väki-
valtadiskursseja työntekijöillä on käytössään ja miten he neuvottelevat 
niiden kanssa yksittäisten asiakkaiden elämäntilanteita tulkitessaan. 
Tässä luvussa käsittelen työntekijöiden tapoja puhua parisuhteessa ja 
perheessä esiintyvästä väkivallasta, väkivaltadiskurssien asemaa sekä 
väkivaltatyön käytäntöjä.

Tutkimieni perheneuvoloiden työntekijät käyttivät poikkeuksetta 
käsitettä ”perheväkivalta” viittaamaan sekä miesten naisiin kohdista-
maan parisuhdeväkivaltaan, naisten miehiin kohdistamaan väkival-
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taan että lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan. Tätä käsitettä käytettiin 
riippumatta siitä, tukeutuivatko työntekijät väkivallasta puhuessaan 
”perheväkivalta”- vai ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssiin. ”Pa-
risuhdeväkivalta”-nimikettä työntekijät eivät käyttäneet, ja joissain 
tilanteissa he selkeästi ottivat etäisyyttä tähän käsitteeseen. Perheam-
mattilaisina heidän työnsä kohdistui perheeseen, ja he korostivat las-
ten näkökulman huomioimista. Parisuhdeväkivallasta puhuessaan he 
olisivat oman tulkintansa mukaan sivuuttaneet lasten aseman.

Tutkimissani yksiköissä esiintyi kaksi toisistaan poikkeavaa väki-
valtatyöskentelyn ja väkivallan konstruoinnin tapaa. Ensimmäisessä 
konstruktiossa väkivaltaa kuvattiin vallankäyttönä, joka traumatisoi 
kohdettaan ja edellytti erityisiä työskentelytapoja. Toinen väkivalta-
konstruktio puolestaan kuvasi väkivallan oireena jostakin muusta per-
heen ongelmasta ja pahoinvoinnista. Siinä suosittiin tavanomaisia pa-
rityöskentelyn keinoja. Nämä konstruktiot kytkeytyvät tiiviisti luvussa 
4 esittelemiini yleisiin väkivaltadiskursseihin – ”naisiin kohdistuva 
väkivalta”- ja ”perheväkivalta”-diskursseihin. Olen kuitenkin päätynyt 
kirjoittamaan perheammattilaisten väkivaltakonstruktioista, sillä nuo 
diskurssit saavat tutkimissani perheneuvoloissa ja perheterapiayksi-
kössä aivan erilaisia muotoja kuin vaikkapa poliisin tai lastensuoje-
lun työssä. Lisäksi konstruktiot rakentuvat paitsi väkivaltadiskurssien 
myös joidenkin professionaalisten diskurssien varaan. Analyysini pe-
rustuu sekä haastatteluaineistoon että käytäntöjä koskevaan aineis-
toon1. Käytäntöjen analyysi osoitti, mitkä osiot väkivaltadiskursseista 
olivat keskeisiä perheneuvoloiden väkivaltakonstruktioiden kannalta, 
mihin puoliin niistä käytännöissä sitouduttiin ja mikä taas jäi vähem-
män tärkeäksi arkisessa työssä.

1  Tekstin sisällä olevissa sitaateissa kursiivilla kirjoitetut kohdat viittaavat siihen, 
että puhuja painottaa sanomaansa. Lyhennettä Tt käytän työntekijästä ja lyhen-
nettä A asiakkaasta silloin, kun häntä ei ole nimetty. 
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Luvun lopussa käsittelen väkivaltatyön suhdetta muuhun työkent-
tään ja ongelmanmäärittelyä perheneuvoloiden tapaisessa yleisorgani-
saatiossa. Kun kaksi ensimmäistä alalukua tarkastelee erilaisia tapoja 
käsitellä väkivaltaa, siirryn kolmannessa alaluvussa pohtimaan väki-
valtamäärittelyn suhdetta muihin ongelmanmäärittelyihin. Kysyn, 
mitä seurauksia väkivallan käsittelyn kannalta on sillä, että perheneuvo-
loissa työskennellään useiden erilaisten kasvatus- ja perheongelmien 
kanssa.

6.1 Väkivalta vallankäyttönä ja erityiset työtavat

Tutkimieni kahden perheneuvolan käytäntöjä luonnehti väkivalta-
konstruktio, joka rakentui pääosaltaan ”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssin ympärille. Parisuhteessa ja perheessä esiintyvästä väkival-
lasta puhuttiin vallankäyttönä, jonka seurauksena sen kohteeksi jou-
tuneet naiset ja väkivaltaa sivusta seuranneet lapset traumatisoituivat. 
Väkivaltatyön nähtiin vaativan erityisiä, muusta perheneuvolatyöstä 
eroavia toimintatapoja. Työtapojen nähtiin eroavan sen perusteella, 
oliko ne suunnattu väkivaltaa käyttäneelle miehelle, väkivallan koh-
teeksi joutuneelle naiselle vai lapsille.

Tällaisessa konstruktiossa väkivalta nähtiin erityiseksi ilmiöksi, 
joka piti nostaa esiin muiden perheneuvolassa kohdattujen ongelmien 
joukosta. Työntekijät painottivat väkivallan huomioimisen tärkeyttä ja 
työskentelyn suuntaamista siihen. Jotkut työntekijät pitivät väkivaltaa 
kiireellisimpänä ja ensisijaisena ongelmana, johon oli tartuttava mui-
den ongelmien kustannuksellakin.

Mä en ehkä sitoisi sitä niin kauheasti teorioihin, mutta enemmän sitä 
kautta että mä ajattelen että se [väkivalta] on vakava ilmiö. Ja että sitä 
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ei… että on välttämätöntä että sitä katsoo silmiin. Ja että sitä ei… et-
tei sitä saa ohittaa. Musta on välttämätöntä että se otetaan vakavasti. 
(H101/3)

Nimenomaan tämän väkivaltateeman… mä näen niin että vaikka olis 
mitä ongelmia perheessä, niin väkivalta pitää ottaa sieltä ylös ensim-
mäiseksi. (H99/7)

Väkivalta konstruoitiin selkeärajaiseksi ilmiöksi siinä mielessä, että 
sen tunnusmerkit ja muodot voitiin esittää. Tekemissäni haastatte-
luissa työntekijät nimesivät ”perheväkivallan” muodoiksi useimmiten 
fyysisen, psyykkisen/henkisen ja taloudellisen väkivallan. Osa mai-
nitsi myös seksuaalisen väkivallan, elämänkatsomuksellisen väki-
vallan, seksistisen palvelujen vaatimisen ja lasten kautta tapahtuvan 
vallankäytön. Työntekijöiden tapa puhua näistä väkivallan muodoista, 
osoitti heidän käyttävän käsitettä ”perheväkivalta” synonyyminä pa-
risuhdeväkivallalle. Väkivallalla nähtiin olevan selkeästi tekijä ja toi-
saalta väkivallalla oli myös seurauksia. Väkivalta liitettiin sukupuoleen 
siten, että työntekijät totesivat tekijöiden useimmiten olevan miehiä 
ja uhrien naisia. Sukupuolta ja valtaa käsiteltiin pääsääntöisesti yksilö-
tasoisina ja yksilöiden välisiä suhteita kuvaavina käsitteinä. Sukupuoli 
tuotiin esiin myös käyttämällä kuvauksessa sukupuolitettuja sanoja, 
kuten mies ja vaimo, ilman että tähän liittyi eksplisiittistä pohdintaa 
sukupuolen merkityksestä väkivaltaproblematiikan kannalta.

No varmaan ensimmäisenä tulee toi fyysinen väkivalta, mutta sitten 
on tää henkinen väkivalta… Se voi mun mielestä olla ihan yhtä kau-
heata… Ja hyvin useinhan nämä liittyvät sitten myös yhteen. Sitten 
tässä kun mä rupean miettimään niin… kyllä sellainen eristäminen… 
no se liittyy tietysti henkiseen väkivaltaan, tämmöinen niinkun so-
siaalinen eristäminen… huomauttelu ja mustasukkainen vahtiminen 
siitä, että tuota… keskusteleeko se vaimo liian pitkään naapurin rou-
van kanssa… töihinmenon estäminen, yhteyksien pito sukulaisiin… 
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sen voi mies kieltää. Ja tuota sittenhän siihen voi liittyä… […] Niin, 
jos mies estää vaimoa menemästä töihin, niin tietysti siinä voi käyttää 
tätä taloudellista… valtaa. (H104/4)

Väkivaltaa kuvatessaan työntekijät mainitsivat myös lapsiin kohdiste-
tun fyysisen väkivallan sekä väkivallan seuraamisesta aiheutuvan hen-
kisen väkivallan lapsia kohtaan.

Väkivaltatyön käytännöistä puhuessaan työntekijät toivat esiin, 
että niissä on keskeistä selvittää väkivallan eri muodot ja hahmottaa 
väkivaltahistoriaa yhdessä asiakkaan kanssa. Työntekijän tehtäväksi 
nähtiin myös selkeä moraalinen kannanotto väkivallankäyttöä vastaan 
ja tekijän vastuun esiintuominen. Perheneuvoloissa asioivat pääosin 
väkivaltaa kokeneet naiset ja heidän lapsensa. Myös työskentelymuo-
toja kuvatessaan työntekijät keskittyivät useimmiten naisten ja lasten 
kanssa tekemäänsä työhön.

[k]yllä mä lähden kartoittamaan sitten sitä, että mimmoista väkivaltaa 
siinä perheessä on. Että mitä kaikkia muotoja siinä on. Ja aika monis-
sa perheissä on sitten niin, että hyvin monet väkivallan muodot on 
näkyvissä. Ja sen minkä naiset tunnistaa helpoimmin, niin on… on 
fyysinen väkivalta. Että mulla on käynyt monta kertaa niin että… että 
he eivät ole sitä henkistä väkivaltaa sillä lailla huomanneetkaan, ei-
vät oikein tavoittaneet. Joku semmoinen epämääräinen huono olo tai 
joku semmoinen olo että ei ole kaikki hyvin nyt. […] Ja sitten tästä 
väkivallasta… niin kyllä mä käyn läpi aina… että yritetään tavoittaa, 
mistä se on alkanut… että mikä oli ensimmäinen. Mikä oli se ensim-
mäinen… ja yleensä nämä ihmiset muistaakin. Ja sitten mikä on ollut 
kaikista pahinta ja mikä on ollut viimeisin. Nää… ainakin nämä kolme 
mä yritän selvittää. Mutta sitten… yleensä sen suunnan, että onko se 
pahentunut. Onko se… nämä väkivallan muodot, onko niitä tullut pik-
ku hiljaa enemmän ja enemmän. Että tätä yritän… saada kuvaa. Ja otan 
kantaa kyllä koko ajan… kenen vastuulla se on. (H99/5-6)
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Edellä esitetyssä sitaatissa implisiittisenä oletuksena on asian käsittely 
väkivaltaa kokeneen naisen kanssa, vaikka työntekijä puhuu perheestä 
työn kohteena. Tulkintani mukaan on kyse siitä, että ”naisiin kohdis-
tuva väkivalta” -diskurssi on asetettu perheneuvoloiden työtä luonneh-
tivan yleisen lähtökohdan – perhekeskeisyyden – puitteisiin. Näiden 
välille ei näytä muodostuvan ristiriitaa, vaan työntekijät rajaavat per-
heen väkivaltaa kokeneisiin naisiin ja lapsiin todennäköisesti juuri käy-
tännön kokemusten perusteella.

”Väkivalta vallankäyttönä” -konstruktiossa työskentelytavoilla 
oli keskeinen merkitys. Tiettyjen työtapojen nimeäminen ja kuvailu 
toistui haastattelusta toiseen. Ne kiteytyivät seuraaviin ilmaisuihin: 
väkivallankäytöstä vastuuttaminen, turvallisuuden selvittäminen ja 
traumatisoitumisen käsittely. Työntekijät painottivat myös tarvetta 
rohkeasti tarttua asiakkaiden antamiin vihjeisiin väkivallan esiinty-
misestä ja selvitellä tarkemmin aihetta. Vastuuttaminen viittasi sekä 
väkivaltatyön lähtökohtaan että asiakastyössä esiintuotuun kantaan, 
jonka mukaan väkivallankäyttö on tekijän vastuulla ja pahoinpitely 
vakava rikos. Työntekijät kuvasivat tätä periaatetta usein suhteessa 
aiempaan perheterapian lähtökohtaan, jossa parisuhteen väkivaltaa 
käsiteltiin vuorovaikutusongelmana ja vastuutettiin myös väkivallan 
kohteeksi joutunut osapuoli tapahtuneesta. Vastuuttaminen toi muka-
naan työntekijän aseman muutoksen, sillä se edellytti neutraaliudesta 
luopumista. Turvallisuustilanteen kartoittaminen sekä naisten ja las-
ten turvallisuutta tukevien toimien pohtiminen oli toinen keskeinen 
työtapa tällaisessa väkivaltakonstruktiossa. Turvasuunnitelman te-
koon kuului toimintavaihtoehtojen pohtiminen mahdollisten uhkaa-
vien tilanteiden osalta ja turvallisuutta takaavien käytännön toimen-
piteiden kartoittaminen. Turvasuunnitelmien tarkoituksena oli paitsi 
konkreettisten väkivaltatilanteiden ehkäiseminen, myös laajakantoi-
sempi väkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten toimijuuden tukeminen. 
Myös traumatisoitumisen käsittely liittyy pääsääntöisesti naisten ja 
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lasten kanssa tehtävään työhön. Väkivallan kokemuksista irtautumi-
sen nähtiin vaativan traumaattisten tapahtumien ja niihin liittyvien 
tunteiden käsittelyä.

Työntekijät korostivat myös, että oli parasta järjestää tapaamiset 
erikseen väkivaltaa kokeneen naisen ja väkivaltaa käyttäneen miehen 
kanssa. Tällöin naisten olisi helpompi tuoda esiin väkivallan kokemuk-
siaan kuin paritapaamisessa. Yhteisiä tapaamisia pidettiin ongelmalli-
sina myös siksi, että naiset saattoivat joutua uusien väkivallantekojen 
kohteeksi kerrottuaan väkivallasta miehen läsnäollessa. Lisäksi työn-
tekijät toivat esiin, että erillinen työskentely mahdollisti keskittymisen 
niihin asioihin, jotka kunkin osapuolen (naisten, lasten, miesten) kan-
nalta olivat tärkeitä. Pari- ja perhetapaamiset nähtiin kuitenkin mah-
dollisiksi tietyissä tilanteissa.

Kaikki edellä esitetyt väkivallan kuvauksen tavat ja käytännöt 
ovat liitettävissä ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssiin. Esimer-
kiksi Sirkka Pertun ja Marie Rautavan toimittama käsikirja Naisiin 
kohdistuvasta pari- ja lähisuhdeväkivallasta (2002) tuo esiin kaikki 
edellä kuvatut tavoitteet ja toimintamallit kuvatessaan väkivaltatyön 
periaatteita. Lähempi työntekijöiden puheen ja työtapojen tarkastelu 
osoittaa kuitenkin, että myös professionaalisia diskursseja käytettiin 
rakentamaan kuvaa parisuhteessa ja perheessä esiintyvästä väkival-
lasta. Viittaan professionaalisilla diskursseilla erilaisiin terapeuttisiin, 
psykologisiin ja psykiatrisiin puhetapoihin, joita työntekijät käyttivät 
selittäessään kohtaamiaan ilmiöitä ja jäsentäessään työtapojaan.

Seuraavaksi analysoin tarkemmin työntekijöiden tapoja kuvata ja 
selittää väkivaltaa ilmiönä käyttäen aineistona tekemiäni haastatte-
luja. Sen jälkeen avaan näkymää työntekijöiden työskentelytapoja ja 
neutraaliudesta luopumista koskeviin pohdintoihin, edelleen haastat-
teluaineiston perusteella. Lopuksi siirryn käsittelemään väkivaltatyön 
käytäntöjen toteutumista perheneuvoloiden arkityössä. Tarkastelun 
kohteena on se, miten ”väkivalta vallankäyttönä” -konstruktio jäsen-
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tää työtapoja ja millaisia muotoja se saa. Tässä jaksossa tukeudun asia-
kastilanteissa ja viranomaispalavereissa tekemiini muistiinpanoihin ja 
nauhoituksiin.

Väkivallan selitysmallit – sukupuoli, trauman toisto vai 
impulssikontrollin menetys?

Vaikka väkivallan tunnusmerkeistä ja väkivaltatyön toimintatavoista 
vallitsi suhteellisen yhtenäinen käsitys työntekijöiden keskuudessa, 
tuotettiin kuvaa parisuhteessa ja perheessä esiintyvän väkivallan syis-
tä ja taustatekijöistä useilla toisistaan eroavilla tavoilla. Näissä selitys-
malleissa sukupuolelle ei annettu kovin keskeistä asemaa. Vain kaksi 
haastatelluista työntekijöistä puhui sukupuolistuneesta väkivallasta tai 
käsitteli sukupuolta yhteiskunnallisena tekijänä. Nämäkin työntekijät 
esittivät lisäksi muita selitysmalleja, joissa huomion kohteena olivat vä-
kivaltaa käyttävän miehen tai sen kohteeksi joutuneen naisen psyyke ja 
elämänhistoria. Tämä liittyy mitä ilmeisimmin perheammattilaisten 
työn terapeuttiseen luonteeseen ja kompetenssin painottumiseen per-
heen sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiin. Tällaisessa kontekstissa 
”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi rakentui vallitsevaksi tavaksi 
jäsentää väkivallan muotoja ja väkivaltatyön toimintatapoja, mutta yh-
distyi ja suurelta osin jopa korvautui professionaalisilla diskursseilla 
etsittäessä selityksiä väkivallalle.

Esimerkiksi seuraavan sitaatin työntekijä liitti sujuvasti toisiinsa 
asiakkaan elämänhistorian merkitystä painottavan näkemyksen sekä 
yhteiskunnalliset ja feministiset selitystavat. Hän yhdisti sukupuolen 
rakenteelliseen selitysmalliin puhuessaan miesten maailmasta ja roo-
limalleista, mutta toisaalta myös naisten hoivatehtävään, biologiaan 
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ja kulttuuriin. Lisäksi hän nosti esiin naisten lapsuuden kokemusten 
merkityksen ja näki niiden ennakoivan myöhempää suhtautumista vä-
kivaltaan. Tällöin hän ei maininnut sukupuolta, vaan rakensi kuvaa 
väkivaltaan sopeutumisesta professionaalisten diskurssien avulla. Ku-
ten sitaatin alku osoittaa, tällaisessa puheessa lapsuudelle annetaan 
keskeinen merkitys ja edellisen sukupolven ajatellaan olevan läsnä ny-
kypäivässä.

[m]ikä merkitys niillä omilla lapsuuden kokemuksilla on ollut. Että 
onko kokenut olevansa arvokas ja hyvän kohtelun arvoinen. Musta 
sillä on merkitystä. Sillä että millaista kohtelua sitten myöhemmässä 
elämässä odottaa. Ja sitä kautta tulee tavallaan myös se, että mikä on 
normaalia ja epänormaalia. Jos on kasvanut sillä tavalla, että halveksi-
taan ja pidetään huonompana, niin sehän on ikään kuin se normaalius. 
[…] Ja sitten tietysti tämä yhteiskunnallinen selitysmalli, että kenen 
tää maailma on. Miesten maailma. Ja nää rooliodotukset, että miehen 
sittenkin pitäisi olla se perheen pää ja vahvempi ja pitää se vaimonsa 
kurissa. Mutta siinäkin mä kyllä näen, että se on myöskin ihan niinkun 
lajiominainen… pelko miehillä siihen riippuvuuteen, joka tulee siitä 
varhaisesta hoitajasta elikä äidistä. Semmoinen naisviha, mikä kaikes-
sa… melkein kaikessa tulee. […] Että se tulee niinkun kulttuuriin sitä 
kautta myös. Kyllä sitten tietysti tää… väkivallan viihteellistyminen. 
Se on jotenkin niin ristiriitainen – toisaalta on näitä kampanjoita, jois-
sa vastustetaan väkivaltaa ja sitten kuitenkin viihdekulttuuri ruokkii 
ja erotisoi sitä. (H98/2)

Toinen sukupuolta väkivallan selityksenä käsitellyt työntekijä esitti 
melko pitkälle jäsennellyn kuvauksen miesten naisiin kohdistaman vä-
kivallan syistä. Myös hänen kuvauksessaan yhdistyi psyykkisen prob-
lematiikan pohtiminen rakenteelliseen näkemykseen sukupuolten vä-
lisestä epätasa-arvosta. Toisin kuin edellisen sitaatin työntekijä tämä 
työntekijä kiinnitti huomion väkivaltaa käyttävän miehen psyykkiseen 
problematiikkaan. Sukupuolten epätasa-arvosta hän puhui seksismi-
nä eli ajatustapana, jossa naiset nähdään alempiarvoisina ja oletetaan 
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miesten oikeudeksi vaatia palveluksia. Tällaisina palveluksina työnte-
kijä oli aiemmin nimennyt mm. kotitöiden tekemisen, lasten hoidon ja 
seksuaaliset palvelut.

No mä näen sen kyllä niin, että se on tämän pahoinpitelevän osapuo-
len ongelma. Yleensä tämän miehen ongelma, oma henkilökohtainen 
ongelma. Ja sillä voi olla monia eri taustojakin. Mutta yleensä on… 
mitä nyt on… tää nyt on tietoa noista luennoista ja koulutuspäiviltä… 
että näillä miehillä on… niinkun pulmana se, että he ei niinkun oikein 
uskalla kohdata semmoista omaa avuttomuutta ja omaa heikkoutta. 
Että kaikki sellaiset tunteet, jotka jotenkin… tai tilanteet, joissa herää 
semmoinen avuttomuus ja epävarmuus, osaamattomuus ja pärjäämät-
tömyys ja pelko, niin ne täytyy peittää ja yrittää olla niinkun vahva 
machomies. Ja että… yleensä sitten niin nämä miehet pistävät naisen 
kokemaan sen pelon ja vaaran ja uhan… ja kaikki nämä epävarmuudet 
ja muut, niinkun omasta puolestaan ja ne säilyy ikään kuin vahvoina. 
Sitten on myöskin näillä miehillä semmoinen… he niinkun rakentaa 
hyvin sellaisen riippuvaisen suhteen, jossa toisen oma on heti uhkana. 
Toisen harrastukset, omat ihmissuhteet, omat… työkin voi olla, ystä-
vät, sukulaiset… mitkä on toisen ihan ikiomaa, niin ne tulee heti uh-
kaksi. Että se voi merkitä sitä, että joku muu on tärkeämpää kuin tämä 
mies. Ja se niinkun nostattaa semmoiset niinkun hylätyksi tulemisen 
tai toiseksi jäämisen tunteet. […] Ja sitten kolmas selitysmalli on… tai 
sellainen mihin mä yhdistän tän, niin on kyllä sellainen tietynlainen 
seksismi. Vieläkin. Että se sellainen tasavertainen suhtautuminen nai-
seen, niin ei se ole niin itsestään selvää edes tänä päivänä. Että ikään 
kuin miehellä olisi oikeus… kohdella naista jotenkin semmoisena 
alempiarvoisena tai… odottaa että miestä varten on tällaisia palveluja 
naisen taholta. (H99, 2)

Puheenvuoron alku määrittelee väkivallan sitä käyttävän miehen on-
gelmaksi ”tässä ja nyt” -tilanteessa – ei parisuhteen ongelmaksi tai 
menneisyyden seuraukseksi. Puheen keskiosaa, jossa nostetaan esiin 
miehen riippuvaisuus ja hylätyksi tulemisen tunteet, olisi mahdollista 
tulkita kytköksenä siihen ”mieskin on uhri” -retoriikkaan, jota varhai-
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semmassa ”perheväkivalta”-diskurssissa aktiivisesti ylläpidettiin. Suh-
teutettuna puheen kokonaisuuteen tulee kuitenkin näkyväksi, ettei 
kyse ole tästä. Puheessa ei tuoteta tasaveroisen vastuun tai väkivallan 
häivyttämisen asetelmia, vaan esitetään tulkintaa väkivaltaa käyttä-
vän miehen psykologiasta ja tunne-elämästä. Pikemminkin kyse on 
”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin yhdistymisestä terapeutti-
seen diskurssiin. Väkivaltaa käyttävän miehen psyykkisen problema-
tiikan hahmottaminen nähdään tärkeäksi, koska sen hoitaminen (te-
rapeuttinen diskurssi) sisältää mahdollisuuden vähentää ja ehkäistä 
väkivallankäyttöä pitkällä tähtäimellä (”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssi).

”Väkivalta vallankäyttönä” -konstruktion piirissä terapeuttinen 
lähtökohta yhdistettiin kiinteästi välittömään puuttumiseen väki-
valtaan. Eräs haastattelemistani työntekijöistä painotti, ettei pelkällä 
terapeuttisella ”ymmärtämisellä” saavuteta väkivaltaa käyttäneiden 
miesten hoidossa mitään. Väkivallan katkaisu ja asian julkiseksi te-
keminen tuomalla se viranomaisten tietoon oli hänen mukaansa tär-
keintä. Mutta niille väkivallantekijöille, jotka olivat valmiita käymään 
läpi elämänhistoriaansa ja käsittelemään omia traumojaan, terapias-
ta saattoi olla hyötyä. Tällä työntekijällä oli myös useita kokemuksia 
työskentelystä väkivallantekijöiden kanssa, toisin kuin monilla muilla 
haastatelluilla työntekijöillä.

Mä pidän ensisijaisena näitä keinoja, joissa puututaan. Sitä puuttu-
mista… ja se väkivalta katkaistaan. Ja että pelkällä ymmärtämisellä ei 
mitään tehdä. Mutta että… kun mä puhun ymmärtämisestä, mä tar-
koitan sellaista syvää ymmärtämistä. Eli semmoista ymmärtämistä, 
jossa ihminen elää… sen traumansa… sitä kyllin paljon ja sitä kautta… 
myös aikuinen voi jotain saada. Mutta että se… musta tavallaan sitä 
mahdollisuutta voi tarjota vain joillekuille tai osalle. Vain osa heistä 
hyötyy siitä. (H101, 3)
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Erottelu ”välittömän puuttumisen” ja ”ymmärtämisen” välillä osoittaa, 
miten työntekijät voivat yhdistää toisiinsa ”naisiin kohdistuva väki-
valta” -diskurssin ja terapeuttiset diskurssit, joissa sukupuolella ei ole 
varsinaisesti merkitystä. Nämä kaksi erityyppistä diskurssia asettuvat 
eri kohtiin väkivaltatyötä kuvattaessa. Akuutti väkivaltaan puuttumi-
nen poliisin, turvakodin ja rikosilmoituksen tapaisin keinoin rakentuu 
”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin mukaisesti, kun taas myö-
häisempään vaiheeseen kuuluvaa terapiaa käsitellään professionaa-
listen diskurssien kautta. Terapeuttinen trauman kanssa työskentely 
tapahtuu tällöin sukupuolineutraalisti ”ihmisen” tai ”aikuisen” kanssa. 
Myös sen periaatteet ja menetelmät on muotoiltu sukupuolineutraa-
leissa terapeuttisissa diskursseissa.

Useimmat työntekijät tukeutuivat väkivallan selityksissään yksin-
omaan professionaalisiin diskursseihin. Näissä psykologisille ja psy-
kiatrisille diskursseille rakentuvissa selityksissä painopiste oli yksilö- ja 
vuorovaikutustasolla. Sukupuolta ei käsitelty tai se esiintyi psykoana-
lyyttisia näkemyksiä seuraillen identifioitumisena oman äidin/isän 
asemaan. Jotkut työntekijät selittivät väkivaltaa klassisin perhetera-
peuttisin ja psykiatrisin määrittelyin, kuten seuraavan sitaatin työnte-
kijä tulkitessaan väkivaltaa vuorovaikutusongelmana ja impulssikont-
rollin menetyksenä. Silti on huomionarvoista, että työntekijä kiinnitti 
huomion ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin mukaisesti väki-
vallankäyttäjään. Väkivalta kuvautui edelleen tekijän ongelmana.

Kyllä mä näen sen sellaisena nimenomaan vuorovaikutuksellisena… 
ongelmana eli tavallaan… se voi olla tämmöinen tapa reagoida silloin 
kun jotenkin ne omat tarpeet, oma tahto, omat toiveet eivät tule kuul-
luiksi, niin semmoinen… semmoinen lapsenomainen tapa reagoida. 
Menettää kontrolli kaiken kaikkiaan. Impulssikontrollin menetys noin 
muuten. Mutta että toki tietysti, onhan näitä psykopaatteja ja… sem-
moisesta vakavasta häiriintymisestä, häiriöstä kyse. Että yhtä selitys-
mallia ei varmaan oikeastaan voi tarjotakaan. (H100/6)
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Työntekijöiden kaikkein yleisin tapa selittää parisuhteessa esiintyvää 
väkivaltaa oli puhua sukupolvittain periytyvästä mallista. Väkivalta 
määrittyi traumaattisten kokemusten uudelleen elämiseksi ja tois-
tamiseksi, jolloin oma lapsuudenperheen malli rakentui uudestaan. 
Traumateorialla oli kaiken kaikkiaan vahva asema työntekijöiden vä-
kivaltakäsityksissä, mikä näkyi sekä selitettäessä väkivaltaa että jäsen-
nettäessä väkivaltatyön käytäntöjä. Traumateorian professionaalinen 
vakuuttavuus teki siitä hyvin terapia- ja perheasiantuntijuuskonteks-
tiin sopivan puhetavan.

Ja sitten mä ajattelen sillä tavalla… kyllä se varmaan on hyvin useissa 
tapauksissa, että nämä jotka joutuvat joko uhriksi tai käyttävät väki-
valtaa, niin se on varmaan useimmille heistä… on jollain tavalla tut-
tua sieltä omasta primääriperheestä. Että he ovat nähneet sitä omien 
vanhempiensa välisenä väkivaltana tai joutuneet itse väkivallan koh-
teeksi. […] mä luulen että se on myös semmoista jonkinlaista oman 
trauman käsittelyä. Tämä että sitä… että sitä väkivaltaa esiintyy sitten 
siinä omassa parisuhteessa. Näinhän me ihmiset usein toimitaan, että 
me koetetaan saada semmoisia niinkun korvaavia tai parantavia ko-
kemuksia ja… sitten meneekin metsään. Sitten tuleekin tämmöinen 
toistuva kuvio. Vaikka ei haluaisikaan. (H104/5)

Traumamallin siirtymisestä puhuminen rakentaa toistuvuuden asetel-
mia sekä väkivallan tekijöiden että uhrien elämään. Tarkemmassa kä-
sittelyssä nämä myös sukupuolitetaan: pojat toistavat isänsä toiminta-
tapoja, tytöt taas ottavat äidin roolin. Tällä tavoin esitetty traumamalli 
asettaa väkivaltaa käyttävän miehen ja väkivallan kohteeksi joutuneen 
naisen samaan asemaan. He ovat yhtälailla osallisina ja valitsevat itsel-
leen tietynlaisia puolisoita. Myös väkivaltaa kokeneet naiset kuvataan 
(alitajuisesti) itselleen tällaista miestä hakevina ja uhrin roolin ottajina. 
Väkivalta ei enää kuvaudukaan vallankäyttönä ja toisen tahdon vastai-
sina tekoina. Huomio kiinnittyy väkivaltaiseen parisuhteeseen, johon 
molemmat hakeutuvat omista taustoistaan käsin ja toistavat mennei-
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syydestä periytyviä malleja. Seuraavassa puheenvuorossa naisen ha-
keutuminen väkivallan uhrin asemaan on jopa painotetusti esillä, sillä 
se nostetaan esimerkiksi tästä molempia koskettavasta mallista.

Se on vielä sitten semmoinen näissä monissa tapauksissa, että se on 
niinkun sellainen sukupolvelta toiselle siirtyvä toimintamalli. […] Että 
on lapsena itse nähnyt tai joutunut sen kohteeksi. Ja siinä on tota… 
nykyisin ajatellaan, että se on nimenomaan tämmöinen traumamalli, 
mikä siirtyy. Että jos on itse traumatisoitunut siitä perheväkivallasta 
lapsena, niin sitten kun on omassa perheessään, niin jollakin tavalla 
se trauma vaikuttaa niin että siinä tulee tämmöinen toistamispakko… 
trauman toistamispakko elikä toimii samalla tavalla. Että se ei ole 
niinkun pelkästään sellainen mallivaikutus, vaan se on nimenomaan 
sieltä paljon syvemmältä… että jos sitä traumaa ei ole hoidettu, niin 
sitten siitä tulee tämä, että sitä toistaa niinkun alitajuisesti sitä samaa 
ilmiötä. Hankkii jollakin tavalla itselleen sellaisen puolison, joka toi-
mii just samalla tavalla kuin oma isä toimi ja ottaa itse vaikka sen äidin 
roolin ja kuvio on sitten ihan valmis. (H103/5)

On yllättävää, että vaikka ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin 
puitteissa on kritisoitu varsin runsaasti ajatuksia naisten väkivaltaa 
koskevasta vastuusta ja pohdittu naisten syyllistämistä, työntekijät ra-
kensivat useimmiten kuvaa väkivallan taustatekijöistä edellä kuvatun 
selitystavan kautta. He vastuuttivat naiset puhumalla siitä, että nämä 
”hankkivat” itselleen väkivaltaisen puolison ja ”ottivat” itselleen vä-
kivaltaan alistuvan roolin. Tulkintani mukaan tämä kytkeytyy trau-
mateorian keskeiseen asemaan ja sukupuolianalyysin rajoittuneeseen 
käyttöön suomalaisessa ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssissa. 
Traumateorian muotoilut omaksuttiin tämän diskurssin osaksi poh-
timatta niiden yhteensopivuutta sukupuolianalyysin kanssa ja teke-
mättä kriittistä arviota traumateorian käytön seurauksista. Myöskään 
haastattelemani työntekijät eivät pohtineet mahdollisia ristiriitoja 
vastuuttamislähtökohdan ja edellä kuvatussa puheessa rakennettu-
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jen tasapuolisuus-asetelmien välillä. Samat työntekijät, jotka puhuivat 
väkivaltaa käyttäneiden miesten vastuuttamisen tarpeesta, rakensivat 
seuraavassa hetkessä kuvaa väkivallasta molempien osapuolten toisto-
pakkona. He jopa kiinnittivät päähuomion väkivaltaa kokeneiden 
naisten toistopakkoon sivuuttaen miesten toimintatavat. Eräs selitys 
tälle voi olla, että pääasiassa naisten kanssa työskentelevät työntekijät 
pohtivat enemmän väkivaltaa kokeneiden naisten tilannetta ja etsivät 
selityksiä juuri näiden ongelmille.

Traumamalli ei kuitenkaan työntekijöiden mukaan selittänyt kaik-
kea, vaan siihen yhdistettiin muita selitystapoja. Traumateoreettisen 
näkemyksen lisäksi tukeuduttiin esimerkiksi ”perheväkivalta” -dis-
kurssin mukaiseen sosiaalisten ongelmien näkökulmaan, jonka avul-
la rakennettiin selitystä traumamalliin sopimattomista havainnoista. 
Tällöin nostettiin esiin taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden, al-
koholismin ja mielenterveysongelmien tapaisia tekijöitä, joiden nähtiin 
olevan väkivallantekojen taustalla osassa tapauksia.

Sukupuolen ja vallan teemat eivät siis olleet kovin keskeisessä ase-
massa työntekijöiden selittäessä parisuhteessa esiintyvää väkivaltaa. 
Ongelmaa jäsennettiin pääsääntöisesti erilaisten professionaalisten 
diskurssien avulla. Erityisen keskeiseksi nousi traumaterapeuttinen 
käsitys väkivallasta. Vaikka traumateoreettista näkemystä on raken-
nettu osaksi ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssia, sen käyttöön 
liittyy sukupuolistuneen analyysin näkökulmasta ongelmia. Trauma-
teoreettisen näkemyksen kautta väkivalta määrittyy yksilötason ongel-
maksi ja – kuten edellä nähtiin – selitystä haetaan usein lapsuuden 
kokemuksista. Tällainen trauman toistoa painottava puhe rakentaa 
helposti kuvaa väkivallasta yhtä lailla naisen kuin miehen toiminnasta 
aiheutuvana ongelmana ja joskus jopa keskittää huomion väkivaltaa 
kokeneiden naisten taustaan. Kuten luvussa 4 toin esiin, suomalai-
nen ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi on esittänyt feministisen 
väkivallan selitysmallin vain yhdeksi mahdolliseksi selitystavaksi mo-
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nien muiden joukossa. Näin se on osaltaan avannut tilaa perheneuvola-
työntekijöiden puheessa ilmenevälle heterogeenisuudelle ja kytköksille 
professionaalisiin diskursseihin.

”Perheväkivalta” laajana yleiskäsitteenä

Huolimatta siitä, että työntekijät jäsensivät väkivaltaa pitkälti ”naisiin 
kohdistuva väkivalta” -diskurssin mukaisesti, he käyttivät systemaat-
tisesti ”perheväkivalta”-termiä ja ottivat etäisyyttä ongelman määrit-
telyyn parisuhdeväkivaltana. Käydessäni esittelemässä tutkimustani 
ensimmäistä kertaa perheneuvolassa eräs työntekijä totesikin, että on 
vaikeata rajata tätä kysymykseksi parisuhteessa esiintyvästä väkival-
lasta, kun he ovat tottuneet ajattelemaan asiaa paljon laajempana ”per-
heväkivaltana”. Myöskään selvästi sukupuolistuneisuuteen viittaavat 
nimitykset, kuten ”miesten naisiin kohdistama väkivalta”, eivät olleet 
käytössä perheneuvoloissa, vaikka ”perheväkivallan” nähtiin yleisim-
min olevan tällaista.

Tekemissäni haastatteluissa jatkoin aihepiirin selvittelyä kysele-
mällä työntekijöiltä, mitä kaikkea he sisällyttivät ”perheväkivalta”-kä-
sitteeseen. Useimmat nimesivät ”perheväkivallan” laajaksi yleiskäsit-
teeksi, johon kuului parisuhteessa esiintyvä väkivalta eri muotoineen, 
lapsiin kohdistuva fyysinen väkivalta, vanhempien välisen väkivallan 
seuraamisen vaikutukset lasten kannalta sekä joskus lasten vanhem-
piinsa kohdistama väkivalta tai vanhuksiin kohdistuva väkivalta. Osa 
työntekijöistä tulkitsi myös lasten seksuaalisen hyväksikäytön kuulu-
van ”perheväkivaltaan”. Tästä konstruoinnista johtuen olin läsnä jon-
kin verran myös asiakastilanteissa ja viranomaispalavereissa, joissa 
käsiteltiin lasten seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjä. Osassa näistä oli 
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työntekijöiden mukaan tullut esiin miehen naiseen kohdistamaa väki-
valtaa, mutta työntekijät katsoivat tutkimukseni piiriin kuuluvan myös 
asiakastapauksia, joihin ei liittynyt (ainakaan nimettyä) parisuhteen 
väkivaltaa.

Tällainen laaja käsitys perheessä esiintyvästä väkivallasta toi esiin 
useita kytköksiä väkivallan muotojen välillä. Työntekijät liittivät lap-
siin kohdistuvan väkivallan läheisesti parisuhteessa esiintyvään vä-
kivaltaan. Väkivallan sivusta seuraamisesta aiheutuvan psyykkisen 
väkivallan lisäksi työntekijät toivat esiin, että isät tai joskus myös väki-
vallan kohteeksi joutuneet äidit käyttivät väkivaltaa lapsiaan kohtaan 
kurittaessaan näitä. Työntekijät puhuivat väkivallan leviämisestä siten, 
että väkivaltaa käyttäneen miehen toimintamalli saattoi siirtyä eteen-
päin traumatisoituneen äidin käyttäytymiseen ja lasten keskinäiseen 
vuorovaikutukseen. Työntekijät pitivät miehen naiseen kohdistuvaa 
väkivaltaa ilmiön alkupisteenä, mutta ottivat käsittelyyn myös tämän 
seurauksena ilmenevän väkivallan. He kiinnittivät lisäksi huomiota 
siihen, että joskus lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja parisuhdeväki-
vallan väliltä löytyi yhteyksiä.

Tutkimissani perheneuvoloissa miesten naisiin kohdistamasta vä-
kivallasta puhuminen ei siis tarkoittanut lasten väkivaltakokemusten 
tai naisten käyttämän väkivallan sivuuttamista. Vaikka työntekijät 
pitivät miesten naisiin kohdistamaa parisuhdeväkivaltaa keskeisenä 
ongelmana työssään, he mainitsivat myös muutamia tapauksia, joissa 
sekä mies että nainen parisuhteessa olivat olleet väkivaltaisia2. Suoma-
lainen ”perheväkivalta”-diskurssille rakentunut väkivallan käsittelyn 
traditio on alusta asti huomioinut väkivallan moninaisuuden, mutta 
sivuutti pitkään sen sukupuolistuneisuuden ja vallan aspektit. Tutki-
mieni perheneuvoloiden osalta näyttää siltä, että tällaisessa historial-
lisessa kontekstissa ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin käyttö 

2  Näihin tapaamisiin en kuitenkaan päässyt mukaan tai niissä käsiteltiin väkival-
lan sijaan muita asioita, kuten lasten akuuttia tilannetta.
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tuo mukanaan sukupuolen ja vallan analyysin säilyttäen samalla tuon 
väkivallan moninaisuutta huomioivan perinteen. Työntekijöiden pu-
heessa miesten naisiin kohdistama väkivalta näyttäytyi yleisimpänä 
ongelmana, mutta sen lisäksi huomioitiin muita väkivallan muotoja 
ja pyrittiin yhdistelemään niitä miesten väkivaltaa koskevaan tulkin-
taan.

Laajan ”perheväkivalta”-käsitteen ongelma on kuitenkin, ettei se 
ole kovin erottelukykyinen. Sen piiriin nimettyjen väkivallan muo-
tojen yhteisten piirteiden käsittely oli työntekijöille haastatteluissa 
vaikeata, osin myös ristiriitaista ja horjuvaa. Työntekijät eivät esimer-
kiksi osanneet kuvata tarkemmin lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
ja miesten parisuhteessa käyttämän väkivallan välisiä yhteyksiä, vaik-
ka he työssään näkivät näiden liittyvän toisiinsa. Lapsiin kohdistuva 
väkivalta puolestaan liitettiin välillä parisuhdeväkivaltaan, toisinaan 
taas sitä käsiteltiin tästä erillisenä ilmiönä. Vaikka työntekijät joiltain 
osin tunnistivat eroja ja yhtäläisyyksiä ”perheväkivallan” sisällä, näi-
tä ei eksplisiittisesti pohdittu tai nimetty. Työntekijöiden tapa käyttää 
”perheväkivalta”-termiä osoittaa myös, ettei erottelua parisuhteen ja 
sukupolvien välisen väkivallan välillä pidetty keskeisenä. ”Perheväki-
valta”-nimekettä käytettiin liukuvalla tavalla viittaamaan välillä pari-
suhteessa esiintyvään väkivaltaan, välillä lapsiin kohdistuvaan väkival-
taan, välillä taas näiden muodostamaan kokonaisuuteen. Useimmiten 
sitä käytettiin merkityksessä miesten naisiin kohdistama parisuhdevä-
kivalta, mutta ”perheväkivallan” eksaktin sisällön saattoi päätellä vain 
käyttöyhteydestä.

Tulkintani mukaan ”perheväkivalta”-käsitteen erittelemättömyys 
hämärtää kuvaa siitä, millaisen väkivallan kanssa työskennellään ja 
mihin työskentely fokusoidaan – miesten naisiin kohdistamaan väki-
valtaan vai lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan vai näihin molempiin. Se 
tekee myös näkymättömäksi niitä eroja, joita väkivallan esiintymisessä 
perheessä on. Kysymys siitä, onko väkivaltaa käyttävä mies uhka vain 
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(entiselle tai nykyiselle) kumppanilleen vai mahdollisesti myös lapsille, 
ei nouse olennaiseksi. Yksittäiset työntekijät epäilemättä esittävät vä-
lillä tällaisia kysymyksiä ja selvittävät niitä työnsä kuluessa, mutta kä-
sitteellisten erottelujen ja kuvausten tasolla näitä ei nostettu esiin. On 
mahdollista, että kysymyksenasettelun suuntaaminen nimenomaan 
lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, olisi tuonut esiin toisenlaista ku-
vaa. Kuitenkin myös Tarja Pösön (1995) tutkimus lasten pahoinpitelyn 
konstruoinnista lastensuojelun piirissä osoitti, että työntekijät harvoin 
erottelivat tällaista väkivaltaa omaksi kokonaisuudekseen, eivätkä si-
ten raportoineet lapsiin kohdistuvan väkivallan määrää kovin suurek-
si. ”Perheväkivalta”-käsitteen eriytymättömyyteen liittyvät ongelmat 
näkyvät siis yhtälailla lapsiin kuin naisiin kohdistuvan väkivallan kä-
sittelyssä.

”Perheväkivalta”-käsitteen itsestäänselvyys ja siihen liittyvä paino-
tus perhekontekstiin saattaa olla myös yhteydessä siihen, että työnte-
kijöiden väkivaltaselityksissä sukupuolistunut väkivalta ja yhteiskun-
nallinen näkökulma saivat niin vähän huomiota ”naisiin kohdistuva 
väkivalta” -diskurssiin liittyvistä sitoumuksista huolimatta. Tällainen 
fokusoiminen ohjaa hakemaan selityksiä perheeseen ja perheenjäseniin 
liittyvistä tekijöistä, joista rakennetaan kuvaa pitkälti professionaalis-
ten diskurssien avulla. Perhekontekstin problematisoimattomuus ja 
suomalaisen ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin vähäinen huo-
mio seksuaalisuutta tai parisuhdekäsityksiä koskeviin teemoihin on 
edesauttanut tällaisen yksilö- ja vuorovaikutustason tulkinnan säily-
mistä keskeisenä diskursiivisesta muutoksesta huolimatta.

Työntekijöiden määritelmät ”perheväkivallasta” laajana ilmiönä 
seurailivat siis pitkälti varhaisemmassa ”perheväkivalta”-diskurssissa 
esitettyjä muotoiluja. Muutos suhteessa ”perheväkivalta”-diskurssiin 
oli näkyvä puhuttaessa väkivallan osapuolten sukupuolijakaumasta, 
vastuun asettamisesta ja väkivallan saamista muodoista, mutta osa 
tuon diskurssin erittelemättömästä käsittelytavasta ja perhekokonai-
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suudelle annettu keskeinen asema oli säilynyt työntekijöiden puheta-
voissa.

Vaiettu väkivalta ja parityöskentelyn ongelmat

”Väkivalta vallankäyttönä” -konstruktiota rakentavien työntekijöiden 
puheessa väkivaltaa kuvattiin ilmiönä, joka ei varsinkaan koko laajuu-
dessaan tule tietoon ensimmäisellä käyntikerralla perheneuvolassa. 
Väkivalta nousi työntekijöiden mukaan usein esiin vähitellen käyn-
tikertojen myötä ja käsitys väkivallan osuudesta asiakkaiden proble-
matiikassa täydentyi ajan kuluessa. Samantapaista kuvaa väkivallasta 
vaiettuna ja osin peiteltynä ilmiönä on tuotu esiin muissa auttajatahoja 
koskevissa tutkimuksissa (Heiskanen & Piispa 2002, 20; Perttu 1999, 
19), samoin kuin väkivaltaa kokeneiden naisten ja väkivaltaa käyt-
täneiden miesten kertomuksiin perustuvissa tutkimuksissa (Husso 
2003; Nyqvist 2001). Jonkinasteista muutosta tässä suhteessa oli tut-
kimukseeni osallistuneiden työntekijöiden mukaan silti viime aikoina 
tapahtunut, sillä asiakkaiksi tulevat naiset olivat yhä useammin alka-
neet oma-aloitteisesti kertoa kokemastaan väkivallasta. ”Väkivalta val-
lankäyttönä” -konstruktiossa lähtökohtana oli kuitenkin työntekijän 
aktiivinen panos väkivallan esiinnostamisessa. Työntekijät rakensivat 
kuvaa väkivallasta, sen esiintymisestä, muodoista ja merkityksestä pa-
risuhteessa – sekä kuuntelemalla asiakkaiden kertomaa että kysymällä 
kysymyksiä. Heillä oli myös ennalta mietittynä toimintatavat näitä ti-
lanteita varten.

Erityisesti paritapaamisten nähtiin vaikeuttavan väkivallan ilmi-
tuloa ja lisäksi aiheuttavan riskejä naisten turvallisuuden kannalta. 
Tästä syystä työntekijät pitivät parhaana työtapana tavata erikseen 
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naista ja miestä. Haastattelemani työntekijät kertoivat havahtuneen-
sa huomaamaan, miten paritapaamisissa työntekijänä helposti meni 
mukaan miehen kertomukseen, jolloin naisen väkivallan kokemukset 
jäivät vähäiselle huomiolle. Eräs työntekijä totesi, että usein sellaisten-
kin paritapaamisten osalta, joissa tunnelma oli vaikuttanut leppoisalta 
ja avoimelta, oli myöhemmin naista yksinään tavattaessa tullut esiin 
monia uusia seikkoja väkivallasta. Naiset saattoivat jättää kertomatta 
väkivallasta pelätessään miehen reaktiota. Toisaalta jos nainen kertoi 
väkivallanteoista paritapaamisen aikana, tämä saattoi johtaa miehen 
uusiin väkivallantekoihin. Työntekijät totesivat, etteivät he halunneet 
ottaa tällaisia riskejä ja pitivät siksi erillistyöskentelyä parempana. 
Myös väkivaltaa kokeneiden naisten on useiden tutkimusten mukaan 
todettu olevan tyytymättömiä parityöskentelyyn ja sitä suosiviin perhe-
neuvoloihin (Husso 2003, 310; Nyqvist 2004, 106–109; Skjörten 1988; 
Jonassen & Eidheim 2001). Tutkimuksiin osallistuneiden naisten mie-
lestä paritapaamisissa oli sivuutettu väkivalta ja joskus myös syyllistet-
ty heitä väkivaltatilanteista.

Paritapaamisiin kohdistuvan kritiikin lisäksi monet työntekijät 
toivat esiin perheterapiassa yleisen systeemisen näkemyksen sopimat-
tomuutta väkivaltatyöhön. Sen mukaan perhettä pitää tarkastella sys-
teeminä, jossa perheenjäsenet vaikuttavat toinen toisiinsa ja pyrkivät 
yhdessä säilyttämään tiettyjä vuorovaikutuskuvioita. Systeemin yhden 
osan (esimerkiksi väkivallantekijän) hoitamisen ei nähdä ratkaisevan 
ongelmaa, sillä ongelman ylläpitämiseen osallistuvat kaikki systeemin 
osat. Väkivallan käsittelyn yhteydessä tällaista lähestymistapaa koh-
taan on esitetty runsaasti kritiikkiä, sillä siinä jätetään huomioimatta 
valtasuhteet ja vastuu väkivallanteoista (Nyqvist 2004, 107; Skjörten 
1994, 256–257). Viime vuosina on sekä kansainvälisen että suoma-
laisen perheterapian piirissä käyty väkivaltatyöskentelyyn liittyvää 
uudelleenarviointia. Moniin systeemisen lähestymistavan ongelmiin 
väkivaltatyön kannalta on kiinnitetty huomiota, ja väkivallantekijää 
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vastuuttavan, kantaaottavan lähestymistavan tärkeys parisuhdeväki-
vallan käsittelyssä on saanut kannatusta (esim. Antikainen 1999). Toi-
saalta perheterapeuttien piirissä ei olla kokonaan oltu valmiita luopu-
maan systeemisestä lähestymistavasta tai pari- ja perhetapaamisista 
väkivaltatyöskentelyssä (esim. Hintikka 1999).

Väkivallan ilmitulon vaiheittaisuus ja paritapaamisten ongelmalli-
suus nousi esiin esimerkiksi erään työntekijän pohtiessa toimintamal-
leja tilanteessa, jossa perheneuvolaan saapuisi pariskunta hakemaan 
apua väkivallan takia. Aluksi hän teki erottelun lievän, yksittäisen vä-
kivaltatilanteen ja pitkään jatkuneen, vakavan väkivallan välille. Hän 
arveli, että väkivallasta voisi keskustella yhdessä pariskunnan kanssa, 
jos molemmat olivat halukkaita puhumaan asiasta ja kyseessä olisi 
yksittäinen, suhteellisen lievä väkivallanteko. Tällaisia tilanteita hän 
myös muisti omasta työstään. Sen sijaan väkivaltaa, joka oli jatkunut 
jo pidempään ja muodosti keskeisen ongelman parisuhteessa, piti hä-
nen mukaansa käsitellä erikseen naisen ja miehen kanssa. Tarkemmin 
asiaa pohdittuaan hän kuitenkin muutti mieltään. Työntekijä alkoi 
miettiä, miten hän voi tietää, oliko kyseessä vain yksittäinen lyönti. 
Ehkä nainen ei miehen läsnäollessa uskaltanut kertoa tai ei yhdistänyt 
tapausta muihin samankaltaisiin tilanteisiin. Työntekijänä hänellä oli 
kokemusta siitä, että väkivaltatyössä tuli usein ajan kuluessa esiin lisää 
yksityiskohtia ja tilanteita. Jos hän rakentaisi kuvaa väkivallasta vain 
yksittäisen maininnan perusteella, hän saattaisi sivuuttaa monisyisen 
vallankäytön ja väkivaltatilanteiden historian.

Jos mä nyt ajattelen tätä oikein järjen kanssa, niin jos tämmöinen 
perheväkivaltatilanne tulisi ilmi, niin kyllä mä luulen, että siinä olisi 
järkevintä tuota… sopia tästä jatkosta, mutta tavata heitä esimerkiksi 
erillään. Ehkä se olis… se olis varmaan kaikkein järkevintä, koska se-
hän usein… usein kun asiat tulee sillä tavalla pikkuhiljaa esille, niin 
sehän on täysin mun omissa mielikuvissa, minkälaiseksi mä kuvittelen 
sen. Onko se… onko se vakavaa vai onko se tämmöistä hyvin harvoin 
ja kertaluontoisesti tapahtuvaa väkivaltaa… ja enhän mä tiedä sitä. 
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Niin voihan olla, että se toinen osapuoli ei uskalla sitä kertoa. Puhu-
taankin vaan siitä tapaninpäivänläimäyksestä, vaikka niitä olisi ollut-
kin jo aikaisemmin. Ja olisi edelleenkin. Tai on semmoista väkivallan 
uhkaa… jatkuvaa. Sekin on ihan yhtä kamalaa minusta kuin tuota… se 
että ihan oikeasti lyödään. Kyllä siinä varmaan järkevää olisi eriyttää 
ne käynnit ja… jos he jatkaa yhdessä, niin sitten tehdä sellainen sopi-
mus, että sinä aikana, kun he käy täällä, niin väkivaltaa ei saa esiintyä. 
(H104/7)

Tarkempi pohdinta osoitti, ettei erottelu lievän ja vakavan väkivallan 
välillä ollut niin yksiselitteinen kuin työntekijä oli ensin olettanut. Kos-
ka väkivalta oli vaiettu ja asiakkaidenkin konstruktioissa usein haja-
naiseksi jäävä ilmiö, oli tarpeellista selvittää tapahtumia ja arkielämän 
kulkua tarkemmin ennen tällaisten määrittelyjen tekoa. Jotta naisen 
turvallisuus olisi huomioitu ja tilanteeseen sopivista toimintatavoista 
voisi päättää, oli työntekijän mukaan varminta eriyttää työskentely ja 
edellyttää mieheltä sitoutumista väkivallan lopettamiseen3.

Tällaisessa konstruoinnissa eroille väkivallan ilmenemisessä oli ti-
laa, mutta niiden tarkentavaa selvittelyä pidettiin tärkeänä. Lähtökoh-
tana oli vakavan väkivallan mahdollisuus, ja naisten turvallisuus otet-
tiin ennakoidusti huomioon. Jos kuitenkin tarkemmassa selvittelyssä 
ilmeni, että kyse oli lievästä ja yksittäistilanteessa esiintyneestä väki-

3  Väkivallan katkaisuun liittyvän sopimuksen tekeminen on eräs toimintamalli 
”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin mukaisessa työssä väkivaltaa käyttänei-
den miesten kanssa (ks. Hautamäki 1997). Tekemällä kirjallisen sopimuksen vä-
kivallankäytön lopettamisesta, joka usein myös saatetaan ulkopuolisten tietoon, 
miehen ajatellaan sitoutuvan tähän tavoitteeseen. Samalla se on työntekijöiden 
tapa painottaa tavoitteen velvoittavuutta ja väkivallan lopettamisen tärkeyttä. 
Tutkimukseni aikana tämä toimintatapa esiintyi työntekijöiden puheessa kuvat-
taessa ideaalista työtapaa, mutta arkityössä en nähnyt sen mukaisesti toimitta-
van. Väkivaltaa käyttäneet miehet eivät useinkaan asioineet perheneuvoloissa, 
eikä tutkimusaineistooni kuulu kuin muutama asiakastilanne, joissa miehet oli-
vat läsnä. 
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vallasta, työntekijät olivat valmiita muuttamaan käytäntöjä ja näkivät 
paritapaamiset tällaisissa tilanteissa joskus jopa hyödyllisiksi.

Paritapaamisista luopuminen ja työskentelyn eriyttäminen kuvat-
tiin työntekijöiden puheessa poikkeuksetta parhaaksi toimintatavak-
si. Mutta joidenkin työntekijöiden oli vaikea sovittaa näitä ajatuksia 
omaan arkiseen työhönsä väkivaltakysymysten parissa. ”Naisiin koh-
distuva väkivalta” -diskurssin rakentama kuva akuutin väkivaltatilan-
teen jälkeen apua hakevasta pariskunnasta, jota aiemman työtavan 
mukaan olisi tavattu yhdessä, mutta nyt pitikin tavata erikseen, oli 
heille vieras. He totesivat omassa työssään kohtaavansa varsin vähän 
yhdessä tulevia pariskuntia, joilla olisi selkeästi väkivaltaongelma.

No eihän täällä ole… siis eihän mulle ole koskaan tullut sellaista pa-
riskuntaa, jossa se [väkivalta] olisi tommoinen… siis jatkuva ongelma. 
Että olisi tullut niinkun mies ja nainen… mä tarkoitan semmoista pa-
haa ongelmaa [hymähtää]… kyllähän se ongelma oli siinäkin parisuh-
teessa, mistä mä äsken puhuin, mutta tuota… sillä lailla, että molem-
mat olis tullut tänne… […] Että pariskuntana ei tosiaankaan ole tullut 
meille. Että ne on ehkä olleet sitten näitä naisia, jotka ovat tulleet tän-
ne. (H104/3)

Työntekijä ei löytänyt omasta työkentästään vakavan väkivallan takia 
apua hakevia pariskuntia, joille voisi ehdottaa erillistyöskentelyä. Hän 
muisti kyllä tilanteita, joissa väkivalta oli mainittu paritapaamisessa, 
mutta sitä ei ollut kuvattu kovin vakavana ilmiönä. Sen lisäksi hän 
muisti puhetta vakavasta väkivallasta perheneuvolakäyntien aikana, 
mutta tällöin naiset olivat yleensä tulleet yksin ja olleet usein jo ero-
vaiheessa. Hän ei kuitenkaan ollut ajatellut näitä tilanteita väkivalta-
työskentelynä, koska parityöskentelyn ja eriytettyjen tapaamisten läh-
tökohta oli rakentanut toisenlaista kuvaa väkivalta-asiakkuudesta.

Parityöskentelyn ja systeemisen ajattelun kritiikki on ollut hyvin 
tärkeätä perheneuvoloiden ja useiden muiden väkivaltaa kohtaavien 
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organisaatioiden väkivaltatyön kannalta, mutta se on toisaalta raken-
tanut varsin rajattua kuvaa väkivalta-asiakkuudesta. Puhuttaessa 
erillistyöskentelyn paremmuudesta suhteessa parityöskentelyyn on 
oletuksena naisen ja miehen välillä jatkuva parisuhde ja parisuhteen 
osapuolille sovitellut työskentelytavat. Tällainen muotoilu näyttää 
suuntaavan huomiota pois monista perheneuvoloiden työssä yleisem-
mistä tilanteista, kuten yksinään asioivista naisista tai eron jälkeisis-
tä asiakkuuksista. Tutkimukseni aikana tuli varsin selvästi esiin, että 
suurin osa perheneuvoloiden väkivaltatyöstä kohdistui väkivaltaa ko-
keneisiin naisiin ja heidän lapsiinsa. Väkivaltaa käyttäneet miehet eivät 
välttämättä käyneet perheneuvolassa kertaakaan. Väkivallan takia apua 
hakevat pariskunnat olivat varsin harvinaisia asiakkaita perheneuvo-
loissa. Perheneuvolatyöskentely ajoittui myös usein vaiheeseen, jossa 
nainen mietti avioeroa tai oli jo muuttanut erilleen väkivaltaa käyttä-
neestä miehestä. Väkivalta oli tällöinkin mukana keskusteluissa, sillä 
sen psyykkisiä seurauksia naisille, eron jälkeistä uhkailua ja ahdistelua 
sekä lasten asioista sopimiseen liittyviä ongelmia käsiteltiin runsaas-
ti. Vaikka näitä kysymyksiä on käsitelty ”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssissa, ne ovat saaneet suhteellisen vähän huomiota osakseen. 
Esimerkiksi erotilanteen tai eron jälkeisen ajan väkivaltatyöskentelylle 
ei ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssissa ole esitetty lainkaan niin 
yksityiskohtaisia toimintatapoja tai -periaatteita kuin jatkuvan pari-
suhteen osalta. Sellaiset perheneuvoloiden väkivaltatyössä keskeiset 
ongelmat kuin lasten tapaamisiin ja huoltajuuteen liittyvät järjestelyt 
ovat jääneet julkisessa väkivaltakeskustelussa marginaalisiksi kysy-
myksiksi. Näyttääkin siltä, että kaikilta osin yleiset väkivaltadiskurssit 
eivät ole kyenneet artikuloimaan ja esittämään toimintamalleja väki-
valtatyössä kohdattaviin ongelmatilanteisiin.

Joissain tilanteissa pari- tai perhetapaamisia voitiin kuitenkin 
työntekijöiden mielestä järjestää. Niitä ei suosittu tapaamisten alku-
vaiheessa ja niiden toteuttamiselle asetettiin kriteereitä. Yleisimmin 
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kriteeriksi esitettiin se, että mies oli ottanut vastuuta väkivaltaisuu-
destaan ja mahdollisesti käynyt läpi oman hoitojakson. Osa työnteki-
jöistä edellytti lisäksi mieheltä sitoumusta olla käyttämättä väkivaltaa 
jatkossa. Työntekijöiden mielestä pari- ja perhetapaamiset saattoivat 
olla mahdollisia myöhemmissä hoidon vaiheissa, kun nainen ja mies 
olivat omalla tahollaan (yksilölliset käynnit, ryhmäkäynnit) käsitelleet 
väkivaltaa riittävästi. Tämä vaiheittainen malli toimi lähinnä ideaali-
sen kuvauksen tasolla, sillä hyvin harva väkivalta-asiakkuus rakentui 
tällä tavoin.

Suhde paritapaamisiin ajankohtaistui kuitenkin käytännössä aika 
ajoin, sillä muut auttajatahot ohjasivat pariskuntia perheneuvolaan 
yhteiskeskusteluja varten. Esimerkiksi eräässä tapauksessa mielenter-
veystoimisto esitti paritapaamisia järjestettäväksi perheneuvolassa, 
kun väkivalta oli tullut puheeksi yksilöllisen hoitosuhteen aikana mie-
lenterveystoimistossa4. Perheneuvolat ovat selvästi vakiintuneet viran-
omaisverkostossa tahoksi, jonka työkenttään paritapaamiset kuuluvat. 
Niinpä muut viranomaiset turvautuvat perheneuvoloihin arvioides-
saan paritapaamisia tarvittavan. Työntekijöiden mukaan joskus myös 
väkivaltaa kokeneet naiset halusivat yhteistapaamisia miehen kanssa. 
Tällöin työntekijät selvittelivät ensin turvallisuustilannetta keskuste-
lemalla naisen kanssa. He kertoivat sanovansa naisille, etteivät suosi 
paritapaamisia väkivaltatilanteiden yhteydessä, mutta suostuvansa 
näiden pyyntöön, mikäli paritapaamisen järjestäminen ei näyttänyt 
selvittelyn perusteella aiheuttavan riskiä naisen turvallisuudelle. Pa-
ritapaamisia järjestettiin joskus myös eron jälkeisissä tilanteissa, kun 
niiden arvioitiin helpottavan lasten tapaamisista ja muista lasten asiois-
ta sopimista. Näissäkin tilanteissa työntekijät selvittivät väkivaltaa ko-
keneiden naisten mielipiteen yhteistapaamisista, eivätkä järjestäneet 
tällaisia, mikäli naiset eivät olleet halukkaita yhteiskeskusteluihin.

4  Tässä tapauksessa sekä miehellä että naisella oli yksilölliset hoitosuhteet mielen-
terveystoimistoon.
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Kantaa ottaminen ja professionaalisesta neutraaliudesta 
luopuminen

”Väkivalta vallankäyttönä” -konstruktiossa väkivalta ymmärrettiin il-
miöksi, jolla oli tekijä ja joka kohdistui toiseen henkilöön. Tekijyydestä 
seurasi myös vastuu tehdyistä väkivallanteoista ja väkivallankäytön 
katkaisemisesta. Vaikka tällainen lähtökohta saattaa vaikuttaa itses-
tään selvältä ja yksinkertaiselta, se on lopultakin varsin radikaali näke-
mys. Siihen sisältyy moraalinen kannanotto ja luopuminen perheneu-
voloiden työssä yleisestä neutraaliuden periaatteesta. Kyse ei myöskään 
yleensä ole vain kannanotosta suhteessa yksittäiseen väkivallantekoon, 
vaan työntekijät joutuivat pohtimaan myös näihin tekoihin liittyvää 
valtasuhteiden epäsymmetrisyyttä.

Haastattelemani työntekijät yhtyivät hyvin yksimielisesti ”naisiin 
kohdistuva väkivalta” -diskurssin muotoiluun, jossa korostetaan tar-
vetta selkeästi ilmaista väkivallan vastainen kanta. He kuvasivat neut-
raaliudesta luopumista tällaisen väkivaltakonstruktion hyvänä puole-
na. Se vastasi heidän omia työn pohjalta rakentuneita havaintojaan ja 
ajatuksiaan, joiden mukaan väkivaltaan piti puuttua aktiivisesti. Täl-
laisten näkemysten esittäminen ei kuitenkaan ollut sopinut aiempiin 
perheterapeuttisiin lähestymistapoihin ja käytäntöihin. Professionaa-
lisuuteen kuuluvasta neutraaliudesta luopuminen ja selkeä kannanotto 
väkivaltaa vastaan koettiinkin lähinnä helpottavaksi.

Musta tuntuu, että aikaisemmin yritettiin olla ikään kuin tämän enti-
sen perheterapiasuuntauksen mukaisesti neutraaleja ja musta tuntuu, 
että se just oli semmoinen kompastuskivi. Että sen takia ne meni sit-
ten vähän pieleen, kun tavattiin molempia siinä yhtä aikaa ja yritettiin 
olla niin neutraaleja. Mä tällä hetkellä ajattelen sillä tavalla, että siinä 
ei voi semmoisella tavalla olla neutraali… siinä voi tietenkin yrittää 
ottaa molemmat osapuolet huomioon, mutta sitä tekoa ei voi [nauhan 
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vaihto] … tavallaan sen teon tuomitseminen on hyvin tärkeä asia mun 
mielestä tällä hetkellä. (H103/7)

Musta tuntuu, että mä olen niinkun itseni kanssa kipuillut tässä ai-
kaisemmin… että on ollut semmoinen olo, että tää ei nyt oikein toimi. 
Tällä systeemillä. Että näitten koulutusten myötä kun on tullut… ol-
laan keskusteltu enemmän tästä asiasta ja sitten on myös ihan koulu-
tuksellisesti tullut tämmöistä tietoa siitä, että eihän se voikaan toimia 
[naurahtaa]. Niin se on ollut jotenkin hyvin helppoa ottaa vastaan, että 
niinpä. Että tää neutraalius ei kerta kaikkiaan sovi tähän tapaukseen. 
Niin kuin se ei sovi johonkin insestitutkimukseenkaan. […] Kyllä siinä 
täytyy kantaa ottaa. Että ei tämmöinen vetele. (H104/11)

Molemmat edellä siteeratut työntekijät pitivät ongelmallisena sitä, 
ettei neutraalin ja tasapuolisen työskentelyn kautta oltu pystytty 
puuttumaan väkivaltaan toimivalla tavalla. Miehet olivat jatkaneet 
väkivallankäyttöä perheneuvolatapaamisista huolimatta ja monissa 
tapauksissa tilanne oli ajan myötä vain pahentunut. Osa asiakkaista oli 
myös lopettanut käynnit perheneuvolassa ilman että väkivaltaongel-
maan olisi löydetty ratkaisua. Työntekijät olivat havainneet neutraalin 
työtavan heikkoudet jo aiemmin, mutta vasta uusien diskursiivisten 
muotoilujen ja niiden kautta rakentuneen tiedon myötä he löysivät ai-
neksia toisenlaiseen väkivaltatyöskentelyyn.

Neutraalista työntekijän positiosta luopuminen merkitsi liittolai-
suutta väkivaltaa kokeneiden naisten ja heidän lastensa kanssa. Työn-
tekijät toivat esiin, että tämä liittolaisuus oli välttämätöntä, jotta väki-
valtaan voitaisiin puuttua ja saada se katkaistua. Työntekijät korostivat, 
että oli tärkeätä uskoa väkivaltaa kokeneiden naisten kertomaa ja ottaa 
vakavasti heidän puheensa väkivallasta. Tukemalla väkivaltaa koke-
neiden naisten yrityksiä taata oma ja lasten turvallisuus työntekijät 
saattoivat parhaiten edistää väkivallan katkaisua. Tämän lisäksi neut-
raaliudesta luopuminen merkitsi myös miesten vastuuttamista heidän 
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käyttämästään väkivallasta. Neutraaliuden nähtiin mahdollistavan 
miesten väkivallankäytön jatkumisen, kun taas työntekijöiden aktii-
vinen puuttuminen asettaisi nämä miehet vastatusten yhteiskunnan 
väkivaltaa tuomitsevien normien ja lakien kanssa.

Neutraaliudesta luopuminen toi kuitenkin aiempaa työtapaa vah-
vemmin esiin työntekijöiden omat tunteet heidän seuratessaan läheltä 
naisiin kohdistuvaa uhkaa ja joskus vakavaakin väkivaltaa. Työntekijät 
kertoivat tällaisia kokemuksia jakaessaan itsekin tuntevansa kipua ja 
haavoittumista, mutta myös tulevansa kiukkuiseksi naisten ja lasten 
puolesta. He pitivät epäoikeudenmukaisena ja moraalisesti vääränä 
sitä, että joku saattoi tehdä toiselle niin pahoja tekoja. Kantaa ottami-
nen ja liittolaisuuden rakentaminen oli siten psyykkisesti raskas toi-
mintatapa työntekijöiden kannalta. Mutta samalla tietoinen luopumi-
nen neutraaliudesta ja tähän liittyvät diskursiiviset muotoilut tekivät 
työntekijöiden tunteista eksplisiittisiä ja asettivat ne pohdittaviksi. 
Työntekijät huomioivat tunteiden liittymisen väkivaltatyöhön ja jäsen-
sivät niitä käsitteellisesti, kuten puhumalla ”sijaistraumatisoitumises-
ta”. Työntekijöiden puheesta sai lisäksi kuvan, että he olivat neutraalin-
kin työtavan aikana olleet huolissaan, vihaisia ja joskus myös kokeneet 
avuttomuuden tunteita väkivallan kanssa työskennellessään. Koska 
kantaa ottaminen ei ollut kuulunut työtavan ja väkivaltakonstruktion 
piiriin, nämä tunteet olivat jääneet hyvin vähäiselle käsittelylle ja niitä 
oli tulkittu työntekijöiden henkilökohtaisina reagoimistapoina. Niin-
pä on vaikea arvioida, missä määrin kyse oli siitä, että työntekijöiden 
tunteista puhuminen oli muodostunut legitiimiksi ja ymmärrettäväksi 
”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin myötä, ja missä määrin taas 
tunnetyön lisääntymisestä.

Neutraalius on kuitenkin hyvin syvälle rakentunut professionaali-
seen ajatustapaan. Sen mukaisesti työskennellään useimpien muiden 
perheneuvolassa kohdattavien ilmiöiden kanssa. Tavoitteena on tällöin 
ottaa tasapuolisesti huomioon perheenjäsenten näkemykset. Tällai-
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sesta näkemyksestä irrottautuminen ja liittoutuminen joidenkin per-
heenjäsenten kanssa ei ollutkaan aina käytännössä niin yksinkertaista 
kuin miltä se työntekijöiden haastattelupuheen perusteella vaikutti. 
Perheneuvoloiden työ on periaatteessa suunnattu kaikille perheenjä-
senille. Liittoutuminen toimi varsin hyvin työskenneltäessä naisten 
ja lasten kanssa, mutta joutui koetukselle perheneuvolatyöntekijöiden 
tavatessa väkivaltaa käyttäneitä miehiä. Koska kyse oli ennen kaikkea 
kannanotosta väkivaltaa vastaan, eikä sinänsä väkivaltaa käyttäneitä 
miehiä vastaan, työntekijät pystyivät ylittämään tällaisissa tilanteissa 
syntyviä ristiriitoja rakentamalla väkivallankäytöstä ”yhteisen vihol-
lisen”. Tällöin myös väkivaltaa käyttäneet miehet saattoivat liittyä vä-
kivallan vastaiseen toimintalinjaan ottamalla vastuuta väkivallasta ja 
työskentelemällä sen lopettamiseksi. Tästä huolimatta miesten tapaa-
miset asettivat haasteita työntekijöiden kantaaottavalle ja liittoutumi-
selle perustuvalle toimintatavalle. Myös muut perheneuvoloiden kans-
sa yhteistyössä olevat viranomaistahot pitivät usein kiinni neutraalista 
asenteesta.

”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssille rakentuva väkivalta-
konstruktio avasi siis työntekijöille subjektipositioita, joissa he määrit-
tyivät ensinnäkin aktiivisiksi ja aloitteellisiksi väkivallan selvittelijöiksi, 
toiseksi kantaaottaviksi väkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten liitto-
laisiksi. Seuraavaksi siirryn analysoimaan, miten he näissä positioissa 
toimivat ja miten tällaiseen väkivaltakonstruktioon liittyvät käytän-
nöt rakentuivat perheneuvoloiden työssä. Pohdin jatkossa tarkemmin 
myös väkivallan kohteeksi joutuneille naisille ja väkivaltaa käyttäneille 
miehille avautuvia positioita näissä diskursiivisissa käytännöissä.
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Miesten vastuuttaminen väkivallanteoista

”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssissa vastuuttamisesta on pu-
huttu erityisesti käsiteltäessä väkivaltaa käyttävien miesten kohtaamis-
ta ja työskentelyä heidän kanssaan. Se on ollut tärkeä periaate organi-
soitaessa väkivaltaa käyttäneiden miesten erityispalveluita (Hytinkoski 
& Hautamäki 1998). Vastuuttaminen on toiminut myös yleisohjeena 
väkivaltaa käyttäneitä miehiä kohtaaville viranomaisille esimerkiksi 
sosiaali- ja terveydenhuollossa (Perttu & Söderholm 1999). Tutkimuk-
seeni osallistuneet perheneuvoloiden työntekijät korostivat väkivaltaa 
käyttäneiden miesten vastuuttamisen tärkeyttä, mutta arkisessa työs-
sä tällaisia tilanteita esiintyi harvoin. Kun perheneuvoloissa asioivat 
pääasiallisesti väkivaltaa kokeneet naiset ja lapset, ei tilaisuutta mies-
ten suoraan vastuuttamiseen useinkaan avautunut. Vastuuttaminen ei 
silti ollut mikään vähämerkityksellinen käytäntö, vaan jäsensi monin 
tavoin tutkimieni perheneuvoloiden väkivaltatyötä. Se näkyi pääosal-
taan työskentelyssä naisten ja lasten kanssa, mutta myös pohdittuina 
– silloin tällöin myös käytännössä toteutuvina – toimintamalleina 
miesten kanssa tehtävässä työssä.

Työntekijät totesivat, että tavattaessa väkivaltaa käyttäneitä miehiä 
perheneuvolassa oli tärkeätä käsitellä avoimesti väkivaltaa ja ottaa kan-
taa väkivallankäyttöä vastaan. He kertoivat miesten kanssa keskustel-
lessaan käyvänsä läpi sitä, millaisia tietoja väkivallankäytöstä naisia ja 
lapsia tavattaessa oli tullut esiin. He pyrkivät selvittelemään, tunnistiko 
mies tällaista puolta itsessään, ottiko hän vastuuta väkivallasta ja oli-
ko hän valmis työskentelemään päästäkseen irti siitä. Miehiä ohjattiin 
usein hakemaan apua väkivaltaisille miehille suunnatuista palveluista, 
kuten Lyömätön Linja, tai – tällaisten palveluiden puuttuessa – muus-
ta yksilöhoidosta esimerkiksi psykiatrisen hoidon piiristä. Perheneu-
voloiden työntekijöiden kokemusten mukaan miehet eivät kuitenkaan 
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kovin usein olleet halukkaita hakemaan apua väkivaltaongelmaan. 
Kaikki miehet eivät myöskään myöntäneet käyttäneensä väkivaltaa, 
vaikka tapauksesta olisi ollut lääkärintodistuksia ja muita kiistattomia 
todisteita. Kieltämisestä huolimatta työntekijät pitivät hyödyllisenä 
sitä, että väkivalta oli tapaamisessa nostettu esiin ja tehty julkiseksi 
asiaksi. Miehille viestitettiin, että työntekijät olivat kuulleet tapahtu-
neesta ja käsittelivät sitä vakavana asiana. Tätä kautta rakentui ainakin 
jonkinasteista kontrollia, joka saattoi estää tulevia väkivaltatilanteita. 
Näin eräs työntekijä kuvasi väkivaltaa käyttäneen miehen tapaamista 
tämän entiselle vaimolle:

Tt: Niin, me tavattiin häntä melkein kuukausi sitten… Käytiin läpi mitä 
lapset ovat puhuneet lyömisestä ja joiltain osin väkivaltahistoriaa siten 
kuin sä olet sitä kertonut. […] Hän kuitenkin kieltää että olisi lyönyt 
sua. Käytiin läpi näitä juttuja sun tietojen perusteella. Sen hän myönsi, 
että oli heittänyt sua shampoo-pullolla. Hän oli kyllä koko ajan puo-
lustuskannalla. Minä toin esiin tätä väkivaltapuolta, mutta hän ei tun-
nista sitä puolta itsessään. Ja tämä mikä onkin sulle tuttua niin… hän 
pitkälti selittää puheet siitä hänen väkivallastaan, että niissä on kyse 
sun mielenterveysongelmista. (A: Joo.) Teidän kokemusmaailmat on 
erilaisia: sinä kerrot niistä väkivaltatapahtumista, mutta hän ei tun-
nista niitä. (K1/12)

Vastuuttaminen toi esiin kantaaottavan ja naisten kanssa liittoutuvan 
toimintatavan ristiriidat kaikille perheenjäsenille avoimessa institu-
tionaalisessa kontekstissa. Kohdatessaan väkivaltaa käyttäneitä miehiä 
työntekijät joutuivat vastakkain kahden usein varsin toisistaan poikkea-
van kertomuksen kanssa. Naisten kertomukset väkivallankokemuksis-
ta asettuivat miesten kuvauksia vastaan. Miehet saattoivat kieltää tai 
vähätellä väkivaltatilanteita käyttäen tutkimuksissakin jäsennettyjä 
neutralisoimistapoja (Hearn 1998; Skjörten 1994). Työntekijöiden oli 
pohdittava, miten toimia näissä ristiriitaisissa olosuhteissa.
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Oman lisänsä tilanteisiin toivat perheneuvolatyöntekijöiden kanssa 
työskentelevät muut viranomaiset, jotka eivät aina toteuttaneet saman-
suuntaista väkivaltatyötä. Eräässä seuraamassani asiakastapauksessa 
työparina toiminut miespuolinen sosiaalityöntekijä piti vastuuttavaa 
työkäytäntöä toteuttavaa perheneuvolan naistyöntekijää liian ”ärhäk-
känä”. Sosiaalityöntekijä olisi itse ”painanut jarrua” miehen käyttämäs-
tä väkivallasta puhuttaessa. Hänen näkemyksensä mukaan asiakkaana 
ollut mies koki keskustelutilanteen uhkaavaksi ja joutui puolustautu-
maan, jolloin aiheen käsittelyssä ei päästy eteenpäin. Sosiaalityöntekijä 
tukeutui myös näkemykseen, jonka mukaan väkivaltaa voi pitää totena 
vasta tilanteessa, jossa molemmat osapuolet myöntävät sen tapahtu-
neeksi ja kertovat samoja asioita. Vaikka nainen oli perheneuvolassa 
kertonut useista melko vakavistakin väkivaltatapahtumista ja sosiaa-
litoimen omista asiakasdokumenteista löytyi mainintoja väkivallasta, 
tämä ei riittänyt vakuuttamaan sosiaalityöntekijää. Vahvistus olisi pi-
tänyt saada myös mieheltä. Kun mies kielsi väkivallan, ei sosiaalityön-
tekijän mukaan asiasta voinut päätellä paljoakaan. Tasapuolisuutta ja 
molempien hyväksyntää korostava näkemys muuttui käytännössä vä-
kivaltaa häivyttäväksi ja miehen näkemystä tukevaksi. Maria Eriksson 
(2003, 259–260) on havainnut samantapaisen ilmiön ruotsalaisten 
sosiaalityöntekijöiden puheessa, jossa miehen kertomaan uskominen 
(väkivaltaa ei ole ollut) näyttäytyi neutraalina ja puolueettomana toi-
mintatapana, kun taas naisen sanomaan tukeutuminen (väkivaltaa on 
ollut) tulkittiin kannanotoksi ja puolueellisuudeksi.

Perheneuvolan työntekijät kertoivat tehneensä useita yrityksiä jär-
jestää tapaamisia väkivaltaa käyttäneiden miesten kanssa, jopa teke-
mällä kompromisseja ajan ja tapaamisjärjestelyiden suhteen. Monesti 
miehet eivät kuitenkaan saapuneet tapaamisiin tai kävivät muutaman 
kerran, mutta välttelivät väkivallasta puhumista. Työntekijät kertoivat 
myös monien miesten hakeutuvan auttajatahojen luo ”saadakseen vai-
mon ja lapset takaisin”, mutta eivät nähneet itsellään olevan mitään 
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syytä hakea apua. Nämä miehet eivät mieltäneet väkivaltaa ja val-
lankäyttöä ongelmaksi. Kun he huomasivat, ettei vaimo palaa kotiin, 
heidän käyntinsä auttajatahojen luona loppuivat. Tällaisia huomioita 
avunhakemisesta on tehty myös väkivaltaa käyttäneiden miesten haas-
tatteluihin perustuvissa tutkimuksissa (Skjörten 1994; Nyqvist 2001). 
Tutkimissani perheneuvoloissa puhuttiin toisaalta myös miehistä, jot-
ka ottivat vastuuta käyttämästään väkivallasta ja käsittelivät asiaa joko 
perheneuvolassa tai muiden auttamisjärjestelmien piirissä. Vaikka täl-
laisia asiakassuhteita väkivaltaa käyttäneiden miesten osalta oli vähän, 
työntekijät toivat näitä kokemuksia esiin haastatteluissa ja esittivät ne 
esimerkkeinä onnistuneesta väkivaltatyöstä miesten kanssa.

Koska suuri osa perheneuvoloiden väkivaltatyöstä koski eroamassa 
olevia tai jo eronneita naisia, ei väkivaltaa käyttäneitä miehiä aina kut-
suttu perheneuvolaan. Muutenkin vähäiset aika- ja työntekijäresurssit 
haluttiin käyttää naisten ja lasten auttamiseen tilanteissa, joissa vä-
kivallan akuutin uhan katsottiin väistyneen. Ongelmaksi muodostui 
kuitenkin se, että osa miehistä jatkoi häirintää ja uhkailua parisuhteen 
päättymisen jälkeenkin. Myös yhteisten lasten asioista sopimiseen ja 
tapaamisiin liittyy runsaasti vallankäytön mahdollisuuksia. Vaikka 
miehiä ei kutsuttu perheneuvolaan, he olivat tällaisissa tapauksissa 
ikään kuin läsnä toimintansa sekä siihen liittyvän epävarmuuden ja 
pelon takia.

”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin mukainen väkivalta-
konstruktio avaa väkivaltaa käyttäneille miehille väkivallantekijän po-
sition, johon monet miehet eivät ole halukkaita asettumaan. He vält-
televät usein tilanteita, joissa joutuisivat vastatusten tämän position ja 
omien tekojensa kanssa. Samalla he kuitenkin myös sivuuttavat tuon 
diskurssin avaaman position, johon asettumalla he voisivat osoittaa 
olevansa vastuunsa tuntevia ja muutosta tavoittelevia miehiä.
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Vastuun käsittely naisten kanssa työskenneltäessä

Kun väkivaltaa kokeneita naisia tavattiin perheneuvolassa, heidän 
kanssaan käsiteltiin paljon syyllisyyden tunteita, varsinkin tapaamis-
ten alkuvaiheissa. Naiset pohtivat, olivatko he itse tehneet jotain vää-
rin tai olisiko yhteiselämä saanut toisen suunnan, jos he olisivat olleet 
toisenlaisia. Tällaisissa tilanteissa työntekijät esittivät usein kysymyk-
siä ja kommentteja, joiden myötä vastuun paikantaminen ja väkivallan 
oikeutuksen kyseenalaistaminen nousivat keskeisiksi teemoiksi.

Väkivallan ja lukkiutuvien valtasuhteiden problematiikkaan liit-
tyy olennaisesti se, että määrittelyvalta tapahtumien, niiden syiden 
ja seurausten suhteen rakentuu epäsymmetrisesti. Miehen käsitys ta-
pahtuneesta ja sen syistä alkaa usein määritellä myös naisen todelli-
suuskuvaa (Lundgren 1991; Kirkwood 1993; Lempert 1997). Hallinnan 
tekniikat ulottavat vallankäytön naisen ajatuksiin ja tekoihin, joihin 
alkaa sisältyä itsetarkkailun ja kurinalaistamisen piirteitä. Väkivalta ei 
näyttäydy sen kohteena oleville naisille moraalisesti vääränä toiminta-
tapana, vaan jollain tavalla oikeutettuna ja seurauksena naisen omista 
virheistä. Miesten käyttämät vastuun kieltämisen strategiat (Hearn 
1996; Skjörten 1994) siirtävät myös huomiota naisen käyttäytymiseen 
ja kuvaavat sen syyksi väkivallalle. Monet naiset yrittävätkin ”käyttäy-
tyä oikein” ja etsivät itsestään muutoksen kohtia vain huomatakseen, 
ettei mikään muutos riitä tällä tavoin toimivalle miehelle.

Parisuhteen kuluessa rakentuneet subjektipositiot ja väkivallan 
jonkinasteista hyväksyttävyyttä tukevat ajatustavat kulkevat muka-
na naisten elämässä vielä eron jälkeenkin. Monet väkivaltaa kokeneet 
naiset pohtivat tekemiään virheitä ja syyllisyyden tunteita. Esimerkiksi 
väkivaltaa käyttäneestä miehestään jo eronnut Kaisa palasi perheneu-
volakeskusteluissa toistuvasti kysymykseen siitä, oliko hän hankala ja 
vaikea ihminen. Vaikka hän välillä toi vahvasti esiin väkivallankäytön 
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epäoikeudenmukaisuutta ja miehen tekojen haavoittavuutta, hän siirtyi 
ajoittain etsimään syytä väkivaltaan omasta käyttäytymisestään. Hän 
pohti, olisiko hänen pitänyt olla sopeutuvaisempi ja mukailla miestä 
enemmän välttääkseen riitoja. Ehkä hän itse aiheutti ongelmia ja sai 
toisen suuttumaan.

Kaisa: Ajattelen että tässä vaan valitan toisesta, vaikka itsekin olen 
hankala. Olen vaikea ihminen… olen sellainen nipottaja.

Tt: Kerro tarkemmin siitä… missä mielessä nipottaja?

Kaisa: Kun en hyväksy, että mies ottaa viinaa ja kohtelee mua huonos-
ti, käy kiinni… Nipotan siitä, olen hankala ihminen.

Tt: Pitäiskö sun mielestä hyväksyä tuollaista? Onko se sun mielestä 
nipottamista?

Kaisa [epäröiden]: Joo…

Tt: En mä ainakaan hyväksyisi tollaista, eikä mun mielestä kukaan it-
setuntoinen nainen. Että toinen juo viinaa, kohtelee huonosti ja väki-
valtaisesti. [Kaisa on hiljaa] Olet aika epäuskoisen näköinen?

Kaisa: Olen kyllä ajatellut sitä sitten niin, että olkoon, olen sitten täl-
lainen hankala ihminen. (K8/42)

Työntekijä asetti Kaisan pohtimaan, mitä kaikkea pitää hyväksyä ja 
onko turhaa valittaa väkivallasta. Hän myös esitti oman käsityksen-
sä, ettei kenenkään naisen tarvitse hyväksyä Kaisan kuvaamaa kohte-
lua. Työntekijä kontrastoi melko vahvasti Kaisan esittämän kannan ja 
oman näkökulmansa toisiinsa kuvaten näkemystään itsetuntoisen nai-
sen hahmon avulla. Tätä voisi tulkita Kaisan esittämän näkemyksen 
mitätöimiseksi, jos keskustelun taustalla ei olisi useiden tapaamisten 
aikana rakentunut luottamuksellinen suhde ja Kaisan moneen ottee-
seen esittämät väkivallan oikeutusta kyseenalaistavat puheenvuorot. 
Toisaalta Kaisalla oli melko vahvoja sitoumuksia siihen väärintoimivan 
ja syyllisen naisen subjektipositioon, joka oli rakentunut parisuhteen 
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aikana. Tulkitsen työntekijän rakentamaa itsetuntoisen naisen hahmoa 
enemmänkin visiona, jonka hän asettaa Kaisan eteen pohdittavaksi 
– haluaisinko olla itsetuntoinen nainen, joka ei hyväksy huonoa koh-
telua ja jonka ”valittaminen” on oikeutettua. Myös Kaisan kommentti 
viittaa tähän suuntaan. Hän ei luopunut alkuperäisestä ajatuksestaan, 
että on hankala ihminen, mutta määritti oikeudekseen olla sellainen. 
Myöhemmin samassa keskustelussa hän esittikin useita kertoja, ettei 
ketään saa kohdella sillä tavoin kuin mies on häntä kohdellut.

Seuraavalla kerralla Kaisa pohti omaa vastuutaan parisuhteen ka-
riutumisesta, mutta etsi selityksiä myös miehen toimintatavoista. Hän 
muisteli entisen miehensä vanhempia ja näiden väkivaltaa oikeuttavia 
kannanottoja. Työntekijä ei tässä tilanteessa kieltänyt miehen lapsuu-
den merkitystä väkivallankäytön osalta, mutta muistutti hänen olevan 
vastuussa omista teoistaan. Samalla työntekijä nosti esiin rajanvetämi-
sen ja vastuun paikantamisen tärkeyden.

Tt: Jos Hannu menisi terapiaan, varmasti tulisi ymmärretyksi se kehi-
tys ja hänen lapsuutensa merkitys. Mutta vaikka mitä on tapahtunut 
lapsena, jokainen on vastuussa tekemisistään. Musta on ihan hyvä, 
että sulla on empatiaa ja pystyt asettumaan toisen osaan, mutta jos-
sain kulkee raja. (K10/53)

Kun syyllisyyden tunteita ja vastuuta oli käsitelty jo pitkään, niiden 
osalta alkoi rakentua vakiintuneita asetelmia. Tällöin itsensä syyllistä-
misen kustannuksella saatettiin jo vitsailla asiakasnaisten ja työnteki-
jöiden kesken. Syyllisyyden käsittelylle oli löytynyt tilaa, mutta se oli jo 
alkanut siirtyä vähemmän keskeisten aihepiirien joukkoon.

Mira: Tulee mieleen tässä… olisinko voinut toimia toisella tavalla… 
Tällaista spekulointia.

Tt: Moititko itseäsi?

Mira: Ihan tälleen rakentavasti. [nauravat] (K9/49)
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Väkivaltaa kokeneiden naisten kanssa keskusteltaessa vastuuttaminen 
näkyi työntekijöiden kannanottoina ja kysymyksenasetteluina, jois-
sa asetettiin selkeästi väkivaltaa käyttäneen miehen tehtäväksi ottaa 
vastuu väkivallanteoista ja muuttaa tähän liittyviä toimintatapoja. Sen 
lisäksi työntekijät pyrkivät keskusteluissa selkiinnyttämään sitä, mistä 
naiset pystyivät itse ottamaan vastuuta. Naisten oman vastuun käsit-
tely ja sen erottelu siitä, mihin he eivät voineet vaikuttaa, oli tärkeätä 
myös tulevaisuutta ja turvallisuutta koskevien ratkaisujen kannalta. 
Vaikka naiset eivät voineet, eikä heidän pitänyt ottaa vastuuta miesten 
teoista, he pystyivät omalla toiminnallaan parantamaan turvallisuut-
taan ja vähentämään väkivallan riskiä. Tätä kautta turvasuunnitelmien 
laatiminen ja omien pitkäntähtäimen ratkaisujen pohtiminen nousi-
vat keskeiseen asemaan. Vastuun paikantamiseen liittyvät keskustelut 
auttoivat kiinnittämään huomiota siihen alueeseen, jolla naisten toi-
mijuudelle oli tilaa.

Naisten toimijuuden tukeminen ja traumatisoitumisen käsittely

Turvallisuuden käsittely ja turvasuunnitelmien teko oli keskeinen osa 
tällaisen väkivaltakonstruktion mukaista väkivaltatyötä. Työntekijät 
ottivat esiin turvallisuustilanteen kartoittamiseen ja toimintamallien 
läpikäymiseen liittyviä kysymyksiä naisten kanssa keskustellessaan. 
Tähän sisältyi monia konkreettisia neuvoja turvakotiin hakeutumi-
sesta, rikosilmoituksen tekemisestä, lähestymiskiellon hakemisesta ja 
muista turvallisuutta lisäävistä toimenpiteistä, mutta myös mahdol-
listen uhkatilanteiden läpikäymistä ja toimintamallien pohtimista en-
nakkoon.
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Vaikka naiset eivät enää asuneet väkivaltaa käyttäneiden miesten 
kanssa yhdessä, osa heistä joutui uhkailujen ja seurailun kohteeksi. Esi-
merkiksi eroon liittyviä sopimuksia tehtäessä, oikeudenkäyntien yh-
teydessä ja lasten tapaamisia järjestettäessä perheneuvolassa käyneet 
naiset kohtasivat ajoittain väkivaltaa tai sen uhkaa entisten miestensä 
taholta. Jotkut miehet olivat hyökänneet yllättäen entisten kumppanei-
densa kimppuun ulkona tai tunkeutuneet naisten asuntoon. Tällaisis-
sa tilanteissa naisten kanssa käsiteltiin etukäteen tilanteita, joissa he 
joutuisivat kohtaamaan entisiä miehiään ja arvioitiin yhdessä väkival-
lan uhkaa. Samalla mietittiin keinoja, joilla tilanteet voisi tehdä turval-
lisemmiksi esimerkiksi muiden ihmisten läsnäolon kautta. Yllättävien 
tilanteiden osalta käsiteltiin myös toimintamalleja, joita naiset voisivat 
käyttää hyökkäystilanteessa. Ajatuksena oli, että kun työntekijän kans-
sa on yhdessä käyty läpi tietynlainen toimintamalli pakoon lähtemisi-
neen, avunhuutamiseen ja muine yksityiskohtineen, siihen olisi helppo 
tukeutua vaaratilanteessa. Näin aikaa ei kuluisi epäröintiin, eikä la-
maantumiselle ja toivottomuudelle avautuisi tilaa. Eräs tällaiseen uh-
katilanteeseen joutunut nainen kiittelikin viimeisellä käyntikerrallaan 
työntekijöitä juuri turvasuunnitelmien laatimisesta.

Katja: Mä olen ollut ihan tyytyväinen tähän. Mä olen täältä paljon 
saanut.

Tt: Mukava erota teistä nyt, kun teidän elämä on näin hyvällä mallil-
la.

Katja: Joo, mä uskoisin näin. [naurahtaa] Mä uskon sen joo… Ja kaikis-
ta tuntuvinta hyötyä oli silloin tästä näin… pakkauksesta.

Tt: Aijaa! (Katja: Niin.) Turvapussukka vai… [nauraa]

Katja: Joo, että kun miettii etukäteen, että mitä tekee. Että silloin siinä 
kesäisessä niin… että kun mä olin etukäteen miettinyt, että mitä pitää 
tehdä ja täällä oltiin pohdittu, että mitä pitää tehdä niin… mulla… ta-
vallaan ne tuli automaattisesti sitten. (A86/17)
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Monet keskustelut liittyivät naisten toimijuuden tukemiseen tilanteis-
sa, joissa he joutuivat puolustamaan oikeuksiaan ja asettuivat avoimes-
ti vastustamaan entisten miestensä näkemyksiä. Esimerkiksi lasten 
huoltajuus- ja tapaamisasioista neuvoteltaessa tai pahoinpitelysyyt-
teitä ja lähestymiskieltoasioita käsiteltäessä useat naiset kokivat ras-
kaaksi sen, että he joutuivat tapaamaan väkivaltaa käyttänyttä miestä 
sekä mahdollisesti jälleen kuuntelemaan hänen uhkailujaan ja syytök-
siään. Nämä tilanteet asettuivat sellaisten muistojen jatkoksi, joissa 
naiset olivat aiemmin vastustaneet miehen näkemyksiä ja joutuneet 
väkivaltaisen ”paikalleen asettamisen” kohteeksi. Neuvottelu- ja oikeu-
denkäyntitilanteet koettelivat naisten usein ainakin joiltain osin väki-
vallan kokemusten myötä murentunutta toimijuutta. Perheneuvolassa 
käsiteltiin etukäteen naisten pelkoja ja huolenaiheita sekä pohdittiin 
erilaisia toimintakeinoja, jotka voisivat auttaa heitä selviytymään par-
haalla mahdollisella tavalla näistä tilanteista.

Toimijuuden tukemisella viittaan siihen, että työntekijät pyrkivät 
edesauttamaan naisten siirtymistä voimattoman ”uhrin” positiosta 
välillä myös muihin positioihin. Ymmärrän toimijuuden liikkumisena 
eri positioiden välillä, mikä väkivaltaisessa parisuhteessa elävällä nai-
sella usein vaikeutuu väkivallan ja lukkiutuneiden valtasuhteiden seu-
rauksena. Perheneuvoloissa pidettiin tärkeänä pelon ja muiden ”uhrin” 
positioon liittyvien seikkojen käsittelyä, mutta etsittiin toisaalta myös 
vaihtoehtoisia positioita, joihin naiset voisivat asettua.

Työntekijät tukivat naisten toimijuutta ja oikeutta omiin päätöksiin 
miesten vastustuksesta huolimatta myös tilanteissa, joissa naiset elivät 
kontrolloimista, alistamista ja mitätöintiä sisältävissä parisuhteissa. 
Varsinkin vanhemmat naiset kertoivat olevansa huonoja lähtemään 
parisuhteesta. He yrittivät sinnitellä henkisen väkivallan ja kapean toi-
minnan tilan puitteissa, eivätkä olleet halukkaita eroamaan. Työnteki-
jät pitivät tärkeänä omien päätösten tekemistä ja toteuttamista, vaikka 
asia olisi aluksi pienikin. Pienten askelten kautta toimijuus voisi raken-
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tua vahvemmaksi ja naiset voisivat kyseenalaistaa miestensä oikeutta 
määrätä heidän tekemisiään. Tämä näkyi esimerkiksi perheneuvolas-
sa kokoontuvan väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmän keskustelussa, 
jossa eräällä kokoontumiskerralla pohdittiin naisten tapoja selviytyä 
tällaisessa elämäntilanteessa.

Tt: Täällä on semmoisia, jotka ovat jatkaneet siinä [pari]suhteessa ja 
hakeneet keinoja siinä suhteessa jotenkin… pitää puoliaan ja olla suos-
tumatta semmoiseen vallankäyttöön… Että millaisia keinoja… en tie-
dä haluaisitko sä Elsa jotain tässä sanoa… Sä olet tässä pitkään ollut 
mukana ja niitä keinoja hakenut että… mitä niitä on löytynyt ja millä 
sä nykyisin pärjäät? (A74/16)

Kun kaikki väkivaltaa kokeneet naiset eivät olleet valmiita eroamaan, 
työntekijöiden mielestä oli tärkeätä etsiä keinoja, joilla nämä voisivat 
laajentaa arkipäiväistä tilaansa edes jonkin verran. Ajatellen luvussa 
3.2 esittämääni valtasuhteiden lukkiutumisen mallia, tätä voi tulkita 
niin, että työntekijät pyrkivät tukemaan voimasuhteiden kääntymi-
seen johtavia tekoja ja estämään lukkiutumista. Naisten toimijuudella 
ja voimasuhteiden vähittäisellä muuttamisella on tällaisen ajattelun 
mukaan merkitystä. Naisten elämän ei tarvitse olla aivan samanlaista, 
vaikka he olisivat päätyneet jatkamaan parisuhdetta. Naisten kuvauk-
sissa tuli kuitenkin esiin, ettei tämä tie ollut helppo, eivätkä he uskal-
taneet aina toimia haluamallaan tavalla.

Väkivallan kokemusten ja niiden aiheuttamien psyykkisten seu-
rausten käsittelyä työntekijät lähestyivät traumateorian kautta. Trau-
mateoria antoi paitsi selityksen väkivallan pitkäaikaiselle vaikutuksel-
le ja naisten toimijuuden murtumiselle, myös keinoja työntekijöiden 
työhön. Trauman käsittelyyn oli käytössä joitain selkeitä menetelmiä, 
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kuten silmänliikkeisiin perustuva EMDR-menetelmä5. Tällaiseen 
ajatteluun oli helppo yhdistää osia muistakin professionaalisista me-
netelmistä, kuten mielikuvaharjoitteluun perustuvasta NLP:stä (neu-
rolinguistic programming). Traumateoriasta oli peräisin myös ajatus 
naisten tarinan rakentamisesta terapian aikana, jota painottivat eri-
tyisesti pitkään tällaisen konstruktion mukaista väkivaltatyötä tehneet 
työntekijät. He toivat esiin, että moni vakavaakin fyysistä väkivaltaa 
kokenut nainen ei ollut mieltänyt kokemaansa väkivallaksi. Vaikka 
naisia oli kuristettu tai heitetty päin seinää, tapahtumat olivat jääneet 
heille epämääräiseksi nimettömäksi kaaokseksi. Monesti muistot oli-
vat myös niin ahdistavia ja raskaita, että naiset yrittivät unohtaa ne 
jaksaakseen elää jokapäiväistä elämäänsä. Vielä vaikeampaa oli usein 
eritellä sitä kontrolloinnin, alistamisen ja halventamisen kuviota, josta 
käytettiin henkisen väkivallan nimitystä.

Että sitten kun antaa sanoja, että tapahtuuko teillä tämmöistä elikä 
että se on uhkailua tai että se on pelottelua tai… tai että se on seksuaa-
lista painostamista tai… tai tota… lapsia käytetään välineenä. Kun 
antaa heille sanoja, niin jotenkin nämä naisetkin pääsee paremmin 
sitten kiinni. Että aijaa, juu-u, että heillä alkaakin… nyt he alkaa taju-
takin että mitä tämä elämä on ollut. (H99/5)

Naisen tarinan rakentaminen oli sanojen löytämistä tapahtuneelle ja 
palasten kokoamista jollakin tavoin jäsentyneeksi kuvaksi siitä, mitä it-
selle oli tapahtunut ja missä oli ollut mukana. Työntekijät pitivät tärkeä-

5  EMDR (Eye Movement Decensitization and Reprocessing)-menetelmä sisältää 
nopeita silmänliikkeitä ja traumaattisten tapahtuminen visualisoimista (Ma-
recek 1999, 166). Työntekijän viittoessa tietyllä tavalla kädellään asiakkaan silmät 
seuraavat tätä liikettä. Menetelmän ajatellaan johtavan traumaattisten muistojen 
käsittelyyn ja asiakkaan emotionaaliseen paranemiseen. Marecek (mt., 180) kui-
tenkin kritisoi EMDR-menetelmää medikalisoivaksi ja vaikutuksiltaan kiistan-
alaiseksi. Hänen mukaansa sen hyöty on kyseenalaistettu useissa kontrolloiduissa 
olosuhteissa tehdyissä tutkimuksissa. 
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nä myös sitä, että naiset saivat tunnetason kontaktin tapahtuneeseen ja 
sitä kautta pystyttiin käsittelemään myös väkivaltaan liittyviä tunteita. 
Tarinan rakentaminen ymmärrettiin dialogiseksi tapahtumaksi, jossa 
terapeutin osuutena oli esittää kysymyksiä, kuunnella ja rakentaa luot-
tamuksellista ilmapiiriä (vrt. Metell & Lyckner 2001, 327). Tältä osin 
traumateoreettiset ajatukset ja feministinen diskurssi kulkevat varsin 
lähellä toisiaan. Myös feministisessä väkivaltatutkimuksessa on tuotu 
esiin, että parisuhdeväkivaltaan liittyy paljon vähättelyä, unohtamista 
ja nimeämisen vaikeuksia sekä yksilötasolla että kulttuurisena kysy-
myksenä (Kelly 1988; Kelly & Radford 1996; Husso 2003). Ongelman 
nimeäminen, sanojen löytäminen ja naisten toimijuuden rakentami-
nen ovat näitä suuntauksia yhteen liittäviä tavoitteita. Feministisessä 
diskurssissa painottuu kuitenkin vahvemmin yhteiskunnallisen tason 
analyysi ja toimintatavat.

Perheneuvoloissa käsiteltiin naisten kanssa usein myös väkivallan 
psyykkisiä seurauksia. Monet naiset kertoivat eron jälkeenkin vaivaa-
vasta pelosta ja ahdistuksesta sekä näkemistään painajaisista. Perhe-
neuvoloissa haluttiin antaa mahdollisuus näiden tunteiden käsittelyyn 
ja menneiden kokemusten läpikäymiseen. Samalla pohdittiin nykyhet-
keen liittyviä pelkoja ja niiden rajaamista niin, etteivät ne rajoittaisi 
suhteettomasti naisten elämää. Väkivallan uhkaa punnittiin ja etsittiin 
turvallisuutta lisääviä keinoja. Uhka nähtiin (joissain tilanteissa) reaa-
liseksi ja siihen liittyvät pelot ymmärrettäviksi, mutta samalla etsittiin 
keinoja pelon vähentämiseksi ja naisten toimijuuden tukemiseksi.

Tällaisessa diskursiivisessa kontekstissa ja luottamuksellisessa ilma-
piirissä väkivaltaa kokeneet naiset saattoivat asettua uhrin positioon 
joutumatta kiinnitetyksi siihen. Naiset pystyivät liikkumaan uhrin 
position ja aktiivisen toimijan position välillä. He rakensivat myös ku-
vaa menneestä positioiden vaihtelun varassa. Uhrin positioon asettu-
minen on monesti helpottavaa väkivaltaa kokeneille naisille, koska se 
auttaa heitä luopumaan syyllisyydestä ja tuo ymmärrystä niitä voimat-



198

tomuuden ja heikkouden tunteita kohtaan, joita väkivallan kohteeksi 
joutumisesta on seurannut (vrt. Kuusi 2002). Toisaalta uhrin positi-
oon asettuminen on varsin raskasta emotionaalisesti, eikä monikaan 
mielellään kävisi läpi väkivaltaan liittyviä muistoja. Uhrin positio ei 
myöskään kulttuurisesti ole kovin houkutteleva naisten kannalta heik-
kouteen ja haavoittavuuteen liitettyjen kielteisten merkitysten vuoksi 
(Nousiainen K. 1998; Ronkainen 2001b; Husso 2003, 209–212). Työn-
tekijöiden tavoitteena oli yhdessä, turvallisessa tilanteessa käydä läpi 
väkivallankokemuksia ja tunteita, jotta ne voisi rakentaa hyväksyttä-
väksi osaksi omaa elämänkertomusta. Tätä kautta tapahtumat voi-
taisiin sijoittaa menneisyyteen ja suuntautua vähitellen kohti tulevaa. 
Vaikka väkivallan muistot joiltain osin seuraisivat naisten mukana 
loppuelämän, niille olisi löydetty oma paikkansa, eivätkä ne enää ra-
joittaisi nykyhetken elämää.

Työskentely lasten kanssa

Molemmissa perheneuvoloissa korostettiin lasten huomioimisen tär-
keyttä. Työntekijät kertoivat traumateoriaan tutustuessaan havahtu-
neensa siihen, miten traumatisoivaa väkivallan sivusta seuraaminen 
oli lapsille. 1990-luvun kuluessa suomalaisessa väkivaltakeskustelussa 
nostettiinkin esiin aiempaa vahvemmin väkivallan vaikutusta lapsiin 
ja liitettiin tämä traumateoreettiseen näkemykseen (Oranen 2001b, 
15). Tutkimissani perheneuvoloissa työntekijät ottivat työskentelyn 
kohteeksi myös lasten traumatisoitumisen korostaen, että traumoja 
piti purkaa mahdollisimman pian väkivaltatapahtumien jälkeen. Las-
ten kanssa puhuttiin tilanteista, joissa he olivat nähneet äitiinsä koh-
distuvaa väkivaltaa. Työntekijät ottivat usein ensimmäisellä kerralla 
väkivaltatapahtumat esiin äidin läsnäollessa, jotta lapset näin saisivat 
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”luvan” puhua usein vaietuista ja salatuista tapahtumista (vrt. Metell 
& Lyckner 2001, 324). Myöhemmin työntekijät kävivät lasten kanssa 
läpi, mitä lapset olivat nähneet, mitä he olivat silloin tehneet ja mil-
laisia tunteita tilanne oli herättänyt heissä. Vastaavalla tavalla kuin 
väkivaltaa kokeneiden naisten kanssa työntekijät pitivät tärkeänä, että 
lapset voisivat turvallisessa ympäristössä rakentaa itselleen jäsenty-
nyttä kuvaa tapahtumista ja niiden herättämistä tunteista. Tällaisen 
väkivallan käsittelyn ajateltiin paitsi helpottavan lasten pelkoa ja ah-
distusta, myös vähentävän riskiä käyttää itse väkivaltaa ristiriitatilan-
teissa. Jotkut työntekijät pitivät hyvänä työskennellä sisarusten kanssa 
yhdessä, sillä lapset saattoivat tällöin täydentää toinen toisensa tarinaa 
ja saada tukea toisistaan.

Lasten kanssa tehtiin myös turvasuunnitelmia. Työntekijät pohti-
vat lasten kanssa yhdessä, mitä lapset voisivat tehdä uhkaavissa tilan-
teissa ja keihin he voisivat turvautua. Kuten naisten ja miesten, myös 
lasten kanssa puhuessaan työntekijät ottivat kantaa väkivallankäyttöä 
vastaan. Työntekijät totesivat, että heidän mielestään väkivallankäyttö 
oli väärä toimintapa ja piti etsiä muita keinoja osoittaa suuttumustaan. 
Tätä kautta he purkivat ajatusta väkivallan oikeutuksesta ja normaa-
liudesta, jota väkivallan sivusta seuraaminen oli saattanut tuottaa. Osa 
lapsista oli tullut asiakkaiksi perheneuvolaan siksi, että he joutuivat 
koulussa tai päiväkodissa usein ristiriitatilanteisiin muiden lasten tai 
opettajien kanssa. Tällöin jotkut heistä olivat käyttäytyneet aggressii-
visesti toisia kohtaan, uhkailleet tai pitäneet mukanaan aseita. Väki-
valtaan puuttuminen ja selkeä kannanotto nähtiin siis tärkeänä myös 
sen takia, etteivät lapset käyttäisi väkivaltaa ratkoessaan omia ristirii-
tatilanteitaan6.

Työskennellessään pienten lasten äitien kanssa työntekijät nostivat 
joskus esiin keinoja, joiden avulla äidit voisivat auttaa lapsia käsittele-
mään isän väkivaltaan liittyviä pelkojaan. Kun työntekijöiden resurssit 

6  Käsittelen tätä tarkemmin luvussa 8.
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olivat rajalliset, kaikille väkivaltaa seuraamaan joutuneille lapsille ei 
voitu järjestää omia perheneuvolakäyntejä. Tällöin työntekijät yrittivät 
huomioida lasten tilanteen pohtimalla äitien kanssa, voisivatko nämä 
auttaa lapsia käsittelemään pelkojaan. Eräs työntekijä neuvoi sekä äidil-
le että lapselle soveltuvaa lohduttavaa ja toivoa herättävää kirjallisuut-
ta. Myös pelkojen työstämiseen soveltuvia keinoja löytyi sekä äideille 
että lapsille. Peloista saattoi kirjoittaa, mutta niitä pystyi käsittelemään 
myös piirtämällä, paperin rutistamalla ja sen päällä pomppimalla. Näi-
den toiminnallisten ehdotusten myötä rakennettiin samalla äidistä 
lapsen tukijaa ja hänen psyykkisestä hyvinvoinnistaan huolehtijaa.

Lapsille avautui näissä diskursiivisissa rakenteissa siis ensisijaisesti 
traumatisoituneen väkivaltaa sivustaseuraavan uhrin positio, mutta 
joissain tilanteissa myös potentiaalisesti väkivaltaisen toimijan posi-
tio.

Seuraavaksi siirryn käsittelemään toista väkivaltakonstruktiota, 
jonka mukaisesti väkivaltaa käsiteltiin tutkimukseeni osallistunees-
sa perheterapiayksikössä. Täällä parisuhteessa esiintyvää väkivaltaa 
tulkittiin hyvin toisella tavalla ja myös väkivaltatyön toimintamuodot 
poikkesivat selvästi edellä kuvatusta. Yhtymäkohtiakin näiden kahden 
väkivaltakonstruktion väliltä löytyy, mutta monelta osin ne edustavat 
lähes vastakkaisia näkemyksiä väkivallan olemuksesta ja väkivaltatyön 
periaatteista.
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6.2 Väkivalta oireena jostakin muusta ja yleiset 
parityöskentelyn keinot

Tutkimukseen osallistuneessa yksityisessä perheterapiayksikössä pari-
suhteessa ja perheessä esiintyvä väkivalta nähtiin ilmaukseksi jostakin 
muusta, syvemmällä olevasta ongelmasta ja pahasta olosta. Väkivaltaa 
käsiteltiin sukupuolineutraalina kysymyksenä ja argumentoinnissa sa-
maistettiin usein molempien parisuhteen osapuolten kokemukset. Vä-
kivaltaa kuvattiin subjektiiviseksi kokemukseksi, jonka jokainen asia-
kas saattoi määritellä omalla tavallaan. Tällainen väkivaltakonstruktio 
rakentui ”perheväkivalta” -diskurssin ja professionaalisten diskurssien 
yhdistelmälle. Joitain ajatuksia poimittiin myös ”naisiin kohdistuva vä-
kivalta” -diskurssista.

Yksikön työskentely painottui paritapaamisiin, mutta asiakkaina 
kävi myös naisia ja miehiä yksinään. Työntekijät pitivät tärkeänä koko 
perheen huomioimista työskentelyssä ja olisivat mielellään järjestäneet 
perhetapaamisia, mutta työntekijäresurssien vähäisyyden vuoksi työ-
kenttä oli rajattu parisuhdeongelmiin ja väkivaltatyöskentely muodosti 
yhden yksikön keskeisistä työkohteista. Kun perheneuvoloiden asiakas-
suhteet olivat useiden kuukausien ja vuosien pituisia, perheterapiayksi-
kössä puolestaan pääosa asiakassuhteista oli lyhyitä. Ratkaisukeskeisen 
ja kriisiterapeuttisen työskentelyn periaatteiden mukaan tavoitteena 
oli antaa lyhytaikaista apua ja tarjota nopeasti mahdollisuus tilan-
teen selvittelyyn. Pitempiaikaiseen terapiaan ohjattiin pääsääntöises-
ti muihin hoitopaikkoihin, mutta joillekin asiakkaille tarjottiin myös 
mahdollisuus jatkaa käyntejä kyseisessä yksikössä. Väkivaltahistoriaa 
ei käyntien aikana systemaattisesti selvitelty, vaan huomiota haluttiin 
suunnata parisuhteessa ilmeneviin positiivisiin asioihin ja tulevaisuu-
teen.
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Käsittelen aluksi kysymystä siitä, millaiseksi ilmiöksi väkivalta 
ymmärrettiin tämän konstruktion piirissä, sekä suhtautumista työn-
tekijän asemaan ja neutraaliuteen. Tällöin tukeudun pääsiassa haas-
tattelumateriaaliin, mutta liitän näihin jonkin verran asiakastilanteita 
koskevaa aineistoa. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan lähemmin 
väkivaltatyön käytäntöjä käyttäen aineistona asiakastilanteiden nau-
hoituksia, työntekijöiden kuvauksia asiakastyöstä ja yksikön työhön 
liittyvää kirjallista materiaalia.

Väkivalta perheen ongelmana ja subjektiivisena kokemuksena

”Väkivalta oireena” -konstruktiossa väkivalta kuvattiin koko perheen 
ongelmaksi ja pahan olon purkautumiseksi. Erottelu väkivallantekijän 
ja sen kohteeksi joutuneen välillä tai vallankäytön näkökulma eivät 
muodostuneet merkityksellisiksi ilmiön selittämisen kannalta. Väki-
valta ymmärrettiin hyvin monimuotoiseksi ja häilyväksi ilmiöksi, jota 
työntekijän ei pitänyt nimetä tai määritellä. Väkivalta oli subjektiivi-
nen kokemus, joka sai muotonsa aina sen mukaan, miten kukin asiakas 
sen mielsi.

Että tietenkin perheväkivalta niinkun… mun mielessäni on semmoi-
nen määritelmä että tavallaan… että kun on perheessä tämmöinen… 
perhe voi huonosti tai on tämmöistä pahoinvointia, niin se saattaa 
purkautua jonkun perheenjäsenen väkivaltaisena käyttäytymisenä. 
Että oikeastaan niinkun siitä on kysymys. Että se on niinkun purkau-
tuminen… perheväkivalta. Semmoisen huonon olon. Joka sitten… jon-
ka takana sitten voi olla jotakin… minkä takia se huono olo on. Ja se voi 
sitten purkautua hyvin monella tavalla. Että mulla on hyvin laaja kirjo 
siitä perheväkivallasta sillä lailla omassa mielessäni… se voi olla mel-
kein ihan mitä vaan fyysisestä… raa’asta murhasta sinne ihan tämmöi-
seen tavallaan hoidon laiminlyöntiin ja mitätöimiseen ja irvailuun ja 
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kielelliseen tämmöiseen… nimittelyyn. Että kaikkea siltä väliltä. Millä 
tavalla se sitten purkautuu. Että miehet purkavat sitä eri tavalla kuin 
naiset. Mutta molemmat voivat purkaa sitä. Ja lapsetkin purkavat sitä. 
Lapsetkin voivat olla väkivaltaisia. Ja ottaa niinkun tavallaan sitä… 
valtaa käsiinsä. Mutta että ainahan se on semmoinen… että sen mä 
nyt haluan sanoa siitä omasta käsityksestäni vielä että… se on mulla 
sillä lailla kristallinkirkkaana perheväkivallan kohdalla että se niin-
kun on sellainen subjektiivinen tunne. Että sitä ei voi niinkun toinen 
sanoa… mä en voi niinkun sanoa asiakkaalle, että sulla niinkun on 
perheväkivalta tai ei ole perheväkivalta. Että se on niinkun semmoi-
nen subjektiivinen kokemus. Että joskus kokee… sitä väkivaltaa niin 
että ei sitä voi ehkä ulkopuolinen täysin ymmärtääkään. (H107/4)

Näin esitettynä väkivalta on siis ilmentymä jostain muusta perusta-
vammasta ongelmasta perheessä, eikä itsenäinen ongelma. Se on ikään 
kuin pintatasolla näkyvä oire jostakin yleisestä pahasta olosta, johon 
huomio kiinnittyy enemmän kuin väkivaltaan. Tällainen näkemys 
johtaa etsimään selityksiä väkivallalle monista yleisistä perhe-elämään 
liittyvistä ongelmista ja suuntaa myös ratkaisujen hakemista. Työnte-
kijät liittivät väkivallan ilmenemisen esimerkiksi mustasukkaisuuteen, 
erotilanteisiin ja uusperheiden ongelmiin. Tämä painotus näkyi myös 
perheterapiayksikön järjestämissä avoimissa teemailloissa, joissa käsi-
teltiin synnytyksen jälkeistä masennusta, vuorovaikutustaitoja pari-
suhteessa, surua ja luopumista, riippuvuuksia ja muita samantapaisia 
aiheita. Myös väkivalta oli aiheena joissain teemailloissa, mutta pää-
asiassa käsiteltiin muita perheongelmia.

Väkivallan nimeäminen subjektiiviseksi tunteeksi sisälsi ajatuksen, 
ettei työntekijä voi määritellä tunnusmerkkejä tai selkeitä muotoja vä-
kivallalle, vaan se perustuu aina asiakkaan määrittelylle. Tällainen läh-
tökohta samaistaa hyvin erilaisia tekoja. Kun väkivalta ymmärretään 
subjektiiviseksi kokemukseksi, väkivaltaa voi olla yhtä lailla miehen 
käyttämä fyysinen väkivalta naista kohtaan kuin tämän miehen koke-
mus siitä, että nainen provosoi häntä nalkuttamalla tai kieltäytymällä 
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seksistä. Erityisesti henkisen väkivallan nimekkeen alle voidaan sisäl-
lyttää hyvin laaja toimintojen kirjo. Myös väkivallan vastaisen kan-
nanoton merkitys heikkenee, kun väkivallan sisältö voidaan määritellä 
hyvin laajasti tilanteen ja asiakkaan käsityksen mukaan. Nimettäessä 
väkivalta kokemukseksi, jota ulkopuolinen ei aina voi ymmärtääkään, 
siitä muodostuu yksittäisen ihmisen sisäisen maailman ilmiö – ei so-
siaalisten suhteiden ja vielä vähemmän yhteiskunnallisten valtasuhtei-
den alueelle asettuva teko tai tekojen sarja.

Työntekijöiden työssä tällainen subjektiiviseen käsitykseen tukeu-
tuva väkivaltakonstruktio myös muuntui helposti toisiksi ongelma-
konstruktioiksi. Väkivallan vakiintumaton, joka suuntaan leviävä mää-
rittely avasi tietä nopeasti vaihtuville ongelmankonstruoinnin tavoille. 
Asiakkaiden ongelma, joka heidän ottaessaan yhteyttä oli nimetty vä-
kivallaksi, saattoi tapaamisen jälkeen määrittyä työntekijän puheessa 
esimerkiksi kommunikaatiovaikeuksiksi, erokriisiksi tai pienten lasten 
vanhempien väsymykseksi. On selvää, että yhteydenottovaiheessa käy-
ty keskustelu on suhteellisen lyhyt ja tapaamisten aikana voi tulla esiin 
uusia asioita, jotka muuttavat käsitystä ongelmasta. Tällaiseen ilmiöön 
viittasivat myös tutkimieni perheneuvoloiden työntekijät. Mutta kun 
perheneuvoloihin usein tultiin muiden kuin väkivaltaongelman takia 
ja työskentelyn kuluessa alettiin puhua väkivaltatapahtumista, per-
heterapiayksikössä kävi päinvastoin. Alkuvaiheen tiedot väkivallasta 
saattoivat ongelmaa määriteltäessä hävitä ja korvautua muilla perhe-
ongelmilla. Ottaen huomioon väkivallan vaietun ja salatun luonteen 
tulkintani on, että sen esiin nostaminen yhteydenottotilanteessa viit-
taa asiakkaiden sille antamaan painoarvoon ja kyse on siitä, että konst-
ruoinnin tavat siirtävät huomiota pois väkivallasta.

”Väkivalta oireena” -konstruktio oli lähtökohdiltaan sukupuolineut-
raali. Työssä tehtyjä havaintoja siitä, että (fyysistä) väkivaltaa käyttivät 
useammin miehet kuin naiset, tuotiin muutaman kerran esiin sivu-
mennen. Ne selitettiin kuitenkin edellä kuvattuun tapaan erilaisiksi 
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tavoiksi purkaa perustaltaan samaksi määrittyvää pahaa oloa, jolloin 
miesten fyysistä väkivaltaa vastaan asettui naisten käyttämä henkinen 
väkivalta. Tällä työntekijät viittasivat naisten jatkuvaan tyytymättö-
myyteen ja sanoilla loukkaamiseen. Työntekijöiden mukaan naiset oli-
vat verbaalisesti lahjakkaampia ja miehet ilmaisivat itseään enemmän 
toiminnan kautta. Sukupuolineutraali väkivaltakäsitys sai siten seu-
rakseen hyvin stereotyyppisellä tavalla sukupuolittavan selitysmallin, 
kun arkisen työn sukupuolineutraaliin konstruktioon sopimattomia 
havaintoja pyrittiin jäsentämään. Naisten verbaalisen lahjakkuuden ja 
nalkuttamalla toteutuvan henkisen väkivallan käytön on todettu lei-
manneen väkivallan selitysmalleja jo useita vuosisatoja sitten (Korho-
nen 2000). Näyttääkin siltä, että kun väkivaltakonstruktio ei eksplisiit-
tisesti käsittele sukupuolta, työntekijät ovat taipuvaisia turvautumaan 
tällaisiin tuttuihin ja laajalle levinneisiin sukupuolistaviin diskurssei-
hin jäsentäessään havaintojaan.

”Väkivalta oireena” -konstruktio rakentui ”perheväkivalta”-diskurs-
sin varaan liittäen siihen joitain viimeaikaisia professionaalisia dis-
kursseja. Toimintatapoja muotoiltaessa tukeuduttiin erityisesti kriisi-
työn lähtökohtiin ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Ratkaisukeskeiseen 
ajatteluun liittyi suuntautuminen myönteisiin tekijöihin parisuhtees-
sa, voimavaroihin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Kriisityösken-
telystä puolestaan oli omaksuttu näkemys kriisin eri vaiheista sekä 
tapahtumien ja tunteiden välittömän purkamisen tarve. Molemmat 
lähtökohdat rakensivat kuvaa työskentelystä nopeana puuttumisena 
akuutteihin tilanteisiin ja lyhytkestoisena apuna. Väkivaltahistorian 
selvittämistä ei pidetty hyödyllisenä, eikä väkivallan tai vallankäytön 
muotojen erottelu kuulunut käytäntöihin. Työntekijät rakensivat ku-
vaa väkivaltatyöskentelystään ”varhaisen puuttumisen” ja ”matalan 
kynnyksen” termein, mutta yksikköön tulevien asiakkaiden puheessa 
viitattiin välillä varsin vakavaan ja toistuvaan väkivaltaan. Koska vä-
kivallan esiintymisen ja muotojen selvittelyä ei pidetty tärkeänä, nämä 



206

maininnat jäivät viitteiksi ja keskustelunavauksiksi, joihin työntekijät 
eivät tarttuneet ja joiltain osin pyrkivätkin siirtämään niitä sivuun 
muiden puheenaiheiden tieltä.

Väkivalta fragmentoitui yksittäisiksi tapahtumiksi ja tunteiksi, joi-
ta käsiteltiin osana jotakin muuta kokonaisuutta. Esimerkiksi nimitys 
”kriisi” viittaa laajaan ja sukupuolineutraaliin määrittelyyn tilasta, jo-
hon yksilö voi joutua paitsi sukupuolistuneen väkivallan, myös avio-
eron, onnettomuuden, kuoleman tai muun järkyttävän tapahtuman 
seurauksena. Tällöin väkivallan kohteeksi joutumisen erityisyys tai 
lukkiutuvien valtasuhteiden problematiikka eivät ole keskeisiä. Yksi-
kön järjestämissä ryhmämuotoisissa kriisi-istunnoissa jaettiin tietoa 
kriisin vaiheista ja siitä selviämisestä sekä annettiin osallistujille mah-
dollisuus jakaa kokemuksia keskenään. Näissä istunnoissa oli mukana 
hyvin monenlaisia ”kriisejä” kokeneita asiakkaita. Samassa istunnossa 
oli esimerkiksi miehensä kontrolloinnin, vahtimisen ja uskottomuus-
syytteiden kohteeksi joutunut nainen sekä mies, jonka vaimo oli jättä-
nyt löydettyään uuden kumppanin. Työntekijät kertoivat naisen olleen 
hiljainen ja vaivautunut tilanteesta, joten he päättivät antaa miehen 
puhua pitkään omista ajatuksistaan. Väkivaltaa kokeneiden naisten 
kanssa samassa istunnossa oli myös läheisten äkillisten sairastumisten 
tai kuolemantapausten takia ryhmään tulleita. Tästä laajasta kirjosta 
johtuen työntekijät totesivatkin, että oli haasteellista vetää yhteen is-
tuntojen lopussa yhteisiä linjauksia ja kaikkien tilanteeseen soveltuvia 
”viisauksia”.

Toisaalta tällainen lyhytaikaiseen työskentelyyn ja kriisitilanteiden 
selvittelyyn profiloitunut terapiayksikkö oli tavoittanut hyvin monen-
laisia asiakkaita, joista osa ei ollut hakeutunut minkään kunnallisen 
auttamisjärjestelmän tai turvakotiverkoston piiriin. Osa varsinkin 
hyvätuloisista ja koulutetuista asiakkaista oli työntekijöiden mukaan 
tietoisesti välttänyt virallisen auttamisjärjestelmän piiriin hakeutu-
mista. Tällaiset väkivaltatyön muodot voivat siis helpottaa avunhake-
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mista, joka Suomessa on varsin vähäistä. Ongelmallista on kuitenkin, 
että asiakkaiden hakiessa apua väkivaltaongelman takia tapaamisissa 
aletaankin puhua muista perheongelmista tai yleisluontoisesta kriisis-
tä. Vaikka väkivalta oli yksikköön hakeutumisen syy, se ei useinkaan 
muodostunut keskustelujen keskeiseksi aihepiiriksi.

Kun väkivallan määritelmä jätettiin avoimeksi ja asiakkaiden teh-
täväksi, avautui periaatteessa mahdollisuuksia hyvin monenlaisten 
väkivallan kokemusten käsittelylle. Mutta käytännössä väkivallan kä-
sittelyä rajasi se, että työntekijät pitivät muita parisuhteen ongelmia 
keskeisempänä kuin väkivaltaa ja sivuuttivat valtasuhteiden merkityk-
sen. Varsinkin paritapaamisissa työntekijöiden haluttomuus määritellä 
ja nostaa esiin väkivaltaa avasi kentän myös valtasuhteiden sävyttämil-
le määrittelykamppailuille. Näissä ei välttämättä ollut kyse avoimesta 
kiistelystä, vaikka sitäkin tapaamisissa esiintyi, vaan yleensä mahdol-
lisuudesta saavuttaa huomiota ja oikeutusta esittämälleen puheenai-
heelle tai näkökulmalle.

Ongelmana ”möykky”

Kun väkivalta ymmärrettiin ilmentymäksi jostakin yleisestä pahoin-
voinnista parisuhteessa tai perheessä, asiakastilanteissa puhuttiin 
välillä väkivallan ja vallankäytön sijasta parisuhteessa olevasta on-
gelmallisesta ”möykystä”. Puhe ”möykystä” toistui useaan otteeseen 
aineistossa kuvaten sekä yksittäisen ihmisen sisäistä tunnetilaa, joka 
piti purkaa tilanteen helpottamiseksi, että parisuhteen erittelemätöntä 
ongelmavyyhteä. Työntekijät nostivat pohdinnan kohteeksi sen, mistä 
”möykyssä” voisi olla kysymys, tai neuvoivat purkamaan ”möykyt” pois 
mielestä.
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Haastattelemani työntekijä kertoi esimerkiksi eräästä paritapaa-
misesta, jossa hieman aiemmin tapahtuneesta väkivaltatilanteesta oli 
puhuttu tukeutuen ABC-tekniikkaan. Tällainen menetelmä sisälsi vä-
kivaltatilanteen tapahtumien, silloisten ajatusten ja tunteiden käsitte-
lyn. Miehen käyttämästä fyysisestä väkivallasta oli siis puhuttu, mutta 
melko suppealla tavalla fokusoiden yksittäiseen tilanteeseen. Väkival-
lan seurauksia naisen kannalta tai vallankäytön käsittelyä työntekijä ei 
minulle kertoessaan kuvannut. Sen sijaan hän pohti ”möykyn” sisällös-
tä käytyä keskustelua ja sen jäämistä ratkaisemattomaksi kysymyksek-
si kaikkien käyntikertojen jälkeen. Hän kuvasi neuvottelun ”möykyn” 
sisällöstä monenlaisten ja vaihtelevien määrittelyiden tilanteeksi, jossa 
väkivallan käsittelyn jälkeen etsittiin vielä jotakin muuta ongelmaa.

Mä ihan sanoin sillä lailla, että … viime kerralla kun me jäätiin tähän 
juttelemaan, niin tuli semmoinen ajatus, että jotakin on semmoista, 
mitä ei ole tullut näissä istunnoissa… tässä leijailee jotakin. Mutta että 
se ei tullut heti… se väkivaltatilanne käsiteltiin ensiksi, se ei tullut heti 
siinä… […] Ja sitten jossain vaiheessa mä sen möykky-ajatuksen olen 
niinkun ottanut esille… että olisiko tää möykky niinkun tää… sitten se 
väkivalta teidän… kun teidän välissä on näin paljon tätä väkivaltaa… 
että kun meille tuli semmoinen että jotakin… Että olisko se se, mä 
kysyin. Että teillä on niinkun niin paljon tässä teidän tavassa seurus-
tella… niinkun väkivaltaa. Niin sitten he olivat kyllä eri mieltä, että 
siinä… he niinkun heittivät sen ajatuksen että siinä on niinkun jotakin 
muutakin ja Matti toi hirveän voimakkaasti, että kyllä se möykky on 
niinkun se että Karita on niin mustasukkainen. Ja niinkun eivät he sit-
ten vastausta siihen möykkyyn löytäneet… eikä mekään niinkun koko 
tämän prosessin aikana… että mikä se möykky on. (H108/4)

Väkivalta jää tällaisessa konstruktiossa häilyväksi, välillä esiinnouse-
vaksi ja välillä muiden perustavampien ongelmien taakse häviäväksi 
ilmiöksi. Välillä sen takana epäillään leijailevan jotakin, välillä taas 
pohditaan väkivaltaa ”möykkynä”. Väkivallan ja ”möykyn” suhde on jo 
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alun perin hämärä, eikä selviä myöhemminkään. Sitaatista käy myös 
ilmi, että miehen vahvasti esittämä näkemys ”möykyn” sisällöstä on 
jäänyt työntekijän mieleen, mutta naisen määrittelyä hän ei esitä. 
Kollektiivinen ”he” vastusti ajatusta, että juuri väkivalta olisi suhteen 
”möykky”.

Tulkitsen työntekijän nostamaa ”möykky”-ajatusta pyrkimykse-
nä antaa asiakkaille itselleen mahdollisuus määritellä, mistä heidän 
ongelmassaan on kyse ja nimetä väkivalta tai muu asia keskeiseksi. 
Vaikka työntekijä ei tällaista perustelua esittänyt, tavoite sopisi hyvin 
avoimeen, asiakkaiden määrittelemään väkivaltakonstruktioon. Työs-
kenneltäessä sukupuolistuneen väkivallan kanssa tällainen käytäntö 
sisältää kuitenkin runsaasti ongelmia. Se jättää huomioimatta toistu-
van väkivallan seuraukset ja epäsymmetriset valtasuhteiden asetelmat, 
joiden myötä määrittelyn ja oman näkemyksen esittämisen edellytyk-
set rakentuvat erilaisiksi väkivaltaa kokeneen naisen ja väkivaltaa käyt-
täneen miehen osalta. Työntekijän kuvaus herättää kysymyksen, mil-
laiset valtasuhteet toimivat tällaisissa avoimen määrittelyn tilanteissa 
ja erityisesti mitä seuraa avoimesta määrittelystä lukkiutuneiden valta-
suhteiden vallitessa. Asiakkaiden määrittelemä ja avoimeksi jäävä tul-
kinta ”möykystä” ongelmien taustana antaa runsaasti mahdollisuuksia 
väkivaltaa käyttävälle miehelle välttää puhumasta väkivallasta ja siir-
tää keskustelua esimerkiksi naisen toimintaan. Kun määrittelyvalta on 
tällä tavoin hajautettu, miehen ei tarvitse ottaa vastuuta käyttämäs-
tään väkivallasta. Käytännöissä, joissa väkivaltaa ei selkeästi määritellä 
ongelmaksi, ei myöskään ratkaisuyrityksiä kohdenneta väkivaltaongel-
maan. Huolestuttavinta oli, että tällä tavalla toimittiin sellaisissakin 
tilanteissa, joissa asiakkaat kertoivat toistuvasta väkivallasta ja joissa 
oli viitteitä valtasuhteiden lukkiutumisesta.
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Tasapainottelua ja neutraaliuden ihanteita

Suhtautuminen työntekijän neutraaliuteen ja toisaalta väkivallan vas-
taisen kannanoton tarpeellisuuteen vaihteli tilanteittain työntekijöi-
den puheessa. Yhtäältä työntekijät sitoutuivat neutraaliuden ideaaliin 
ja pitivät tärkeänä pariskunnan kanssa työskenneltäessä olla ottamat-
ta kantaa toisen puolesta. He eivät esimerkiksi halunneet keskustella 
etukäteen toisen osapuolen kanssa tapahtumista ja taustoista, vaikka 
työntekijöiden mukaan esimerkiksi väkivaltaa kokeneet naiset halusi-
vat välillä tehdä näin. Tähän liittyi työntekijöiden mukaan hankalaa 
”salaisuuksien” ylläpitämistä, joita usein paritapaamisissa saattoi va-
hingossa tulla paljastaneeksi, ja ”liittoutumisen” problematiikkaa. Kun 
työntekijä kuuli enemmän toisen osapuolen kertomaa, hän ei enää 
kyennyt olemaan neutraali, vaan asettui helposti tämän puolelle. Työn-
tekijöiden mukaan asiakkaat saattoivat myös yrittää liittoutua heidän 
kanssaan paritapaamisten aikana ja pelata erilaisia ”pelejä”, joiden ul-
kopuolelle työntekijän oli tärkeätä asettua. Vaikka työntekijät puhui-
vat ”peleistä”, he eivät käsitelleet tapaamisissa rakentuvia vallankäytön 
asetelmia tai pohtineet valtasuhteiden epäsymmetrisyyttä parisuh-
teessa. Implisiittisena oletuksena oli osapuolten tasaveroisuus. Välillä 
naiset näyttäytyivät jopa hankalampina asiakkaina, koska he yrittivät 
saada työntekijästä itselleen liittolaista. Toisaalta työntekijät halusivat 
myös tuoda esiin väkivallan rikosluonteen ja havahduttaa asiakkaat 
huomaamaan, että väkivalta on vakava asia. Esimerkiksi käsitellessään 
väkivaltatapahtumia asiakkaiden kanssa he johdattelivat välillä asiak-
kaita pohtimaan, mitä vielä pahempaa tilanteesta olisi voinut seurata. 
Joskus he kysyivät asiakkailta havahduttamaan pyrkiviä kysymyksiä, 
kuten ”entä jos toinen olisi vammautunut vakavasti tai kuollut tekojen 
seurauksena”.
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Neutraalius olikin siksi vaikea kysymys tällaisen väkivaltakonst-
ruktion näkökulmasta. Väkivalta on moraalisesti väärin toimimista, 
mutta sen vastainen kannanotto oli ristiriidassa professionaalisen 
neutraaliuden ja tasapuolisuuden tavoitteiden kanssa. Arkityössä työn-
tekijät kohtasivat usein tilanteita, joissa heiltä pyydettiin palautetta tai 
kannanottoa. Tämä oli kuitenkin heidän mielestään vaikeata, sillä se 
olisi edellyttänyt neutraaliudesta luopumista. Työntekijät neuvotteli-
vat puolueettomuus- ja vastuuttamisajatusten välillä pohtien niiden 
eri puolia ja seurauksia työlle. Tällaisessa työtavassa oli kyse jatkuvasta 
tasapainoilusta, jossa ihmettelemällä, vihjaamalla ja muilla hienova-
raisilla keinoilla pyrittiin tuomaan esiin väkivallankäyttöä hyväksy-
mätöntä asennetta.

Suvi: Miten noissa… varsinkin noissa paritapaamisissa, mutta ehkä 
yleisemminkin… mitä sä ajattelet neutraaliudesta tai kantaaottavuu-
desta? Siihen väkivaltaan tai kumman puolelle tai tällaista…niin mi-
ten sä sen tilanteen näet?

Tt: Joo, se on tota aika vai… se on niinkun vaikea… vaikea asia. Ja ihan 
sillä tavalla että asiakkaat aika usein pyytää niinkun palautetta. Ja 
se niinkun… se on semmoinen aika vaikea asia. Tietenkin he voivat 
pyytää palautetta sen takia että he ajattelevat että… ihan sitä konk-
reettisesti että mitä heidän kuuluisi tehdä. He voivat semmoista pa-
lautetta pyytää. Mutta että sitten he voivat myöskin pyytää semmoista 
palautetta että… missä he voisivat kehittyä tai mitä he voisivat tehdä. 
Silloin niinkun kaipaa näissä palautteen antamisissa semmoista että… 
niitä niinkun tekisi mieli antaakin ja tota… mutta että semmoista 
työnohjaus… että olisi hyvä kun näissä istunnoissa olisi semmoinen 
työnohjaus olemassa. Että tavallaan he kuulisivat sen palautteen sii-
nä… tai että olisi kahden terapeutin työskentely. Ja he kuulisivat sen 
palautteen siinä niin että jos terapeutit vaikka kesken istunnon kes-
kustelevat keskenään, että mitä me nyt tehtäisiin. Siinähän se palaute 
tulisi. Mutta mä en sellaista palautetta sitten ole antanut. Että se pa-
laute, minkä mä annan, on sellainen yhteenveto esimerkiksi edellisestä 
istunnosta… niin mä saatan seuraavan istunnon alussa niinkun antaa 
sellaisen yhteenvedon. Mutta sitten tota nää kannanotot niin… että 
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mä olen mennyt kyllä semmoisiin että kyllä mä silloin niinkun sanon 
mielipiteeni, jos musta siltä tuntuu. Että tota… mä saatan sanoa, että 
väkivalta ei missään eikä koskaan ole hyväksyttävää… ja että se on kri-
minalisoitu ja… niinkun tällaisia tavallaan faktoja. Että ehkä ne eivät 
ole niin kannanottoja, mutta ne ovat niinkun faktoja, semmoisia lain-
säädännöllisiä faktoja. Nyt oli ihan jännä kokeilu… tää on nimittäin 
ihan pohjustava juttu, mä en itse oikein tiedä että pitäiskö ottaa kantaa 
vai ei [naurahtaa]… (H107/9)

Sitaatti tuo esiin, miten hankalaa kannan ottaminen ja neutraaliudes-
ta luopuminen työntekijän mielestä oli. Suoran palautteen antaminen 
ei hänestä ollut helppoa, ja selkeiden kannanottojen tarpeellisuudes-
ta hän oli myös epävarma. Faktoja ja lainsäädäntöön pohjaavaa tietoa 
voi kyllä esittää, mutta yksittäiseen väkivallantekoon puuttuminen oli 
hankalampaa. Työntekijä kertoi kuitenkin eräästä tilanteesta, jossa oli 
huomannut vahvan väkivallanvastaisen kannanoton hyödyllisyyden. 
Hänen väliaikaisena työparinaan ollut miestyöntekijä oli painokkaasti 
ilmaissut väkivaltaa käyttäneelle miesasiakkaalle omana mielipitee-
nään, ettei väkivalta ole koskaan hyväksyttävää. Tämä työntekijä oli 
myös todennut, että miehen pitää esittää konkreettinen suunnitelma, 
mitä hän jatkossa aikoo tehdä väkivaltaongelmalle.

Ja siinä oli niinkun sellainen sanamuoto että hänen tulee hoitaa tämä 
asia… jotenkin… mä en muista sitä ihan tarkkaan, mutta mä huomasin 
semmoisen ilmiön siinä istunnossa, että se oli niinkun hyvä. Se mies 
niinkun ryhdistäytyi. Se tuli niinkun mieheltä miehelle ja se niinkun 
selvästi jollakin tavalla… se viesti meni niinkun perille. Että mun tuli 
siinä mieleen että… asiakkaathan on erilaisia… jotkut niinkun kai-
paavat sellaista auktoriteettia… ja toiset haluaa siihen tukea, että he 
niinkun itse muodostavat sen oman muutoksensa mutta… mutta ei 
se pahalta tuntunut semmoinen niinkun kannanotto siinä istunnossa. 
Ja olen mä niinkun… olen mä saattanut sillä lailla kantaa ottaa, että 
mä niinkun ihmettelen esimerkiksi että… mikset tehnyt näin tai… 
(H107/9)
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Auktoriteetti ja vakuuttava kannanotto rakentuu tässä puheenvuo-
rossa mieheyden kautta. Toinen mies voi tuomita väkivallankäytön ja 
vaatia tekemään asialle jotakin. Tällöin kannanotto on jopa hyvä asia 
ja väkivaltaa käyttänyt mieskin ottaa sen vakavasti. Naisena väkivallan 
oikeutuksesta puhuminen näyttäytyy kuitenkin vaikeampana. Siinä 
käytetään lievempinä ilmaisuja ja vältellään avointa kannanottoa. Pai-
notusta miehiseen auktoriteettiin voi myös tulkita niin, että naistyön-
tekijän esittämänä sama näkemys ei olisi yhtä tehokas.

Työntekijä pohti myös itsekriittisesti oman väkivallan oikeutusta 
koskevan kannanottonsa fraasimaisuutta ja heikkoutta. Hän oli asia-
kastilanteessa tuonut esiin väkivallan tuomittavuuden, mutta väkival-
taa käyttänyt mies ei ollut tästä vakuuttunut, vaan toistanut omaa nä-
kemystään. Vasta miestyöntekijän vahva esiintulo oli tasapainottanut 
tilanteen.

Ja sitten tuli niinkun tämmöisiä kysymyksiä, että Kaija kysyi että onko 
tämmöinen väkivalta niinkun sallittua. Että mitä mieltä me niinkun 
ollaan. […] Niin mä sitten sanoin, että se ei ole niinkun sallittu, se 
on kriminalisoitu ja henkilökohtaisesti sitä… mä sanoin jotenkin niin, 
että se ei ole koskaan sallittu, mutta että joissakin tilanteissa sitä niin-
kun… että tässä työssä tulee semmoinen, että voi ymmärtää että sellai-
sia tilanteita tulee, mutta koskaan se ei ole sallittu. Että jotenkin näin 
mä vastasin. Ja sitten tota… sitten tavallaan Sakari sanoi jotenkin niin 
että… että se on ainoa vaihtoehto silloin kun tilanne on semmoinen, 
ettei niinkun pääse ulos. Että hän toi sitä taas, että saada hiljenemään, 
että se on niinkun ainoa vaihtoehto. Sitten tää mun työpari puuttui 
siihen tilanteeseen… jollakin tavalla voimakkaammin. Että mä niin-
kun sanoin sen jotenkin sillä lailla fraasinomaisesti, että ei se ole kos-
kaan sallittu ja se on kriminalisoitu ja voi tehdä rikosilmoituksen… 
sitten niinkun mun työpari sanoi sen sillä tavalla että… hän niinkun 
huomasi että tää vaati semmoisen voimakkaamman… vielä niinkun 
Sakarillekin… se Sakarin puheenvuoro oli jotenkin semmoinen mitä-
töivä siihen. (H108/4)
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Työntekijän kuvaus tapahtumista nostaa esiin kysymyksen paritapaa-
misten aikana rakentuvista valtasuhteista. Tasapuolisuutta tavoittelevat 
ja maltilliset kannanotot voivat olla varsin tehottomia seurauksiltaan, 
jos väkivaltaa käyttäneet miehet ovat sitoutuneita neutralisointi- ja 
oikeuttamisstrategioihin. Pelkästään väkivallan rikosluonteen nimeä-
minen ei tällöin riitä vakuuttavaksi argumentiksi, mihin työntekijä 
puheenvuorossaan viittaa. Tasapuoliset ja väkivallankäytön ymmär-
rettävyyteen viittaavat muotoilut saattavat jopa avata tilaa väkivaltaa 
oikeuttavien näkemysten esiintuomiselle.

Kun paritapaamisilla oli työntekijöiden mukaan taipumusta ajautua 
keskinäisen syyttelyn ja riitelyn asetelmiin, heidän tehtäväkseen muo-
dostui keskustelun rauhoittaminen ja tasapainon luominen. Avoimen 
kiistelyn sijaan he pyrkivät suuntaamaan asioiden käsittelyä siten, että 
molemmat osapuolet tulisivat huomioiduksi ja kaikilla olisi lähtiessä 
tyytyväinen olo. Kun miehet usein olivat haluttomampia tulemaan 
tapaamisiin ja kääntyivät välillä pois aivan yksikön ulko-ovelta, heitä 
haluttiin motivoida käynteihin ja toivottaa tervetulleeksi seuraavalla 
kerralla. Heille lähetettiin yksin tulleiden naisten kautta viestejä ja seu-
raavan tapaamisen kokoonpano jätettiin usein avoimeksi. Kun naiset 
kävivät yksinään alun perin paritapaamiseksi suunnitellussa istun-
nossa, keskustelussa käsiteltiin heidän esiin nostamiaan aiheita, mutta 
työntekijä palasi miehen mukaantulon mahdollisuuteen useita kertoja 
keskustelun aikana. Paritapaamisen alkuperäistä ideaa pidettiin yllä ja 
tulematta jäänyttä miestä kutsuttiin edelleen mukaan.

Tt: Se on tavoite, että täällä voi puhua sen minkä haluaa puhua. Ja mun 
tehtävä on tietysti, jos hän vielä sitten… jos näin päätätte, että hän 
vielä tuleekin tänne… niin mun tehtävä on sitten niinkun pitää sillä 
tavalla tasapainossa, ettei nyt ihan hirveä riita tule, vaikka uskaltaa 
jotain sanoakin. [Anne naurahtaa] Ja olla vähän niinkun puheenjoh-
taja siinä…

Anne: Aivan.
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Tt: Että kuitenkin se lähtötilanne on se, että ei täältä ihan sitten pa-
hoilla mielin pois lähdetä. Mutta tota tää oli tää tilanne ja katsotaan 
nyt, kun tää meidän istunto tässä on ollut, että mimmoisia ajatuksia 
sulla on sitten tää… kun tää aika on päättynyt, että mimmoisia vieste-
jä me nyt sitten Eerolle lähetetään. Että mikä on se seuraavan kerran 
suunnitelma. (A75/2)

Miesten käyttämästä väkivallasta puhuminen ja siitä vastuuttaminen 
on konfliktialtis yhdistelmä, jonka seurauksena joku mies saattaa läh-
teä tapaamisesta pahoillakin mielin pois. Varovainen suhtautuminen 
tällaisiin potentiaalisiin kiistakysymyksiin ja tasapainottelu osapuolten 
näkemysten välillä olivat keinoja, joiden avulla paritapaamisten rau-
hallista sujumista ja miesten osallistumista tavoiteltiin. Neutraaliuden 
ja tasapuolisuuden tavoittelu johti siihen, että väkivaltaa koskeva puhe 
jäi usein muiden vähemmän ristiriitoja aiheuttavien keskustelunaihei-
den peittoon.

Positiivinen tulevaisuus ja voimavarat

Käytännöissä tukeuduttiin suurelta osin ratkaisukeskeisen ajattelun 
periaatteisiin. Niissä painottuivat suuntautuminen tulevaisuuteen, po-
sitiiviset seikat parisuhteessa ja voimavarojen pohtiminen. Tavoitteena 
oli, että asiakkaat itse asettaisivat tavoitteensa ja sitä kautta myös sitou-
tuisivat niihin. Väkivaltahistorian selvittelyä ei pidetty mielekkäänä, 
vaan se näyttäytyi osana negatiivista, menneisyyteen tukeutuvaa aja-
tusmaailmaa. Työntekijät totesivat, että varsinkin ensimmäisellä käyn-
tikerralla asiakkaat puhuivat paljon parisuhteensa aikana tapahtuneis-
ta loukkauksista ja ikävistä muistoista, jolloin he helposti ajautuivat 
toistensa syyttelyyn. Tämän negatiivisen, esiintyöntyvän puhemassan 
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vastapainoksi kaivattiin suuntautumista positiiviseen ja voimavaroi-
hin, mitä työntekijät pyrkivät omilla kysymyksillään, kommenteillaan 
ja tehtävänannoillaan edistämään.

Paritapaamisissa etsittiin parisuhteen myönteisiä piirteitä ja palau-
tettiin mieleen sitä hyvää, mitä yhdessä olemiseen sisältyi väkivallasta 
tai muista hankaluuksista huolimatta. Työntekijät totesivat, että jos 
asiakkaat ilmaisivat haluavansa jatkaa parisuhdetta, oli tärkeätä poh-
tia miten tätä saisi näkymään arkipäivässä ja selvittää suhteen hyvin 
toimivia puolia. Tähän liittyen kartoitettiin esimerkiksi parisuhteen 
kulmakiviä tai pohdittiin, miten toisesta välittäminen näkyi arkielä-
mässä. Istunnoissa muisteltiin myös aikoja, jolloin nainen ja mies oli-
vat tavanneet. Näistä alkuaikojen hyvistä hetkistä etsittiin apua tämän 
hetken tilanteeseen ja kysyttiin, voiko niistä oppia jotain tämän päivän 
osalta. Nykyisyyteen sijoittuvista välittämisen hetkistä puhuminen 
tähtäsi siihen, että löydettäisiin negatiiviselle ja syytösten sävyttämälle 
vuorovaikutukselle vastapainoa. Välittämisen ja hyvien puolien esiin 
nostamisen ajateltiin johtavan negatiivisen vuorovaikutuksen vähen-
tymiseen.

Myös väkivaltaan liittyviä tavoitteita muotoiltiin positiiviseen sä-
vyyn ja molempien osapuolten hyväksymiseen tähtäävillä tavoilla. Esi-
merkiksi väkivallan toistumista ja eskaloitumista kuvaavaa nousujoh-
teista käyrää käytettiin perustelemaan ”yhteistä” taistelua jännityksen 
lisääntymistä vastaan. Ongelmaksi ja toiminnan kohteeksi määrittyi 
tunnetila tai -ilmapiiri eli jännitys, jota molemmat parisuhteen osa-
puolet voisivat omalta osaltaan estää kiristymästä. Muotoilu vetosi 
asiakkaisiin, jotta he itse määrittelisivät tavan, jolla he pyrkivät estä-
mään jännityksen lisääntymistä. Niinpä mitään selkeitä viestejä vas-
tuunotosta ei tarvinnut antaa väkivaltaa käyttäneelle miehelle, vaan 
hän sai tulkita jännityksen vähentämistä omalla tavallaan. Vastaavasti 
naisille asetettiin vastuuta tilanteen rauhallisesta hoitamisesta. Jänni-
tyksen vähentämiseen liittyen keskusteltiin asioista, joiden avulla hy-
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vää oloa ja voimavaroja saattoi löytää arkipäivästä. Näin olo voisi olla 
rentoutunut ja positiivinen, eikä jännitys pääsisi kohoamaan vaaralli-
selle tasolle.

Työntekijät esittivät myös kysymyksiä asiakkaiden unelmista ja rat-
kaisukeskeiseen tapaan ihmeistä, jotka yllättäen toteutuisivat. Tällais-
ten tehtävänantojen kautta rakennettiin kuvaa toiveista ja pohdittiin, 
mitä myönteinen tulevaisuus voisi pitää sisällään. Samalla asiakkaat 
joutuivat miettimään, mitkä puolet heidän arjessaan kaipaisivat muu-
tosta. Toisaalta näiden kysymysten seurauksena rakennettiin myös 
visioita yhteisestä, ristiriidattomasta tulevaisuudesta. Jotkut miehet 
käyttivät tilannetta tuodakseen esiin odotuksiaan siitä, miten naisten 
pitäisi muuttaa käyttäytymistään ja kertasivat aiempia huonoja koke-
muksia.

Välillä tapaamisissa myös selviteltiin arkipäivän hankalia tilanteita 
analysoimalla niiden rakentumista ja pohtimalla, millä tavalla tilanne 
olisi voitu kääntää toisenlaiseksi. Asiakkaat kirjasivat esimerkiksi ko-
tona muistiin, miten tilanne eteni, miten itse kukin toimi ja millaisia 
tunteita se herätti. Keskusteluissa pohdittiin myös esimerkiksi riita-
tilanteita, jotka olivat päättyneet hyvin ja tähän lopputulokseen vai-
kuttaneita tekijöitä. Tavoitteena oli omien tunteiden tunnistaminen, 
vuorovaikutuksen kehittäminen ja kriisitilanteiden hallinnan taitojen 
parantaminen. Joissain tilanteissa päästiin pohtimaan, miten voisi toi-
mia toisella tavalla. Osassa tilanteista taas kiistat tapahtuneen tulkin-
nasta ja syyttely siirsivät huomion pois ratkaisukeinoista.

Vaikka työntekijät asettivat tavoitteiden määrittelyn asiakkaiden 
tehtäväksi, he olivat käytännössä varsin keskeisessä asemassa tavoit-
teiden nimeämisessä ja esiinnostamisessa. Työntekijät poimivat usein 
rönsyilevän keskustelun puhevirrasta jotain, jonka asiakkaat antoivat 
vastaukseksi kysymykseen tavoitteista. Vastaukset olivat usein varsin 
abstrakteja asioita kuten parisuhteen toimivuus tai sen laadukkuus. 
Keinoja näiden tavoitteiden toteuttamiseen mietittiin käyntien aika-
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na ja niissä päädyttiin usein melko konkreettisiin, pienten askelten 
toimenpiteisiin. Konkreettiset keinot koskivat esimerkiksi kommuni-
kaation parantamista järjestämällä aikaa keskustelulle tai yhteisille 
mukaviksi koetuille hetkille. Työntekijän osuus tavoitteiden määritte-
lyssä näkyi siinä, kenen määrittely poimittiin esiin puheesta ja mil-
laista painoa eri määrittelyille jatkokäsittelyssä annettiin. Esimerkiksi 
eräässä tapaamisessa mies nimesi aluksi tavoitteeksi elämän laadun 
parantamisen, jonka jälkeen työntekijä totesi naiselle kysyvänsä pian 
hänen tavoitettaan, mutta halusi ensin puhuttavan väkivallan kohteek-
si joutumiseen liittyvistä tunteista. Keskustelun nopeiden siirtymien 
myötä naisen tavoitteiden kysyminen unohtui ja seuraavalla kerralla 
työntekijä kertoi yhteenvedossa poimineensa tavoitteeksi toimintata-
pojen muuttamisen. Nainen oli melko pitkään puhunut tästä aihees-
ta ja pohtinut omien toimintatapojen muuttamisen tarvetta, mutta 
eksplisiittiseksi tavoitteeksi hän ei ollut tätä nimennyt. Seuraavalla 
kerralla työntekijä totesi heidän esittäneen yhteisesti tavoitteeksi elä-
mänlaadun parantamista. Nainen viittasi tällöin epäsuorasti omien 
lähtökohtiensa mahdolliseen eroavuuteen, mutta asettui sitten tuke-
maan ”yhteistä” määrittelyä.

Tt: [k]un te tulitte ensimmäisen kerran istuntoon niin… niin te tota 
määrittelitte silloin tavallaan sen tavoitteen… niinkun tämmöisen elä-
mänlaadun parantaminen... muistatteko? (Lea: Mmm.) Se sai niinkun 
tämmöisen nimekkeen silloin… silloin se asia…

Lea: Joo ja se on just niitä asioita, mitä hän äsken puhui… (Tt: Niin 
näitä asioita.) niinkun omalta kannaltaan. (Tt: Joo.) Ja mun kannalta 
on sitten vähän… no samantapaiset. (A82/4)

Työntekijän tavoitteena oli olla tasapuolinen ja hän poimikin molem-
pien asiakkaiden puheenvuoroista joitakin ilmauksia. Yhteisymmär-
rys rakennettiin kuitenkin miehen esittämän tavoitteen ympärille. 
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Tämäntapaisia siirtymiä ja painopisteitä on vaikeata havaita keskuste-
lujen kuluessa, eikä tässä tilanteessa ollut mukana mitään painostuksen 
elementtejä. Työntekijän ja asiakkaana olevan naisen kiinnittyminen 
miehen esittämään tavoitteeseen on tulkintani mukaan kytköksissä 
sellaisiin hienovaraisiin vallan toiminnan tekniikoihin, joihin Fou-
cault (1990) viittasi kirjoittaessaan modernista ja diskursiivisesti toi-
mivasta vallasta. Konfrontaation vältteleminen ja yhteisten tavoittei-
den etsiminen johtavat tukeutumaan vähemmän ristiriitaa herättäviin 
muotoiluihin, jollaiseksi määrittyminen tapahtuu periksi antamisen 
ja omista näkemyksistä kiinnipitämisen vaihtelevissa suhteissa. Ai-
neistoni vähäisyyden vuoksi en voi esittää yleistävää tulkintaa tämän 
piirteen esiintymisestä paritapaamisissa. Mutta haluan kiinnittää 
huomiota siihen, että asiakkaiden määrittelemät tavoitteet rakentuvat 
erilaisten avausten, keskiöön nostamisen ja marginaaliin siirtämisen 
keinoin. Sekä työntekijän välittävä osuus että diskursiivinen valta ovat 
tällöin merkittäviä.

Väkivaltatyöskentely, joka tukeutuu konsensuslinjaan sekä yhteisille 
ja myönteisille määrittelyille, siirtää painopistettä pois väkivallan, sen 
historian ja muotojen käsittelystä kohti parisuhteen muita kysymyksiä, 
tunnesiteitä ja yleistä vuorovaikutusta. Siinä rakennetaan kuvaa pa-
risuhteesta välittämisen, keskinäisen kommunikoinnin ja yhteisyyden 
alueena. Tällä tavalla se avaa mahdollisuuksia asettua vastavuoroiseen 
ja toisesta välittävään positioon sekä miehille että naisille. Tilanteissa, 
joissa väkivalta on ollut suhteellisen lievä ja yksittäinen teko, eikä sii-
hen liity valtasuhteiden lukkiutumista, nämä avaukset voivat kohdata 
vastakaikua ja lisätä vastavuoroisuutta. Mutta tällaisen työskentelyn 
ongelma liittyy siihen, ettei väkivaltaa selvitetä eikä työskentelyssä 
huomioida epäsymmetrisiä valtasuhteita parisuhteessa. Jättäessään 
käsittelemättä valtasuhteet ja väkivallankäytön kautta saavutettavat 
”hyödyt” tällainen työskentelytapa ei pysty pureutumaan väkivallan 
toistuvuuden ja lukkiutuvien valtasuhteiden problematiikkaan, vaan 
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saattaa jopa pahentaa sitä. Lähtökohta, jonka mukaan hyviin asioihin 
keskittyminen johtaa väkivallan vähenemiseen, voi tuudittaa sekä vä-
kivaltaa käyttäviä miehiä että sen kohteeksi joutuvia naisia katteetto-
maan toiveikkuuteen ja väkivallan unohtamiseen. Hyvän tulevaisuu-
den visioiminen saattaa myös vahvistaa väkivaltaa kokeneiden naisten 
sidoksia parisuhteen jatkamiseen.

Tällaisen työskentelyn myötä väkivaltaa käyttäneet miehet voivat 
käydä ammattiauttajien luona väkivaltaongelman takia, mutta välttyä 
käsittelemästä väkivallankäyttöön liittyviä tavoitteitaan ja valtakamp-
pailun ajatusta. Jos tällaisiin ajatustapoihin ei puututa, riski väkivallan 
jatkumiselle on varsin suuri. Erityisesti näin on, mikäli mies käyttää 
runsaasti väkivaltaa oikeuttavia neutralisointistrategioita ja valta-
suhteet ovat jo lukkiutuneet. Väkivaltaa kokeneiden naisten kannalta 
tällaisessa työskentelyssä ei avaudu tilaa käsitellä vallankäytön ja vä-
kivallan seurauksia. ”Perheväkivalta”-diskurssille rakentuva väkivalta-
konstruktio rakentaa kuvaa kahden tasaveroisen osapuolen kiistoista 
ja yhteisestä vastuusta tilanteen korjaamisen osalta.

Työntekijälle ”väkivalta oireena” -konstruktio avaa subjektiposition, 
jossa hän määrittyy tasapainottavaksi välittäjäksi parisuhteen osapuol-
ten välillä. Lisäksi työntekijän positiota kuvaa asiakkaiden aloitteen 
odottelu ja näiden väkivaltamäärittelyjen myötäily. Työntekijän asema 
ei näyttäydy yhtä aloitteellisena ja väkivaltaa määrittelevänä kuin ”nai-
siin kohdistuva väkivalta” -diskurssin rakentaman työntekijän positio, 
vaan tukeutuu asiakkaiden esiinnostamiin aiheisiin ja määrittelyihin. 
Toisaalta siihen sisältyy monenlaista tavoitteiden poimimiseen, ohjai-
luun ja suostutteluun perustuvaa valtaa, joka toimii hienovaraisesti ja 
usein huomaamatta.
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Sukupuolistuvat syyllisyyden ja vastuun asetelmat 
paritapaamisessa

Analysoin tässä alaluvussa erään pariskunnan tapaamisia sekä niiden 
kuluessa rakentuneita syyllisyyden ja vastuun asetelmia. Sitaattien 
kontekstualisoinnin kannalta on syytä huomioida, että näissä tapaa-
misissa käsiteltiin runsaasti myös positiivisen tulevaisuudenkuvan ra-
kentamista, hyviä hetkiä parisuhteessa ja luottamuksen ilmaisuja. Sen 
perusteella, mitä tapaamisten kuluessa tuli esiin, väkivalta oli ollut yk-
sittäinen miehen naiseen kohdistama lyönti riitatilanteessa. Tapahtu-
ma oli saanut heidät välittömästi hakeutumaan perheterapiayksikköön 
käsittelemään asiaa. Mies myönsi lyönnin ja kertoi olleensa valmis 
ottamaan vastuun teostaan myös poliisin luona. Tapaamisten perus-
teella vaikutti siltä, etteivät valtasuhteet olleet kovin lukkiutuneet. 
Ymmärrän kuitenkin paritapaamiskeskustelut sekä niiden kuluessa 
rakentuvat sukupuolistuneet syyllisyyden ja vastuun asetelmat valta-
suhteiden rakentumisen paikoiksi. Analyysini kohdistuu siihen, miten 
näitä sukupuolistuneita syyllisyyden ja vastuun asetelmia rakennetaan 
muutaman pariterapiakeskustelun kuluessa.

Ensimmäisessä tapaamisessa käsiteltiin yksikköön hakeutumiseen 
johtaneita tekijöitä ja puhuttiin väkivaltatilanteesta. Mies kertoi tapah-
tumista, myönsi lyönnin ja huomioi myös lyönnin seuraukset naisen 
kannalta. Hän toi kuitenkin esiin lyönnin kontekstia ja sitä edeltänyttä 
tilannetta. Nainen oli hänen mukaansa käyttänyt henkistä väkivaltaa 
häntä kohtaan huutamalla ja riehumalla ennen lyöntiä. Tätä kautta hän 
rakensi tasapuolisuutta asetelmaan, vaikka myönsi toimineensa väärin 
ja kertoi häpeävänsä tekoaan. Nainen puolestaan kertoi omista syylli-
syyden ja huonommuuden tunteistaan kohdatessaan ihmisten katseita 
ja kommentteja. Hän myönsi oman käytöksensä osuuden tilanteessa ja 
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sen ongelmallisuuden. Kuten monet naiset perheneuvoloissa, hänkin 
pohti sitä, ettei osaa käyttäytyä oikein, vaan on hankala.

Niinkun mä hänellekin sanoin että mä en osaa käyttäytyä… siis mulla 
on se tietty tapa toimia ja mun on hirmu vaikea [hymähtää] muuttaa 
sitä… mä olen hänelle sanonut että mun on aika vaikea… kun se on 
mun käsittääkseni se on perusluonteeseen kuuluva juttu… mistä meil-
lä on aina näitä kiistoja tullut [naurahtaa] vähän silloin sun tällöin… 
(A80/7)

Suvi Ronkaisen (1999b, 141–142) mukaan naisten väkivaltakokemus-
ten yhteydessä syyllisyydellä on taipumus kääntyä häpeäksi. Syyllisyy-
den hän liittää väärään tekoon, kun taas häpeä asettaa kyseenalaiseksi 
koko ihmisen ja hänen olemuksensa. Naisten puhuessa omasta osuu-
destaan parisuhteessa ja kyvyttömyydestään muuttaa tilannetta, on-
gelmaksi ei muodostu heidän yksittäinen tekonsa, vaan se, millaisia he 
ovat. Edellisestä sitaatista näkyy selkeästi, miten syyllisyys ei liity vain 
naisen yksittäiseen tekoon, vaan yleiseen toimintatapaan, jonka hän 
mieltää omaksi perusluonteekseen. Jos hänen perusluonteensa ym-
märretään vääränlaiseksi, hän voi määrittyä myös ihmisenä huonoksi 
ja siten koko asia häpeälliseksi.

Se, että nainen myönsi hankalan toimintatapansa ja toi esiin omaa 
syyllisyyttään siirtämättä puhetta miehen käyttäytymiseen, avasi ana-
lysoimassani keskustelussa tilaa nimenomaan naisen hankalien piir-
teiden käsittelylle. Mies kertoo muista tilanteista, joissa oli pettynyt 
naisen käyttäytymiseen. Työntekijä puolestaan kyseli naiselta, millai-
sia ongelmallisia toimintatapoja tämä tarkoitti. Näitä käsiteltiin pit-
kään naisen kertoessa itse omasta osuudestaan kiistoissa, työntekijän 
kysyessä ja miehen kuvatessa omia näkemyksiään. Näin kaikki kolme 
osallistuivat keskustelun siirtämiseen koskemaan naisen ongelmallisia 
toimintatapoja ja samalla miehen vastuu väkivallasta siirtyi sivuun al-
kukeskustelun jälkeen (vrt. Nyqvist 2004, 108–109).
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Tt: Semmoisen mä olisin vielä Sirpalta kysynyt, kun sä olet vähän… 
vielä pyytäisin täsmentämään… sä sanoit että sun käyttäytymises on 
sellaista niinkun… sä tiedät että sulla on semmoisia niinkun… tiettyjä 
tapoja toimia, niin mitä sä tarkoitat… onko…?

Sirpa: Niin mä tarkoitan just että tällaisia niinkun… esimerkiksi se 
tilanne, mistä tää koko homma lähti (Tt: Joo.) ja mitä meillä on ennen-
kin ollut tällaisia… tämmöisiä niinkun kovaäänisiä kiistoja, vaikkei se 
nyt ole… ei ole koskaan ennen tämmöistä tapahtunut että olis mitään 
lyöntiin asti mennyt, mutta että sillä lailla että mä tiedän että mä ärsy-
tän häntä sillä lailla kun kun… joku tällainen juttu, joku pikku asia… 
mutta mä huomaan että (Tt: Mmm.) hän ei… yhtään ei nyt mene tää 
juttu perille ja me ollaan niinkun jotenkin… jotenkin se alkaa ärsyt-
tämään, niin sitten mä niinkun hermostun ja rupeen huutamaan ja 
mesoomaan ja semmoista… mikä on ihan turhaa… mä tiedän että se 
on ihan naurettavaa käyttäytymistä ja mä teen silti aina niin.

[…]

Tt: Muistatko tämmöisiä tilanteita…? Tää oli… sä muistat että tietyllä 
tavalla… Muistatko tämmöisiä niinkun taaksepäin… ennen tätä ta-
pahtumaa ja tätä teidän riitelyä… muistatko taaksepäin että olis ollut 
joku vastaava?

Sirpa: Oon, niitä on paljon. (Tt: Joo.) Aika paljon. Ja useimmiten aina 
on sellainen tilanne tosiaan että… että mä niinkun…menetän malt-
tini ja rupeen jotakin… puhun… sanon jotain sellaista tai huudan tai 
sanon… jotenkin käyttäydyn sillä lailla… joka ei niinkun siihen tilan-
teeseen ollenkaan ole suhteutettuna. (A80/8-9)

Samanlainen asetelma säilyi myöhemmissäkin keskusteluissa. Käsitel-
täessä kotitehtävänä ollutta hankalan tilanteen analyysia mies kuvasi 
naisen toimintatapaa. Kun nainen kertoi hankalasta tilanteesta, hän 
puhui omasta käyttäytymisestään. Työntekijä osallistui aiheen käsit-
telyyn kysymällä naiselta, miten hän voisi toimia toisin näissä tilan-
teissa. Välillä mies esitti ymmärtäviä kommentteja naisen toiminnasta 
kuvaamalla kokonaistilannetta ja pohtimalla, miksi nainen saattoi olla 
harmissaan silloin. Nainen ei myöskään joka tilanteessa hyväksynyt 
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miehen tulkintoja tapahtuneesta, vaan esitti näistä poikkeavia näke-
myksiä. Perusasetelmana säilyi kuitenkin yhteisesti tuotettu käsitys 
naisen käyttäytymisen ongelmallisuudesta. Naisen toiminnan osalta 
vallitsi tietynlainen yhteisymmärrys, sillä mies oli nostanut sen esiin, 
nainen oli myöntänyt sen ja työntekijän oli helppo jatkaa tätä puhetta. 
Sen sijaan miehen lyönti ja hänen toimintansa ristiriitatilanteissa oli 
kiistanalaisempi asia. Vaikka hän toisaalta myönsi tehneensä väärin, 
hän siirsi toistuvasti puhetta naisen toimintaan ja kokemaansa hen-
kiseen väkivaltaan. Hänen lyöntinsä näyttäytyi yksittäisenä tekona, 
mutta sen taustalla ollut naisen hankala käyttäytyminen toistuvana ja 
monimuotoisena.

Välillä tapaamisissa käsiteltiin parisuhteen hyviä puolia ja onnis-
tuneita riitojen hoitamisen tilanteita. Lyöntiin ei näissä keskusteluissa 
enää palattu. Käyntien lähestyessä loppuaan palattiin muistelemaan 
tilannetta, joka johti perheterapiayksikköön hakeutumiseen ja pohdit-
tiin sen merkitystä nykyhetken kannalta. Miehen esittämät ajatukset 
väkivaltatilanteesta ja sen seurauksista seurailivat pitkälti hänen en-
simmäisellä kerralla esiintuomiaan näkökantoja. Hän piti edelleen te-
koaan vääränä, mutta näki naisen käyttämän henkisen väkivallan yhtä 
merkittävänä seikkana.

Tapani: Jos sitä muistelee niin häpeää tuntee, mutta ei se ole niinkun 
semmoinen päällimmäinen tunne ainakaan että… Että kokee itsensä 
vielä ainakin hyväksytyksi niinkun…

Tt: Joo! Hyvä.

Tapani: Mutta että kyllä mä sitä olen ajatellut joskus että kyllä sekin 
mikä siihen johti… ne asiat on niinkun tavallaan mun mielestä sel-
vittämättä. (Tt: Ahaa.) Niin. (Tt: Joo.) Että ei se… niin kun mä silloin 
sanoin niin en mä puolusta tekoani mutta että… Ja mä olisin mennyt, 
jos Sirpa olis halunnut, niin poliisille asti sen… mä olisin tunnustanut 
sen. Mutta että… yksin mä en tunne niinkun siihen syyllisyyttä sillä 
tavalla, koska mä en tunne olevani sellainen ihminen… mutta että se… 
sanotaan sitä mielenhäiriöksi tai… joksikin tällaiseksi mielettömäk-
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si pikaistukseksi, niin siihen johtava… [huokaa] tapahtumasarja tai… 
tapa toimia aikaisemmin niin johti siihen niinkun… myöskin Sirpan 
taholta. Että se… mä olen mielestäni niinkun… vähintään yhtä kaltoin 
tullut kohdelluksi henkisesti välillä. (A82/5)

Väkivallan käsittely tapaamisissa ei ollut johtanut miehen osalta tasa-
puolisuuteen nojaavan tulkinnan muuttumiseen. Hän toi esiin naisen 
osasyyllisyyttä ja kuvasi omaa tekoaan yksittäiseksi, poikkeuksellisek-
si teoksi. Kun työntekijä käänsi puheenvuoron naiselle, nainen kertoi 
suurelta osalta unohtaneensa väkivaltatilanteen. Myös naisen käsitys 
väkivaltaan liittyvästä vastuusta oli säilynyt varsin samanlaisena ja 
jopa vahvistunut siten, että hän näki oman toimintansa ratkaisevaksi 
tilanteen synnyn kannalta.

Sirpa: No kyllä ainakin… mä olen ihan samaa mieltä kuin Tapanikin 
niinkun siihen tilanteeseen, minkä takia me tänne lähdettiin… niin se 
oli kyllä ihan totta että mä siinä hermostuin, mä rupesin huutamaan ja 
nousin niinkun… me istuttiin niinkun näin tuoleilla ja keskusteltiin ja 
mä nousin siitä ylös ja rupesin niinkun tosiaan paasaamaan [naurah-
taa] ja selittämään että ”etkö sä nyt ymmärrä”… että ”etkö sä kuuntele” 
ja tota… tavallaan menetin malttini siinä… ihan semmoisesta turhasta 
asiasta kun… […] tiedän, että jos mä olisin ollut rauhallinen, esittänyt 
asiat toisella tavalla tai vaikka sanonut että ”okei, puhutaan tästä myö-
hemmin” tai jotenkin muuten toiminut, niin koko tilannetta ei olisi 
syntynyt. (A82/10)

Vasta tämän jälkeen työntekijän alkaessa esittää tarkentavia kysy-
myksiä vastuun paikantumisesta lyöntitilanteessa ja pyytäessä naista 
määrittelemään, missä vaiheessa vastuu siirtyi miehelle, keskustelun 
kuluessa syntyneet asetelmat alkoivat murtua. Näiden kysymysten 
myötä nainen alkoi eritellä tilannetta, omaa ja toisen vastuuta sekä 
näiden välistä rajaa. Hän nimesi omaksi vastuukseen maltin menettä-
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misen ja huutamisen, mutta asetti lyönnin miehen vastuulle. Keskus-
telun saama käänne sai aikaan myös sen, että miehen tulkinta alkoi 
muuttua. Hän hyväksyi naisen määrittämän vastuun rajan, eikä enää 
siirtänyt puhetta naisen toimintaan.

Tt: Mutta sitten… jos ajatellaan nyt vielä sitä tilannetta… mä menen 
nyt vielä siihen (Sirpa: Joo. Joo.) kun se on niin hyvä esimerkki tästä 
vastuunottamisestakin. (Sirpa: Joo.) Että mitä… mitä sä sanoisit, mi-
hin asti se niinkun… sä syyllistät itses siinä aika pitkälle asti… niin 
mihin asti sä syyllistät itses? Sä sanoit että alkutilanne oli… että jos sä 
olisit käyttäytynyt toisin, mutta mihin… missä asti sä annat sitten sen 
vastuun niinkun Tapanille? Missä kohtaa?

Sirpa: No siinä vaiheessa että… siinä vaiheessa kun… esimerkiksi jos 
mä ajattelen ihan konkreettisesti sitä tilannetta… että kun mä nousin 
ylös niin kyllähän hän olis voinut pysyä siellä tuolilla ja olla rauhallise-
na itse… yhtäkkiä rauhoittua. (Tt: Siihen rauhoittua…) Niin ei hänen 
olis tarvinnut reagoida ja nousta ylös kanssa ja ruveta [naurahtaa] läis-
kimään sitten…

Tapani: Se oli se sun huiskaisus mikä aiheutti.

Sirpa: Niin niin. Mutta enhän mä sitä edes sua kohtaan… yrittänyt. Ei 
mulla ollut mitään tarkoitusta.

Tt: Joo, mutta että sä vedät sen rajan kuitenkin siihen että… siihen 
asti.

Sirpa: Siihen asti se mun mielestä loppuu.

Tapani: Siinä se raja on kyllä.

Sirpa: Että mun vastuu loppuu siihen. (A82/10-11)

Vaikka työntekijä muotoili kysymyksen naisen ylenmääräisenä vas-
tuunottona ja itsensä syyllistämisenä konstruoiden tällä tavalla ongel-
man enemmänkin naisen omaksi, kysymyksenasettelu muutti selvästi 
väkivaltatilanteen tarkastelua. Muutos vastuun asettamisessa laajeni 
naisen myöhemmässä puheessa käsittämään myös useita muita hanka-
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lia tilanteita. Nämä tilanteet eivät enää näyttäytyneetkään vain naisen 
oman väärintoimimisen seurauksina, vaan hänen mukaansa mies olisi 
voinut toimia toisella tavalla tilanteen helpottamiseksi. Tämän kään-
teen jälkeen naisen tuottama syyllisyyspuhe ei enää noussutkaan esiin 
ristiriitatilanteista puhuttaessa. Hän esitti kysymyksiä siitä, miten voi 
tietää suututtaneensa toisen tai aiheuttaneensa pahaa mieltä. Pienten 
kiistelyjen jälkeen keskustelun loppupuolella päädyttiin yhteisymmär-
ryksessä pohtimaan keinoja, joilla voi viestittää omia ajatuksia ja tun-
netiloja toiselle.

Edellä kuvatussa tilanteessa keskustelua käytiin suhteellisen lie-
västä ja yksittäisenä kuvatusta väkivallanteosta, jonka mies myönsi. 
Tulkintani mukaan kyse oli myös tilanteesta, jossa ei ollut läsnä pai-
nostamisen tai väkivallan uhkaa ja voimasuhteet vaihtelivat keskus-
telun kuluessa. Silti jopa tällaisessa keskustelussa syyllisyyden ja vas-
tuun asetelmat sukupuolittuivat hyvin vahvasti. Nämä asetelmat myös 
säilyivät pitkälti samoina käynneistä huolimatta, jopa niin että naisen 
vastuunotto vahvistui käyntien kuluessa. Vasta työntekijän aktiivinen 
puuttuminen vastuun asettamisen kysymykseen ja eritellyt kysymyk-
set vastuun paikantumisesta muuttivat asetelmia. Nähdäkseni tämä 
osoittaa sukupuolittuneiden syyllisyyden ja vastuun asetelmien kult-
tuurisesti erittäin vahvaa asemaa ja niiden muodostumista diskursiivi-
sen toistettavuuden kautta itsestään selviksi ja luonnollisiksi. Jos niitä 
ei haasteta auttamisjärjestelmissä käydyissä keskustelussa, ne helposti 
jatkavat elämäänsä naisten ja miesten puheessa. Ne saattavat vieläpä 
vahvistua keskusteluissa rakentuneen ”yhteisymmärryksen” perusteel-
la. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi tarjoaa mahdollisuuden 
näiden toistettujen puhetapojen horjuttamiseen ja murentamiseen. 
Edellä kuvatussa tilanteessa työntekijän siirtyminen tämän diskurssin 
mukaiseen vastuun käsittelyyn oli ratkaiseva tekijä asetelmien muut-
tumisessa. Diskurssin muutoksen seuraukset olivat yllättävänkin sel-
viä, kun sekä nainen että mies päätyivät tulkitsemaan asioita toisella 
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tavalla. Kyse on epäilemättä siitä, että keskusteluun osallistunut mies 
oli jo alun perin valmiimpi ottamaan vastuuta väkivallasta kuin mo-
net muut tutkimuksen piiriin kuuluneet väkivaltaa käyttäneet miehet. 
Tätä voikin tulkita esimerkkinä siitä, millaisia seurauksia diskurssin 
muutoksella voi olla miesten ollessa suhteellisen avoimia myöntämään 
väkivallan ja ottamaan siitä vastuun.

Sukupuolittuneiden syyllisyyden ja vastuunasetelmien vakiintu-
neisuuden takia onkin tärkeätä analysoida, miten tällaiset asetelmat 
rakentuvat. Niiden toistaminen tapahtuu usein huomaamatta ja tois-
tamalla siirretään syrjään väkivallankäyttöä tuomitsevia sitoumuksia, 
kuten edellä kuvatussa tapauksessa aluksi kävi. Analysoimalla, miten 
tällaisia asetelmia rakennetaan, voidaan myös päästä lähemmäksi nii-
den purkamista ja horjuttamista auttajatahojen työssä.

Naiset yksilökäynneillä

Kriisityön ja ratkaisukeskeisen ajattelun lähtökohdat jäsensivät myös 
keskusteluja, joita käytiin perheterapiayksikössä yksin asioivien nais-
ten kanssa. Naisten kanssa käsiteltiin kriisin eri vaiheita ja väkivallan 
seurauksia, kuten pelkoja, vapinaa tai painajaisia. Kriisiaikaan liittyi 
työntekijän mukaan surua ja menetyksen tunteita, mutta samalla sii-
hen liittyi mahdollisuus kirkastaa omia arvoja ja nähdä itsensä uudes-
sa valossa. Surun ja raskaiden kokemusten vastapainoksi oli tärkeätä 
hahmottaa omia voimavaroja ja hyvän olon lähteitä. Näitä käsiteltiin-
kin runsaasti tapaamisten aikana. Työntekijä pyysi esimerkiksi naisia 
täyttämään kotona ”voimavara-aurinkoon” niitä voimavaroja, mitä he 
olivat saaneet kotoaan, sukulaisilta, ystäviltä ja tuttavilta. Voimavaroja 
käsittelemällä etsittiin keinoja jaksaa parisuhteen vaikeuksien keskel-
lä, erotilanteessa tai miehen uhkailujen paineessa. Samalla käsittelyyn 
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tuli myös naisten sosiaalinen tukiverkosto, johon saattoi turvautua 
vaikeina aikoina.

Keskusteluissa puhuttiin myös käytännön keinoista, kuten lähes-
tymiskiellosta, joista voi löytyä apua turvallisuuden parantamiseen. 
Naisia tuettiin osoittamaan jämäkästi omaa näkemystään ja omaa tah-
toaan tilanteissa, joissa he olivat yhteydessä väkivaltaa käyttäneeseen 
entiseen tai nykyiseen kumppaniinsa. Työntekijä toi kuitenkin esiin 
myös ymmärrystä sille, ettei rajojen osoittaminen ja oman tahdon il-
maiseminen aina ole helppoa.

Jenni: Mutta sitten mä laitoin semmoisen tekstiviestin, että jos sä et 
lopeta, niin mä haen sitten lähestymiskieltoa. (Tt: Yhmh?) Koska mua 
niin ahdistaa… vielä sitten kun ne on sitä lässyn lässyn… [rykäisee] 
niin mä laitoin vaan lyhyesti siihen (Tt: Mmm.)… kun mä mietin sil-
loin, että kannattaako niihin vastata ollenkaan (Tt: Mmmmh! Nii-ih.) 
vai tota niin… Niin mä ajattelin, että mä laitan siihen lyhyesti, että jos 
et sä nyt lopeta, niin mä haen heti… (Tt: Joo.) sillä rikosilmoituksella 
(Tt: Joo, joo.) sen… kiellon.

Tt: Näin kun ajattelee, että oikein semmoinen hyvä… se oli niinkun 
jämäkkä vastaus ja kuitenkin niinkun se… olit reagoinut siihen. Et-
tei hänelle tule semmoista oloa, että oletko sä lukenut tai ei… (Jenni: 
Mmm.) että niinkun pitää lähettää lisää viestejä, kun ei ole mennyt 
perille. (Jenni: Niin.) […] sä laitoit tämmöisen jämäkän tekstiviestin, 
missä sä osoitit sun tahdon. Mutta että tavallaan… kuinka vaikeata se 
niinkun jokaiselle meistä on niinkun eri tilanteissa se rajojen… rajojen 
hakeminen ja sen esittäminen… sanominen toiselle, että tässä on mun 
rajani…

Jenni: Niin ja varsinkin siinä vaiheessa, kun sitä ei ole ikinä kuunneltu 
[parisuhteessa]. (A78/3-4)

Varsinkin naisten käydessä yksin eron jälkeisissä tilanteissa perhete-
rapiayksikössä tuettiin heidän toimijuuttaan ja esitettiin väkivallan 
oikeutusta kyseenalaistavia näkökantoja tavoilla, jotka eivät ratkaise-
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valla tavalla eronneet perheneuvoloiden työntekijöiden käyttämistä 
tavoista. Tosin nämä näkemykset esitettiin miedommassa muodossa. 
Väkivaltaan ei otettu yhtä selkeästi kantaa, eikä naisten toimijuut-
ta tuettu yhtä määrätietoisesti. Keskustelun painopiste oli selkeästi 
voimavaroissa ja vaikeuksista selviytymisessä, ei niinkään väkivallan 
käsittelyssä. Väkivallan psyykkisiä seurauksia käsiteltiin melko lyhyes-
ti. Lähinnä todettiin pelkojen, univaikeuksien ja muiden oireiden liit-
tyvän kriisitilaan, joten ne häviäisivät ajan kanssa itsestään. Oireita 
pyrittiin tarkastelemaan positiivisesta näkökulmasta ja toiveikkuutta 
ylläpidettiin nimeämällä ne ohimeneviksi. Tästä huolimatta väkivaltaa 
ja kontrollointia kokeneet naiset palasivat toistuvasti puhumaan pelos-
ta, varuillaanolosta ja väkivallan seurauksena tapahtuneesta itsetun-
non heikentymisestä. Aihepiiri oli mitä ilmeisimmin heille tärkeä, ja 
heidän puheenvuorojensa kautta se nousi ajoittain keskusteluihin.

Eron jälkeisessä tilanteessa ja naisten käydessä yksin on suhteelli-
sen helppo tukeutua näihin ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin 
mukaisiin käytäntöihin, eivätkä ne aiheuta konfrontaatiota kenenkään 
kanssa. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssista otettiin käyttöön 
niitä osia, jotka eivät ole konfliktialttiita, eivätkä edellytä sukupuoli-
neutraalin ja tasaveroisuudesta lähtevän väkivaltakonstruktion ky-
seenalaistamista. Esimerkiksi eronneiden naisten tukeminen ja kan-
nustaminen jämäkkään rajanvetämiseen oli hyväksyttävää, mutta 
miesten väkivaltaan puuttuminen ja vastuuttaminen heitä tavattaessa 
oli selvästi vaikeampaa. On myös huomioitava, ettei väkivaltaa koke-
neiden eronneiden naisten tilanteen käsittely edellä kuvatulla tavalla 
edellyttänyt suurta poikkeamista tavanomaisiin erotilanteisiin sovel-
lettavista käytännöistä, eikä siten vaatinut paljoa uudelleenarviointia 
työntekijöiltä. Tavanomaisessa erotilanteessa käsitellään myös surua ja 
luopumista sekä kartoitetaan voimavaroja ja tukiverkostoa. Joitain eri-
tyispiirteitä väkivallan kokemisesta otettiin huomioon ja ehdotettiin 
tämän mukaisia toimintamalleja, mutta lopulta ero ”tavalliseen” eron 
jälkeiseen työskentelyyn ei muodostunut kovin suureksi.
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Naisten toimijuuden kannalta tällainen väkivaltaa muihin kriisi-
kokemuksiin liittävä konstruktio näyttää tarjoavan vähemmän tilaa 
väkivallan psyykkisten seurausten käsittelyyn, joten siihen voi liittyä 
”vahvuuden” ja selviytymisen odotuksia. Toisaalta se ei kuitenkaan 
täysin sivuuta väkivallan seurauksia, vaan huomioi ne osana kriisin 
läpikäymistä. Väkivallan seuraukset nähdään ohimeneviksi oireiksi ja 
etsitään voimavaroiksi nimitettyjä toimijuuden vahvistamisen tapoja. 
Naiset eivät määrity vain väkivallan uhreina, vaan useiden muidenkin 
positioiden kautta. Kun keskustelussa annetaan oikeus surra mennyt-
tä ja toisaalta avataan näkymää positiiviseen tulevaisuuteen, rakentuu 
mahdollisuus hyväksyä vaikeat kokemukset ja samalla myös irrottau-
tua niistä.

Analyysini osoittivat diskursiivisten rakenteiden lisäksi keskustelu-
jen kontekstilla olevan merkitystä puhetilojen kannalta, sillä puhetilat 
rakentuivat yksilötapaamisissa varsin toisenlaisiksi kuin paritapaa-
misissa tai kriisi-istuntojen tapaisissa ryhmätilanteissa. Sama väki-
valtakonstruktio käytäntöineen sai eri muotoja ja avasi erilaisia tiloja 
naisten puheelle riippuen näistä konteksteista. Tavattaessa naisia yksin 
väkivaltakonstruktio laajeni sisältämään enemmän ”naisiin kohdistu-
va väkivalta” -diskurssin merkitysrakenteita ja käytäntöjä kuin parita-
paamisissa.

6.3 Väkivalta häviää muiden 
ongelmanmäärittelyiden joukkoon

Edellä käsitellessäni ”väkivalta oireena” -konstruktiota tuli näkyväksi, 
miten huomio siirtyi väkivallasta muihin perheongelmiin tulkittaessa 
sitä ilmaisuna jostakin perustavammasta ilmiöstä. Myös perheneuvo-
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loissa, joissa väkivaltaa käsiteltiin ”väkivalta vallankäyttönä” -konst-
ruktion jäsentämänä, laaja työkenttä ja siihen liittyvät valinnat ongel-
manmäärittelyn osalta johtivat välillä fokusoimaan muihin ongelmiin 
kuin väkivaltaan. Koska perheneuvolat eivät ole väkivaltatyöskentelyyn 
erikoistuneita auttajatahoja, vaan lasten kasvatukseen ja perheasioiden 
käsittelyyn suuntautuneita yksiköitä, väkivalta on vain yksi mahdolli-
sesti käsiteltävä aihepiiri niiden työskentelyssä. Yhteydenotto perhe-
neuvolaan ei useinkaan liittynyt väkivaltaan parisuhteessa tai perhees-
sä, vaan esimerkiksi lasten ongelmiin, kasvatusvaikeuksiin, yleisiin 
parisuhdeongelmiin tai avioerotilanteeseen. Vasta näiden ongelmien 
taustoja selviteltäessä asiakkaat saattoivat alkaa puhua parisuhteessa 
tai perheessä esiintyvästä väkivallasta.

Tällaisessa kontekstissa painottuu ongelmanmäärittelyn merkitys. 
Ongelmat voidaan nimetä ja konstruoida monin tavoin riippuen käy-
tössä olevista diskursiivisista jäsennyksistä. Väkivaltaa voidaan pitää 
keskeisenä ja toimenpiteitä vaativana ongelmana kyseisten asiakkai-
den elämässä, mutta yhtä lailla ongelmaksi saattavat määrittyä myös 
monet muut seikat heidän elämäntilanteessaan (vrt. Pösö 1995). Per-
heneuvoloissa käytyjen keskustelujen kuluessa jotkin seikat poimitaan 
tärkeiksi, niistä esitetään tulkintoja ja ne asetetaan keskiöön, kun taas 
toiset seikat asettuvat keskustelun marginaaliin ja saattavat vähitellen 
kadota siitä kokonaan. Tilannetta kuvaa hyvin kahden tutkimuksee-
ni osallistuneen perheneuvolatyöntekijän havahtuminen siihen, että 
eräässä heidän asiakastapauksessaan olikin oikeastaan varsin paljon 
tietoja väkivallasta. Kun asiakastilanteissa tuli esiin niin paljon muita 
asioita, väkivalta jäi joskus keskusteluissa sivuseikaksi siitä huolimatta, 
että se oli tullut työntekijöiden tietoon.

Tt1: Siinä ei niinkun sitä väkivaltaa käsitelty. Se on vaan tullut esille.

Tt2: No sekin on aika oireellista…että sitä ei ole käsitelty.

Suvi: … olennaista, että ei ole niin.
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Tt1: Eikun mä tarkoitan, että sitä ei varmaan sen jälkeen… tai sä olet 
varmaan käsitellyt äidin kanssa sen jälkeen, kun se on tullut esiin yh-
teiskeskustelussa.

Tt2: Ei kauhean paljon, koska hän… se on aika jännää… nää jotenkin 
nää monet ihmiset niinkun… ei ne pidä sitä niinkun tärkeänä. Voi olla 
että se on minustakin kiinni sitten, että miksei pidä tärkeänä, mutta 
tota… kun tulee niin paljon muuta. (H105/1)

Väkivalta näytti jäävän sivuun erityisen helposti tilanteissa, joissa huo-
mio kiinnittyi lasten ongelmiin ja heidän yksilötutkimuksiinsa. Kun 
lapsen oireilu koulussa tai päiväkodissa oli syynä yhteydenottoon per-
heneuvolaan, yleinen toimintatapa oli tehdä lapselle psykologisia tut-
kimuksia ja selvitellä tilannetta vanhempien kanssa käytyjen keskuste-
lujen avulla. Yksilötutkimuksissa rakennettiin kuvaa lasten taidoista ja 
kehityksestä suhteessa muihin samanikäisiin, heidän suhtautumises-
taan auktoriteetteihin, keskittymiskyvystään ja monista muista asiois-
ta, joiden avulla koulu- tai päiväkotiongelmien taustaa voitiin pohtia. 
Vanhempien kanssa keskusteltiin lasten kasvatukseen ja vuorovaiku-
tukseen liittyvistä kysymyksistä ja perhetilanteesta yleisemmin sekä 
kyseltiin heidän näkemyksiään lapsen ongelmista. Tätä kautta huo-
mio keskittyi lapsen käyttäytymiseen ja kasvatuksellisiin kysymyksiin. 
Vaikka työntekijät tiesivät lapsen isän väkivaltaisesta toiminnasta, he 
eivät tällaisessa ongelmanmäärittelykehyksessä tulleet suunnanneeksi 
huomiota siihen.

Väkivallan esiin nouseminen ja vähittäinen häviäminen perhe-
neuvolan tutkimusvaiheen aikana näkyi esimerkiksi erään alaluokilla 
olevan pojan kohdalla. Koulu oli ehdottanut hakeutumista perheneu-
volaan pojan levottomuuden ja keskittymisvaikeuksien takia. Perhe-
neuvolassa pojan äiti kertoi tunnelman olevan välillä kireä kotona ja 
riitoja syntyvän usein vanhempien välille. Hän puhui myös muuta-
masta tilanteesta, jossa mies oli käyttäytynyt uhkaavasti ja väkivaltai-
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sesti häntä kohtaan. Poikaa tutkittiin psykologisin menetelmin. Per-
heneuvolan keskusteluissa puhuttiin hiukan väkivallasta, mutta myös 
monesta muusta asiasta. Erityisesti käsiteltiin tarvetta asettaa selkeät 
rajat pojalle ja siihen liittyviä ongelmia. Vanhempien ja erityisesti äidin 
kasvatustapoja pohdittiin yksityiskohtaisesti. Pojan taitoja ja niiden 
puutteita käsiteltiin yksilötutkimusten tulosten perusteella, samoin 
tarjolla olevia tukitoimenpiteitä näiden osalta. Tarkkaavaisuushäiriö ja 
muut lapsen diagnosointiin liittyvät kysymykset nousivat myös esille. 
Yhdessä vaiheessa perheneuvolan työntekijät puhuivat havainnoista, 
joiden mukaan poika oli ollut selvästi rauhallisempi isän asuessa väli-
aikaisesti muualla ja ilmapiirin ollessa vähemmän jännittynyt kotona. 
Nämä huomiot väkivallan ja uhkailun liittymisestä pojan levottomuu-
teen jäivät kuitenkin vähitellen sivuun keskustelusta. Pääosaltaan kes-
kityttiin kasvatuksellisiin ja yksilöllisiin ongelmanmäärittelyihin.

Myös sellaisia väkivaltaa käyttävän miehen ongelmia kuin alkoho-
linkäyttö tai sairaudet saatettiin pitää keskeisempinä kuin väkivalta. 
Suomalaisessa väkivaltakeskustelussa on ”perheväkivalta”-diskurssin 
myötä totuttu liittämään alkoholinkäyttö kiinteästi väkivaltaongel-
maan (esim. Peltoniemi 1984). Myös tutkimani työntekijät nostivat 
välillä esiin alkoholinkäytön keskeisenä kysymyksenä ja kiinnittivät 
huomiota siihen liittyvään hoitoon. Jos mies hakeutui hoitoon alkoho-
linkäytön takia tai otti antabus-kapselin, väkivaltakysymys jäi sivuun 
keskustelusta. Tulkitessaan väkivaltaa ensisijaisesti alkoholinkäytön 
seuraukseksi sekä työntekijät että väkivaltaa kokeneet naiset saattoivat 
pitää päihdehoitoa riittävänä keinona puuttua väkivaltaan. Väkival-
lasta ei enää puhuttu perheneuvolatapaamisissa, eikä turvajärjestelyjä 
pohdittu. Kun mies seuraavan kerran käytti väkivaltaa, kaikki tapahtui 
ikään kuin yllättäen ja selittämättömästi. Myös arkiset kontrolliin ja 
vallankäyttöön liittyvät huomiot jäivät irrallisiksi, eivätkä työntekijät 
liittäneet niitä kovin kiinteästi väkivaltaproblematiikkaan.

Työntekijät puhuivat välillä myös väkivaltaa käyttäneiden miesten 
sairauksista, jotka aiheuttivat väkivaltaista käytöstä. Psyykkinen tai 
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fyysinen sairaus sekä puutteellinen lääkitys nähtiin syiksi väkivallan 
ilmenemiselle. Sairaudella oli ikään kuin oma logiikkansa, eikä väkival-
taan liittyvää vallankäyttöä tai väkivallan mahdollisia seurauksia nai-
selle tällaisessa yhteydessä pohdittu. Työntekijät kertoivat esimerkiksi 
eräässä tällaisessa tapauksessa väkivaltaa kokeneen naisen tuoneen 
esiin omaa väsymystään ja voimattomuuttaan, mutta eivät liittäneet 
sitä väkivaltaan tai pohtineet sitä traumatisoitumisen näkökulmasta.

Useiden muidenkin laaja-alaisten väkivaltaa kohdanneiden orga-
nisaatioiden työtä tutkittaessa on havaittu, ettei väkivaltaa aina käsi-
tellä omana erillisenä ongelmana. Minna Piispa ja Markku Heiskanen 
(2000, 49–50) totesivat väkivallan kustannuksia arvioivassa tutkimuk-
sessaan, etteivät heidän haastattelemansa terveys-, sosiaali- ja oikeus-
sektorin avainhenkilöt useinkaan osanneet eritellä väkivaltaa kokenei-
den naisten osuutta asiakaskunnastaan tai voineet kertoa, oliko juuri 
parisuhdeväkivalta ollut asiakkaiden avunhakemisen syy. Väkivallan 
kietoutuminen muiden avunhakemisen syiden joukkoon näkyi myös 
tilastoinnissa, jossa väkivalta erityisesti sosiaalisektorilla oli jonkinlai-
nen residuaali tai täydentävien tietojen luokka. Väkivallan kirjaami-
nen ei ollut systemaattista, eikä tätä pidetty välttämättömänä. Myös 
arvioitaessa väkivallan kustannuksia kuntatasolla tuli esiin sama ilmiö 
(Heiskanen & Piispa 2002, 36). Osan viranomaisista oli hyvin vaikea 
löytää väkivaltaa kokeneita naisia tai lapsia omasta asiakaskunnastaan, 
sillä he katsoivat asiakkaita oman organisaationsa toimintakäytäntö-
jen ja ongelmanmäärittelyiden kautta. Heiskasen ja Piispan tulkinnan 
mukaan hyvinvointivaltiollinen palvelujärjestelmä on väkivaltaongel-
man osalta hyvin sektoroitunut, minkä myötä väkivalta näyttäytyy 
eri sektoreilla vain kapeana siivuna ja asiakkaiden ongelmat rajataan 
tiukasti oman kompetenssialueen mukaisesti. Niinpä naisten hakiessa 
apua väkivalta määrittyy yhtäällä mielenterveysongelmaksi, toisaalla 
parisuhdeongelmaksi, kolmannella taholla lastensuojeluongelmaksi ja 
neljännellä alkoholiongelmaksi.
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Vastaavalla tavalla Sirkka Perttu (1999, 24–25) on sosiaali- ja tervey-
denhuollon työntekijöiden väkivaltatyötä ja -asenteita käsittelevässä 
tutkimuksessaan havainnut, etteivät työntekijät aina käsittele väkival-
taa itsenäisenä ongelmana, vaan tulkitsevat sitä osana jotain muuta on-
gelmaa. Hänen tutkimuksensa mukaan työntekijät liittivät naisten vä-
kivallan kokemukset usein näiden mielenterveysongelmiin ja miesten 
osalta työntekijät kiinnittivät väkivallan sijasta huomiota esimerkiksi 
alkoholiongelmaan. Myös ruotsalainen Christine Bender (1999, 93) on 
lastensuojelutyöntekijöiden osalta todennut, että nämä harvoin käsit-
telivät miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa erillisenä ongelmana. 
Työntekijät tarkastelivat väkivaltatapahtumia lastensuojelullisina on-
gelmina, jolloin väkivalta nähtiin yhtenä lasten turvallisuutta ja kas-
vua vaarantavana tekijänä muiden joukossa ja näihin kietoutuneena.

Jos päiväkotien tai koulujen tapaiset instituutiot, joiden päätehtävä 
on kasvatus ja koulutus, eivät tunnista väkivaltaa omasta työkentästään 
(Heiskanen & Piispa 2002, 12, 20), ilmiö on ymmärrettävämpi kuin jos 
sosiaalitoimen, mielenterveystyön tai perheneuvolan tapaiset instituu-
tiot pitävät vaikeana kuvata väkivallan osuutta omassa työkentässään. 
Sosiaalitoimen, mielenterveystyön ja perheneuvoloiden toiminta-alue 
on määritelty siten, että väkivalta parisuhteessa tai perheessä kuuluu 
sen osaksi. Niiden pitäisi pystyä havaitsemaan ja erottelemaan väkival-
ta muista työalueensa kokonaisuuksista, vaikka ne eivät olekaan tur-
vakotien tapaisia väkivaltaspesifejä organisaatioita. Sukupuolistuneen 
väkivallan problematiikan lähempi tuntemus ja väkivallan häviämisen 
tendenssin tunnistaminen ovat ratkaisevia tekijöitä pyrittäessä tällai-
siin käytäntöihin. Edellä kuvaamani ongelmanmäärittelyiden prob-
lematiikka osoittaa, miten väkivallan häviäminen ja kietoutuminen 
muihin ongelmiin tapahtuu. Koska tutkimani perheneuvolat edustivat 
väkivaltatyöhön hyvin perehtyneitä ja siihen huomiota keskittäviä yk-
sikköjä, on todennäköistä, että tämänkaltaiset prosessit toimivat vie-
läkin vahvemmin muissa perheneuvoloissa. Näistä prosesseista löyty-
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nee myös aineksia sosiaalitoimen ja mielenterveysalan väkivaltatyön 
analysointiin, vaikka jokaisessa instituutiossa on myös omia ongelma-
konstruointiin ja käytäntöjen rakentamiseen liittyviä piirteitään.

6.4 Yhteenveto: esiinnostettu ja sivuutettu väkivalta

Tässä luvussa olen käsitellyt kahta erilaista perheammattilaisten työssä 
esiintynyttä väkivaltakonstruktiota ja niihin liittyviä käytäntöjä. Näis-
tä ensimmäinen, ”väkivalta vallankäyttönä” -konstruktio fokusoi sel-
keästi väkivaltaan ja painotti sen esiin nostamista muiden ongelmien 
joukosta. Sen piirissä oli eksplisiittisesti määritelty väkivallan muodot 
ja tietyt, erityisesti väkivaltatyöskentelylle ominaiset toimintatavat. 
Väkivaltaa käsiteltiin vallankäyttönä ja sen psyykkisiä seurauksia (trau-
matisoituminen) pidettiin vakavina. Väkivalta liitettiin sukupuoleen 
siten, että sen nähtiin pääosaltaan koostuvan miesten naisiin kohdis-
tamista teoista. Väkivaltatyössä korostettiin miesten vastuuttamista 
väkivallanteoista, naisten toimijuuden tukemista ja traumatisoitumi-
sen käsittelyä sekä lasten huomioimista työskentelyssä. Paritapaami-
sia ei suosittu. Tämä väkivaltakonstruktio rakentui pääasiassa ”naisiin 
kohdistuva väkivalta” -diskurssille, mutta siihen yhdistyi myös profes-
sionaalisia diskursseja. Näitä olivat erilaiset terapeuttiset, psykologi-
set ja psykiatriset diskurssit, joiden kautta etsittiin erityisesti selityk-
siä väkivallalle. Tällainen konstruktio rakensi työntekijälle aktiivisen, 
selvittävän ja kantaaottavan position. Väkivaltaa kokeneelle naiselle se 
rakensi sekä traumatisoituneen uhrin että toimijuuttaan rakentavan 
selviytyjän positiot. Väkivaltaa käyttävälle miehelle rakennettiin teois-
taan vastuullisen, mutta myös väkivallankäytöstä mahdollisesti luopu-
jan positioita. Lapset positioitiin ensisijaisesti traumatisoituneiksi vä-
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kivallan sivustaseuraajiksi ja joskus sen kohteeksi joutuneiksi, mutta 
silloin tällöin heille rakennettiin myös potentiaalisesti väkivaltaisesti 
toimivan positiota.

Toinen tarkastelemani väkivaltakonstruktio, ”väkivalta oireena” 
-konstruktio, ei kiinnittänyt huomiota väkivaltaan ensisijaisena ilmiö-
nä, vaan tulkitsi sen ilmaisuksi jostain perustavammanlaatuisesta pa-
hasta olosta perheessä. Väkivallan asema ei ollut yhtä keskeinen kuin 
edellä käsitellyssä konstruktiossa, vaan sen rinnalla ja monesti sen 
sijaan käsiteltiin muita perheongelmia. Väkivalta ymmärrettiin sub-
jektiiviseksi asiaksi, jolloin sille ei voinut antaa yleisiä määritteitä tai 
tuntomerkkejä. Se muutti muotoaan aina määrittelijän mukaan. Vä-
kivaltakäsitys oli sinänsä sukupuolineutraali, mutta työssä havaittua 
väkivallan sukupuolistuneisuutta selitettiin varsin stereotyyppisesti 
sukupuolittavilla puhetavoilla. Työtavoissa suosittiin yleisiä parityös-
kentelyn keinoja, mutta asiakkaita tavattiin myös yksilökäynneillä. 
Tämä väkivaltakonstruktio rakentui ”perheväkivalta” -diskurssille, 
mutta yhdisti siihen myös professionaalisia diskursseja. Erityisesti 
lähtökohtia väkivaltatyölle poimittiin ratkaisukeskeisestä ja kriisitera-
peuttisesta lähestymistavasta. Huomio suunnattiin positiivisiin seik-
koihin ja parisuhteen voimavaroihin. Väkivallan määrän tai muotojen 
tarkkaa selvittämistä ei pidetty tärkeänä. Sen nähtiin pikemminkin 
johtavan keskustelua taaksepäin katsovaan ja katkeruuden sävyttä-
mään suuntaan. Työntekijöille tämä konstruktio rakensi odottelevaa 
ja asiakkaiden aloitteita seurailevaa positiota, mutta siihen sisältyi 
myös ohjailevaa ja suostuttelevaa vallankäyttöä. Väkivaltaa kokeneil-
le naisille ja väkivaltaa käyttäneille miehille rakennettiin yhtäläisiä, 
tasapuolisuuteen perustuvia asetelmia. Molemmat osallistuivat pari-
suhteen ilmapiirin muotoiluun, ja molemmat saattoivat toiminnallaan 
vaikuttaa jännityksen vähentymiseen. Näin sivuutettiin väkivaltaa 
koskevia tietoja, eikä valtasuhteita pohdittu. Väkivaltatyöskentelyssä 
tällainen on hyvin riskialtista. Tavatessaan väkivaltaa kokeneita nai-
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sia yksinään työntekijät huomioivat enemmän väkivallan seurauksia 
ja turvallisuuskysymyksiä tukeutuen välillä myös ”naisiin kohdistuva 
väkivalta” -diskurssiin.

Jälkimmäisen väkivaltakonstruktion kohdalla tuli selvästi näky-
väksi, miten väkivalta välillä asetettiin keskustelun marginaaliin ja 
ongelmaksi määrittyivät muut tekijät asiakkaiden elämässä. Yhtäältä 
tämä näkyi väkivallan määrittelyssä, kun väkivaltaa käsiteltiin oiree-
na muista perheongelmista. Toisaalta tämä ilmeni myös väkivaltatyön 
käytännöissä, kun keskustelua suunnattiin väkivallan sijasta parisuh-
teen hyviin puoliin ja yhteisyyden rakentamiseen.

”Väkivalta vallankäyttönä” -konstruktio edesauttoi merkittävällä 
tavalla kiinnittämään huomiota väkivallan käsittelyyn. Käytäntöjen 
analyysi osoitti kuitenkin, ettei tähänkään väkivaltakonstruktioon si-
toutuminen täysin estänyt väkivallan vähittäistä häviämistä. Häviämi-
sen problematiikka liittyi näissä tilanteissa erityisesti perheneuvoloiden 
asemaan perhe- ja kasvatusongelmia kohtaavana yleisorganisaationa, 
jonne hakeuduttiin monenlaisten ongelmien takia. Hakeutumisen 
syynä saattoivat olla esimerkiksi lasten ongelmat koulussa tai päiväko-
dissa, avioerotilanne tai kasvatusongelmat. Työntekijöiden ongelman-
määrittely ja väkivallalle antama painoarvo oli keskeinen sen kannalta, 
jäikö väkivalta vain yksittäisiksi, fragmentaarisiksi maininnoiksi vai 
jäsensikö se työskentelyä laajemmin. Väkivallan häviämisen kannalta 
erityisen merkittävä näytti olevan kehityskulku, jossa väkivaltatapah-
tumia koskevat maininnat jäivät vähitellen sivuun työskentelyn keskit-
tyessä lapsen psykologisiin yksilötutkimuksiin sekä vanhempien – eri-
tyisesti äidin – kasvatustapojen käsittelyyn.

Väkivallan häviämisen ja esiin nousemisen välinen jännite jäsentää 
myös kahta seuraavaa lukua. Niissä kuva väkivallan sivuuttamisesta, 
siihen johtavista diskursseista ja käytännöistä saa lisää ulottuvuuksia. 
Samalla hahmottuu se, millaiset käytännöt tuovat väkivallan seurauk-
sia ja siihen puuttumista työskentelyn keskiöön.
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7 VÄKIVALLAN KÄSITTELYYN 
KYTKEYTYVÄT PARISUHDE- JA 
SEKSUAALISUUSDISKURSSIT

Tässä luvussa käsittelen tapoja puhua parisuhteesta, rakkaudesta ja 
seksuaalisuudesta parisuhdeväkivallan yhteydessä. Olen erityisen 
kiinnostunut näiden diskurssien suhteesta väkivaltadiskursseihin 
tutkimieni yksiköiden työssä. Kohtaavatko parisuhdetta ja seksuaali-
suutta koskevat diskurssit väkivaltadiskurssin vai kulkevatko ne täysin 
erillään toisistaan? Ja jos ne kohtaavat toisensa väkivaltatyön käytän-
nöissä, miten tämä kohtaaminen tapahtuu ja mitä siitä seuraa? Luvun 
teemat ovat lähtöisin empiirisestä aineistosta. Tulkitsen ja kontekstua-
lisoin työntekijöiden ja asiakasnaisten puheessa rakentuvia diskursseja 
tutkimuskirjallisuuden avulla.

Tässä luvussa en edellisen luvun tapaan erottele toisistaan tutki-
mieni perheneuvoloiden ja perheterapiayksikön käytäntöjä. Joiltain 
osin parisuhteen ja seksuaalisuuden käsittelyssä näkyy samansuuntai-
sia eroja kuin väkivaltakonstruktioissa ja niihin liittyvissä käytännöis-
sä, esimerkiksi työntekijöiden puhuessa ”mustasukkaisuudesta”. Mutta 
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parisuhde- ja seksuaalisuuspuhe muodostaa kuitenkin oman diskur-
siivisen alueensa, joka jäsentyy toisella tavalla kuin väkivaltadiskurs-
sien alue. Väkivaltadiskurssien osalta käytännöt olivat kiteytyneempiä 
yksiköiden sisällä, kun taas parisuhde- ja seksuaalisuusdiskurssien jä-
sentämissä käytännöissä oli suurempaa vaihtelua yksiköiden välillä ja 
sisällä. Silloin kun väkivaltadiskursseilla on merkitystä parisuhteen tai 
seksuaalisuuden käsittelylle, olen kirjannut tämän esiin tekstissä.

7.1 Parisuhde ja tunnesiteet

Kompromissien tekeminen ja muuttuminen asetetaan naisen 
tehtäväksi

Väkivallan huomioiminen ja esillä pitäminen keskusteluissa oli sel-
västi vaikeampaa perheneuvolatapaamisissa, joita käytiin parisuhteen 
edelleen jatkuessa, kuin erotilanteessa tai eron jälkeisissä tilanteissa 
käydyissä keskusteluissa. Tutkimieni perheneuvoloiden työntekijät oli-
vat sitoutuneet ”väkivalta vallankäyttönä” -konstruktioon, mutta silti 
he eivät kaikissa tilanteissa tulkinneet yksittäisten uhkailujen ja väki-
valtatilanteiden edellyttävän tavanomaisesta parisuhdetyöskentelystä 
eroavia käytäntöjä. Uhkailun ja väkivallan tilanteita seurasi useimmis-
sa tapauksissa rauhallisempi, tavanomaista perhe-elämää muistuttava 
arki. Arjesta puhuttaessa väkivaltaa kokeneet naiset toivat esiin jonkin 
verran kontrollointiin ja oman tilan kapeutumiseen viittaavia seikko-
ja, mutta niihin ei perheneuvolakeskusteluissa pysähdytty. Tällaisissa 
asiakastilanteissa väkivallasta puhuminen korvautui yhteisyyttä koros-
tavalla parisuhdepuheella. Tämä puhe oli monin tavoin vastakkaista 
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väkivaltapuheelle. Kun väkivalta ja vallankäyttö nostettiin keskeisiksi 
huomion kohteiksi, naisia kehotettiin pitämään puoliaan ja pysymään 
omalla kannallaan. Sen sijaan yhteisyyttä korostavassa parisuhdepu-
heessa heitä neuvottiin tekemään kompromisseja ja joustamaan.

Tämäntapaista problematiikkaa on sukupuolistuneen väkivallan 
tutkimuksessa ja käytäntöjä arvioivassa keskustelussa yleensä lähes-
tytty kysymyksenä parityöskentelyn ongelmallisuudesta ja esitetty 
siihen ratkaisuksi erillistyöskentelyä (esim. Husso 2003, 310; Nyqvist 
2001, 160–165; Nousiainen V. 1998). Kuten edellisessä luvussa esitin, 
paritapaamisiin liittyy useita ongelmia erityisesti pitkään jatkuneen 
väkivallan yhteydessä. Tutkimukseni osoittaa kuitenkin, ettei tässä on-
gelmakentässä ole kyse ainoastaan paritapaamisiin liittyvästä ongel-
masta, vaan yhteisyyttä painottavaa parisuhdepuhetta käytetään usein 
myös naisten yksilötapaamisissa. Ennen kaikkea on kysymys parisuh-
detta ja rakkautta käsittelevistä diskursseista, joiden käyttö sivuuttaa 
ja sulkee pois epäsymmetrisiin valta-asetelmiin ja väkivaltaan liittyviä 
tekijöitä.

Yhteisyyttä korostavassa parisuhdepuheessa saivat tilaa sellai-
set tekijät kuin vastavuoroisuus, joustaminen, yhteisen näkemyksen 
etsiminen ja kompromissit. Yhteisyyden ja molempien kannalta hy-
väksyttävän tilanteen rakentaminen nousi keskeiseksi. Jotta tämä oli-
si mahdollista, piti kuunnella toisen toiveita ja antaa periksi joissain 
asioissa. Omia toimintatapoja piti olla valmis muuttamaan ja joistain 
vaatimuksista piti luopua, jos halusi sopuisaa yhteiseloa. Työntekijät 
ohjasivat naisia miettimään, missä asioissa he voisivat tehdä kompro-
misseja ja siten edistää ilmapiirin paranemista kotona. Parisuhtees-
ta rakennettiin ideaalista kuvaa, jossa molemmat osapuolet tulevat 
tasapuolisesti kuulluiksi ja ottavat huomioon toisiaan. Sen sijaan se 
vastavuoroisuuden puute ja epätasapaino valtasuhteissa, joka liittyy 
väkivallan sävyttämiin parisuhteisiin, jäi käsittelemättä. Esimerkiksi 
seuraavan keskustelun käynyt Taina oli vähän aikaisemmin kertonut 



243

yrityksistään tulla vastaan ja tehdä miehen toiveiden mukaan, jotta 
tällä ei olisi huomautettavaa esimerkiksi siivoamisesta ja kodin hoita-
misesta. Työntekijä kuitenkin kannusti häntä yhä edelleen pohtimaan 
omien toimintatapojen muuttamista.

Tt: Ja sitähän vois sitten miettiä… miettiä vaikka siinä yhteydessä että 
tota… että mitä te (Taina: Niin.) voisitte tehdä. Koska teillä on kuiten-
kin… molemmilla on halua yrittää yhdessä, mutta että niinkun… ei 
tässä kovin kummoinen ennustajaeukko tarvitse olla… (Taina: Mmm.) 
kun voi niinkun ajatella, että ei se tietysti hyvin tule päättymään, jos se 
niinkun menee jotenkin enemmän ja enemmän tukkoon tää teidän… 
nää teidän välit. (Taina: Näin on.) Ja tietysti tota… sinä voit tietys-
ti itse tykönäsi miettiä, että onko mahdollista sun tehdä joku asia eri 
tavalla. (Taina: Aivan.) Kun mun mielestä parisuhde on vähän niin 
kuin shakin peluuta. Että kun toinen tekee jonkun yllättävän siirron, 
niin siinähän menee koko systeemi sekaisin. Ja sitten on niinkun pak-
ko vastata siihen eri tavalla. Mutta että jos kaikki menee aina saman 
kaavan mukaan (Taina: Mmm.) niin siinä ei tule… tapahdu mitään 
yllättävää muutosta.(A87/11)

Vaikka kompromissit ja ratkaisujen etsiminen esitettiin sinänsä tasa-
puolisesti molempien tehtäväksi, ne kääntyivät käytännössä naisten 
vastuun korostamiseksi. Perheneuvoloissa asioivat väkivaltatilanteiden 
yhteydessä pääasiassa naiset, eikä puhe joustamisesta tai muutoksista 
siten tavoittanut väkivaltaa käyttäneitä miehiä. Puheessa rakennettu 
kahden osapuolen ja tavoitteisiin sitoutumisen asetelma kohtasivat 
vain toisen osapuolen ja suuntautuivat näin ohjeistamaan häntä. Alun 
perin sukupuolineutraali ja tasapuolinen muutosehdotus sukupuolis-
tui käytännöissä.

Kun tällaisessa puheessa asetettiin tavoitteeksi kompromissien 
teko ja vastakkainasettelun välttäminen, määrittyi ongelmaksi para-
doksaalisesti naisen halu pitää kiinni omista käsityksistään ja toiveis-
taan. Omista vaatimuksista kiinnipitäminen näyttäytyi jäykkyytenä 
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ja negatiivisena ”valtataisteluna”, joka piti saada loppumaan. Miehen 
osuus ”valtataistelussa”, kontrollointitoimenpiteet ja uhkailut painui-
vat taustalle.

Tt: No tuota… minkä verran asiaan vaikuttaa se, että sä pyrit välttä-
mään myös seksiä?

Taina: Niin, kyllä se varmaan on yksi merkittävä tekijä siihen vieraan-
tumisen lisääntymiseen.

Tt: Joo. Menet myös aikaisemmin sen takia sitten… (Taina: Mmm.) 
illalla nukkumaan. Se on varmaan kuitenkin semmoinen… semmoi-
nen juttu, että siinä olis molempien… tultava (Taina: Mmm.) vastaan. 
(Taina: Joo.) Ja jotain kompromisseja pitäis tehdä ja miettiä yhdessä, 
että mites tästä nyt eteenpäin. (Taina: Joo.) Koska tota täähän on hy-
vin epätyydyttävä tilanne. (A87/8)

Ihanne siitä, että molempien olisi tultava vastaan, kääntyi odotukseksi 
Tainan tekemästä kompromissista. Hänen toimintansa – seksin aktii-
vinen välttäminen – oli aiheuttanut parisuhteeseen ongelmia ja joh-
tanut epätyydyttävään tilanteeseen. Työntekijän puheenvuoro nosti 
esiin tämän ongelman ja argumentoi vahvasti sen puolesta, että asiaan 
oli tultava muutos. Taina ei voinut vain jatkaa omaksumallaan linjalla, 
vaan hänen oli jotenkin tultava vastaan. Vaatimus on muotoilultaan 
tasapuolinen ja vetoaa molempiin. Mutta mitä sisältäisi se, että mies 
osaltaan tulisi vastaan? Se tarkoittaisi kai lähinnä, että hän hyväksyisi 
Tainan toimintatavan ja seksistä kieltäytymisen, mitä ei kuitenkaan tue 
tilanteen määrittely ”hyvin epätyydyttäväksi”. Voi myös kysyä, kenen 
kannalta tilanne on epätyydyttävä, sillä Taina ei tuo esiin tyytymättö-
myyttään. Työntekijän puheenvuoro rakentaa käsitystä seksin ja hyvän 
parisuhteen liittymisestä kiinteästi toisiinsa, jota naisen toiminta hait-
taa. Erityisen vakuuttavaksi ja vetoavaksi lausuman tekee sen muotoilu 
tasapuolisuuden retoriikan avulla, jota on vaikea vastustaa määritty-
mättä itsekkääksi ja piittaamattomaksi.
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Seuraavassa tapaamisessa keskustelu muutosten tekemisestä ja yh-
teisyyden rakentamisesta jatkui. Edelleen tavoitteet muotoiltiin tasa-
puolisesti, mutta odotukset niiden toteuttamisesta suuntautuivat kohti 
perheneuvolassa käyvää naista. Tällaisen parisuhdepuheen vahvuutta 
ja kiertämistä keskustelussa kuvaa myös se, että myöhemmin Taina 
alkoi myös itse puhua kompromissien miettimisen tarpeesta. Koska 
hän ei kuitenkaan ollut valmis luopumaan omista näkemyksistään yh-
teiselämän kiistakysymysten osalta, mitään ratkaisua tilanteeseen ei 
keskustelussa löydetty.

Tt: Ja nyt teidän pitäis tässä aika pian ruveta (Taina: Mmm.) mietti-
mään…

Taina: Jotain tekemään tämän asian eteen.

Tt: Niin. Mmm.

Taina: Miettiä semmoisia kompromisseja, missä niinkun… [huokaa] 
että miten vois tätä asiaa edes jollain tavalla auttaa. (Tt: Mmm.) Että 
se olis hiukan parempi se tilanne. Eihän sitä hyväksi saa, mutta sais 
paremmaksi.

Tt: Mmm. Oletko sä miettinyt yhtään, mitä kompromisseja sä olisit 
valmis tekemään? [hiljaisuus]

Taina: En ole kyllä miettinyt. (Tt: Mmm.) Mitä mä voisin tehdä. (Tai-
na naurahtaa; Tt: Niin. Mmm.) En mä voi siihen mennä että… […]

Tt: Ehkä sitä kannattais vähän… pohtia sun… (Taina: Mmm.) mieles-
sä. Että tota… tietysti se olis tärkeätä että te voisitte avata sen keskus-
telun (Taina: Mmm.)… että onko tässä jotain tehtävissä. (A90/11-12)

Seuraavilla käyntikerroilla Taina ei enää halunnut keskustella parisuh-
teen ongelmista. Hänelle oli asetettu tehtäviä ja häneen oli kohdistettu 
odotuksia tavoitteiden toteuttamisesta, mutta hän ei halunnut luopua 
omista näkemyksistään ja itselleen tärkeistä asioista. Hän joutui tällai-
sen puheen myötä tietynlaiseen umpikujaan. Taina totesi keskustelus-
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sa myös, ettei hänen hyödyttänyt käydä yksin perheneuvolassa näistä 
asioista puhumassa. Tasapuolisesti muotoiltu parisuhdepuhe rakensi 
käsitystä, että ratkaisuun tarvittiin kaksi osapuolta ja keskustella pi-
täisi yhdessä. Jos mies ei halunnut tulla perheneuvolaan tai muualle 
keskustelemaan, oli naisen turha käydä yksin. Samalla tällainen puhe 
asetti vastuun muutoksesta naiselle ja siten parisuhteen vaikeudet – 
mukaan lukien väkivaltatilanteet – voivat myöhemmin määrittyä tä-
män vastuun puutteellisena toteuttamisena.

Väkivaltaa kokeneiden naisten kannalta tällainen parisuhdepuhe 
oli ristiriitaista. Siinä painottui kompromissien tekeminen ja jousta-
minen, kun taas omista tavoitteista ja näkemyksistä kiinnipitäminen 
näyttäytyi negatiivisena asiana. Naisia kannustettiin antamaan periksi 
ja pohtimaan miehen toiveita. Sen sijaan myöhemmin, kun rauhallinen 
arki päättyi väkivaltatilanteeseen, työntekijät siirtyivät käyttämään 
väkivaltapuhetta. Tällöin naiset saivat perheneuvolakäyntiensä aika-
na kuulla, että rajojen vetäminen ja oman näkemyksen puolustaminen 
oli tärkeätä. Periksi antaminen ja kompromissien teko taas näyttäytyi 
riippuvuutena ja muutoksen esteenä. Tällainen ristiriitaisten puheta-
pojen vaihtelu ja parisuhdepuheen rakentama joustamisen normi voi-
vat pahimmillaan murentaa väkivaltaa kokeneen naisen toimijuutta.

Tällainen parisuhdepuhe ei rajoitu vain tutkimieni yksiköiden pii-
riin, vaan samat diskurssit kiertävät ja toistuvat eri yhteiskuntaelämän 
alueilla. Puhetapojen esiintymisen perheneuvolakontekstissa tekee 
ymmärrettäväksi näiden parisuhdediskurssien kulttuurinen vahvuus 
ja toistuvuus. Esimerkiksi suomalaisia parisuhdeoppaita tutkinut Liisa 
Tainio (1999, 19–21) on todennut, että käsitellessään parisuhteen on-
gelmia oppaat asettavat muutoksen naisen tehtäväksi. Oppaissa paino-
tetaan naisen tarvetta muuttaa asennoitumistaan ja jopa olemustaan, 
jotta parisuhde paranisi. Naisella on niiden kuvausten mukaan kykyjä 
ja mahdollisuuksia muuttumiseen, mutta hänet kuvataan kuitenkin 
vastahakoiseksi tässä suhteessa. Tavoitteena onkin vakuuttaa hänet 
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muutoksen tarpeesta ja itsensä kanssa työskentelyn tärkeydestä. Sen 
sijaan parisuhdeoppaiden maailmassa muuttumisen vaatimus koskee 
miehiä vain vähäisessä määrin, jos ollenkaan. Vaikka mies näyttäytyy 
parisuhdeoppaissa ongelmallisena, hän on myös oman ominaislaatun-
sa määräämä. Toisin kuin naisella, miehellä ei näytä olevan mahdolli-
suuksia muuttumiseen, vaan hän on sellainen kuin on. Tämä vapaut-
taa miehen syyllisyydestä: hän voi rauhassa seurata ominaislaatuaan ja 
olla sellainen mies kuin haluaakin. Naisia puolestaan neuvotaan siinä, 
miten he itseään muuttamalla ja kovasti yrittämällä voivat parantaa 
parisuhdetta ja ehkä lopulta saada myös miehen vähän muuttumaan.

Perheammattilaisten parisuhdepuhe ja Tainion tutkimien parisuh-
deoppaiden retoriikka voidaan asettaa myös osaksi pitempää jatkumoa 
sukupuolen, parisuhteen ja perheen käsittelyssä. Suomalaisia 1900-lu-
vun alkupuolen naisliikkeitä tutkineet Anne Ollila (1993) ja Irma Sul-
kunen (1989) ovat kuvanneet naisten perhe- ja tunnevastuun raken-
tumisen historiallista taustaa. Modernissa, sukupuolieron perustalle 
rakentuvassa yhteiskunnassa naisten toiminta-alueeksi määriteltiin 
koti ja perhe. Keskiluokkaista, sukupuolitettua ydinperheihannetta 
ja kotikulttuuria rakennettiin ja levitettiin paljolti naisjärjestöjen toi-
minnan kautta. Perheenemäntä kuvattiin kodin hengen luojaksi, jonka 
vastuulla oli lasten kasvatus ja kodin hoito, mutta myös sen tunneilma-
piiri (Ollila 1993, 38). Hänet samaistettiin pitkälti kodin ilmapiiriin: 
jos perheenäiti oli tyly ja vihainen, ajateltiin kodinkin muuttuvan rii-
taisaksi, jos hän taas oli ystävällinen, muodostui kotikin rauhalliseksi 
ja miellyttäväksi paikaksi. Tällainen naisen tunnetehtävää ja vastuulli-
suutta perhe-elämän sujumisesta rakentava diskurssi on nykypäivänä-
kin varsin vahva (vrt. Nikunen 2002, 285), vaikka sen rinnalle on nous-
sut perhevastuun jakamiselle perustuvia diskursseja.

Parisuhde yhteisyytenä ja omien erillisten lähtökohtien toissijais-
tuminen suhteessa johonkin suurempaan kokonaisuuteen, ”meihin”, 
on myös keskeinen osa rakkausdiskurssien kuvastoa. Erityisesti ro-
manttisen rakkauden diskurssissa toistuvat kuvaukset erillisyyden 
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menettämisestä ja sulautumisesta yhteen toisen kanssa. Samalla ra-
kastettu on ikään kuin se itsestä puuttuva palanen, jonka löydettyään 
on kokonaisempi (Paasonen 1999b, 116). Tällaisen rakkausdiskurssin 
varaan rakentuvat elokuvamaailman romanttiset komediat, tv-sarjo-
jen sinkkukuvaukset ja suuri osa rakkautta käsittelevää kirjallisuutta 
(esim. Paasonen 1999a; Soikkeli 1998). Vastaavanlaisia diskursiivisia 
rakenteita on paikannettu esimerkiksi suomalaisten seksuaalisuutta 
käsittelevistä elämäntarinoista (Kaskisaari 1998).

Myös tutkimieni perheammattilaisten puheessa rakennettiin 
konstruktiota nimeltä ”me” – parisuhdetta yhteisyytenä ja erilliset 
intressit ylittävänä kokonaisuutena. Sen retoriikka ei kovin usein ra-
kentunut romanttisen rakkauden diskurssille, vaan on ehkä parhaiten 
yhdistettävissä ”järkevän” aviorakkauden teemoja toistavaan parisuh-
dediskurssiin. 1800-luvun suomalaista romaanikirjallisuutta ja sen 
osallistumista aikakauden avioliittokäsitysten rakentamiseen tutkinut 
Kati Launis (1999, 35) nostaa esiin laajalti vaikuttaneen snellmanilai-
sen aviorakkauskäsityksen. Snellmanilaisessa käsityksessä rakkaus lii-
tettiin velvollisuuteen ja yhdistettiin kiinteästi avioliittoinstituutioon. 
Aviorakkaus oli paitsi tunteellista, myös ”järkevää”, sillä sen katsottiin 
takaavan parhaan ympäristön lasten hankkimiselle ja kasvattamisel-
le. Myös rakkausdiskursseja tutkinut Markku Soikkeli esittää saman-
suuntaisia tulkintoja ”järjen” ja tunteen yhteenliittämisestä. Soikkelin 
(1999, 30–31) mukaan romanttisen rakkauden ihanne ja puritaaninen, 
”järkevä” avioliittokäsitys ovat vähitellen kytkeytyneet kulttuurisel-
la tasolla yhteen siten, että romanttinen rakkaus sijoitetaan avioliit-
toa edeltävään vaiheeseen, ja se muodostaa näin perustan ”järkevälle” 
aviorakkaudelle. Aviorakkauskäsityksessä yhdistyvät siis romanttisen 
rakkauden tunne ja puritaanisen käsityksen järki samalla kun siihen 
kytkeytyy suvunjatkamiseen ja lastenkasvatukseen liittyvä velvolli-
suuden täyttäminen. Soikkelin esittämän vaihemallin mukaista jäsen-
nystä löytyy myös tutkimieni perheneuvoloiden parisuhdepuheesta, 
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sillä romanttisen rakkausdiskurssin retoriikkaa käytettiin jonkin ver-
ran puhuttaessa nuorten aikuisten seurustelusuhteista. Sen sijaan kes-
kusteltaessa parisuhteista, joissa oli lapsia ja tavoitteena pitkäaikainen 
suhde, puhe rakentui pitkälti ”järkevän” aviorakkausdiskurssin mukai-
sesti.

Toiveiden herääminen ja niistä luopuminen

Rakkauden, läheisyyden ja yhteisyyden toiveet nousivat esiin tutkimis-
sani yksiköissä myös tavattaessa naisia, jotka pohtivat eroa tai olivat jo 
päättäneet väkivaltaisen ja/tai kontrollointia sisältäneen parisuhteen. 
Tämän aihepiirin käsittely oli kuitenkin suhteellisen vähäistä ottaen 
huomioon parisuhdekontekstin ja läheisiin suhteisiin liitettyjen mer-
kitysten kytkeytymisen subjektiuden rakentamiseen kulttuurissam-
me. Tulkintani mukaan tämä onkin yksi väkivaltatyöskentelyn ongel-
makohdista. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin määrittelemät 
väkivaltatyön toimintatavat eivät anna ohjeita siitä, miten suhtautua 
naisten tunnesiteisiin väkivaltaa käyttävään mieheen, kun parisuhteen 
jatkamiseen liittyy väkivallan uhka. Osa työntekijöistä oli kuitenkin 
kehitellyt käytäntöjä tämän aihepiirin käsittelyyn siten, että naisten 
turvallisuus otettiin huomioon. Tarkastelen seuraavassa sitä, miten 
rakkauden ja läheisyyden toiveet otettiin perheneuvolakeskusteluissa 
esille yhdistäen ne väkivallan käsittelyyn. Näissä tilanteissa parisuhde-
diskurssit kohtasivat ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin ja työn-
tekijät rakensivat käytäntöjä tämän kohtaamisen varaan.

Tällaiset käytännöt rakentuivat hienovaraiselle tasapainolle väki-
vallan vastaisen kannanoton ja läheisyyteen liittyvien toiveiden hyväk-
sytyn käsittelyn välillä. Tällöin työntekijä toi esiin väkivaltaa sisältä-
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neen suhteen vaarallisuuden, samalla kun naisen tunteiden ja toiveiden 
esittämiselle avautui tilaa. Eron pohtimiseen tai eron jälkeiseen tilan-
teeseen liittyvät yksinäisyyden tunteet sekä näiden seurauksena herää-
vä kaipaus läheisyyteen otettiin keskusteluun. Näin tunteet ja toiveet 
rakentuivat sinänsä oikeutetuiksi, mutta punnittavaksi asettui niiden 
toteutuminen tietyn parisuhteen kontekstissa.

Noora: Niin että toisaalta mä aina tämmöisinä aurinkoisina päivinä, 
kun mulla on hurjasti tekemistä, niin mä nautin siitä, ettei ole ke-
tään… (Tt: Mmmh.) mutta sitten taas toisaalta kun tulee se… semmoi-
nen yksinäisyys, niin se on hirveää. (Tt: Mmmh.) Tai sitten kun oikein 
rypee [ironisesti] jossain itsesäälissä (Tt: Nii-in.)… että semmoisissa 
tilanteissa sitten kaipaa tollaista hullua vielä [ironisesti] niinkun… 
(Tt: Niin. Että se…) tai ei tiedä mitä kaipaa mutta…

Tt: Joo. Mutta että se on… mun mielestä se on niinkun kauhean… siis 
sä olet tavallaan itselles rehellinen, kun sä tunnistat sen että siellä on 
semmoinen pieni kaipauksen jyvä.

Noora: Niin, semmoinen läheisyyden kaipuu varmaan jokaisella ihmi-
sellä on.

Tt: Niin. Niin. Että se on… ilman muuta se on… eihän… ilman muu-
ta se on. Te olette yli kaksi vuotta olleet yhdessä ja… tottakai se on 
olemassa… Ja saa ollakin. Se vaan että… tavallaan se käytäntö on nyt 
osoittanut sen että… sitä suhdetta sä et ole voinut jatkaa. Että tavallaan 
hengenmeno on ollut niin lähellä. […]

Noora: Mutta silti niin ne pahat muistot useasti hälvenee. (Tt: Mmmh.) 
Ja sitten ne hyvät yrittää niinkun nostaa (Tt: Niin, sinä hetkenä…) jon-
nekin korkeammalle.

Tt: Niin, sinä hetkenä kun on se kaipauksen tila.

Noora: Niin. (Tt: Joo.) Mikä on sitten taas ihan naurettavaa mun mie-
lestä. (Tt: Mutta että…) Kun on näin paljon pahaa ja näin vähän hyvää 
ja sitten yrittää nostaa niitä (Tt: Niin.) pieniä hyviä asioita (Tt: Mmm.) 
ja lohduttaa itseään, että olihan niitäkin.

Tt: Niin, että olihan niitäkin. (Noora: Mmm.) Että se onkin sitä ta-
sapainottamista… Mutta se on hyvä kun sä annat tulla niitten ettei 
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ne niinkun… Että se vaan että… se voi olla hyvä sellainen inventaario 
sitten kun tulee se… kun se tunne tulee, niin sitten on kuitenkin se, 
että mitä on niinkun tapahtunut… se inventaario olemassa… Ja että 
olisinko mä jaksanut ja tämmöiset kysymykset. (A78/4-5)

Työntekijä rakensi puheenvuoroissaan erottelua hyväksyttävien tun-
teiden ja turvallisuutta uhkaavien käytännön tapahtumien välille. Hän 
muistutti Nooran mieleen väkivallan olleen joissain tilanteissa jopa 
hengenvaarallista ja ettei tätä ole syytä unohtaa. Samalla hän kuiten-
kin piti tärkeänä tunnistaa kaipauksen tunteet ja läheisyyden toiveet. 
Sitä kautta saattoi etukäteen miettiä, miten toimia näiden tunteiden 
noustessa yksinäisinä hetkinä ja mistä silloin löysi itselleen voimava-
roja.

Vastaavalla tavalla seuraavassa katkelmassa toinen työntekijä ra-
kentaa erottelua hyödyllisen toiveikkuuden ja haitallisen toiveikkuu-
den välille. Asiakkaana oleva Johanna oli tuonut esiin parisuhteeseen 
liittyvät toiveet onnesta ja läheisyydestä, jotka kuitenkin olivat hetken 
päästä vaihtuneet miehen pilkallisiin arvosteluihin ja nyrkiniskuihin. 
Johanna oli muuttanut erilleen miehestä, kihlautunut myöhemmin 
uudestaan tämän kanssa ja keskustelua käytäessä juuri purkanut kih-
lauksen.

Tt: Miten helposti ne toiveet lähtee heräämään? Kun puhuit esimer-
kiksi siitä kihlautumisajastakin…?

Johanna: (huokaa)

Tt: Toiveikkuus auttaa sua monessa muussa asiassa… työn hakemises-
sa ja sellaisessa. Mutta ei tässä suhteessa Tomiin. (K2/21)

Toiveet oli siis tehtävä näkyviksi ja niitä oli voitava punnita suhteessa 
parisuhteen todellisuuteen, jotta niistä voisi luopua. Kaikki toiveikkuus 
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ei kuitenkaan näyttäytynyt huonona. Työntekijä totesi, että toiveik-
kuus auttoi monissa asioissa, kuten työnsaannissa ja mahdollisesti jos-
sain toisessa parisuhteessa. Myöskään menneisyyden toiveita ja lähei-
syyden etsimistä ei tällaisessa puheessa tarkasteltu vain negatiivisessa 
mielessä. Toiveiden ja tunteiden hyväksyvä käsittely toimi eräänlaise-
na vastavoimana niille itsesyytöksille, joita väkivaltaa kokeneet naiset 
usein eron jälkeen esittivät. Esimerkiksi Johanna palasi myöhemmin 
kihlautumisasiaan ja harmitteli hyväuskoisuuttaan. Työntekijä toi täl-
löin esiin myötämielisempää tulkintatapaa, jossa tapahtumat näytti-
vät tarpeelliselta selvittelyvaiheelta. Samalla hän kuitenkin piti kiinni 
suhteeseen sisältyvästä väkivallan potentiaalista.

Johanna: Se on vaan masentavaa jotenkin… varmaan hirveän… mä 
en usko että mä olen ainut, joka noin… noin helposti… Mitä hirveätä 
meille on tapahtunut… Onneksi en mennyt siihen paskaan takaisin. Se 
on ihan hirveätä.

Tt: Päinvastoin se on hyvin… hyvin tavallista. Mutta että kyllä mä 
ajattelen että se oli tärkeätä, että sä uskaltauduit menemään… Kun sii-
nä oli sitä vetoa ja sitten… jotenkin ne kamaluudet unohtuu ja alkaa 
tulla sitten toiveikkuutta ja semmoista ruusunpunaa… Että uskalsit 
mennä sinne lähelle katsomaan ja niinkun tutkailemaan, että mitä se 
nyt sitten olis. Mutta onneksi sitten ajoissa tajusit että…

Johanna: Niin joo…

Tt: Se olis ollut vaan sen oopperan toinen tai kolmas näytös.

Johanna: Aivan. No, ehkä se on hyvä ajatella… että voi ajatella näin… 
Että vaikka tulikin takapakkia muka, niin ei se välttämättä ole huono 
juttu. Sittenpähän ei tarvi enää miettiä ja pyöritellä sitä päässä… että 
jos jos jos. (A14/6)

Näissä keskusteluissa käytiin samalla läpi sitä, miten väkivallan ko-
kemuksia ja naisten omaa sitoutumista tällaiseen parisuhteeseen voi 
käsitellä hyväksyvällä tavalla eron jälkeen. Pitkänkin elämänjakson ja 
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oman toiminnan tulkinta yksinomaan negatiivisiin seikkoihin tukeu-
tuen on psyykkisesti raskasta. Kun työntekijät toivat esiin myös myön-
teisten puolien tai hyvien yritysten näkökulmaa, naisten oli helpom-
pi rakentaa väkivallan sävyttämiä muistoja osaksi elämäntarinaansa 
hylkäämättä ajatusta itsestään toimijana ja elämästä monisävyisenä 
tapahtumien sarjana.

Tällaiseen työskentelyn piirissä työntekijät ja väkivaltaa kokeneet 
naiset pohtivat yhdessä myös kysymystä siitä, miten pitkälle asioita 
piti sietää ja mitä voi vaatia suhteelta tai kumppanilta. Jäsentämällä 
menneitä negatiivisia tapahtumia naiset saattoivat määritellä, mitä he 
halusivat ja mihin taas eivät ainakaan tulevaisuudessa tyytyisi. Eräs 
työntekijä kyseli asiakkaanaan käyvältä naiselta, mikä väkivaltaa si-
sältäneessä suhteessa oli ollut tyydyttävää. Nainen päätyi siihen, että 
suurin osa suhteen tyydyttävistä ja mukavista puolista oli oikeastaan 
toiveita ja odotuksia. Ne olivat joinain lyhyinä, ohikiitävinä hetkinä 
toteutuneetkin, mutta oikeastaan läheisyyden toiveet olivat pitäneet 
häntä kiinni miehessä enemmän kuin yhteiseloon liittyvät hyvät ko-
kemukset.

Monet väkivaltaa kokeneet naiset ovat sijoittaneet romanttisen rak-
kausdiskurssin avaamiin subjektipositioihin ja sen tarjoamiin lupauk-
siin läheisyydestä, yhteisyydestä ja onnesta. Niistä irti päästäminen 
ei tapahdu välttämättä nopeasti, varsinkin kun kyse on lupauksista ja 
toiveista, joihin voi kiinnittyä pitkään huonoista kokemuksista huoli-
matta. Naisten kanssa tehtävässä väkivaltatyössä näiden kysymysten 
käsittely on nähdäkseni tärkeää, eikä sen merkitystä käytäntöjen kan-
nalta ole vielä pohdittu riittävästi. Edellä kuvatut työntekijöiden ke-
hittelemät tavat käsitellä aihetta, joissa tunnistetaan näiden sijoitusten 
merkitys naisille, mutta liitetään niitä turvallisuusnäkökulmaan, voi-
vat toimia lähtökohtina käytäntöjen kehittämiselle.
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Sääli ja hoivadiskurssin avaamat subjektipositiot

Väkivaltaa kokeneet naiset pohtivat aineistoni keskusteluissa myös 
parisuhdeajatteluun kuuluvaa kumppanista huolehtimista ja tarvetta 
auttaa tätä vaikeuksien kohdatessa. Tämä näkyi erityisesti puheena 
mieheen kohdistuvasta säälistä ja kuvauksina siitä, miten miehet veto-
sivat naisten auttamishaluun. Naisten huolenpitoon, vastuullisuuteen 
ja auttamishaluun vetosivat myös tuttavat, sukulaiset ja viranomaista-
hot. Tulkitsen tätä puhetta ja näitä tekoja yhteydessä sukupuolitettuun 
hoivadiskurssiin ja sen avaamiin subjektipositioihin. Monet naiset 
ovat sijoittaneet hoivadiskurssin rakentamaan huolenpitäjän ja autta-
jan positioon, mikä antaa miehelle mahdollisuuden tukeutua heihin 
väkivallasta ja muista ikävistä muistoista huolimatta. Feminisoitu hoi-
vatehtävä (esim. Anttonen et al. 1994; Petrelius 2004) on yksi eniten 
toistetuista diskursiivisista muotoiluista yhteiskunnassamme, mikä 
näkyy myös siinä, että väkivaltaa kokeneet naiset kohtaavat tällaisia 
odotuksia monien tahojen esittäminä.

Perheneuvolassa kokoontuneessa väkivaltaa kokeneiden naisten 
ryhmässä yksi naisista, Hannele, otti esiin säälin tunteiden ja miehen 
vetoavuuden aiheen. Tämän jälkeen myös useat muut naiset pohtivat 
ryhmässä tätä. Hannele kertoi tilanteesta, jossa hänen ex-miehensä oli 
puhelimessa uhannut tulla tappamaan hänet ja lapset. Uhka raukesi 
lopulta siihen, että poliisi tavoitti miehen ja vei hänet putkaan. Hanne-
le totesi pystyvänsä toimimaan hyvin uhkatilanteessa, mutta miehen 
avuttomuuteen ja vetoamiseen hänen oli hankalampi suhtautua. Kun 
mies putkasta päästyään alkoi soitella hänelle kertoen, miten vaikeata 
hänellä oli, ja A-klinikan työntekijäkin otti yhteyttä samoissa asiois-
sa, Hannele ryhtyi huolehtimaan miehen avunsaannista. Hän totesi 
itsekriittisesti, että vaikka hän näki lasten kärsivän väkivaltatilanteen 
johdosta, hän alkoi taas pohtia, miten voisi auttaa entistä miestään. 
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Hannele kertoi kuitenkin myös vetäneensä puhelimen irti seinästä 
miehen soittojen takia ja haukkuneensa A-klinikan työntekijän tämän 
yhteydenoton vuoksi.

Tt: Viimeksikin kerroit tästä, että kun mies alkaa puhumaan, niin me-
nee pian siihen, että on jo meillä asumassa. Jotain erilaista tässä nyt 
kuitenkin minusta on, kun kuuntelen tätä sun puhetta.

Hannele: Joo, katson nyt eri tavalla näitä asioita kuitenkin. Puhuin pu-
helimessa ja hoidin asiat kauempaa. Näen myös paremmin, mitä tämä 
on tehnyt lapsille. (K16/86)

Työntekijä laajensi aiheen käsittelyä kysymällä muilta ryhmän naisilta, 
miltä tämä heidän korvissaan kuulosti. Monet naiset tunnistivat sää-
lin, vastuun tunteen ja vetoavuuden yhdistelmän. Osa oli kamppail-
lut päästäkseen irti siitä, ja jotkut pohtivat edelleen omaa valmiuttaan 
asettua huolenpitäjän positioon. Työntekijä piti yllä aiheen käsittelyä 
vetämällä uusia naisia keskusteluun ja suuntasi huomiota siihen, miten 
vetoamista voi vastustaa.

Heidi: Täytyy häpeäkseni tunnustaa, että nää tunneasiat vetoaa mu-
hun. Että käykö niin, että mies on kohta tuolla kaatopaikalla, jos otan 
lapset ja lähden. Yksi miehen ystävä sanoikin mulle, että mies on pian 
kaatopaikalla ja toivoi että kestäisin edes kesään asti.

Tt: Vetoomuksia tulee monelta suunnalta…

Heidi: Nousee säälin tunne ja vastuu toisesta. […]

Helena: Mulla on raja siinä vetoamisessa. Kun oltiin yhdessä, se vetoa-
minen tehosi. Mutta eron jälkeen ei tehoa enää. Alkaisin inhota itseäni 
ja sitten en enää voisi hoitaa asioitani.

Tt: Mikä sua auttoi löytämään sen, ettei vetoaminen enää toimi?

Helena: Varmaan se että aloin puhua muille näistä asioista. Kun olen 
toisille kertonut, niin olen jo itse ajatellut sen läpi. Häpeäisin, jos mun 
ystävät tietäisivät, että olen ottanut sen miehen takaisin.
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Tt: Entä Liisa, miten suhun nää vetoomukset on tehonneet?

Liisa [humoristisesti]: On tehonneet ja olen ottanut takaisin monta 
kertaa. [yleistä naurua] Mulle varmaan olisi voinut tehdä vielä enem-
män pahaa, mutta piti suojella näitä lapsia. Katkoin sitten kaikki lan-
gat. Hain lähestymiskiellon ja käytin muutkin keinot. (K16/87)

Sukupuolitettu hoiva- ja huolenpitodiskurssi avaa naisille hoivaajan ja 
auttajan subjektipositioita, jotka ovat monin tavoin palkitsevia. Sel-
laiseen positioon asettuminen tarjoaa mahdollisuuden tuntea itsensä 
tarpeelliseksi ja saada osakseen sosiaalista hyväksyntää. Toisten autta-
minen ja heikompien tukeminen määrittyy epäitsekkäänä toimintana 
samalla, kun siihen sisältyy aktiivisen tekemisen ja vaikuttamisen nä-
kymiä. Asettumalla tällaiseen subjektipositioon naiset myös toistavat 
”oikealla” – siis hegemonisella ja yleisesti tunnistettavalla – tavalla su-
kupuolitettua subjektiutta. Miehille tällainen hoiva- ja huolenpitodis-
kurssi ei avaa kovin maskuliinisesti määrittyneitä positioita rakentaes-
saan näistä autettavia ja huolenpidon kohteita, mutta samalla nämä 
positiot takaavat heille huolettomuuden (jota voi yhtä hyvin kutsua 
vastuuttomuudeksi), myötätuntoa ja käytännön palveluksia. Miehet 
oletettavasti merkityksellistävätkin näitä tilanteita toisten diskurssien 
avulla. On myös mahdollista, että hoivattavan ja avunsaajan position 
ristiriita maskuliinisuuden hegemonisten määritteiden kanssa, muo-
dostaa yhden tekijän, jonka seurauksena väkivaltaa käyttävät miehet 
päätyvät esittämään ja ”palauttamaan” maskuliinisuuttaan väkivallan 
avulla.

Koska hoivadiskurssi ja sen naisille avaamat subjektipositiot ovat 
kulttuurisesti hyvin vahvoja, monet naiset ovat investoineet tällaiseen 
subjektipositioon jo paljon ennen kuin ovat tavanneet väkivaltaa käyt-
tävän miehen. Sijoitusta voi olla vaikea purkaa ainakaan nopeasti. Hoi-
vaajan ja huolenpitäjän positiosta ei kuitenkaan tarvitse täysin luopua, 
vaikka lopettaisikin väkivaltaa käyttäneestä miehestä huolehtimisen. 
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Edellisessä sitaatissa tulee esiin, miten osa naisista oli rajannut huolen-
pidon piiristä pois (entisen) miehensä, mutta sitoutui siihen suhteessa 
lapsiinsa. Huolenpitäjän positio yhdistyi tällöin (lasten) suojelijan po-
sitioon. Jotta voisi performoida näitä positioita, oli pystyttävä vastusta-
maan miehen vetoavuutta ja katkottava siteet häneen.

Toisaalta väkivaltaa sisältäneen parisuhteen yhteydessä tällaiseen 
subjektipositioon asettuminen on häpeällistä, erityisesti eron jälkeen 
– kuten sekä Helena että Heidi edellä toivat esiin. Se muodostuu heik-
kouden ilmaisuksi, eikä sellaista halua tunnustaa toisille ihmisille. 
Tässä häpeä näyttäytyy vahvasti Agnes Hellerin (1985) kuvaamana 
yhteisöllisenä tunteena. Heller (mt., 3-5) nimittää häpeää ”toisten sil-
mäksi” (eye of others), joka ilmentää yhteisön normatiivisten odotusten 
ja niiden rikkomisesta seuraavan paheksunnan sisäistymistä. Häpeän 
tunteet viittaavat siis keskeisten normien rikkomiseen ja asettavat 
kysymyksen yhteiskunnallisesta järjestyksestä. Häpeä on tunne, joka 
horjuttaa ja uhkaa sen kokijan arvokkuutta. Häpeä ei liity vain yksit-
täiseen tekoon, vaan merkitsee koko ihmisen ”huonoksi” (Ronkainen 
1999b, 135).

Monet muut ihmiset ja jopa auttajatahot toimivat tavoilla, jotka tu-
kevat väkivaltaa kokeneiden naisten asettumista tällaiseen positioon 
suhteessa mieheen. Erityisesti miehen päihde- tai mielenterveyson-
gelmat sekä sairaudet saavat useat tahot vetoamaan naisiin, jotta he 
auttaisivat ja tukisivat miehiään. Näin käy myös tilanteissa, joissa nai-
set asuvat erillään miehistä, kuten Helenan kertomus osoittaa. Vaka-
vankin väkivallan uhka saatetaan sivuuttaa, kun huomion keskipis-
teeksi nousee miehen selviytyminen ongelmistaan. Myös aiemmassa 
elämäntarinoihin perustuvassa tutkimuksessani (Keskinen 1996, 43) 
väkivaltaa kokeneet naiset kertoivat eri auttajatahojen pyytäneen heitä 
tukemaan miehiään ja osallistumaan näiden elämään. Miesten joudut-
tua sairaalaan tai päihdehuollon piiriin, naisiin vedottiin hoivaajina ja 
huolenpitäjinä sivuuttaen heidän väkivallan kokemuksensa. Elämänta-
rina-aineisto oli koottu 1990-luvun alussa, ja siinä kerrotut tapaukset 
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asettuivat edeltäville vuosikymmenille. Näyttää siltä, että vaikka vä-
kivalta parisuhteessa ja perheessä on viimeisen vuosikymmenen aikana 
noussut yhteiskunnallisen keskustelun ja viranomaisten huomion koh-
teeksi, vetoaminen naisten huolenpitäjän tehtävään on edelleenkin osa 
auttajatahojen käytäntöjä tällaisissa tilanteissa.

Silloin kun nainen ei enää asettunut hoivadiskurssin avaamaan aut-
tajan positioon suhteessa entiseen mieheen, sääli saattoi toimia hel-
pottavana tunteena. Se hälvensi uhkaavan ja väkivaltaisen toiminnan 
myötä rakentunutta kuvaa miehen voimakkuudesta ja pelottavuudesta 
näyttäen hänet heikkona ja vähän kyvyttömänä ”reppanana”. Tällai-
seen säälin tunteeseen viittasi Liisa kertoessaan työntekijälle tulevaan 
oikeudenkäyntiin ja ex-miehen kohtaamiseen liittyvistä peloistaan. 
Työntekijä kyseli Liisalta, mikä häntä niissä erityisesti pelotti.

Liisa: No se että miten mä reagoin, kun mä näen sen Mikon siellä.

Tt: Mitä voimia sä siihen tarvitsisit?

Liisa [hymähtää]: Sen pelon tilalle pitää hakea sellainen säälin tunne.

Tt: Kun mietit aiempia kokemuksiasi, niin löytyykö sieltä sellaista? 
Että totako olen pelännyt…

Liisa: Kun luin niitä oikeudenkäyntiin liittyviä lausuntoja, tuli myös 
sellainen säälin tunne. Että aika reppana on. Itsensähän se mokaa, kun 
käyttäytyy noin. (K15/81)

Myös osa Nicola Gaveyn (1993, 110–111) tutkimista naisista käytti sää-
liin ja huolenpitoon viittaavia ilmaisuja kertoessaan suostumisestaan 
vastentahtoiseen seksiin. He olivat sivuuttaneet oman halunsa puut-
tumisen ja tunteensa, koska miehet olivat heidän mukaansa vaikutta-
neet ”tarvitsevilta” tai ”pateettisilta”. Miehet olivat vedonneet heihin 
hieman samalla tavalla kuin edellä kuvattujen perheneuvolan naisten 
kuvauksissa – eivät väkivalloin tai uhaten, vaan asettumalla tarvitse-
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van ja myötätuntoa kaipaavan positioon. Jotkut Gaveyn tutkimukseen 
osallistuneista naisista kertoivat suostuneensa seksiin, koska halusivat 
huolehtia miehestä tai antaa tälle jotain tämän tarvitsemaa. Jos mies 
oli esimerkiksi kertonut, miten paljon seksi ja sen kautta toteutuva lä-
heisyys hänelle merkitsi, naisen oli vaikeata kieltäytyä loukkaamatta 
häntä. Sukupuolitettu hoiva- ja huolenpitodiskurssi on siis mahdollis-
ta mobilisoida tavalla, jossa se toimii huomaamattomasti vallankäytön 
keinona ja lujittaa epäsymmetrisiä valta-asetelmia.

Nuorten naisten ja teini-ikäisten tyttöjen väkivallan kokemuksia 
tutkineet Renée Römkens ja Sylvia Mastenbroek (1998, 67–68) kuvaa-
vat, miten tyttöihin vetosi se, että vahvoina ja itsevarmoina esiintyvät 
pojat näyttivät heille herkän ja haavoittuvan puolensa. Tällainen poika 
tai nuori mies kertoi usein tytölle tämän olevan ainoa, jolle hän us-
kalsi esittää tätä puolta itsestään ja tarvitsevansa tätä. Tytöt tunsivat 
itsensä tärkeiksi ja halusivat huolehtia kaikin tavoin poikaystävistään. 
Römkensin ja Mastenbroekin mukaan tytöt olivat erityisen alttiita täl-
laiselle vetoamiselle ja sen tarjoamalle emotionaaliselle palkinnolle 
tilanteissa, joissa he tunsivat itsensä heikoiksi suhteessa itsevarmaan 
poikaystäväänsä. Vähitellen nämä pojat ja nuoret miehet kuitenkin 
siirsivät tyttöystävilleen vastuun tunnetason hyvinvoinnistaan ja 
moittivat näitä, kun asiat eivät sujuneet heidän tahtomallaan tavalla. 
Tytöt, jotka ensin olivat näyttäytyneet tärkeinä tukijoina ja onnen ta-
kaajina, muuttuivat pettymyksen ja tyytymättömyyden aiheuttajiksi. 
Pojat alkoivat myös haukkua, uhkailla ja käyttää fyysistä väkivaltaa 
tyttöjä kohtaan asetelman muututtua tällaiseksi.

Tulkitsen Römkensin ja Mastenbroekin kuvausta subjektipositio-
teorian mukaisesti siten, että tytöille avautui – toimijuutta painottaen 
voi myös todeta, että pojat tarjosivat heille – kulttuurisesti vahvan su-
kupuolitetun hoivaajan ja huolenpitäjän positio. Asettumalla siihen he 
saattoivat tuntea itsensä tärkeiksi, aktiivisiksi ja vahvoiksi. Siksi tämä 
positio oli erityisen houkutteleva tilanteessa, jossa tytöt tunsivat itsen-
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sä heikoiksi suhteessa poikaystäviinsä – ehkä myös jo pelkäsivät saa-
tuaan viitteitä näiden aggressiivisesta toimintatavasta. Naisten tun-
netehtävää ja vastuullisuutta rakentavaan diskurssiin tukeutumalla 
nämä nuoret miehet saattoivat siirtää vastuun omista tunnepurkauk-
sistaan tyttöystäville. Tähän positioon kytketyt ylenmääräiset toiveet 
kääntyivät ajan myötä syytöksiksi ja moitteiksi, joilla nuoret miehet 
oikeuttivat väkivaltaa ja huonoa kohtelua1. Koska tytöt olivat itse si-
joittaneet tähän subjektipositioon ja se oli heidän kannaltaan ainakin 
ajoittain palkitsevaa, he ottivat vastaan myös sen myötä rakentuvan 
vastuullisuuden. Lisäksi asettumisesta huolenpitäjän ja auttajan posi-
tioon seurasi pojan voimaan liittyvän uhan hälveneminen, sillä hän ei 
rakentunutkaan uhkaavaksi ja pelottavaksi, vaan herkäksi ja haavoittu-
vaksi avuntarvitsijaksi. Tällaisiin subjektipositioihin tukeutumista voi 
tulkita tyttöjen selviytymisstrategioiksi jännitteisissä tilanteissa, mut-
ta niiden seurauksina he myös usein sitoutuivat väkivaltaa käyttäviin 
poikaystäviin. Samaan suuntaan johti se, että sukupuolitetun hoiva-
diskurssin tarjoamat lupaukset kiertyivät yhteen romanttisen rakkaus-
diskurssin lupausten kanssa. Nämä tarjosivat tytöille mahdollisuutta 
tuntea itsensä halutuksi ja rakastetuksi – osaksi ”meitä”.

Feministitutkijat ovat paikantaneet romanssikirjallisuudesta tois-
tetun kuvion, jossa sankaritar oikealla toiminnalla saa aikaan piit-
taamattoman, mahdollisesti aggressiivisenkin miehen muuttumi-
sen helläksi ja tunteelliseksi rakastajaksi (esim. Radway 1984). Tämä 
muuttumistarina muodostaa romanssin perusrakenteen. Romanssita-
rinan mukaan miehen tylyys ja kovat otteet ovat vain pintakerrosta, 
jonka alta löytyy hänen ”todellinen”, herkkä ja tunteellinen minänsä 
(Koivunen 1994, 148). Kirjallisuuden lisäksi tällaista tarinarakennetta 
on paikannettu myös elokuvista, kuten Anu Koivusen (mt.) analyysissa 

1  Nähdäkseni myös väkivaltaa käyttäneiden miesten kuvauksia naisten käyttämäs-
tä ”vallasta” (esim. Nyqvist 2001) voi tarkastella tässä kuvattuihin subjektipositioi-
hin asettumista vasten. 
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Kaivopuiston kauniista Reginasta. Veijo Hietalan (1993) mukaan vii-
meaikaisissa lännenelokuvissa sekä poliisi- ja etsiväsarjoissa on ollut 
havaittavissa suuntausta siihen, että koviin maskuliinisiin sankareihin 
liitetään jonkinasteista herkkyyttä ja emotionaalisuutta. Tällä yhdis-
telmällä pyritään hänen mukaansa puhuttelemaan näiden lajityyppien 
perinteisten mieskatsojien lisäksi yhä laajenevia naisyleisöjä. Kuten 
naisille suunnatussa romanssigenressa myös näissä elokuvissa veto-
avana piirteenä toimii miehiseen kovaan panssariin vähitellen aukea-
vat pehmentävät säröt. Feministitutkijat ovat tulkinneet tämän muu-
tostarinan vetoavuutta naislukijoihin ja -katsojiin liittäen sen naisten 
väkivaltaan liittyviin pelkoihin ja niiden käsittelyyn. Romanssitarinas-
sa annetaan miessankareiden kovuuteen ja aggressiivisuuteen liittyvän 
pelon nousta esiin, mutta samalla se osoitetaan turhaksi viittaamalla 
kovuuden alta löytyvään ”todelliseen” ja mukavaan minään (Koivunen 
1994, 150).

Pinnan ja sisäpuolen välisen erottelun merkitys on havaittu myös 
seksuaalisen painostamisen ja seksuaalisen väkivallan tutkimuksessa. 
Nuorten tyttöjen ja poikien seksuaalisuuskäsityksiä tutkineet Stina Jef-
fner (1998, 277–279) ja Lena Berg (1999, 121–124) ovat nostaneet sen 
esille käsitellessään puhetapoja, joiden kautta painostamista ja väki-
valtaa vähätellään ja normalisoidaan. He paikansivat tutkimiensa tyt-
töjen haastatteluista puhetavan, jonka avulla nämä sivuuttivat poikien 
itsekeskeistä ja jopa pakottavaa seksuaalista toimintaa. Tytöt totesivat, 
että piittaamattomuus ja tylyys olivat vain kuorta. Pojissa oli tavallaan 
kovuuden esittämisen kautta rakentuva pintakerros, jonka alla piilossa 
oli hieno ja herkkä puoli (”innerst inne är han en fin kille”). Tämän 
piilossa olevan puolen ajateltiin olevan aito ja todellinen, joten se oli 
myös tärkeämpi kuin pintatason ilmiöt.

Tulkintani mukaan nämä puhetavat ovat suhteellisen yleisiä ja 
kiertävät useilla yhteiskuntaelämän alueilla tarjoten tytöille ja naisille 
mahdollisuuksia selittää pois miesten ongelmallista käyttäytymistä. 
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Niiden avulla naiset voivat säilyttää ajatuksen oman aktiivisuutensa 
merkityksestä sekä miesten tylyyden tai uhkaavuuden väistyvästä luon-
teesta. Väkivaltaa kokeneiden naisten osalta kiinnittyminen tällaisiin 
puhetapoihin ja niiden rakentamiin subjektipositioihin sitoo heitä vä-
kivaltaa käyttäviin miehiin sekä pitää yllä toiveita miesten muuttumi-
sesta. Ottaen huomioon näiden tilapäistä lohdutusta, mutta perustavia 
muutoksia välttävien ajatustapojen yleisyyden kulttuurissamme niihin 
tukeutuminen ei kuitenkaan ole yllättävää.

Tunteiden rationalisointi työntekijöiden strategiana

Käsitellessäni edellä perheammattilaisten tapoja suhtautua väkivaltaa 
kokeneiden naisten toiveisiin ja miesten vetoavuuteen nostin esiin kat-
kelmia, joissa näistä tunteista puhumiselle annettiin tilaa ja työntekijät 
tukivat naisten yrityksiä etsiä vastavoimia vetoamiselle. Naisten mai-
nintoja mieheen kohdistuvasta säälistä ja vastuuntunteesta käsiteltiin 
kuitenkin myös tavoilla, joissa tunnesiteet näyttäytyivät ongelmina 
ja niistä haluttiin päästä eroon. Tällöin rationalisoiminen muodostui 
keskeiseksi työntekijöiden toimintatavaksi ja tavoitteeksi asetettiin pa-
risuhteeseen liittyvien tunnesiteiden katkominen. Analysoin jatkossa 
erästä perheneuvolassa käytyä keskustelua, jossa nämä piirteet tulivat 
erityisen selkeästi esiin2.

Keskustelu käytiin väkivaltaa käyttäneestä miehestään eronneen 
Annan ja kahden työntekijän välillä tilanteessa, jossa Anna oli hiljat-
tain joutunut ex-miehensä yllättävän hyökkäyksen kohteeksi kotinsa 
ulkopuolella. Anna kertoi työntekijöille tapahtumista, käynnistään 
2  Perusteellisempi analyysi tästä keskustelusta sekä eräästä toisesta perheneuvola-

tapaamisesta narratiivista menetelmää käyttäen löytyy artikkelistani Keskinen 
2004a. 
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lääkärillä ja miehen puhelinsoitosta. Mies oli soittanut tapahtuman 
jälkeen pyytäen anteeksi ja sanonut luulleensa Annan tulleen jonkun 
miehen kyydissä kotiin.

Tt2: Mitä hän… sanoit että pyysi anteeksi?

Anna: Hän sanoi vaan, että anna anteeksi, että ei mun tarkoitukseni 
ollut… se oli ihan väärinkäsitys.

Tt2: Väärinkäsitys lyödä ja potkia?

Anna: No niinhän mä sanoinkin. [naurahtaa] (Tt2: Mmm.) Mä sanoin 
hänelle siinä puhelun aikana, että ei se ollut sitä… (Tt2: Mmm.) että 
vaikka olisikin ollut, niin ei se silti oikeuta.

Tt2: Mmm mmm.

Tt1: Niin ei tietenkään. Joo joo.

Anna: Että vaikka tietyssä mielessä niin ehkä mun ajatusmaailmassa-
ni… niin olis voinut olla niin, että jos se olis ollutkin mies, joka mut 
olis jättänyt siihen… (Tt1: Joo.) niin mä olisin voinut kuvitella siinä 
provosoineeni… (Tt1: Mmm.) jotenkin. (Tt1: Mmm.) Vaikkei se sitä 
sitten kuitenkaan olisi. (Tt1: Mmm mmm.) Mutta että mikäli mä it-
seäni tunnen, niin mä olisin kyllä ajatellut näin.

Tt1: Mmm.

Tt2: Susta tuntui että oli sun vika…

Anna: Niin tavallaan. Niin.

Tt2: Sä voit ihan hyvin… sä olet vapaa ihminen…

Anna: Kyllä olen. Niin. (Tt2 yrittää sanoa jotain samaan aikaan) On-
han se näin. Mutta että niille omille ajatuskuvioille ei sitten taas sil-
lä lailla… Kun ne on jämähtäneet tonne noin… (Tt1: Niin joo. Mutta 
että…) Mutta että kyllä mä sen itse käsitän. Mä voin kuvitella, että mä 
olisin ajatellut niin. (A85/2)

Anna nosti puheenvuorossaan esiin kaksi erilaista tapaa suhtautua 
omaan vastuuseensa tilanteessa. Toisaalta hän toi esiin, ettei miehellä 
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olisi ollut oikeutta lyödä häntä, vaikka hän olisikin tullut toisen miehen 
kyydissä kotiin. Työntekijät tukivat vahvasti tätä näkemystä asettaen 
Annaa vapaan ja itsenäisen ihmisen positioon, joka voi päättää teke-
misistään ja on oikeutettu ruumiilliseen koskemattomuuteen. Olihan 
hän jo eronnut miehestä ja oikeutettu elämään omaa elämäänsä. Anna 
nosti kuitenkin esiin myös näkemyksen, jonka mukaan hän ei olisikaan 
vapaa ja itsenäinen henkilö, vaan olisi toiminut väärin ja provosoinut 
ex-miestään, mikäli hän olisi tullut toisen miehen kyydissä. Tulkintani 
mukaan Anna yritti tuoda keskusteluun parisuhteeseen liittyviä aja-
tustapoja, kuten yksiavioisuutta ja uskollisuuden merkitystä, sekä omia 
sitoumuksiaan näihin. Työntekijät eivät kuitenkaan tarttuneet tähän 
keskustelunavaukseen, vaan pitäytyivät rationaalisuutta, itsenäisyyttä 
ja autonomisuutta korostavassa puhetavassa.

Hieman myöhemmin toinen työntekijöistä lähti tapaamisesta hoi-
taakseen muita työtehtäviä toisen työntekijöistä jäädessä jatkamaan 
keskustelua Annan kanssa. Anna palasi uudelleen ex-miehen puhelin-
soittoon ja omiin ajatuksiinsa tuossa tilanteessa. Anna tukeutui nyt 
vahvemmin siihen autonomisen ja itsenäisen yksilön positioon, jota 
työntekijät edellä hänelle tarjosivat. Hän toi esiin, ettei miehellä olisi 
ollut oikeutta puuttua hänen asioihinsa ja käydä hänen kimppuunsa 
toisenlaisessakaan tilanteessa. Työntekijä hyväksyi tämän näkemyksen 
myöntelemällä hiljakseen ja siirsi sitten puheen käytännölliselle tasolle 
turvallisuutta takaaviin toimintatapoihin.

Anna jatkoi kertomustaan todeten olleensa väkivaltatapahtuman 
jälkeen hyvin väsynyt ja joutuneensa melkein pakottamaan itsensä po-
liisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta tapahtuneesta. Hän tiesi sen 
olevan oikea toimintatapa, mutta siihen liittyi ristiriitaisia ajatuksia ja 
tunteita.

Tt1: Pelottaako sua, että mitä sitten?

Anna: Nnnn… siinä tulee joku semmoinen ihmeellinen… niinkun 
joo… että kun se ei ole pelkoa. Mulla iski jonkinnäköinen semmoi-
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nen… sääli. (Tt1: Mmm.) Että mä ajattelin että hetkinen… hän ei… 
omille tunnetiloillensa mahda mitään. (Tt1 aloittaa jotain) Että kun ne 
on siis niin hallitsemattomia. Hän on täysin voimaton niiden edessä. 
(Tt1: Mmm.) Että kuinka ilkeä mä olen, jos mä nyt teen siitä rikos… 
tai kun mä… kun mä teen siitä… tai jos mä teen rikosilmoituksen… 
mitä mä aiheutan hänelle. (Tt1: Mmm.) Jos siitä tulee vankeustuo-
mio… mitä se aiheuttaa hänelle. Että se ei ole sitä, mitä hän tarvitsee. 
(Tt1: Mmm.) Vaan hän tarvitsee muunlaista apua. (Tt1: Mmmh.) Niin 
tämmöisiä ajatuksia mä aloin kelata mielessäni ja… se vaati jonkinnä-
köisen ponnistuksen multa, että mä tajusin… tai pystyin ajattelemaan 
niin että eihän… sehän ei ole ennenkään auttanut. (Tt1: Mmm mmm.) 
Ei se ole mitään auttanut. Se ei myöskään johda mihinkään. Että mun 
on pakko kuitenkin edetä siinä, että tätä… poliisin kautta… menevää 
juttua.

Tt1: Mistä sulle on tullut semmoinen käsitys, että… että Joel ei voi 
tunnetiloilleen mitään?

Anna: Mmm, se on se yleisvaikutelma ja se, että mä tunnen häntä. 
[…]

Tt1: Mutta tässäkin tilanteessa… siinä lyödessään, potkiessaan… hän 
kuitenkin havainnoi sen, että naapurit olivat tulossa (Anna: Joo.) siel-
tä. Niin hän lopetti sen. Että tuota… mä vaan sitä mietin, että tota 
niin… [huokaa] onko hän niinkun sinulle ujuttanut tämän ajatuksen, 
että minähän en itselleni mitään voi ja sen takia minä lyön?

Anna: Voi olla.

Tt1: Tuntuu olevan sun ajatus. Hyvin monet miehet sanovat näin, että 
”mulla pimeni silmissä”, (Anna: Mmm.) ”olin niin kännissä, etten tien-
nyt mitä tein”… mutta sitten ihan tarkkaan tietää sen, että lyökö […] 
semmoiseen paikkaan joka näkyy vai lyökö semmoiseen paikkaan, 
mikä on vaatteiden alla. Ja se on tietoista silloin… se on tietoinen va-
linta. (Anna: Joo.) Että se ei ole pelkästään sitä… useinkaan… että tuo-
ta on niin tunnetilan vallassa tai mitä on… (Anna: Joo.) Sitten kun 
niitä ruvetaan sen väkivallantekijän kanssa miettimään yhdessä, niin 
sieltä löytyykin kuitenkin se valinta.

Anna: Joo. Mä en ole koskaan ajatellut sitä tolla tavalla. […] Mä olen 
sinisilmäinen. (A85/7)



266

Anna siirtyi pois itsenäisen ja autonomisen yksilön positiosta puhuen 
mieheen kohdistuvista säälin tunteistaan ja vastuusta. Hän asettui 
huolenpitäjän ja ymmärtäjän positioon pohtien miehen avuntarvet-
ta sekä oman toimintansa vaikutuksia. Samalla hän kuitenkin myös 
reflektoi tätä positiota ja totesi, ettei siihen sitoutuminen ollut aiem-
minkaan tuottanut muuta kuin huonoja seurauksia. Hän irrottautui 
hoivaajan ja auttajan positiosta päättäen viedä asiaa eteenpäin oikeu-
dellista tietä. Työntekijän puheenvuoroissa painottui vielä edellistä si-
taattia vahvemmin Annan tunnepuheen ja väkivaltatilanteen rationa-
lisoiva käsittely. Työntekijä käytti tietopohjaansa kumotakseen Annan 
argumentit ja osoittaakseen miehen käyttämän väkivallan harkitun 
luonteen. Hän asetti vastuun väkivallasta selkeästi miehelle ja kyseen-
alaisti Annan ajatustapoja. Mutta samalla hän päätyi kuvaamaan An-
naa ulkoapäin ohjattuna marionettina, jonka ajatukset olivat peräisin 
hänen mieheltään. Anna vastasikin tähän määrittelemällä itsensä hy-
väuskoiseksi ja naiiviksi.

Annan määriteltyä itsensä sinisilmäiseksi keskustelussa avautuu 
jonkin verran tilaa Annan esiin nostamien tunteiden ja vastuun ajatus-
ten käsittelylle. Työntekijä huomioi, että Annalla ja tämän ex-miehel-
lä oli yhteiset lapset ja parisuhde-elämän menneisyys. Hän muistutti 
kuitenkin vielä mieleen, ettei anteeksiantamisen ja väkivallan sivuut-
tamisen toimintatapaa voinut jatkaa. Annan oli pidettävä puoliaan ja 
ilmaistava, ettei häntä voi kohdella huonosti. Anna asettui myös itse 
vahvasti autonomisen ja itsenäisen yksilön positioon, jolla on oikeuksia 
ja joka myös pitää niistä kiinni.

Tt1: On kumminkin tärkeätä… tärkeä havainto tää, että ei se sääli ole 
ennenkään auttanut.

Anna: Ei. Se oli vaan niin jännä, että kun ne ajatukset lähtee pyöri-
mään tuolla noin ja ne on siis todella ahdistavia ajatuksia.

Tt1: Mmm. Niin… onhan hän hyvänen aika sun lasten isä. (Anna: 
Niin.) Niin tehdä rikosilmoitus hänestä. (Anna: Niin.) Että kyllähän 
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siihen… siinä on… varmaan olis hirveän paljon helpompaa tehdä jos-
takin täysin vieraasta ihmisestä.

Anna: Olis huomattavasti helpompaa…

Tt1: Jonka kanssa ei ole koskaan ollut mitään tunnetta.

Anna: Joo, se olis huomattavasti helpompi. […]

Tt1: Mmm. Mutta mun mielestä se on hirveän tärkeätä, että sä teet 
sen rikosilmoituksen. Koska tässähän vuosikausia kävi aina niin, että 
hän pyysi sitten anteeksi (Anna: Mmm.) eli pyysi ja tuota sinä annoit 
anteeksi. (Anna: Mmm.) Ja nää asiat niinkun toistui ja toistui ja tois-
tui (Anna: Joo, mmm.) kerta toisensa jälkeen. Että nythän sä niinkun 
viestität hänelle sitä, että se on loppu nyt. (Anna: Mmm.) Että sinua ei 
kohdella miten tahansa. (Anna: Joo.) Että nyt sä et niinkun enää paina 
asiaa villasella.

Anna: Joo, niin kun mä sanoin silloin… hänelle, että minuahan ei ku-
kaan… kukaan ei enää potki eikä lyö. (A85/7-8)

Tämä keskustelu tarjosi Annalle argumentteja, joiden avulla hän saat-
toi vastuuttaa väkivaltaa käyttäneen ex-miehensä ja puolustaa itseään. 
Työntekijä toi esiin, että Anna on oikeutettu elämään ilman väkivallan 
uhkaa, eikä hän ole vastuussa entisen miehensä teoista. Näin hän vah-
visti Annan itsekin esittämiä näkemyksiä. Samalla kuitenkin Annan 
yritykset käydä keskustelua huolenpitäjän ja auttajan position tuomista 
ristiriidoista sekä parisuhdeajattelusta kääntyivät tulkinnaksi hyväus-
koisuudesta ja lapsellisuudesta. Anna ikään kuin kaipasi vielä (työnte-
kijöiden) neuvoja ja ohjausta asettuakseen pysyvämmin autonomisen 
ja itsenäisen yksilön positioon.

Tulkintani mukaan työntekijät rakensivat tässä keskustelussa väki-
valtaa kokeneen naisen toimijuutta individualismin diskurssin ihan-
teiden mukaisesti. Joan Scottin (1995) abstraktiksi individualismiksi 
nimittämässä tavassa käsitellä yksilöä tämä tulkitaan autonomiseksi, 
rationaaliseksi ja itsenäiseksi. Feministisissä analyyseissä tällaisen yk-
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silökonstruktion on todettu rakentuneen maskuliiniselle perustalle ja 
sulkevan pois muita, poikkeaviksi määriteltyjä ryhmiä (naiset, mustat 
jne.) (Ronkainen 2001a, 48; Gordon et al. 2000a, 10; Scott 1995). Näiden 
yksilöys näyttäytyy usein vajavaisena, puutteellisena tai kehittymässä 
olevana suhteessa maskuliinisesti määrittyneeseen individualismiin 
(Yuval-Davis & Werbner 1999, 6). Suvi Ronkainen (2001a) on kiin-
nittänyt huomiota siihen, että abstrakti individualismi on myös nor-
matiivista. Esimerkiksi väkivaltaa kokeneille naisille asetetaan usein 
odotuksia rationaalisesta valinnasta lähteä tai jäädä sivuuttaen pari- ja 
perhesuhteisiin liittyvät relationaaliset elementit ja tunteet. Tällaisen 
rationaalisen ja autonomisen yksilön nähdään myös olevan itse vas-
tuussa huonosta valinnasta, jos hän päättää jäädä väkivaltaa käyttävän 
miehen luo. Jos naiset eivät toimi rationaalista mallia seuraavilla ta-
voilla, he saattavat kohdata epäilyjä ja väkivaltatapahtumien kyseen-
alaistamista. Monissa viranomaiskohtaamisissa väkivaltaa kokeneilta 
naisilta odotetaan rationaalisen ja autonomisen yksilön toimijuutta. 
Esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutuneiden ja kumppaninsa tappa-
neiden naisten oikeudenkäyntiaineistoa tutkinut Minna Ruuskanen 
(2001, 315, 324) havaitsi tällaisia odotuksia. Mikäli naiset eivät olleet 
pahoinpitelyjen jälkeen käyneet lääkärissä tai tehneet rikosilmoitusta, 
oikeus tulkitsi tämän todistavan, ettei naisiin ollut kohdistunut väki-
valtaa tai ettei se ollut yhtä toistuvaa kuin nainen oli esittänyt.

Tähän individualismin diskurssiin, sen normatiivisuuteen ja rikko-
misen seurauksiin kytkeytyy tulkintani mukaan myös edellisen ala-
luvun ryhmäkeskustelussa esiintynyt puhe häpeästä. Kun naiset ker-
toivat säälintunteen ja miehen takaisin ottamisen häpeällisyydestä, he 
tunnistivat abstraktin yksilön position normatiivisuuden. Heidän pitäi-
si toimia rationaalisina, itsenäisinä yksilöinä, eikä osoittaa heikkoutta 
tunnesiteiden ja toisesta kannetun vastuun muodossa. Tällainen yksilö 
on vastuussa väkivallan lopettamisesta ja itsensä puolustamisesta. Jos 
he eivät toimintansa kautta asetu abstraktin yksilön positioon, he ovat 



269

vaarassa määrittyä muiden ja itsensä silmissä ”alistetun naisen” (vrt. 
Komulainen 1999) positioon. Suomalaisessa tasa-arvoajattelun mää-
rittämässä ilmapiirissä tällainen positio on hyvin vähän houkutteleva 
– jopa luotaantyöntävä – erityisesti sellaisille koulutetuille ja työelä-
mässä hyvin pärjääville naisille, joita monet tutkimissani yksiköis-
sä käyneet naiset olivat. Niinpä tunteisiin vetoamisesta ja säälistä oli 
viisainta keskustella vain turvallisissa ympäristöissä, joissa tällaiselle 
normatiiviselle paheksunnalle ei arvioitu olevan sijaa.

Individualismin diskurssi ja sen tarjoama abstraktin yksilön positio 
muodostaa väkivaltaa kokeneiden naisten kannalta kaksiteräisen mie-
kan. Toisaalta se antaa naisille oikeuden asettua vastustamaan huonoa 
kohtelua ja pitää puoliaan väkivaltaa käyttäviä miehiä vastaan. Tähän 
positioon asettuminen voi auttaa naisia katkaisemaan siteitä, jotka 
kiinnittävät heitä väkivaltaa käyttäviin miehiin ja sitä kautta väkival-
lan uhkaan. Tämä oli epäilemättä myös se seikka, mikä sai työntekijät 
tukeutumaan individualismin diskurssiin heidän ottaessaan selkeästi 
kantaa väkivallan jatkumista vastaan. Mutta samalla individualismin 
diskurssi tuo mukanaan tunnesiteiden ja perhesuhteiden relationaalis-
ten puolien poissulkemista, minkä seurauksena väkivaltaa kokeneiden 
naisten tunnepuhe näyttäytyy turhana tai jopa haitallisena. Kun tun-
nesiteet, huolenpito ja muut relationaaliset aspektit kuitenkin liittyvät 
kiinteästi parisuhdeväkivallan problematiikkaan, niiden poissulkemi-
nen keskustelusta jättää väkivaltaa kokeneet naiset pohtimaan niitä 
yksinään tai mahdollisesti ystäviensä kanssa. Tunnesiteiden ja toisesta 
huolehtimisen historia saa myös hyvin negatiivisen leiman tällaisessa 
puheessa, sillä pitkäänkin jatkunut parisuhde näyttäytyy vain väkival-
lan jatkumisen ja sen mahdollistavan toimintatavan foorumina.
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7.2 ”Mustasukkaisuus” – yleinen tunne, sairaus vai 
kontrollointia?

Puhe mustasukkaisuudesta yhdistyi tutkimissani yksiköissä kahdella 
eri tavalla väkivallan ja kontrolloinnin käsittelyyn. Yhtäältä työnteki-
jät puhuivat mustasukkaisuudesta parisuhteeseen liittyvänä yleisenä 
tunteena, joka sai erilaisia muotoja. Osa näistä oli normaalin piiriin 
kuuluvia ilmiöitä, mutta niiden lisäksi nähtiin olevan sairaalloista 
mustasukkaisuutta. Toisessa työntekijöitten käyttämässä puhetavassa 
puhuttiin ”mustasukkaisesta vahtimisesta”, joka kuvasi tällaista vahti-
mista erityisenä väkivaltakontekstiin liittyvänä toimintatapana.

Ensimmäisessä puhetavassa normaalin mustasukkaisuuden piiriin 
liitettiin aiheellinen ja siten ymmärrettävä mustasukkaisuus. Myös ai-
heeton mustasukkaisuus mahtui normaalin rajoihin silloin kun se ei 
ollut kovin häiritsevää tai elämää rajoittavaa. Sairaalloinen mustasuk-
kaisuus puolestaan vaati pitkää terapiaa, eikä ehkä silläkään keinoin 
ollut korjattavissa. Normaalin piiriin kuuluvan mustasukkaisuuden 
yhteydessä nähtiin olevan kysymys perimmältään rakkaudesta. Rak-
kaus oli se hyvä asia, joka löytyi vähän hankaluuksiakin aiheuttavan 
mustasukkaisuuden takaa. Tällaisena tunteena mustasukkaisuus näyt-
täytyi sekä miesten että naisten kokemana tunteena. Myös ongelmana 
se saattoi olla naisella tai miehellä. Seuraava työntekijän sitaatti on 
keskustelusta nuoren miehen kanssa, joka ei ollut käyttänyt väkivaltaa, 
vaan kävi puhumassa eroon liittyvistä tunteistaan. Katkelmaa ei pidä 
tulkita väkivallasta puhumisen kontekstissa, mutta siinä kiteytyy hy-
vin tämä tapa käsitellä mustasukkaisuutta.

Tt: Tää on hyvä kun sä toit ton mustasukkaisuus-sanan… niinkun 
mainitsit että… toihan tilanne oli semmoinen minkä sä kerroit niin… 
se oli semmoinen mustasukkaisuuden paikka. Että siinähän sulla oli… 
sä tunsit omistushalua myöskin… että sä halusit olla myöskin Tarun 
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kanssa ja… Mustasukkaisuudesta sillä lailla sanotaankin, että se on 
sellainen tienviitta vaan… että siihen sisältyy niin paljon kaikkia mui-
ta tunteita… Sillä lailla ajatellen että rakkaudestahan siinä oikeastaan 
oli kysymys. Että rakkaus oli sulle tärkeätä ja sä tunsit semmoisia mus-
tasukkaisuuden pistoksia… […] Se on semmoinen asia että varmaan 
niin kun… jokainen meistä ajattelee siitä vähän eri tavalla siitä musta-
sukkaisuudesta… Että sitä voi ajatella joskus että se voi olla sallittua-
kin, jos sillä on aihetta… Ja tässähän oli aihetta […] Ja sitten tietysti on 
semmoinen niinkun sairaalloinen mustasukkaisuus. (A76/5)

Vastaavalla tavalla mustasukkaisuuden yhteydessä puhuttiin rakkau-
desta myös asiakkaana olevan nuoren naisen kanssa, joka kertoi ole-
vansa mustasukkainen ja halusi muuttaa omaa käyttäytymistään. Hän 
oli tutkinut miesystävänsä taskuja ja esittänyt toistuvia epäilyjä tämän 
uskollisuudesta. Eräässä tilanteessa hän oli myös käynyt aggressiivi-
sesti miehen kimppuun ja purrut tätä.

Tt: Mutta onhan tää semmoista että… kun viime kerralla puhuttiin 
siitä, että oikeastaan on kysymys siitä rakkauden… rakkaudesta… että 
mustasukkaisuudessa on kysymys siitä rakkaudesta perimmäisesti. 
Niin onhan tää ollut tämmöistä tavallaan itsetuntemuksen lisäänty-
mistä… viime kerran keskusteluissakin sä totesit että rakkaus merkit-
see sulle paljon. (A77/4)

Mustasukkaisuus yhdistettiin rakkauteen ja omistushaluun. Vaikka 
työntekijät viittasivat puheessaan välillä siihen, että mustasukkaisuus 
satuttaa, he kuvasivat mustasukkaisuutta osana tavanomaista parisuh-
deajattelua ja siihen liittyvää tunnemaailmaa. Ajatus parisuhteesta yh-
teisyytenä ja kahdenkeskisyytenä rakentui lähtökohdalle, että ”on vain 
me”. Tämän ulkopuolelle rajautui muiden muodostama maailma. Täl-
laisessa ajattelutavassa kahdenkeskisyyttä uhkaa ulkopuolisten intii-
mi- ja seksisuhteiden mahdollisuus, johon mustasukkaisuuden tunteet 
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liitettiin. ”Sä kuulut vain mulle” oli tällaisessa kontekstissa normaali 
ajatustapa, jolla saattoi tosin olla välillä ikäviä seurauksia. Työntekijöi-
den ja asiakkaiden puheessa toistettiin yksiavioisuuteen ja kahdenkes-
kisyyteen kiinnittyviä parisuhdediskursseja, joiden seurauksena toi-
sen omistamisen ajatus näyttäytyi ymmärrettävänä ja rakastumiseen 
liittyvänä ilmiönä – normaaliutena.

Selvästi ongelmalliseksi miellettiin sen sijaan sairaalloinen musta-
sukkaisuus. Tähän alueeseen liitettiin toistuva, aiheeton epäily ja vahti-
minen sekä väkivaltaan johtanut mustasukkaisuus. Kun ilmiö ymmär-
rettiin sairaudeksi, sen nähtiin vaativan hoitoa erityisesti terapeuttisin 
ja psykiatrisin keinoin. Osaa miesten kontrolloivasta ja väkivaltaisesta 
toiminnasta tulkittiin tällaisen sairaus-määritelmän mukaisesti. Tätä 
kautta kontrollointiin ja väkivaltaan kiinnitettiin huomiota, mutta sa-
malla sairaustulkinta avasi tilaa naisten asettumiselle hoivadiskurs-
sin mukaiseen auttajan positioon. Sairasta pitää hoitaa ja hän tarvit-
see apua. Tällaiseen tulkintaan sisältyy riski, että hoivaajan positioon 
asettuneet naiset sitoutuvat vielä tiukemmin tähän positioon arvioi-
dessaan miehen tarvitsevan heidän apuaan.

Tt: Mutta että kuitenkin niinkun… kuinka paljon sä… kuinka paljon 
sä olet ajatellut näitten vuosien varrella sitä että… Pertti on sairas?

Irmeli: Olen ajatellut. (Tt: Joo.) Olen ajatellut. (Tt: Joo.) Ja toisaalta mun 
on ollut sitten sääli… että mä en voi häntä jättää… Että tota niin mun 
on kestettävä ja tota niin… […] ja mä olen sanonut hänelle, että kuule 
mun on pitänyt tähän maailmaan syntyä sen takia että… että sulla on 
yksi ihminen, joka sua yrittää ymmärtää. (Tt: Joo.) Mutta nyt rupee 
ymmärrys niinkun [hymähtää] loppumaan. (A75/12)

Mustasukkaisuuden näkeminen osaksi normaalia parisuhde-elämää 
sivuuttaa rakkausdiskursseihin sisäänrakentuneen tavan oikeuttaa toi-
sen omistamista ja erillisyyden kieltämistä. Seksualisoitunut kontrol-
lointi ja siihen liittyvät väkivallanteot tukeutuvat ajatuksille oikeudesta 
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omistaa toinen ja puolustaa näitä oikeuksia. Monet kontrolloivat mie-
het katsovat ”naisensa” kuuluvan heille – jopa parisuhteen päättymisen 
jälkeen – ja naisen omaehtoisen toimijuuden uhkaksi heille. Tällaisten 
ajatustapojen kyseenalaistaminen auttajatahojen toiminnassa jää pin-
nalliseksi, jos niiden kytköksiä tavanomaisiin parisuhdediskursseihin 
ei havaita. Parisuhdediskursseissa rakennetaan kahdenkeskisyyttä, 
toiselle kuulumista ja yksiavioisuuden keskeistä merkitystä. Tämän 
”normaaliuden” analysoiminen ja pohtiminen, miten se kytkeytyy 
kontrolloinnin tekojen oikeuttamiseen, voisi avata uusia mahdolli-
suuksia väkivaltatyölle. Toisen omistamiselle ja erillisyyden kieltämi-
selle rakentuvia rakkausdiskursseja voidaan kyseenalaistaa sekä aset-
taa niitä pohdittavaksi keskusteluissa. Mustasukkaisuuden käsitteelle 
löytyy useita vaihtoehtoja. Esimerkiksi aiheellisen tai ymmärrettävän 
mustasukkaisuuden sijaan on mahdollista puhua loukkaantumisen 
tunteesta, parisuhteen päättymiseen liittyvistä peloista tai sietämisen 
rajoista silloin, kun toisella osapuolella näyttäisi olevan parisuhteen 
ulkopuolisia suhteita. Puhe aiheellisesta ja aiheettomasta mustasuk-
kaisuudesta on väkivaltakontekstissa erityisen ongelmallista, sillä se 
johtaa pohtimaan, oliko esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutuneen 
naisen toiminta osasyynä tapahtumiin vai ei.

Edellisestä jaottelusta poikkesi puhe ”mustasukkaisesta vahtimi-
sesta”, jossa tällainen toimintatapa kytkettiin väkivaltakontekstiin. 
Tällöin käsiteltiin miesten vaimoihinsa tai tyttöystäviinsä kohdista-
maa seksualisoitunutta kontrollointia ja omistamishalua, johon liittyi 
halventavaa nimittelyä (huorittelua ym.) ja useimmiten joitain fyysisen 
väkivallan tekoja. Tulkinta oli yhteydessä ”naisiin kohdistuva väkival-
ta” -diskurssiin ja sen vallankäyttöä painottaviin muotoiluihin. Musta-
sukkaisuus-käsite avasi kuitenkin myös tilaa miehen psyyken ja emo-
tionaalisen tilanteen pohtimiselle, jolloin huomiota saivat esimerkiksi 
”hylätyksi” tulemisen tunteet tai varhaiset hylkäämisen kokemukset.
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Puhe miesten naisiin kohdistamasta ”mustasukkaisesta vahtimi-
sesta” nosti esiin seksualisoidun kontrollin ja väkivallan, mutta sen-
kään yhteydessä ei perustavalla tavalla pohdittu mustasukkaisuuden 
yhteyttä tavanomaiseen parisuhdeajatteluun. Työntekijät ottivat kan-
taa siihen, etteivät kontrollointi ja vahtiminen sopineet hyvään pari-
suhteeseen, mutta yleisempi kysymys ”mustasukkaisuudesta” sivuutet-
tiin. Kun väkivaltaa tukevia kulttuurisia käsityksiä ei pohdittu, näiden 
ajatusten käsittely jäi vaillinaiseksi ja selityksiä etsittiin esimerkiksi su-
kupuolineutraaleista professionaalisista diskursseista. Miesten ”mus-
tasukkaisen vahtimisen” taustalta haettiin lapsuuteen liittyviä syitä ja 
vaikeita kokemuksia. Tällainen tulkinta ei myöskään ole kovin toimiva 
kohdattaessa naisten ”mustasukkaista vahtimista”, joka osittain sisäl-
tää samanlaisia tekoja, mutta josta puuttuu sellaisia sukupuolistuneita 
elementtejä kuin huorittelu ja jossa yhteys väkivaltaan on usein toisen-
lainen.

7.3 Seksuaalisuus ja vallan ulottuvuudet

Miehiset tarpeet ja seksi velvollisuutena

Parisuhdediskurssien kautta rakentuva normaliteetti ja sen tietynlai-
nen pakottavuus nousi esiin myös silloin, kun tutkimissani yksiköissä 
puhuttiin seksin kuulumisesta avioliittoon. Seksi ja siihen suostuminen 
toimi normina, johon parisuhteessa elävän on sopeuduttava. Vaikka 
tämä tavoite asetettiin sukupuolineutraalisti, käytännössä niissä tilan-
teissa, jossa seksiin suostumisen tarpeesta puhuttiin, kyse oli naisten 
suostuttelemisesta ja jopa velvoittamisesta.
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Tt1: Että tota mehän silloin siitä neuvoteltiin, että mitenkäs tämä sek-
si nyt sitten… sitten tuota hoidetaan… kun seksi kuuluu avioliittoon. 
Niin siinä oli tämmöinen […] sopimusmenetelmä… meillä on ollut 
seksiterapia-koulutusta joskus tossa ammoin… Niin tota se tulee sieltä 
tämmöinen sopimus tämän seksin suhteen. Tää vaimo sai valita päi-
vän kerran viikossa, milloin hän haluaa seksiä.

Tt2: Tai milloin hän antaa… siis ei… hänen ei tarvi haluta jos ei hän 
halua.

Tt1: Niin tai milloin… milloin hän suostuu seksiin.

Tt2: Joo, että kumpikin saa niinkun… (H105/18)

Seksin velvoittavuus toimii tässä kyseenalaistamattomana lähtökohta-
na, jonka toteuttaminen ja esteiden raivaaminen sen tieltä on asetet-
tu neuvottelun kohteeksi. Ajatellaan että sopimusmenetelmän kautta 
molemmat saavat oman osuutensa hoidettua. Oletuksena on, että mies 
haluaa seksiä ja saa sen tällä järjestelmällä. Nainen puolestaan saa vali-
ta, milloin hän suostuu seksiin. Hänen ei tarvitse haluta, mutta ”järke-
vän” aviorakkauden polkuja kulkien hän toteuttaa velvollisuuttaan ja 
saa pitää rajatun valinnanvapauden käsissään. Samalla häneltä viedään 
kuitenkin mahdollisuus olla haluamatta ja kieltäytyä. Myös kysymykset 
siitä, miksi hän ei halua ja millaiseen taustaan haluttomuuden tunteet 
liittyvät, jäävät selvittämättä tämän normatiivisen lähtökohdan takia. 
Tasapuolinen kumpikin-konstruktio rakentaa lisäksi toimintamallia, 
josta kieltäytyminen merkitsee itsekkyyttä ja piittaamattomuutta.

Kuten sitaatista ilmenee, kyse ei ole yksittäisten työntekijöiden mie-
lipiteistä, vaan koulutuksen kautta institutionalisoituneista puheta-
voista ja käytännöistä. Koulutuksesta oli tosin kulunut aikaa, joten on 
mahdollista, että ohjeet ovat muuttuneet. Tällaiset käytännöt jatkavat 
kuitenkin elämäänsä, vaikka koulutusten sisältöjä muutettaisiinkin. 
Ne tukeutuvat myös moniin vahvoihin ja osin hegemonisiin diskurs-
seihin yhteiskunnassa, mikä tuottaa tämäntapaisen ajattelun ”luon-
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nollisuutta” ja kyseenalaistamattomuutta. Lynn Jamiesonin (1998, 
107–108) mukaan lääketieteen ja psykologian asiantuntijoiden esittä-
mä näkemys, jonka mukaan seksi on terveellistä ja hyväksi ihmisille, 
on muodostunut itsestäänselvyydeksi ja toistuu eri muodoissa popu-
laarikulttuurissa. Asiantuntijat pitävät vähemmän onnistunutta sek-
sielämää tai seksin loppumista parisuhteessa ongelmana, joka uhkaa 
koko suhteen olemassaoloa. Aikakauslehdissä ja televisio-ohjelmis-
sa puolestaan kuvataan selibaatissa eläminen tai harvoin harrastettu 
seksi osaksi epätäydellistä ja puutteellista elämää. Viime vuosikym-
meninä seksuaalisuuden korostaminen on myös jatkuvasti lisääntynyt 
mainonnan ja muun visuaalisen kulttuurin alueella sekä kaupallisen 
seksin kasvun myötä. On puhuttu julkisen tilan ja koko yhteiskunnan 
seksualisoitumisesta (Dina Sörensen 2003; Näre 1994a).

Monet keskeiset seksuaalisuusdiskurssit rakentavat sukupuolittu-
neita toimijuuksia, tarpeita ja tapoja3. Ne myös tuottavat ja ylläpitä-
vät epäsymmetrisiä valtasuhteita. Eräs tällainen diskurssi on miehisen 
seksuaalivietin diskurssi, joka nousi esiin myös perheammattilaisten 
puheessa. Työntekijät toivat esiin miehiset tarpeet tekijänä, joka piti 
huomioida puhuttaessa seksin kuulumisesta parisuhteeseen. Eräs 
työntekijä totesi, että ”tarpeissaan olevilla miehillä” eli ilman seksiä 
jääneillä miehillä saattoi olla mustasukkaisia kuvitelmia tai epäilyjä 
vaimon uskottomuudesta. Seksologiassa on perinteisesti nähty mies-
ten seksuaalivietin olevan voimakkaampi kuin naisten seksuaalivietin 
(Jackson M. 1987). Seksuaalisuuden biologisoiva selitystapa on raken-
tanut kuvaa vahvasta miehisestä vietistä, joka vaatii purkautumista. 
Tällaisia ajatuksia kohtaan on feministisen tutkimuksen piirissä esi-

3  Toiset, kuten seksuaalisen vapautumisen ja sallivuuden diskurssi (permissive dis-
course, Hollway 1996) rakentuvat sukupuolineutraalille retoriikalle ja esittävät 
samanlaisia oikeuksia niin naisille kuin miehille. Näihin subjektipositioihin aset-
tuminen ei välttämättä ole yhtä avoinna naisille kuin miehille muiden sukupuo-
littavien seksuaalisuusdiskurssien takia, eivätkä myöskään seuraukset positioihin 
asettumisesta ole samanlaisia. 
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tetty runsaasti kritiikkiä ja kyseenalaistettu mm. tapaa, jolla miehi-
sen seksuaalivietin purkautumista on käytetty selittämään raiskausten 
esiintymistä (mt.; Jackson S. 1998, 53).

Kun tällainen normatiivinen parisuhdediskurssi nousi esiin per-
heammattilaisten puheessa, se sivuutti ja sulki pois naisten puhetta 
omasta suhtautumisestaan seksiin sekä vastahakoisuuden taustasta. 
Tällaisen normatiivisen puheen avulla sivuutettiin jopa erään nai-
sen maininta siitä, että hän tunsi tulevansa raiskatuksi suostuessaan 
seksiin miehensä kanssa. Väkivallan, kontrolloinnin ja painostami-
sen seurauksena naisten toimijuuden tila yleensä kapeutuu, millä on 
epäilemättä seurauksia myös seksuaalisen toimijuuden ja ”haluami-
sen” kannalta. Väkivallankäytön seurauksena naisten luottamus ja 
turvallisuuden tunne on usein murentunut niin paljon, ettei fyysinen 
läheisyys ja siihen implikoituva emotionaalinen läheisyys houkuttele 
heitä. Näille tunteille ja niihin johtaneiden tilanteiden selvittelylle ei 
kuitenkaan näyttänyt löytyvän tilaa keskusteluissa, joita jäsensi seksiin 
velvoittava parisuhdepuhe.

Edes se, että olin läsnä tilanteissa4 tai keskustelua käytiin tutki-
mukseeni liittyvän haastattelun kontekstissa, ei johtanut väkivallan 
huomioimiseen tämän parisuhde- ja seksuaalisuusdiskurssin yhtey-
dessä. Tulkitsen tätä niin, että nämä puhetavat ovat hyvin vahvoja ja 
vakiintuneita. Niiden reflektointi ja niissä rakentuvien valtasuhteiden 
kyseenalaistaminen ei ole tavanomaista perheammattilaisten joukos-
sa. Tällainen puhe esiintyi useimmiten silloin, kun parisuhde jatkui 
edelleen, eikä mies ollut käyttänyt voimakasta fyysistä väkivaltaa. Var-
sinkin rajujen ja/tai toistuvien väkivallantekojen yhteydessä työnteki-
jät siirtyivät käyttämään väkivaltadiskurssia. Tämä diskurssien vaih-
taminen ei kuitenkaan johtanut normatiivisen parisuhdediskurssin 
kyseenalaistamiseen.

4  Tällaisia tilanteita oli tutkimukseni kuluessa yksi. Muista tilanteista työntekijät 
puhuivat haastattelujen aikana.
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Haluttomuutta ja naisen nautinnon etsimistä

Naiset puhuivat tutkimieni yksiköiden tapaamisissa myös seksuaali-
suuteen ja seksiin liittyvistä vaikeuksista, vastahakoisuudesta ja vas-
tenmielisyydestä. Seksiin liittyi painostamista tai mies saattoi olla 
kiinnostunut naisesta seksuaalisesti vain ollessaan humalassa, minkä 
naiset kokivat vastenmielisenä. Huoraksi nimittely ja muu halventava 
puhe loukkasi naisia sekä etäännytti heitä tällä tavoin toimivista mie-
histä. Fyysisen väkivallan seurauksena seksi ja muu ruumiillinen kos-
kettaminen saattoi tuntua naisista vaikealta. Seksuaalisen väkivallan 
ja pahoinpitelyjen kokemuksilla oli vaikutuksia myös naisten myöhem-
piin parisuhteisiin. Heidän ei aina ollut helppoa luottaa tapaamiinsa 
miehiin ja kosketukseen sisältyvään ”hyvään” tarkoitukseen. Vanhat 
pelot ja muistot saattoivat nousta esiin läheisyyttä sisältävissä tilan-
teissa.

Kaikki puhe naisten haluttomuudesta ei ollut normatiivisen ”seksi 
velvollisuutena” -puheen läpäisemää, vaan työntekijät kertoivat välillä 
tuovansa esiin asiakastapaamisissa väkivallan vaikutuksia seksuaali-
suuteen ja tähän liittyvää ymmärrettävää haluttomuutta. Myös pari-
tapaamisissa työntekijä saattoi esittää tällaisia näkemyksiä rakentaen 
siten oikeutusta väkivaltaa kokeneiden naisten tunteille ja seksistä kiel-
täytymiselle. Yksilötapaamisissa käsiteltiin joskus naisten aloitteesta 
seksuaaliseen toimijuuteen liittyviä ongelmia ja vanhojen väkivallan 
kokemusten myötä kulkeutuvia tunteita. Tutkimassani perheterapiayk-
sikössä pohdittiin naisten nautinnon ja seksuaalisen halun kysymyksiä 
myös ryhmämuotoisesti5. Gynekologi ja seksologi pitivät naisryhmälle 
luentoja ruumiinkuvasta ja seksuaalisuudesta. Aiheista keskusteltiin 
5  En ole ollut läsnä ryhmän kokoontumisissa, vaan olen tukeutunut tiedonsaannis-

sa työntekijöiden kertomuksiin ja kirjalliseen materiaaliin. Tästä syystä en myös-
kään ole voinut tehdä yksityiskohtaista analyysia ryhmän toiminnasta ja siinä 
rakentuvista diskursseista.
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yhdessä ja etsittiin keinoja, joilla esimerkiksi väkivallan kokemusten 
myötä kadonneen halun ja nautinnon voisi löytää eron jälkeen. Ryhmä 
kävi yhdellä kokoontumiskerralla myös seksiliikkeessä tutustumassa 
erilaisiin seksivälineisiin ja muuhun tuotevalikoimaan.

Näillä toimillaan työntekijät tarttuivat hyvin vähän väkivaltatyös-
kentelyssä huomiota saaneeseen, mutta monien naisten elämää kosket-
tavaan aihepiiriin. He kehittelivät käytäntöjä lähtien naisten nautin-
non mahdollisuuksista ja seksuaalisen toimijuuden vahvistamisesta. 
Ajatellen väkivaltatyöskentelyn keskittymistä suurelta osin kipeisiin 
muistoihin ja toimijuuden murenemisen tilanteisiin, pidän näitä tär-
keinä avauksina. Monet väkivaltaa kokeneet naiset toivovat voivansa 
myöhemmin rakentaa uutta (heteroseksuaalista) parisuhdetta ja vält-
tää väkivaltaa sisältäneen suhteen ongelmat. Jotkut naiset jatkavat 
suhdetta, jossa on ollut väkivaltaa ja vallankäyttöä, mutta yrittävät löy-
tää voimia vastustaa miehen vaatimuksia. Seksuaalisen toimijuuden 
käsittely tavoilla, joissa hyväksytään sekä haluaminen että kieltäyty-
minen, voi auttaa naisia arvioimaan paremmin kohtaamiaan tilanteita 
sekä tukea heitä pitämään kiinni omista näkemyksistä suostuttelun ja 
painostuksenkin edessä.

Naisten seksuaalinen toimijuus on kuitenkin monin tavoin ristirii-
tainen aihepiiri ja siihen kytkeytyy useita diskursiivisen vallan akselei-
ta, joihin kuuluvat edellä käsitellyt miehisen seksuaalivietin ja seksiin 
velvoittamisen diskurssit. Seksuaalisen sallivuuden diskurssi (Hollway 
1996) on avannut tilaa myös naisten nautinnon käsittelylle, mutta fou-
caultlaisittain ajateltuna tällaisiinkin ”vapautumista” argumentoiviin 
seksuaalisuuskäsityksiin sisältyy vallan elementtejä. Julkisen tilan ja 
yhteiskunnan seksualisoituessa seksistä puhutaan ja sitä representoi-
daan yhä enemmän, mikä toimii myös normittavasti ja itsekontrollia 
painottaen. Esimerkiksi ajatus ”naisten pitää suostua” muuttuu tällai-
sessa kontekstissa helposti muotoon ”naisten pitää haluta”. Kysymys on 
myös siitä, millaista (hetero)seksuaalista toimijuutta naisille erilaisissa 
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representaatioissa ja diskursseissa tuotetaan. Lisääntyvä kaupallinen 
seksi rakentaa ja toistaa kuvaa heteroseksuaalisuudesta, jossa naisen 
osana on olla houkutteleva katseen kohde. Samalla pornografian ku-
vasto kulkeutuu moniin kulttuurituotteisiin (Dina Sörensen 2003; 
Smart 1989). Pornografia kytkeytyy yhä vahvemmin heteroseksuaali-
suuden representaatioihin. Tämä näkyy myös siinä, että perheterapia-
yksikön ryhmässä etsittiin keinoja naisten nautinnon ja seksuaalisen 
halun löytämiseen käymällä seksiliikkeessä ja hakemalla virikkeitä 
pornografisista videoista, asuista ja muista välineistä.

Pornografian naiskuvasta Sari Näre (1994a, 56) on todennut, ettei 
sen ongelmana niinkään ole se, ettei siinä kuvattaisi naisen halua, vaan 
se, että ”naisen halu esitetään fallisena ja miehen halulle alisteisena”. 
Pornografian luoma naisfiguuri voi olla aktiivinen, mutta liikkuu mie-
hisesti määrittyneen halun rajoissa. Lisäksi tähän naishahmoon liittyy 
halveksuntaa ja ”likaisuuden” leimaa. Tällaisten representaatioiden ja 
diskurssien rakentama tila naisten seksuaaliselle toimijuudelle on var-
sin rajattu.

Myös feministiselle tutkimukselle kysymys naisten heteroseksuaa-
lisesta halusta ja nautinnosta on ollut vaikea. Siihen liittyy useita 
kiistojen ja erimielisyyksien sävyttämiä keskusteluja (ks. Jackson S. & 
Scott 1996; Kitzinger & Wilkinson 1993). Heteroseksuaalisia suhteita 
solmivat feministit ovat usein joutuneet ja asettuneet puolustuskan-
nalle, kun heteroseksuaalisuuteen rakentuneita epäsymmetrisiä valta-
suhteita on tuotu esiin ja tasaveroisuuden mahdollisuus on kiinnitetty 
naisten välisiin suhteisiin6. Vähemmän on pohdittu sitä, miten naiset 
neuvottelevat ja etsivät toimintatapoja tällaisissa diskursiivisissa, val-
tasuhteiden jäsentämissä heteroseksuaalisen kohtaamisen tilanteissa. 
Erään kiinnostavan analyysin esittävät kuitenkin Janet Holland, Ca-

6  Osa feministeistä on pitänyt valtaa olennaisena osana seksuaalisia suhteita ja kä-
sitellyt esimerkiksi sen sopimuksellisuutta tai asemien vaihtelua (ks. Jackson S. & 
Scott 1996; Wilton 1996).
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roline Ramazanoglu, Sue Sharpe ja Rachel Thomson (1998, 135–144) 
käsitellessään nuorten naisten seksuaalisen toimijuuden strategioi-
ta, joissa sukupuolistuneita konventioita horjutetaan, haastetaan tai 
käännetään nurin. Ensimmäinen heidän kuvaamistaan strategioista 
rakentui miehisen seksuaalikäyttäytymisen imitoimiselle, jossa vaih-
telunhalu, nautinto ja hauskanpito kuvasivat suhtautumista seksiin ja 
heteroseksuaalisiin suhteisiin. Näin toimiva nuori nainen kuitenkin 
kohtasi muiden taholta sukupuolistavia määrittelyjä, eikä ollut kovin 
hyvin varustautunut kohtaamaan epäsymmetristen valtasuhteiden 
sävyttämiä tilanteita. Toinen strategia liittyi tasaveroisten käytäntö-
jen neuvottelemiseen tietyn heteroseksuaalisen parisuhteen piirissä. 
Tämä strategia oli kontekstispesifi ja edellytti tutkijoiden mukaan 
paljon tunnetyötä naisilta. Kolmatta strategiaa toteuttavat nuoret, 
väkivaltaa kokeneet naiset olivat kokemuksiaan käsiteltyään oppineet 
aiempaa paremmin arvioimaan kohtaamiaan tilanteita ja pitämään 
kiinni toiveistaan. Väkivallan kokemusten pohtiminen oli selkiinnyt-
tänyt heille, mitä he halusivat ja mitä taas eivät. Tämän strategian mu-
kanaan tuoma toimijuus oli kuitenkin melko hauras. Neljäntenä tutki-
jat esittävät strategian, jossa nuoret naiset aktiivisesti hyödynsivät sekä 
maskuliinisia että feminiinisiä sukupuolen esittämisen tapoja neuvo-
tellessaan käytännöistä, joissa seksuaalisen toimijuuden, nautinnon ja 
turvallisuuden tavoitteet voisivat toteutua molempien osalta. He olivat 
valmiita avoimesti konfrontoimaan käsityksiä ja käytäntöjä, jotka raja-
sivat naisten seksuaalista toimijuutta ja tuottivat epäsymmetrisiä val-
ta-asetelmia. Nämä nuoret naiset ylittivät sukupuoli- ja seksuaalisuus-
kategorioita myös siinä, että he solmivat ei-heteroseksuaalisia suhteita 
heteroseksuaalisten suhteiden lisäksi.

Hollandin ja hänen tutkijakollegojensa tulokset rakentavat ku-
vaa niistä jännitteistä ja konventioista, joita naisten seksuaalista toi-
mijuutta käsiteltäessä kohdataan, samalla kun ne jäsentävät erilaisia 
toimintatapoja näissä konteksteissa. Väkivaltaa kokeneiden naisten 
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kanssa tehtävän työn kannalta on ehkä tärkeintä, että tässä analyysissa 
otetaan huomioon seksuaalisuusdiskursseihin ja -käytäntöihin sisäl-
tyvien valtasuhteiden näkökulma ja pohditaan sen haastamisen mah-
dollisuuksia. Väkivaltaa kokeneiden naisten seksuaalisen toimijuuden 
ja nautinnon mahdollisuuden kannalta näiden teemojen käsittely on 
tärkeätä, sillä se tarjoaa välineitä omien rajojen puolustamiseen ja nor-
matiivisten puhetapojen kyseenalaistamiseen.

Seksuaalisen väkivallan muistot

Puhuttaessa väkivallasta tutkimissani asiakastilanteissa käsiteltiin 
jonkin verran myös seksuaalisen väkivallan muistoja. Osa näistä liittyi 
parisuhteessa tapahtuneisiin raiskauksiin tai tilanteisiin, jotka naisista 
olivat tuntuneet ”lähes raiskauksilta”. Jälkimmäisissä oli kyse seksuaa-
lisesta ahdistelusta tai suutelemisesta, joka tapahtui naisen tahdon 
vastaisesti fyysistä voimaa käyttämällä. Lisäksi muutamalla parisuh-
teessa väkivallan kohteeksi joutuneella naisella oli kokemuksia lapsuu-
den seksuaalisesta hyväksikäytöstä joko perheen sisällä tai tuttujen 
miesten taholta.

Raiskausmuistot ja seksuaalisen ahdistelun kokemukset kuuluivat 
usein loukkaavimmiksi ja haavoittavimmiksi nimettyjen tapahtumien 
piiriin. Siksi esimerkiksi jokin tietty seksuaalisen väkivallan tapahtu-
ma saattoi nousta esiin useita kertoja tapaamisten aikana käsiteltäessä 
psyykkisesti raskaita muistoja ja pelkoja. Tapahtuma ja sen aiheutta-
mat tunteet eivät hävinneet menneisyyteen, vaan työntyivät naisten 
uniin ja kuvitelmiin uusissa ahdistaviksi koetuissa tilanteissa. Esimer-
kiksi väkivaltaa käyttäneiden miesten kohtaaminen lasten tapaamisten 
tai muiden järjestelyjen yhteydessä muodosti joidenkin naisten koh-
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dalla tällaisen tilanteen. Myös seksuaalinen kiinnikäyminen ja väkisin 
suuteleminen oli niistä kertoneen naisen mielestä erityisen loukkaavaa 
ja nöyryyttävää. Näissä tilanteissa naisella oli kuitenkin ollut mahdol-
lisuus puolustaa itseään ja mies oli lopettanut ahdistelun. Tämä toi-
mijuuden säilyttäminen ja tapahtuman aiheuttama suuttumus auttoi 
tekemään muistoista enemmän menneisyyden tapahtumia kuin jatku-
vasti läsnäolevia tunnelmia. Tulkintani mukaan tiettyjen tekojen eri-
tyinen haavoittavuus liittyi sekä väkivallan seksuaaliseen luonteeseen 
että niiden toimijuutta murtavaan luonteeseen.

Työntekijät käsittelivät seksuaalista väkivaltaa yleensä traumatisoi-
vana tapahtumana, johon sovellettiin traumatyön menetelmiä. Myös 
voimavarojen kartoittamista ja vahvistamista liitettiin näiden psyyk-
kisesti raskaiden muistojen käsittelyyn. Silloin kun työntekijät käsit-
telivät eksplisiittisesti seksuaalista väkivaltaa, tähän ei liittynyt naisia 
syyllistäviä puhetapoja tai väkivallan vähättelyä. On huomioitava, että 
edellä kuvaamani tilanteet, joissa sivuutettiin raiskatuksi tulemisen 
tunteita tai paheksuttiin seksistä kieltäytymistä puhumalla seksistä 
velvollisuutena, kontekstualisoitiin toisella tavalla. Tapahtumia tulkit-
tiin osana ”normaalin” parisuhde-elämän kuvioita, eikä väkivaltayhtey-
dessä.

Myös lapsuuden seksuaalista hyväksikäyttöä käsiteltäessä työnte-
kijät vastuuttivat systemaattisesti hyväksikäyttäjän ja totesivat lapsen 
olevan syytön näihin tapahtumiin. Vaikka naisten muistot hyväksi-
käytöstä olivat välillä hyvin häilyviä ja he olivat epävarmoja siitä, mitä 
oli tapahtunut, työntekijät eivät epäilleet tai sivuuttaneet heidän tun-
temuksiaan. Työntekijät vahvistivat naisten tunteiden oikeutusta ja pi-
tivät näitä ilmaisuina siitä, että hyväksikäyttö oli mahdollista.

Tt: Se varmaan on kuule niin, että tämmöinen olo ei synny ihan tyh-
jästä. (A: Mmm.) Että se on tietysti mahdollista, että vaikka sun ja isän 
välillä ei ole tapahtunut koskaan mitään (A: Mmm.), niin se voi olla, 
että sun isä on jotenkin ollut kiinnostunut sinusta… naisena. (A97/9)
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Toisessa tilanteessa, jossa hyväksikäytön tunnusmerkit varsin selvästi 
toteutuivat, työntekijä toi painokkaasti esiin aikuisen vastuuta. Seu-
raava sitaatti tuo selkeästi esiin sen, että lapsi on ”puhdas uhri” (Ron-
kainen 2001b), jolle ei aseteta vastuuta väkivallan lopettamisesta.

Tt: Sun ei tarvi hävetä mitään. Että lapset usein… sehän tulee sieltä, 
että sä olet ollut pieni lapsi. Lapset häpeävät. Ja kokevat syyllisyyttä. Ja 
se on aina aikuisen vika, jos tämmöistä tapahtuu. Lapsi on niin avuton 
siinä tilanteessa. Lapsi ei pysty vastustamaan aikuista. Tosin sä olet 
pystynyt onneksi sanomaan hänelle, että nyt lopetat tai mä kerron äi-
dille. (A: Mmm.) Sehän usein vaikuttaa tämmöiseen. Useimmat lapset 
ovat niin peloissaan ja häpeissään ja kauhuissaan, että he eivät pys-
ty siihen tilanteeseen vaikuttamaan. (A: Mmm.) Ja se ei ole koskaan 
lapsen vika, jos tämmöistä tapahtuu. Se on aina aikuisen vastuulla. 
(A97/15) 

Vastuun ja syyllisyyden raja on epäilemättä helpompi vetää, kun ky-
seessä on aikuisen ja lapsen välinen suhde kuin tilanteissa, joissa on 
kyseessä kahden aikuisen välisen suhteen tarkastelu. Koska kyse on 
menneisyyden tapahtumista, joiden osalta rikosoikeudellinen selvitte-
ly ei ole ajankohtaista ja joihin ei tarvitse muillakaan tavoin puuttua, 
kannanottaminen ja naisen kertomuksen uskominen on työntekijöi-
den kannalta ristiriidatonta. Lapsuuden seksuaalista hyväksikäyttöä 
on myös käsitelty professionaalisissa diskursseissa ja koulutuksessa pi-
tempään kuin sukupuolistunutta parisuhdeväkivaltaa.

Naisten kertoessa seksuaalisen hyväksikäytön muistoista esiin nou-
si varsin paljon häpeää ja syyllisyyttä, joskin myös välillä hyvin tun-
neköyhää ja rationalisoivaa puhetta. Naiset eivät vältelleet lapsuuden 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja siihen liittyvistä tunteista puhumista 
perheneuvoloissa, mutta toivat esiin kokemuksiin liittyvää häpeää ja 
vaikenemisen historiaa. Syyllisyyden tunteita seurasi esimerkiksi siitä, 
ettei ollut pystynyt suojelemaan hyväksikäytöltä pienempiä siskojaan. 
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Hyväksikäytön kohteeksi joutuneet naiset kertoivat näillä kokemuk-
silla olleen jonkin verran vaikutusta heidän myöhempiin seksuaalisiin 
suhteisiinsa ja muistot olivat usein nousseet mieliin juuri tällaisissa 
yhteyksissä. Seksuaaliset kosketukset olivat herättäneet heissä pahaa 
oloa, tunnottomuutta ja syyllisyyden tunteita. Naiset olivat myös kat-
kaisseet parisuhteita alkuvaiheessa, jotta voisivat välttää seksuaalista 
kontaktia. Yhdistettyään nämä huomiot seksuaaliseen hyväksikäyt-
töön he olivat hakeutuneet auttamisjärjestelmien piiriin ja siten pysty-
neet käsittelemään tunteitaan.

Sylvia Walby (2002) on niitä harvoja feministisiä väkivallantutkijoi-
ta, jotka ovat eksplisiittisesti pohtineet kysymystä väkivallan kokemus-
ten eroista naisten keskuudessa. Hän on todennut, että on huomioitava 
joidenkin naisryhmien olevan haavoittuvaisempia ja alttiimpia väki-
vallalle kuin toiset. Vaikka väkivalta ei suinkaan ole vain tiettyjen, 
poikkeavien naisryhmien ongelma, joillain naisilla voi olla suurempi 
riski päätyä sen kohteeksi. Esimerkiksi Walby mainitsee kodittomat ja 
alkoholiongelmaiset naiset, joiden osalta väkivallan riskin on todet-
tu monissa tutkimuksissa olevan suuri (vrt. Granfelt 1998). On myös 
mahdollista, että naisilla, joilla on ollut lapsuudessa väkivallan koke-
muksia, on jonkin verran suurempi riski joutua väkivallan kohteeksi 
parisuhteessa. Tutkimukseni viittaa siihen, että tällaisia yhteyksiä voi 
olla. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että naiset toistaisivat jotain oppi-
maansa käyttäytymistä ja hakeutuisivat väkivaltaa käyttävien miesten 
luo. Problematiikan lähempi selvittäminen vaatiikin erillistä tutki-
musta, joka voisi edetä analysoimalla subjektipositioihin asettumisen 
historiaa ja valtasuhteiden lukkiutumisen tapoja. Tällöin lapsuuden ai-
kaisten ja myöhempien subjektipositioiden väliltä voi löytyä yhteneväi-
syyttä, mutta toisaalta myös eroja ja muutossuuntaa. Naisten välisten 
erojen käsittely väkivallan kokemusten yhteydessä vaatii sensitiivistä 
otetta siihen liittyvän naisten syyllistämisen tradition takia, mutta 
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myös uusia kysymyksenasetteluja ja näkökulmia pohdittaessa, ovatko 
jotkin naisryhmät erityisen haavoittuvia.

7.4 Yhteenveto: väkivaltatyön ”mustat aukot” ja 
uudet käytännöt

Parisuhdetta, rakkautta ja seksuaalisuutta koskevat kysymykset kie-
toutuvat vahvasti parisuhdeväkivallan problematiikkaan. Niitä on 
kuitenkin käsitelty varsin vähän niin ”perheväkivalta”- kuin ”naisiin 
kohdistuva väkivalta” -diskurssissa, eivätkä väkivaltadiskursseissa 
muotoillut toimintatavat ole juurikaan koskeneet näitä aihepiirejä. 
Rakkauden myötä rakentuvien sidosten on kyllä havaittu liittyvän 
parisuhdeväkivaltaan ja vaikeuttavan naisten irrottautumista väki-
valtaa käyttäneestä miehestä, mutta hyvin vähän on pohdittu tämän 
seurauksia väkivaltatyölle. Rakkauden kautta rakentuvat valtasuhteet, 
naisten sidosten yhteys laajempiin kulttuurisiin käsityksiin ja seksuaa-
lisuuteen kytkeytyvä valta ovat jääneet näissä diskursseissa joko kä-
sittelemättä tai varsin marginaaliseen asemaan. Tutkimani paikallisen 
tason työntekijät kohtasivat kuitenkin nämä kysymykset arkityössään 
ja joutuivat rakentamaan omia käytäntöjään selvitäkseen tilanteista. 
Tällöin he joko tukeutuivat perheneuvolatyössä tavanomaisiin pari-
suhdetta ja seksuaalisuutta koskeviin puhetapoihin, jolloin väkivalta 
sulkeistui pois keskusteluista, tai kehittelivät uudenlaisia käytäntöjä, 
joissa otettiin keskusteluun naisten tunnesiteet, huolenpitotehtävä ja 
seksuaalinen toimijuus.

Parisuhdepuheessa, jossa toistettiin yhteiskunnassamme laajal-
ti kiertäviä sukupuolittuneita vastuun ja tehtävien asetelmia, komp-
romissien teko ja joustamisen tavoite suunnattiin naisille. Parisuhde 
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kuvattiin ideaalisena vastavuoroisuuden paikkana, jossa molemmat 
osapuolet ottavat huomioon toisensa ja sopeutuvat tasapuolisesti. Sa-
malla tällainen puhe sivuutti sen vastavuoroisuuden puutteen ja vallan 
epätasapainon, joka väkivallan käyttöön yleensä liittyy. Näin päädyt-
tiin välillä hyvin erilaiseen lopputulokseen kuin mihin työssä oli täh-
dätty. Ongelmaksi muodostui naisen toiminta, ei miehen käyttämä vä-
kivalta. Vaikka työntekijöiden tavoitteena oli väkivaltaan puuttuminen 
ja myöhemmän väkivallan ehkäiseminen, tällaisen parisuhdepuheen 
seurauksena väkivaltaa kokeneet naiset eivät enää halunneet käsitellä 
parisuhdeasioita perheneuvolassa eikä heidän turvallisuuttaan paran-
taviin ratkaisuihin päästy. Varsin ristiriitaista oli myös se, että pari-
suhdepuheen myötä naisten omista toiveista ja käsityksistä kiinni pi-
täminen määrittyi negatiiviseksi, mutta myöhemmin samoilta naisilta 
odotettiin perheneuvolassa jämäkkyyttä ja kompromissittomuutta 
suhteessa väkivaltaa käyttäneeseen mieheen. Parisuhdepuheen ja väki-
valtapuheen vaihtelu tuotti selvästi toisistaan eroavia subjektipositioi-
ta ja toimijuuden odotuksia naisille.

Sen sijaan käytännöissä, joissa naisten läheisyyden toiveisiin ja huo-
lenpitoon liittyvät subjektipositiot ja sijoitukset otettiin käsittelyyn, 
onnistuttiin paremmin yhdistämään väkivallan päättymisen tavoite ja 
parisuhdetta koskeva puhe. Niissä tunnistettiin ja hyväksyttiin nais-
ten sijoitukset näihin subjektipositioihin, mutta tuotiin selkeästi esiin 
väkivaltaa sisältäneen parisuhteen uhka naisten turvallisuudelle ja 
sen mukaiset riskit. Sen sijaan individualismin diskurssi, joka painotti 
oikeutta elää ilman väkivallan uhkaa ja tehdä omia elämänvalintoja, 
mutta sulki pois tunnesiteet, osoittautui ristiriitaiseksi väkivaltaa ko-
keneiden naisten auttamistyössä. Se tarjosi naisille monia argumentte-
ja, joilla pitää puoliaan väkivaltaa käyttävää miestä kohtaan ja kieltäy-
tyä hyväksymästä huonoa kohtelua, mutta toisaalta sivuutti keskeisen 
osan väkivallan problematiikkaa.
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Ajatusta ”mustasukkaisuudesta” rakkauteen liittyvänä yleisenä ja 
kulttuurisesti ymmärrettävänä tekijänä ei suoraan kyseenalaistettu 
tutkimissani perheammattilaisten käytännöissä. Niissä oli kuitenkin 
selkeitä eroja sen suhteen, millaista käsitystä mustasukkaisuudesta 
tuotettiin ja miten se liitettiin väkivaltaan. Mustasukkaisuusajattelun 
kyseenalaistamattomuus johti siihen, että merkittäviksi jaotteluiksi 
nousivat mustasukkaisuuden aiheellisuus tai aiheettomuus sekä sen 
normaalius tai sairaalloisuus. Toisissa käytännöissä ”mustasukkaisuus” 
nähtiin väkivaltaan liittyvänä kontrollointina ja vallankäyttönä, jolloin 
puhe siitä asettui selkeästi väkivaltakontekstiin. Nähdäkseni kuitenkin 
vasta lähestymistapa, joka kyseenalaistaa toisen omistamisen oikeu-
tuksen ja ”mustasukkaisuuden” kytköksen rakkauteen, voi pureutua 
perustavalla tavalla parisuhdeväkivallan kysymyksiin.

Myös seksuaalisuutta koskevassa puheessa toistettiin joiltain osin 
sukupuolitettuja ja epäsymmetrisiä valta-asetelmia tuottavia diskurs-
seja. Miehisen seksuaalivietin diskurssi ja käsitys seksistä parisuhteen 
velvoitteena ohjasivat työntekijöitä sivuuttamaan naisten haluttomuu-
teen ja väkivaltaan liittyviä mainintoja. Jopa raiskatuksi tulemisen 
tunne saatettiin jättää käsittelemättä tällaisessa diskursiivisessa yhtey-
dessä. Kun työntekijät tulkitsivat kyseessä olevan selkeästi seksuaali-
sen väkivallan, he käsittelivät sitä eräänä väkivallan muotona, eivätkä 
vähätelleet aihetta. Kyse oli siis siitä diskursiivisesta yhteydestä, missä 
väkivaltamainintaa käsiteltiin. Tulkinta ja toimintatapa riippui siitä, 
liitettiinkö maininta parisuhdepuheen kontekstiin vai väkivaltapu-
heen kontekstiin.

Jotkut työntekijät ottivat käsittelyyn työssään myös väkivallan ko-
kemisen seuraukset naisten seksuaaliselle toimijuudelle ja nautinnolle. 
Suhde omaan ruumiiseen ja sen koskettamiseen oli monilla naisilla 
väkivallan myötä muuttunut negatiiviseen suuntaan, eikä heidän aina 
edes uudessa parisuhteessa ollut helppo unohtaa väkivallan muistoja. 
Vaikka pidän tämän tapaisten seikkojen käsittelyä väkivaltatyössä tär-
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keinä avauksina ja kehittelyn arvoisina, näen, että niiden potentiaalia 
heikentää tukeutuminen pornografian ja kaupallisen seksin tuotta-
miin representaatioihin. Sukupuolitettujen valta-asetelmien analyysin 
yhdistäminen naisten nautinnon etsimiseen olisi se suunta, johon näi-
tä käytäntöjä nähdäkseni jatkossa kannattaisi kehitellä.
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8 SUKUPUOLITETTU JA SUKUPUOLI-
NEUTRAALI VANHEMMUUS 
VÄKIVALTATYÖSKENTELYSSÄ

Perheneuvoloiden työskentelyssä lasten huomioiminen ja lasten kasvun 
ehtojen turvaaminen olivat keskeisiä periaatteita. Siellä asioivia naisia 
nimitettiin useimmiten äideiksi ja äitiyteen kiinnitettiin paljon huo-
miota. Perheneuvoloiden tapaamisissa lapsista puhuttiin runsaasti ja 
he olivat usein läsnä käynneillä. Myös tutkimani perheterapiayksikön 
työntekijät painottivat lasten huomioonottamista, vaikka asiakastilan-
teissa ei ollut lapsia läsnä. Tässä luvussa käsittelen sitä, miten väkivalta 
liitetään kysymykseen vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta tutki-
missani yksiköissä. Nähdäänkö väkivallalla olevan seurauksia naisen 
äitiydelle ja käsitelläänkö väkivaltaa käyttäneitä miehiä isinä? Analy-
soin myös vanhemmuuteen liitettyjä sukupuolitettuja merkityksiä ja 
sukupuolineutraalin vanhemmuuspuheen seurauksia väkivallan käsit-
telyn kannalta. Kysyn, millaisia kuvauksia lapsen uhkaamisesta, suoje-
lemisesta ja turvallisuuden takaamisesta rakennetaan ja kenelle vastuu 
tällöin asetetaan. Koska vanhemmuudesta ja lapsista puhuminen oli 
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selvästi yleisempää perheneuvoloita koskevassa aineistossa, analyysini 
koskee pääsääntöisesti näiden käytäntöjä. Perheterapiayksikössä pari-
suhteen ongelmat olivat keskiössä, eikä lapsista tai vanhemmuudesta 
puhuttu kovin paljoa.

Luvussa käsitellyt teemat ovat lähtöisin aineistosta. Aihetta koske-
van tutkimuskirjallisuuden valossa tulkitsen ja kontekstualisoin per-
heneuvoloissa esiintynyttä puhetta ja käytäntöjä. Olen rajannut käsi-
teltäväksi ne tilanteet ja tavat, joilla tutkimissani yksiköissä puhuttiin 
vanhemmuudesta ja lasten tilanteesta väkivallan yhteydessä. Siten en 
ole tehnyt tarkempaa analyysia esimerkiksi niistä lukuisista tilanteista, 
joissa käsiteltiin naisten huolenpitoa lapsista, lapsen kasvua ja kehitys-
tä yleensä. Olen ottanut mukaan tällaisia tekijöitä vain silloin, kun nii-
den osalta jotenkin sivutaan (vaikka ohimennen tai näkökulmaa vaih-
taen) väkivallan esiintymistä tai seurauksia vanhemmuuden tai lasten 
kannalta.

8.1 Äitiyden keskeinen asema

Huolestunut äitiys – vastuullisuutta vai hysteerisyyttä?

Koska naiset ja lapset asioivat tutkimissani perheneuvoloissa useim-
miten erotilanteiden yhteydessä tai niiden jälkeen, naisten puheessa 
painottuivat erityisesti väkivaltaa käyttäneen isän tapaamisiin ja huol-
tajuuskysymyksiin liittyvät seikat. Naisten puhetta leimasi usein huoli 
lasten hyvinvoinnista tapaamistilanteissa ja tapaamisten järjestämisen 
ongelmallisuus. Osa lapsista tapasi isäänsä jatkuvasti, mutta tapaa-
misten järjestelyyn liittyi monesti epävarmuutta ja ristiriitoja. Myös 
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yhteishuoltajuus väkivaltaa käyttäneen miehen kanssa aiheutti hanka-
luuksia, sillä lasten asioista sopiminen tarjosi monia mahdollisuuksia 
vallankäytölle ja naisen elämään puuttumiselle. Jotkut lapset eivät puo-
lestaan tavanneet isäänsä tai tapaamiset olivat katkenneet väkivaltati-
lanteiden vuoksi. Muutamien lasten osalta oli meneillään huoltajuu-
teen, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä oikeudenkäyntejä, mikä 
aiheutti paljon huolta äideille. Tutkimukseen kuuluvissa tapauksissa 
lapset kuitenkin poikkeuksetta asuivat äitinsä kanssa1.

Eron jälkeistä tilannetta käsittelevissä tutkimuksissa on todettu 
miesten naisiin kohdistuvan vallankäytön ja väkivallan jatkuvan usein 
lasten tapaamisten yhteydessä (Hester & Radford 1996; Eriksson & 
Hester 2001; Oranen 2001a). Lasten hakemisten ja palauttamisten yh-
teydessä on todettu esiintyvän uhkatilanteita ja välillä varsin vakavia 
väkivallantekoja naista kohtaan. Lasten asioista sopiminen ja erityi-
sesti yhteishuoltajuus avaavat mahdollisuuksia monenlaiselle mies-
ten vallankäytölle ja yrityksille kontrolloida entistä kumppania. Myös 
oman tutkimukseni kuluessa naiset puhuivat usein vallankäytön jat-
kumisesta ja ex-miehen puuttumisesta heidän elämäänsä lasten asiois-
ta ja tapaamisista sovittaessa. Osa naisista oli huolissaan myös itseensä 
kohdistuvasta väkivallan uhasta, mutta he liittivät sen enemmänkin 
yllättäviin tilanteisiin kuin tapaamistilanteisiin. Tapaamisten järjeste-
lyissä oli uhkaa sisältävissä tapauksissa yleensä päädytty turvallisuutta 
takaaviin käytäntöihin, kuten päiväkodin kautta tapahtuvaan lasten 
hakemiseen ja viemiseen. Tutkimukseeni osallistuneet työntekijät ja 
asiakasnaiset olivat epäilemättä keskimääräistä paremmin perillä eri-
laisista keinoista ja käytännöistä, joiden avulla naisten turvallisuutta 
voitiin parantaa. Naisiin kohdistuvaa väkivallan uhkaa oli näiden jär-
jestelyiden avulla vähennetty, mutta monenlaiset hankaluudet ja risti-
riidat liittyivät usein lasten asioista sopimiseen.
1  Kirsi Nousiainen (2004) on väitöskirjassaan käsitellyt niiden äitien tilannetta, 

jotka ovat joutuneet entisen miehensä väkivallan käytön kohteeksi ja lapset ovat 
jääneet isän luo asumaan eron yhteydessä. 
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Suurin osa naisista oli huolissaan lasten psyykkisestä kuormituk-
sesta ja osa myös lasten turvallisuudesta tapaamisten aikana. Tämä 
koski sekä naisia, joiden lapset tapasivat isäänsä, että naisia, joiden 
lasten osalta tätä mahdollisuutta vain pohdittiin. Monet naiset, joiden 
lapset tapasivat isäänsä, kertoivat perheneuvolassa, että lapset saattoi-
vat joutua isän haukkumisen tai raivonpuuskan kohteeksi. Osa kontrol-
loivista ex-miehistä taas kyseli toistuvasti lapsilta äidin mahdollisista 
miesystävistä ja menoista, minkä lapset kokivat epämiellyttäväksi. Jot-
kut äidit olivat myös miehen uhkailujen takia huolissaan lapseen koh-
distuvasta väkivallasta tai lapsen kaappaamisesta. Nämä pelot olivat 
yleisimpiä niiden naisten kohdalla, jotka vastustivat tapaamisia. Huoli 
lasten turvallisuudesta ja fyysisestä rankaisusta nousi esiin erityisesti 
pienten lasten osalta. Seuraavassa katkelmassa Emma kertoo tunnel-
mistaan, kun hänen lapsensa on lähdössä isänsä kanssa matkalle.

Tt: Miten sä itse suhtaudut siihen matkaan?

Emma: On kiva että pääsee, mutta samalla mulla on kuitenkin huoli 
ja pelko siitä.

Tt: Mikä se on se sun huoles?

Emma: Jani on ollut aika kovilla… se takertuu muhun ja muutakin 
sellaista oireilua. Mikko ei ole ollut pariin vuoteen kuvioissa ja se on 
niin lyhytpinnainen muutenkin… Sitten kun se vielä ottaa viinaa siellä 
matkalla… […] Ajattelin että soitan Mikolle ja kerron, että pelkään ja 
tää on vaikeata, kun sulla on niin lyhyt pinna.

Tt: Mitä sä pelkäät, että hän tekee? Mikä olis pahin, mitä vois tapah-
tua?

Emma: Mikko voi tukistaa Jania. Ei sen perheestäkään ole apua siellä, 
koska ne ajattelee, että niin kuuluu ollakin… että tukistetaan ja lapset 
on hiljaa nurkassa. (K3/20)



294

Monet naiset toivat esiin sen, että he arvostaisivat turvallista ja hyvää 
suhdetta lasten ja isän välillä, mutta käytäntö oli osoittanut, etteivät he 
voineet luottaa lastensa isiin tässä suhteessa. He olivat nähneet, mil-
laisia tekoja miehet olivat tehneet ja miten he olivat kohdelleet pait-
si naisia itseään, myös ajoittain lapsia. Tulkitsen naisten rakentavan 
ongelmakonstruktiota, jossa keskeiseksi eivät nouse niinkään miehen 
tekemät yksittäiset väkivallanteot, vaan tietynlainen toimintatapa, jos-
sa toisen rajojen kunnioittamattomuus ja vallankäyttö – usein myös 
rankaisu – ovat tyypillisiä. Tällainen toimintatapa voi kohdistua myös 
lapseen, jos lapsi kiukuttelee, uhmaa tai on muuten hankala. Mies 
voi käyttää lasta myös koston ja vallan välineenä, kuten kaappausuh-
kailuissa. Osa naisista arvioi, että tämän epäluotettavan ja uhkaavan 
puolen lisäksi mies toimi välillä hyvin isänä viettäen aikaa ja puuhaten 
lasten kanssa. Osa naisista taas näki, että toisen ihmisen rajoja rikkova 
ja piittaamaton puoli miehessä oli niin hallitseva, että se aiheutti uhan 
lapsen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle, eivätkä tapaamiset olleet sik-
si lapsen kannalta hyväksi.

Tavoitellessaan lastensa turvallisuutta ja hyvinvointia monet äidit 
muuttivat huolestuneisuuden taistelevaksi äitiydeksi. He eivät anta-
neet periksi entisen miehensä vaatimusten edessä, vaan kävivät oikeut-
ta lasten huoltajuudesta ja tapaamisista sekä pitivät kiinni omasta 
mielestään oikeutetusta elatusavusta. He eivät enää sopineet, eivätkä 
yrittäneet järjestellä asioita parhain päin. Päätyessään tällaiseen rat-
kaisuun naiset usein kuitenkin kohtasivat tapaamisasioita hoitavilta 
viranomaisilta ja muilta auttajatahoilta ehdotuksia jyrkästä linjasta 
luopumisesta.

Marika: Se työntekijä ajattelee niin kuin moni muukin taho tässä, että 
kun antaa sille miehelle periksi tässä asiassa, niin se rauhoittuu. Mutta 
se työntekijä ei tunne sitä. Ei se periksi antaminen mitään auta. Teh-
tiinhän me se tapaamisoikeussopimus ja elatusapusopimus silloin ai-
kaisemmin. Eikä ne auttaneet mitään. Se vaan jatkaa sitä vaatimista ja 
uhkailua. (K15/79)
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Kun naiset ryhtyivät toimimaan huolen poistamiseksi ja edellyttivät 
turvallisuuden toteutumista tapaamisissa, he eivät saaneet varauk-
setonta tukea viranomaisilta. Osa perheneuvolan työntekijöistä piti 
heidän huoltaan aiheellisena ja tuki heidän valitsemaansa linjaa. Osa 
perheneuvoloiden työntekijöistä taas oli taipuvaisia nostamaan esiin 
kysymyksen siitä, miten äitien omat pelot sekoittuivat lasten tilanteen 
arviointiin. Tällainen tulkinta liittyi vahvaan erotteluun naisiin koh-
distuneen väkivallan ja lasten tilanteen välillä. Työntekijät korostivat 
sitä, miten tärkeätä oli erottaa toisistaan naisen ja miehen välinen suh-
de sekä toisaalta miehen suhde lapseen. Ajateltiin että naiset samaisti-
vat liikaa nämä kaksi eri asiaa.

Vielä perheneuvolan työntekijöitä selvemmin näkemyksiä, joissa 
äitien huoli näyttäytyi epärealistisena tai liioiteltuna, esittivät huol-
tajuus- ja tapaamisasioita käsittelevät viranomaiset ja lastensuojelu. 
Seuraavan sitaatin Päivi oli ottanut yhteyttä lastensuojeluun ja per-
heneuvolaan lasten kerrottua tapaamisten jälkeen, että isä lyö heitä. 
Lastensuojelutyöntekijän (Ls) ja perheneuvolatyöntekijän (P) yhdessä 
tekemä selvitys päätyi kuitenkin siihen, ettei syytä huoleen ollut. Työn-
tekijöiden kertoessa lopputuloksesta Päiville tämä toi esiin oman työn-
tekijöiden näkemyksestä eriävän kantansa.

Ls: Ja musta toi päiväkodin viesti oli niin myönteinen että […] ei se 
kovin… niinkun sellainen suuri huoli (P: Mmm.)… puuttuu kyllä. Että 
kohtuudella… voi isään sitten luottaa. Mä en ole kuitenkaan… osaa 
olla (P: Mmm.)… niin hirveän huolissani… (P: Joo.) ei lastensuojelun 
toimia. […]

P: Musta ainakin on ollut hyvä se, että sä olet lasten puheet ottanut 
ihan vakavasti ja halunnut sitä selvitellä. Että se on ihan sellaista vas-
tuullista vanhemmuutta ja arvostettavaa vanhemmuutta. Että ihan 
hyvä. Jos niinkun lapset on kokeneet sen, että heitä on kuultu ja heitä 
on uskottu, niin kyllä varmasti…

Päivi: Niin että te ette olekaan sitä mieltä, että mä nyt olen hysteerinen 
äiti…
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P: Ei kyllä me…

Päivi: … joka juttelee lasten… pikkulasten pikkupuheita. (A71/18)

Päivin sarkastista kommentointia voi tulkita ”takaisin puhumisena” 
(talking back), joka tarkoittaa auktoriteettihahmoille tasavertaise-
na esitettyä ja kyseenalaistavaa puhetta (Gordon 2001, 94; vrt. Juhila 
2004b). Ajatuksella auktoriteettihahmosta viittaan tässä siihen, että 
työntekijät voivat asemansa perusteella keskeisesti vaikuttaa siihen, 
millaiseksi väkivallan uhka ja sen edellyttämät toimenpiteet arvioi-
daan. Heillä on siten valtaa sellaisissa asioissa, jotka Päivin kannalta 
ovat keskeisiä. Takaisin puhuessaan Päivi esittää omaa työntekijöiden 
näkemyksistä eroavaa käsitystään ja vastustaa hänelle erityisesti las-
tensuojelutyöntekijän puheen kautta avautuvaa turhaan huolehtivan 
äidin positiota. Vaikka perheneuvolatyöntekijä tässä sitaatissa asettuu 
tukemaan Päivin huolen ilmaisua, hän on kuitenkin yhdessä lasten-
suojelutyöntekijän kanssa päätynyt selvityksen lopettamiseen. Päivi 
asettaakin omassa puheessaan työntekijät samaan asemaan puhues-
saan ”teistä”.

Turhiksi tulkittujen epäilyjen ja turvallisuusvaatimusten esittämi-
seen liittyi myös riski, että niitä pidettäisiin oikeudessa tapaamisten 
estämisenä. Tällöin naiset eivät määrittyisi vain liioitellun pelokkaiksi, 
vaan lastensa edusta piittaamattomiksi ja mahdollisten lainsäädännöl-
listen sanktioiden (uhkasakkojen ym.) kohteeksi. Tällaisia sudenkuop-
pia äidit joutuivat pohtimaan etsiessään keinoja huolensa vähentämi-
seksi.

Naiset yrittivät suojella lapsia riidoilta ja väkivaltatilanteilta silloin-
kin, kun he jatkoivat suhdetta mieheen, joka oli käyttänyt väkivaltaa ja 
uhkaillut heitä. Naiset kertoivat esimerkiksi välttävänsä riitatilanteita 
lasten takia ja kuljettivat lapsia sukulaisiin aavistellessaan hankaluuk-
sia miehen kanssa. Heidän mukaansa lapsiin kohdistui jonkin verran 
mitätöintiä ja haukkumista isän taholta, mutta ollessaan läsnä nämä 
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naiset katsoivat voivansa säädellä tilanteita paremmin kuin ne, joiden 
lapset menivät isän luo tapaamisiin. Parisuhteessa edelleen olevat nai-
set eivät myöskään pitäneet miestä yhtä arvaamattomana ja epäluotet-
tavana kuin eronneet naiset. Osittain kyse on varmasti tulkinnallisista 
eroista, jotka liittyvät suhdetta jatkavien naisten toiveisiin ja luotta-
mukseen suhteessa miehen ”hyviin” puoliin (vrt. Mellberg 2002). Toi-
saalta on kyse siitä, että varsinkin pienten lasten jättäminen yksinään 
isälle, joka on aiemmin osoittanut piittaamattomuutta toisten ihmis-
ten fyysisestä koskemattomuudesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista, 
sisältää riskejä. Tapaamistilanteiden osalta äideillä ei ollut edes niitä 
valvomisen ja lasten suojaamisen mahdollisuuksia, joita heillä oli yh-
dessä asuessa.

Äitejä ja lapsia autetaan yhdessä

Osa työntekijöistä käsitteli väkivaltaa kokeneiden naisten äitiyttä kiin-
nittämällä huomion äidin ja lapsen väliseen yhteyteen. He pitivät kes-
keisenä lähtökohtana työlleen sitä, että äitejä auttamalla he samalla 
auttoivat myös lapsia. Lapset olivat riippuvaisia aikuisista ja siitä syystä 
heidän auttamisensa edellytti myös jonkun aikuisen kautta toimimista. 
Äiti oli tällöin se lapsen tuki ja turva, jonka toimijuuden vahvistami-
seen työtä oli suunnattava. Työntekijät näkivät äidin ja lasten tilanteen 
myös sillä tavalla yhteiseksi, että miehen käyttämä väkivalta kohdistui 
näihin molempiin. Lapsetkin kärsivät väkivallasta joutuessaan seuraa-
maan tapahtumia sivusta ja olemaan huolissaan äidistä.

Mutta että kyllä mä näen, että yhtä lailla nämä aikuiset on… on mulla 
ainakin työskentelyn kohteena. Että mitä paremmin ja niinkun mitä 
enemmän perheen äidit saa voimavaroja, niin sitä paremmin he myös-
kin pystyy lapsia auttamaan. Ja tekemään elämässänsä ratkaisuja ja 
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pitämään siitä turvallisuudesta huolta. […] Että en mä voi sanoa, että 
mun työni kohteena olis auttaa pelkästään lapsia. Että mä en näe, että 
lapsia voi auttaa ilman että… ilman että koko perheen tasolla tapah-
tuisi jotakin. Mullahan käy täällä aika paljon myöskin näitä äitejä yk-
sin. (H99/10)

Vaikka työntekijä edellä puhuu aikuisista ja koko perheestä, hän käy-
tännössä viittaa äiteihin. Perheneuvolan yleinen perhekeskeisyyden re-
toriikka kietoutuu väkivaltatyön todellisuuteen, jossa äidit ovat asiak-
kaina ja työn keskeisenä kohteena. Tällaisissa käytännöissä äitiys ja 
siihen liitetty vastuu nähtiin voimavarana. Siitä löytyi aineksia sekä 
naisten selviytymisen tukemiseen että lasten paremman tulevaisuu-
den turvaamiseen. Tämän puhetavan rakentamat subjektipositiot ve-
tosivat myös moniin väkivaltaa kokeneisiin naisiin. Äitiyteen ja lapsen 
puolustamiseen liittyy runsaasti subjektivoivia puolia. Se mahdollistaa 
elämän ja oman toiminnan kokemisen merkitykselliseksi sellaisinakin 
hetkinä, jolloin naisten voimat ovat vähissä. Monet naiset totesivat 
perheneuvolan keskusteluissa, että lapset ja heidän tarvitsemansa huo-
lenpito auttoivat jaksamaan eteenpäin. Ilman lapsia he olisivat ehkä 
antaneet periksi ja jääneet sängyn pohjalle, mutta lasten takia heidän 
oli pidettävä itsensä koossa. Äitien ja lasten yhteisyyden korostaminen 
nivoutui myös hyvin niiden naisten puheeseen ja subjektipositioihin, 
joissa äitiys näyttäytyi huolena lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuu-
desta. Äitien puhe lasten suojelemisesta ja puolustamisesta kietoutui 
työntekijöiden yhteistä perustaa korostavaan puheeseen.

Tällainen väkivaltaa kokeneiden naisten äitiyttä positiivisessa sä-
vyssä ja voimavarana käsittelevä puhetapa esiintyi myös tilanteissa, 
joissa olisi ollut runsaasti mahdollisuuksia keskittyä äitiyden puuttei-
siin. Esimerkiksi Julian lapset oli otettu huostaan muutama kuukausi 
aiemmin osittain väkivallan uhan takia. Lastensuojelutyöntekijöiden 
näkemyksen mukaan hän ei ollut kyennyt takaamaan lasten turvalli-
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suutta, eikä kaikilta osin muutenkaan lasten hyvinvointia. Perheneu-
volan keskusteluissa ongelmia ei peitelty, mutta huomio kiinnitettiin 
äitiyteen resurssina sekä lasten ja äidin yhteisiin intresseihin. Julia 
nimesi itsensä lasten asianajajaksi, joka kamppaili sekä uhkaavaa ex-
miestään että ymmärtämättömiä viranomaisia vastaan. Lapsia puo-
lustavan äidin positiosta käsin hän löysi voimia ja perusteluja tähän 
kamppailuun. Samalla tähän positioon asettuminen ja sen mukaiset 
teot auttoivat vakuuttamaan viranomaisille hänen olevan vastuullinen 
äiti, joka kykenee huolehtimaan lapsista jatkossa. Huostaanoton pur-
kaminen näyttikin todennäköiseltä Julian viimeisten käyntien aikana.

Tt: Oikeastaan mun tekisi vielä mieli kysyä sulta semmoista, että kun 
sä ajattelet ihan omaa itseäsi… sinä [Julia naurahtaa], aikuinen nainen, 
Julia, lasten äiti… Kun sä ajattelet itseäsi… niinkun omia voimavaroja-
si… että miten sä olet lähtenyt pitämään hyvin puoliasi ja niinkun ot-
tamaan asioista selvää ja… toimimaan niin että sun tahto näkyy. (Ju-
lia: Mmm.) Että mitä sä haluat äitinä. (Julia: Mmm.) Ja sä olet lähtenyt 
sillä lailla upeasti liikkeelle… Ja jos siitä tekisi tämmöisen… että tästä 
sä aloitit ja tää on sun tavoite. Että sitten kun sä olet täällä, niin sä voit 
sanoa, että no niin, nyt on suht hyvin asiat niinkun sun osalta. Että sun 
yli ei enää kukaan kävele ja sä pidät puoliasi ja sä et enää suostu mihin 
vaan. Niin missäs sä tässä kohtaa olet?

Julia: Ihan loppusuoralla. […]

Tt: Onneksi olkoon! [Julia naurahtaa] Se on hieno juttu. Ja sitten mä 
ajattelen, että lasten kannalta se on se kaikista tärkein. Että sinä äitinä 
olet sillä lailla vahvistunut. (A70/12-13)

Työntekijän puheenvuorossa Julia saa kiitosta siitä, että hän on pitänyt 
puoliaan ja toiminut aktiivisesti. Samalla tämä toimijuus ja sen tärkeä 
merkitys kiinnitetään äitiyteen ja lasten etuun. Julia omana itsenään 
ja aikuisena naisena samaistuu siihen, että hän on lasten äiti. Myös 
oman tahdon osoittaminen rinnastuu siihen, mitä Julia äitinä haluaa. 
Yhteisesti tuotetun myönteisen tilannearvion jälkeen työntekijä vielä 
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muistuttaa mieleen, että tällainen toimijuus on erityisen merkittävää 
lasten tilanteen kannalta. Julia on myös itse vahvasti sijoittanut lasten 
puolesta taistelevan äidin positioon, joten he pystyvät yhdessä työn-
tekijän kanssa rakentamaan tällaista toimijuutta. On myös kiinnosta-
vaa, että tämä yhdessä rakennettu positio antaa Julialle myöhemmin 
keskustelussa uskallusta kyseenalaistaa viranomaisten toimintaa ja 
hänelle asetettua vastuuta.

Julia: Niin, mutta tiedätkö että musta on tuntunut, että nyt kun lapset 
palaavat kotiin, niin nyt mä vasta niinkun kaadankin teidän niskaan 
sen teidän vastuunne myös. (Tt: Mmm.) Ja tulen ottamaan sen ja ha-
kemaan sitä. (Tt: Mmm.) Ja vaatimaan sitä, että asiat just ihan oikeassa 
järjestyksessä ja ne ajetaan ihan loppuun asti taikka jos on joku palave-
ri niin… mä toivon että ei kenellekään jää semmoinen olo, että oletet-
tiin tai luultiin näin. (Tt: Mmm.) Ja nää on hirveän tärkeitä. (A70/20)

Julian puheenvuoroa voi tulkita samanlaisena ”takaisin puhumisena” 
kuin aiempaa Päivin kommentointia. Hän on ottanut lasten puolusta-
jan aseman ja käyttää sitä vaatimaan viranomaisia kantamaan oman 
vastuunsa. Julia pitää puoliaan ja tuo esiin omaa tahtoaan äitinä myös 
suhteessa viranomaisiin, joiden joukkoon hän asettaa jopa tukijansa 
ja liittolaisensa perheneuvolassa. Suhteen luottamuksellisuutta kuvaa 
kuitenkin se, että Julia voi esittää työntekijälle näitä kriittisiä komment-
teja ja vastustaa hänelle esitettyjä vaatimuksia. Se ei myöskään jatkossa 
murentanut äidin ja lasten yhteyttä korostavaa puhetapaa, vaan työn-
tekijä ja Julia rakensivat yhdessä lapsia puolustavaa subjektiutta tämän 
jälkeenkin keskustelussa.

Äitien ja lasten yhteisten intressien ajatusta ovat kritisoineet eri-
tyisesti tutkijat ja käytännön työntekijät, jotka ovat nostaneet esille 
erillisen lapsinäkökulman tärkeyden (ks. Oranen 2001b; Ashworth & 
Erooga 1999). Heidän mukaansa lasten tilanteen erityisyys ja lasten 
haavoittuvuus jää usein näkymättömiin tarkasteltaessa lapsia osana 



301

suurempaa kokonaisuutta. Lasten ja äitien edut menevät välillä ris-
tiin ja työntekijöiden on tällöin asetettava lapset etusijalle. Tällainen 
kritiikki ei kuitenkaan tutkimieni perheneuvoloiden osalta osu koh-
dalleen, sillä niissä tavattiin myös lapsia yksinään ja työskenneltiin 
tällöin heidän lähtökohdistaan käsin. Kyse oli erilaisten käytäntöjen 
yhdistämisestä ja painopisteen siirtämisestä tilanteittain. Lasten tar-
kastelu erillisinä yksilöinä voi tehdä näkymättömäksi sitä, että lapset 
ovat riippuvaisia sosiaalisista suhteista saadakseen huolenpitoa ja tu-
kea. Vasta näiden molempien tekijöiden – erillisyyden ja relationaali-
suuden – huomioiminen mahdollistaa lasten tilanteen perusteellisen 
analyysin. Erityisesti lastensuojelun käytännöissä on usein lähdetty 
lasten ja äitien erillisistä intresseistä väkivaltatilanteiden yhteydessä, 
mihin Julian esimerkki edellä viittaa. Tutkimukseni osoittaa kuiten-
kin, että lasten ja äitien yhteisyydestä lähteviin käytäntöihin sisältyy 
varsin suuri potentiaali, jota ei ehkä ole riittävän laajasti huomioitu 
eri viranomaistahojen väkivaltatyössä.

Lasten ja äitien yhteyttä painottava puhetapa sisältää yhtymäkohtia 
sekä feministiseen väkivaltadiskurssiin että professionaalisiin äitiyttä 
ja lasten kehitystä käsitteleviin diskursseihin. Feministiset tutkijat ja 
turvakotityöntekijät ovat tuoneet esiin, että miesten väkivalta perhees-
sä kohdistuu sekä naisiin että lapsiin (esim. Hester & Radford 1996, 26; 
Jeffner 1994). Myös feministinen turvakotitoiminta on suuntautunut 
naisten ja lasten yhteiseen auttamiseen, joskin painopiste useimmis-
sa maissa oli varsinkin alkuvaiheessa naisten kanssa tehtävässä työs-
sä. Viimeisen vuosikymmenen kuluessa lasten asema ja lasten kanssa 
tehtävä työ on saanut myös feministisessä väkivaltakeskustelussa yhä 
enemmän huomiota osakseen (esim. Hanmer & Itzin 2000; Metell et 
al. 2001). Suomalaisessa keskustelussa on viime vuosina myös nostettu 
esiin lasten asemaa, mutta pikemminkin erillisenä näkökulmana kuin 
yhteydessä äitien tilanteeseen. Naisten ja lasten tilanteen yhteisyys 
sekä yhdessä auttaminen on saanut osakseen vähemmän huomiota.
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Feministisen diskurssin ajatus naisten ja lasten yhteisestä altistumi-
sesta väkivallalle sekä tähän kytkeytyvät käytännöt eivät ole täysin on-
gelmitta sovitettavissa hyvinvointivaltiollisiin kaikenlaisia asiakkaita 
palveleviin yksiköihin, kuten perheneuvoloihin tai muihin väkivallan 
kanssa työskenteleviin viranomaistahoihin. Tämä näkyy esimerkiksi 
siinä naisten kanssa liittoutumiseen ja neutraaliusihanteeseen liitty-
vässä ristiriidassa, josta oli puhetta jo luvussa 6. Monet muut viran-
omaiset eivät ole valmiita liittoutumaan naisten ja lasten kanssa, vaan 
haluavat säilyttää neutraalin ja puolueettoman otteen työssä.

Miksi sitten äitien kanssa liittoutuminen oli kuitenkin monien 
tutkimukseeni osallistuneiden perheneuvolatyöntekijöiden mielestä 
heidän työhönsä hyvin sopiva toimintatapa? Tulkintani mukaan tämä 
liittyy paitsi ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin mukaiseen ym-
märrykseen väkivallasta myös siihen, että professionaalisista diskurs-
seista löytyy runsaasti tukea äidin ja lapsen yhteisyyttä painottavalle 
näkemykselle. Asiantuntijoiden vanhemmuutta ja lasten kehitystä kä-
sitteleviä tekstejä tutkineen Jaana Vuoren (2001, 125–126) mukaan äi-
din hoivan diskurssi oli useita vuosikymmeniä hallitseva tapa käsitellä 
lapsen normaalia kehitystä ja tälle suotuisia edellytyksiä. Professionaa-
lisessa puheessa rakennettiin kuvaa äidin ja lapsen muodostamasta 
kaksikosta. Tähän läheiseen yhteyteen tukeuduttiin ja sen kautta py-
rittiin vaikuttamaan haluttaessa turvata lapsen kehitys. Suomalaisia 
professionaalisia julkaisuja analysoinut Ritva Nätkin (1997, 150–160) 
päätyi tulkintaan, jonka mukaan erillinen lapsen kategoria alkoi muo-
toutua vasta toisen maailmansodan jälkeen. Tähän asti äitejä ja lapsia 
käsiteltiin kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Äitiyttä rakennettiin lapsia 
varten olemisena ja lasten tarpeiden toteuttamisena. Vasta vähitellen 
lapsia alettiin käsitellä erillisinä yksilöinä, joiden asema erosi äitien 
asemasta ja joiden edut saattoivat olla ristiriidassa äitien etujen kanssa. 
Vaikka viime vuosikymmenien kasvatuskeskusteluissa äitien rinnalle 
lasten hoivaajina ja kasvattajina on yhä useammin nostettu myös isät, 
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asiantuntijat asettavat edelleen äidit lapsista huolehtimisen keskiöön ja 
rakentavat heidän vastuullista asemaansa (Vuori 2001, 359).

Väkivaltaa kokeneiden naisten äitiyttä käsitellessään työntekijät 
voivat siis tukeutua näihin professionaalisiin diskursseihin rakentaes-
saan äitien ja lasten yhteistä selviytymistä. Näillä näkemyksillä on 
vahva ja kyseenalaistamaton asema professionaalisessa ajattelussa, 
mikä tuottaa vakuuttavuutta jopa tilanteissa, joissa joudutaan kyseen-
alaistamaan työn tavanomaisia periaatteita esimerkiksi liittoutumalla 
joidenkin asiakkaiden (äitien) kanssa mahdollisesti joidenkin toisten 
(isien) kustannuksella.

Traumatisoitumisen heikentämä äitiys

Työntekijöiden yleisin tapa kuvata väkivallan ja äitiyden yhteyttä oli 
puhua traumatisoitumisen heikentämästä äitiydestä. Nekin työnteki-
jät, jotka välillä rakensivat kuvaa väkivaltaa kokeneiden naisten äiti-
yden positiivisista voimavaroista ja tukivat näitä työkäytännöissään, 
käyttivät traumatisoitumista painottavaa puhetapaa kysyessäni haas-
tatteluissa heidän käsityksiään väkivaltaa kokeneiden naisten äitiy-
destä. Kirjo käytäntöjen tasolla oli laajempi kuin haastatteluissa, jois-
sa vastauksia muotoiltiin varsin tiukasti tämän diskursiivisen mallin 
mukaan. Tällöin äidin nähtiin olevan niin traumatisoitunut väkival-
lan kokemusten seurauksena, että hänen kykynsä huolehtia lapsista ja 
näiden turvallisuudesta oli vakavasti heikentynyt. Hänen ei myöskään 
arvioitu tunnistavan lasten tarpeita ja kykenevän vastaamaan niihin. 
Väkivaltaa kokeneiden naisten äitiys näyttäytyi hyvin puutteellisena ja 
heikkona.
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Ne äidit ei kuitenkaan kauhean hyvin jaksa siinä olla äiteinä. Että ta-
vallaan he ei välttämättä jaksa ja pysty olemaan kaikissa kohdin ai-
kuisena. Että siinä voi olla sitten niinkin päin, että ne lapset jotenkin 
joutuvat tukemaan sitä äitiä ja suojelemaan sitä äitiä ja ainakin on niin, 
että se äiti ei pysty sitä turvallisuutta lapsille… sitä turvallisuudentun-
netta lapsille takaamaan. Eikä välttämättä näe niitä lasten tarpeita ko-
vin hyvin. Että siinä se oma trauma ja pelossa eläminen vaikuttaa sillä 
lailla, että on sitten mahdotonta huomata sitä, mitä ne lapset oikeasti 
tarvii ja mitä ne tuntee ja miten ne voi. Että se on aika harvoin kun 
nainen siinä tilanteessa pystyy jotenkin selkeästi näkemään ja ajatte-
lemaan. (H103/10)

Väkivallan kohteeksi joutunut äiti rikkoo perheammattilaisten kuvaa 
normaalista ja ihanteellisesta lapsi/aikuinen-suhteesta. Tällaisessa 
kuvassa aikuiset ovat vahvoja ja huolehtivat asioista, kun taas lapset 
saavat olla lapsia ja turvautua heihin. Väkivallan kohteeksi joutunut 
äiti ei työntekijöiden tulkinnan mukaan pysty olemaan aikuinen, vaan 
joutuu lapsen asemaan tai pahimmassa tapauksessa lapsi joutuu huo-
lehtimaan äidistä – lapsesta tulee vanhempansa vanhempi, kuten eräs 
työntekijä totesi. Työntekijöiden mukaan äidit eivät myöskään pysty-
neet ajattelemaan selkeästi, eivätkä huomioineet ympärillään tapahtu-
via asioita tai lastensa tunnetiloja. Traumatisoituminen muutti heidän 
näkemystensä mukaan myös naisen persoonaa, jolloin naisesta tuli ha-
janainen ja hänen ajattelunsa katkeili. Tällaisesta tilasta poispääsemi-
nen edellytti työntekijöiden mukaan terapiaa. Väkivallan loppuminen 
ja esimerkiksi miehestä eroaminen eivät sinänsä olleet riittäviä muut-
tamaan naisen äitiyden laatua.

Suvi: Onko susta edelleen näin semmoisissakin perheissä, joissa nää 
naiset on eroamassa tai eronneet? Onko se samanlaista vai muuttuuko 
se jotenkin?

Tt: Musta tuntuu, että se ei välttämättä muutu ennen kuin siinä vai-
heessa, kun nainen voi niinkun käydä läpi niitä omia kokemuksiaan, 
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omaa traumaa… Että se jotenkin… ei se ero sinänsä vielä ratkaise… 
vaikka siinä tapahtuisi ero… jos siinä ei tapahdu sitä oman trauman 
työstämistä, niin musta tuntuu että silloin ei pysty näkemään kyllä 
sitä lastenkaan tilannetta. Että se… että tietysti siitä on sillä tavalla 
hyötyä tästä erosta, jos sillä pääsee eroon väkivaltaisesta miehestä ja… 
että se niinkun näennäisesti… tai helpottaa sitä tilannetta, mutta että 
jos sitä ei saa käsiteltyä, niin se ei välttämättä ole hyväksi kuitenkaan. 
(H103/10)

Väkivallan päättyminen nähdään sinänsä tärkeäksi asiaksi, mutta var-
sinaisesti tilanne paranee vasta, kun nainen saa terapiassa käsitellä 
traumaansa. Traumatisoituminen on psyykkinen ja fyysinen tila, jo-
hon ulkoisten olosuhteiden muuttaminen ei ole riittävä ratkaisukeino. 
Feministisessä professionaalista väkivaltatyötä koskevassa kritiikissä 
on esitetty, että ammattiauttajat keskittyvät naisille väkivallasta aiheu-
tuviin psyykkisiin oireisiin ja käsittelevät väkivaltaa naisten yksilölli-
senä ongelmana (Foley 1994, 43; Profitt 2000, 29). Vaikka en ole valmis 
yhtymään tähän kritiikkiin kaiken terapeuttisen ja professionaalisen 
väkivaltatyön osalta, se sopii varsin hyvin puheeseen traumatisoitumi-
sen heikentämästä äitiydestä. Tällaisen ongelmakonstruktion kautta 
rakennetaan kuvaa kaikista väkivallan kohteeksi joutuneista naisista 
kyvyttöminä äiteinä ja hajanaisina persoonina, jotka vasta terapian 
keinoin voivat muuttua. Ratkaisujen osalta myös sellaiset toiminta-
muodot kuin yritykset lopettaa väkivalta muuttamalla erilleen mie-
hestä näyttäytyvät toissijaisina terapian rinnalla.

Traumatisoitumisen heikentämää äitiyttä käsiteltäessä työnteki-
jöiden välillä esiintyi jonkin verran painotuseroja. Osa työntekijöistä 
toi korostetummin esiin terapian kuluessa etenevää prosessia, jossa 
naisten äitiys paranee ja vahvistuu. Toiset taas fokusoivat enemmän 
siihen, että traumatisoituminen säilyy muuttumattomana vaikuttaen 
äidin ja lapsen suhteeseen useita vuosia myöhemminkin silloin, kun 
äiti ei ole käsitellyt traumaansa terapeuttisin keinoin. Lähtökohtaisesti 
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nämä näkemykset eivät eronneet toisistaan, mutta ensin mainitussa 
painotuksessa saatettiin tuoda esiin äitiyden voimavaroja puhuttaessa 
prosessissa edenneistä naisista, kun taas jälkimmäisessä painotukses-
sa äitiyden ongelmat nousivat enemmän esiin.

Asiakastilanteissa traumatisoitumisen vaikutusta äitiyteen ku-
vattiin joitain kertoja myös väkivaltaa kokeneille naisille itselleen. Se 
näyttäytyi tällöin yleisenä väkivallan kokemuksiin liittyvänä ilmiönä, 
joka heikensi lapsen ja äidin välistä suhdetta. Esimerkiksi Laura kävi 
perheneuvolassa ekaluokkalaisen poikansa Samin kanssa, sillä pojal-
la oli ongelmia koulussa ja äidillä oli vaikeuksia saada auktoriteettia 
häneen. Selviteltyään tilannetta työntekijät näkivät ongelmien liitty-
vän äitiin kohdistuneeseen väkivaltaan pojan ollessa alle parivuotias 
ja traumatisoitumisen myötä heikentyneeseen äiti–lapsi-suhteeseen. 
Laura oli myöhemmin solminut uuden parisuhteen, josta oli syntynyt 
pienempiä sisaruksia, mutta esimerkiksi tällaisten tekijöiden osuutta 
ongelmissa ei pohdittu. Työntekijät konfrontoivat välillä varsin vah-
vasti Lauran viittauksia siihen, että poika muistutti isäänsä. Trauma-
tisoitumisen ajateltiin ilmenevän siten, että naiset samaistivat väkival-
taa käyttäneen (ex-)miehen ja poikansa

Tt: Se on tuota semmoinen tilanne silloin, kun äidillä on näin rankka 
tämmöinen stressitilanne, niin lapsen ja äidin vuorovaikutuskaan ei 
ole paras mahdollinen. Koska siinä ei voi silloin olla täysin läsnä sille 
lapselle.

Laura: Juu ei. Ei…

Tt:… kun se pelko on siinä.

Laura: … ei tullut. Olen huomannut kyllä. Tai päättelin itsekin asian 
näin. (Tt: Mmm. Joo.) Ei parhaat mahdolliset eväät ollut elämään. […]

Tt: Sami on elävä muistutus siitä, että näitä tilanteita on ollut. Siinä 
on vaan sellainen tilanne, että jos sä et käy niitä tilanteita läpi, niin ne 
tulee niinkun jatkuvasti olemaan sinun ja Samin välissä tavallaan tai 
sillä tavalla, että sun on vaikea kohdata häntä semmoisena poika-Sa-
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mina. Ilman että siinä on aina se isän varjo mukana. (Laura: Mmm.) 
Ja se on samalla niinkun väärin häntä kohtaan tai se on kauhean paha 
asia, jos hän joutuu niinkun kantamaan sitä isänsä taakkaa. (Laura: 
Mmm.) Sen takia olis tärkeä käsitellä mahdollisimman paljon ja juurta 
jaksaen näitä tapahtumia, mitä siinä… että pääsis niistä eroon… Ta-
vallaan rupee ymmärtämäänkin… ettei se ole sitten Samin vika enää. 
(Laura: Joo.) Tuntuu että hän… hän jollakin tavalla niinkun selvästi 
vaistoaa sinusta sen, että sulla on vaikea hyväksyä häntä tai… joka ta-
pauksessa hänellä on sellainen käsitys, että sä olet aina vihainen. Hän 
on sanonut, että sä olet aina vihainen… hän näkee sut kauhean vihai-
sena. Ja se on varmaan just tätä näin, että lapsi vaistoaa… jos siinä on 
jotain sellaista, mitä hän ei ymmärrä… niin hän ei voi ymmärtää sitä, 
että sä et tykkää hänestä tai niinkun sä koko ajan näet hänen isänsä 
niinkun hänessä. Tiedän että tää on kauhean rankkaa niinkun miettiä 
näitä asioita ja toivon, että sä et tunne itseäsi… tai syyllisyyttä tämän 
takia, koska ne menee näin. Yleensä. (A88/2)

Yhtä monisanaisesti ja negatiivisesti kuin Lauralle ei muissa tutkimis-
sani asiakastilanteissa kuvattu heidän äitiyttään, mutta joitain lievem-
piä viittauksia traumatisoitumisen heikentämään äitiyteen esitettiin. 
Olen halunnut nostaa esiin tämän puheenvuoron, sillä se osoittaa, mi-
ten väkivaltaa kokeneen naisen äitiys voidaan redusoida kyvyttömyy-
deksi ja lapselle haitallisten kuvitelmien ylläpitämiseksi. Siinä kiinni-
tytään useiden vuosien takaisiin tapahtumiin ja jäädytetään tilanne 
sellaiseksi. Viime vuosien vuorovaikutus näyttäytyy vain menneisyy-
den toistona ja hyvin negatiivisessa valossa. Tämän tapaamisen jäl-
keen Lauran ote pojasta heikkeni entisestään ja hän kuvasi äitiyttään 
hyvin voimattomaksi. Perheneuvolassa rakennettu äitiyskonstruktio 
ei ainakaan onnistunut vahvistamaan hänen uskoaan selviytyä pojan 
kasvatuksesta ja luottamusta äitiyteensä, mahdollisesti se heikensi 
niitä entisestään. On kuitenkin tärkeätä huomioida, että työntekijän 
tarkoituksena ei ollut mitätöidä Lauran äitiyttä, vaan kyse on puheta-
voista ja niissä rakentuvista subjektipositioista.
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Useissa muissakin maissa tutkijat ovat löytäneet viranomaispu-
heesta ja julkisesta keskustelusta kyvyttömän pahoinpidellyn äidin 
konstruktion (esim. Hester 2000; Eriksson 2003, 92, 267–269). Vä-
kivaltaa kokeneiden naisten äitiyttä kuvataan heikkona, ja siitä muo-
dostuu usein suurempi ongelma kuin väkivallanteoista. Väkivallan-
kokemusten nähdään olevan kiinteässä yhteydessä naisten äitiyden 
laatuun, kun taas väkivallan käyttö ja isyys eivät yhdisty lainkaan näin 
itsestään selvästi toisiinsa. Todennäköisesti suomalaisesta ”perheväki-
valta”-diskurssin jäsentämästä keskustelusta löytyisi vastaavanlainen 
ehkä moniongelmaisuutta painottava äitihahmo, mutta tämäntapai-
sia analyyseja ei ole meillä tehty. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -dis-
kurssin yhteydessä kyvytön äitiys rakennetaan siis traumatisoitumi-
sen ympärille. On yllättävää, että juuri ”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssin yhteydessä nousee esiin näin negatiivinen kuva väkivaltaa 
kokeneiden naisten äitiydestä, kun kyseisen diskurssin piirissä yleisesti 
ottaen on rakennettu ymmärrystä naisten tilanteelle ja nostettu esiin 
miesten väkivaltaa. Tulkintani mukaan tämä on seurausta traumateo-
rian vahvasta asemasta suomalaisessa ”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssissa ja siihen liittyvästä toistuvasta uhripuheesta. Voimakas 
sitoutuminen traumateoriaan sisältää riskin väkivaltaa kokeneiden 
naisten kiinnittämisestä uhripositioon, mistä puhe traumatisoitumi-
sen heikentämästä äitiydestä on havainnollinen esimerkki. Tällöin 
painottuvat väkivallankokemusten toimijuutta heikentävät seuraukset, 
kun taas toimijuuden säilymisen ja väkivallankokemusten erilaisuuden 
näkökulmat sivuutetaan.

”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi rakentaa yhtä kuvaa väki-
vallasta ja sen kohteeksi joutumisesta. Vaikka näiden yhteisten piirtei-
den hahmottaminen ja tuominen osaksi väkivaltatyötä on merkittävä 
saavutus väkivallan käsittelyn kannalta, erojen näkökulman sivuutta-
minen tuo mukanaan myös ongelmia. Varsin selvästi ne näkyvät juuri 
äitiyden käsittelyn osalta, jolloin kaikkien väkivaltaa kokeneiden nais-
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ten äitiys näyttää määrittyvän samanlaisena – yhtä huonona ja puut-
teellisena, jos sitä ei terapian avulla paranneta. Kun ajatellaan, että 
naisiin kohdistuvan väkivallan määrä ja voimakkuus sekä kontrollin 
vahvuus voivat vaihdella hyvinkin paljon ja myös naisten toimintata-
vat näissä tilanteissa vaihtelevat, on ilmeistä, että väkivallan seurauk-
set naisten äitiyden kannalta voivat olla moninaisia. Naisten tapaan 
ja mahdollisuuksiin toteuttaa äitiyttään vaikuttavat myös monet muut 
seikat kuin väkivallan kokemukset. Esimerkiksi sijoittaminen huoleh-
tivan ja hoivaavan äidin positioon vaihtelee, mihin usein liittyy täl-
laiseen positioon asettumisen tai asettumattomuuden jatkumoita ai-
emmin elämässä. Äitiys rakentuu huolenpitäjän position lisäksi myös 
muiden positioiden kautta, kuten asettumalla kurinpitäjän ja rajojen 
vetäjän positioon. Tähän positioon liittyvät vaikeudet olivat melko 
usein puheenaiheena perheneuvolan keskusteluissa, eikä niiden analy-
soinnissa päästä nähdäkseni kovin pitkälle vain traumatisoitumiseen 
keskittymällä. Olisikin tarpeellista analysoida väkivallan seurauksia 
naisten äitiydelle erojen ja moninaisuuden näkökulmasta sen sijaan, 
että etsitään yhdenlaista kuvaa väkivaltaa kokeneiden naisten äitiy-
destä.

Väkivaltaa kokeneet naiset kuvasivat joskus perheneuvolan keskus-
teluissa äitiyttään tavoilla, joilla on yhtymäkohtia traumatisoitumisen 
heikentämään äitiyteen. Eräs äiti totesi esimerkiksi olleensa ikään kuin 
kokovartalopuudutuksessa vielä eron jälkeenkin ja järjestäneensä kaik-
kia kodin asioita ”hirveässä sumussa”. Muutama nainen myös sivuutti 
lapsiin kohdistuvaa seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan uhkaa, 
eikä kovin aktiivisesti suojellut lapsiaan. Useimpien naisten äitiys ku-
vautui kuitenkin varsin toisenlaisena ja monelta osin positiivisin sä-
vyin.

Eräs tapa lähestyä väkivaltaa kokeneiden naisten äitiyden erilai-
suutta olisikin lähteä liikkeelle naisten omista konstruktioista ja pohtia 
myös äitiyden ongelmia tätä kautta. Esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden 
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naisten puhe poikien kasvatusvaikeuksista ja auktoriteetin saamiseen 
liittyvistä ongelmista olisi lähemmän tarkastelun arvoinen. Jotkut nai-
set kyselivät, miten nainen voi saada otteen tai auktoriteetin poikaan 
ja esittivät tulkintoja siitä, että miehille auktoriteetin saavuttaminen 
on paljon helpompaa. Tutkimalla sukupuolittunutta merkityksenan-
toa sekä miesten väkivallan ja muun vallankäytön osuutta niihin sub-
jektipositioihin, joihin sekä naiset että heidän poikansa asettuvat, voisi 
löytyä uutta näkökulmaa tämänkaltaisiin ilmiöihin. Ehkä osa pojista ei 
todellakaan tunnusta naisten auktoriteettiasemaa, koska ovat nähneet 
äitiinsä kohdistuvaa väkivaltaa ja kuulleet häntä halventavaa puhetta.

Toisaalta jotkut naiset puhuivat omasta väsymyksestään, mikä voi-
daan liittää paitsi väkivallan psyykkisiin seurauksiin myös – erityi-
sesti yksinhuoltajaäitien kohdalla – lapsista huolehtimisen kiireiseen 
ja kuormitettuun arkeen. Väsymisen kokemus on monien naisten 
nyky-yhteiskunnassa äitiyteen liittämä tekijä (Jokinen E 1997). Useat 
lasten kanssa yksin asuvat äidit kantavat myös yksinään vastuun lap-
sista, mikä väkivaltaa käyttäneen isän kyseessä ollessa on jopa helpo-
tus, mutta vaatii samalla paljon sitoutumista ja järjestelyjä. Väkivallan 
seurausten huomioimisen ei pitäisikään johtaa kaiken tulkitsemiseen 
väkivallan kautta, vaan naisten ja lasten elämäntilanteen moniulottei-
seen tarkasteluun.

Äitien vastuuttaminen ja suostumuspuhe

Kaikissa edellä kuvatuissa äitiyskonstruktioissa äitiyteen liitetään suu-
ri vastuu lapsista. Vielä pidemmälle tämä äitien vastuun teema vietiin 
työntekijöiden puheessa, kun äitien odotettiin suojelevan lapsiaan vä-
kivallan uhalta isän tapaamisten yhteydessä. Joissain puheenvuoroissa 



311

naisia kritisoitiin siitä, että he eivät olleet asettuneet väkivaltaa käyttä-
neitä miehiä vastaan ja kieltäytyneet antamasta lasta tapaamisiin. Vä-
kivaltaa kokeneiden naisten nähtiin myös joustavan ja taipuvan liian 
herkästi miesten painostuksen alla ja siitä syystä olevan kykenemät-
tömiä toimimaan lasten parhaaksi. Tyypillistä tällaiselle puheelle oli, 
että väkivaltaa käyttävien isien sijaan vastuutettiin lasten äidit ja oltiin 
tyytymättömiä näiden toimintatapoihin. Isät jäivät sivuun tarkastelus-
ta, eikä heihin kohdistettu odotuksia.

Äitejä vastuutettiin jopa teoista, jotka olivat tapahtuneet useita 
vuosia sitten. Esimerkiksi Anni kertoi entisen miehensä väkivaltaisuu-
desta eron jälkeen ja tämän muutamista yrityksistä tavata lasta. Ta-
paamiset olivat myöhemmin katkenneet Annin aloitteesta, kun hän oli 
kuullut isän jättäneen lapsen vieraiden ihmisten hoitoon viikonlopuk-
si. Isä ei ollut myöskään ottanut enää yhteyttä tapaamisten järjestämi-
seksi. Kun asiasta keskusteltiin perheneuvolassa lapsi ei ollut tavannut 
isäänsä moneen vuoteen. Annin kertoessa muutamista toteutuneista 
tapaamisista työntekijä asetti hänelle vastuuta lapsen luovuttamisesta 
edellyttämällä Annilta perusteluja tälle ratkaisulle.

Miksi annoit lapsen hänelle, vaikka hän oli riehunut teidän pihalla ja 
muuta tällaista? (K42/233)

Äidit kuvattiin vastuullisiksi tapaamisten turvallisuuden seuraamises-
ta ja heidän oletettiin ottavan vakavasti lapsen ilmaukset pahasta olos-
ta tapaamisten yhteydessä. Äitien piti myös informoida viranomaisia 
turvallisuusuhkista, jotta nämä voisivat ottaa huomioon tämän omas-
sa toiminnassaan. Äitejä pidettiin avainhenkilöinä lapsen turvalli-
suuden valvonnassa, viranomaisten mobilisoinnissa ja lopulta myös 
lapsen luovuttamisessa/kieltäytymisessä luovuttamasta tätä isälle. 
Vaikka seuraavassa sitaatissa työntekijä puhuu sukupuolineutraalisti 
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vanhemmasta, kyse on käytännössä äidistä. Myös kaikki hänen anta-
mansa esimerkit koskivat lasten äitejä.

Tt: Mutta siinähän on tämä vanhempi, jonka kanssa lapset elävät, niin 
sehän on hyvin, hyvin keskeisessä asemassa että… että tuota, jos tämä 
vanhempi ei ole riittävän herkkä kuulemaan, että mitä siellä tapaamis-
ten aikana tapahtuu… mikä se lasten olo siellä tapaamisten aikana on 
niin… eihän näillä lapsilla ole mitään turvaa. Ja sitten nää on tietysti 
hirveän monimutkaisia kysymyksiä, koska tota… kyllähän ne välit on 
usein niin riitaiset, että sitä saattaa syytellä toista asioista, jotka eivät 
pidä paikkaansa.

Suvi: Miten jos on ollut tämmöinen parisuhde, missä on ollut väkival-
taa… ja sitten on näitä tapaamisoikeusjärjestelyjä, niin onko sulla se 
käsitys, että väkivalta otetaan huomioon, kun oikeus päättää siitä tai 
tuleeko se esiin? Miten sitä väkivaltaa käsitellään, kun näistä tapaami-
sista päätetään tai tehdään lausuntoja?

Tt: No kyllä kai varmaan siinä tapauksessa, jos tämä lasten toinen van-
hempi tuo sitä esille tai epäilee, että lasten ei ole turvallista mennä ta-
paamaan sitä poissaolevaa vanhempaa. Minusta se on aika paljon siitä 
kiinni. Eihän viranomaiset voi muuten tietää. (H104/10)

Äidin keskeinen osuus ja toisaalta väkivallan uhkana toimivan isän 
vastuun täydellinen näkymättömyys ilmeni myös työntekijän jatkaes-
sa aiheen käsittelyä kertomalla esimerkin eräästä äidistä, joka häneen 
kohdistuneista viranomaisten vetoomuksista huolimatta oli antanut 
lapsen isälle tämän tullessa vaatimaan tapaamisoikeuden toteuttamis-
ta. Lapsi oli kertonut häneen kohdistuneen väkivaltaa joidenkin aiem-
pien tapaamisten aikana ja viranomaiset pitivät lapsen turvallisuutta 
uhattuna. Työntekijän kertomuksen mukaan viranomaiset vetosivat 
äitiin, eivät väkivaltaa käyttäneeseen isään.

Tt: Joo, kyllä siinä oikeastaan nyt sosiaalitoimi tekee tän päätöksen, 
koska se äiti ei ole kyennyt sitä tekemään… vaikka siinä oikeastaan 
jo puoli vuotta sitten sosiaalitoimen taholta kehotettiin lopettamaan 
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nämä… että äiti ei antaisi sitä lasta, mutta hän edelleenkin antoi vaan 
sitä lasta sinne isän luo tapaamisiin. Ja lapsi sitten taas sanoi, että hän 
ei lähde. Välillä menee ihan hyvin. […]

Suvi: Mutta että sosiaalitoimi on antanut sellaisen lausunnon tai hei-
dän käsityksensä siitä että…?

Tt: Joo, ainakin laittaneet kirjeen isälle, että nyt näitten selvittelyjen 
ajaksi nämä tapaamiset keskeytetään. Äiti halusi nimenomaan tätä. 
(H104/11)

Perheneuvolan työntekijä totesi, että äiti oli nimenomaan pyytänyt so-
siaalitoimea olemaan yhteydessä isään, koska tämä ei uskonut hänen 
sanomisiaan, eikä hän pystynyt asettumaan uhkaavaa miestä vastaan. 
Vaikka tiedossa oli, että mies oli kohdistanut naiseen aiemmin vakavaa 
väkivaltaa, perheneuvolan työntekijä ja hänen kertomuksensa perus-
teella myös sosiaalitoimi piti normaalina käytäntönä, että äitiä puhu-
teltiin ja hänelle annettiin tehtäväksi estää miestä hakemasta lasta. On 
mahdollista, ettei perheneuvolatyöntekijän kertomuksessa tullut esiin 
koko sosiaalitoimen toiminta, mutta tästä riippumatta perheneuvola-
työntekijän kuvaus tapahtumista ilmentää hyvin äidille asetetun vas-
tuun kyseenalaistamattomuutta ja hänen asettamistaan tapahtumien 
keskiöön. Ongelmaksi rakentui nimenomaan äidin vastuuttomuus, ei 
isän väkivalta. Työntekijä ei kuvannut tapahtumia yrityksenä vaikut-
taa isään, keskustella hänen kanssaan tai hänen sitoutumattomuuttaan 
väkivallan lopettamiseen. Äidille asetettua vastuuta ei myöskään suh-
teutettu hänen väkivallan kokemuksiinsa tai mahdolliseen pelkoonsa, 
vaikka työntekijä viittasikin pelon todennäköisyyteen. Työntekijän 
tarkempi kertomus tapahtumien kulusta osoitti, että nämä piirteet ku-
vasivat työskentelyä tämän lapsen kohdalla laajemminkin.

Tällaisessa puheessa väkivaltaa kokeneiden äitien ongelmaksi ku-
vattiin myös se, että he suostuivat monennäköiseen kiusantekoon 
miesten taholta ja antoivat periksi näille eron jälkeenkin. Tällaisen 
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”suostumuspuheen” kautta rakennettiin väkivaltaa kokeneista äideis-
tä osasyyllisiä tilanteen jatkumiseen. Heidän olisi pitänyt olla jämä-
kämpiä ja asettua vastustamaan entistä miestään, eikä vain sopuilla ja 
myötäillä.

Ja sitten he kuuntelee pitkiä puheluita, kuuntelevat sitä haukkumista… 
kun itsellä on sellainen olo, että no, mikset sää sulje sitä puhelinta. Tai 
hanki salaista numeroa. Saavat tekstiviestejä, nimittelyä ja huoritte-
lua ja todella siis törkeitä tekstiviestejä tulee. Suostuvat… suostuvat 
aika kummallisiin tommoisiin tapaamisjärjestelyihinkin lasten osal-
ta, ettei tulisi riitaa. Eivät pistä kampoihin, kun mies muuttelee näitä 
systeemejä jatkuvasti ja on ilmoittamatta, vaikka niinkun tapaamis-
sopimuksessa on tietyt ajat, että milloin pitää ilmoittaa lomista niin 
[huokaisee] he… he eivät niinkun välitä siitä, että mies… tai suostuvat 
siihen, että miehellä on… mies ottaa lapset just heidän lomansa aika-
na, vaikka se on ihan selvästi semmoista kiusantekoa. Että he suostu-
vat niinkun tällaiseen kiusantekoon. (H104/8)

Väkivaltaa kokeneilta naisilta odotettiin toimijuutta, johon väkivallan 
muistot, pelko tai vallankäytön historia eivät mitenkään vaikuttaisi. 
Heidän pitäisi olla vahvoja ja asettua vastustamaan entisiä miehiänsä 
jopa väkivallan uhalla. Erityisesti juuri äitien pitää olla vahvoja ja tais-
tella lastensa puolesta – äärimmillään jopa fyysisen turvallisuutensa 
ja psyykkisen tasapainonsa kustannuksella. Äitiys velvoittaa, eivätkä 
äidit saa olla heikkoja tai pelokkaita. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssi toi ymmärrystä väkivaltaa kokeneiden naisten uhriuden 
tunteille ja tuolle positiolle, kun puhe oli vain naisista yksinään ja hei-
dän elämästään. Mutta kun puhe perheneuvoloissa siirtyi lapsiin ja 
äitiyteen, väkivallan seurauksille ja uhriudelle ei suotu yhtä laajalti 
ymmärrystä.

Kun tällaisen puheen rinnalla lukee huolestuneiden ja taistelevien 
äitien kuvauksia viranomaisten suhtautumisesta heidän yrityksiinsä, 
näyttää siltä, etteivät vastuunsa kantavatkaan äidit saa aina osakseen 
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viranomaisten tukea. Vaikka äidit ovat olleet herkkiä lasten kertomuk-
sille ja olotiloille, heitä ei ole aina otettu vakavasti, eikä heidän huol-
taan ole pidetty relevanttina. Heihin on kohdistunut epäilyjä, joihin 
työntekijä edellä viittasi. Äitien on ajateltu esittävän perättömiä väit-
teitä tai liioiteltuja uhkakuvia toisesta vanhemmasta. Ruotsalaiset tut-
kijat Nea Mellberg (2002, 414–415) ja Maria Eriksson (2003, 147–150) 
ovat kuvanneet tätä lastensa väkivallan uhasta huolissaan olevien äi-
tien ajolähtötilanteeksi ja ansaksi, jossa mikään toimintatapa ei näytä 
tuottavan hyvää tulosta. Lastensa seksuaalista väkivaltaa epäileviä äi-
tejä tutkinut Mellberg ja pahoinpideltyjä äitejä haastatellut Eriksson 
havaitsivat, että viranomaistahot odottavat äideiltä lasten suojaamis-
ta ja turvallisuuden takaamista, mutta eivät tarjoa tähän tukea, vaan 
usein kyseenalaistavat tulkintoja isän uhkaavuudesta. Äitejä uhkaavat 
sanktiot, jos heidän arvioidaan estäneen tapaamisia ja hankaloittaneen 
yhteydenpitoa. Jos taas lapselle tapahtuu jotain, äidit vastuutetaan sii-
tä, etteivät he ole suojelleet näitä riittävän hyvin.

Tutkimieni työntekijöiden äitejä vastuuttavaa puhetta luonnehtii 
epäilemättä huoli lapsesta ja hänen turvallisuudestaan. Esimerkiksi 
Hannele Forsbergin (2001) tutkimuksessa turvakotityöntekijät kuva-
sivat ”pihisseensä vihasta” palaverin jälkeen, koska olivat niin huolis-
saan lapsen tilanteesta ja toisaalta näkivät aikuisten vastuunoton väki-
vallan uhan torjumisen kannalta riittämättömäksi. Mutta tutkimieni 
työntekijöiden huoli ei kuitenkaan suuntautunut kohti miestä, joka 
ensisijaisesti uhkasi lapsen turvallisuutta. On ikään kuin väkivaltaa 
käyttäneiden isien osalle ei voisi asettaa mitään odotuksia tai vaatia 
heitä sitoutumaan lasten turvallisuuteen. Tämä on se aukko, jonka 
äitejä vastuuttava puhe sivuuttaa ja jättää käsittelemättä. Äideistä on 
rakennettu sekä diskursiivisella että käytännön tasolla lasten ainoita 
tukijoita ja turvaajia. Näin heidän voimattomuudestaan ja pelostaan 
muodostuu suuri uhkatekijä. Kun väkivaltaa kokeneiden äitien tueksi 
ei ole kehitelty kovinkaan paljon viranomaisten puuttumiskeinoja ja 
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järjestelyitä, vastuu jää äitien kannettavaksi. Osa väkivaltaa kokeneista 
naisista asettuu taistelevan äidin positioon, mutta tapaamisoikeuksia 
määrittelevien viranomaisten toiminnan seurauksena saattaa silti jou-
tua asettamaan lapsen väkivallan riskien kohteeksi. Osa äideistä taas 
mukautuu ja tekee kompromisseja väkivaltaa käyttäneen miehen kans-
sa yrittäen selviytyä huolensa ja rajoitetun toimintatilansa välisestä 
dilemmasta.

8.2 Isyyden käsittelyn hajautuneisuus

Olematon ja ongelmallinen isyys

Kun puhe väkivaltaa kokeneen naisen äitiydestä jäsentyi haastatteluis-
sa vahvasti traumatisoitumisen heikentämän äitiyden kuvaukseksi, vä-
kivaltaa käyttäneen miehen isyydestä kysyessäni taas mainittiin mo-
neen otteeseen, että tällaista isyyttä oli varmasti erilaista. Muutamat 
työntekijät aloittivat haastattelussa vastauksensa epäröivästi todeten, 
etteivät olleet paljon miettineet aihetta, ”tämä on tällaista mutua” tai 
”tämä on ehkä stereotyyppistä ajattelua”. Osa työntekijöistä kuvasi 
myös erilaisia isyyksiä, joiden joukossa oli ”lastensuojeluisien” heik-
koa isyyttä ja joidenkin toisten väkivaltaa käyttäneiden miesten kehi-
tyskelpoista isyyttä. Kaiken kaikkiaan kysymys väkivaltaa käyttäneen 
miehen isyydestä ei ollut yhtä helposti vastattava ja valmiiksi mietitty 
kuin kysymys väkivaltaa kokeneen naisen äitiydestä. Tätä kuvaa myös 
se, että esittäessäni ryhmähaastattelussa kysymyksen vanhemmuuden 
ja väkivallan suhteesta, työntekijät alkoivat välittömästi puhua äitiy-
destä. Toinen toistensa puheenvuoroja jatkaen he käsittelivät äitiyttä 
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varsin pitkään, kunnes esitin kysymyksen eksplisiittisesti väkivaltaa 
käyttäneiden miesten isyydestä. Aihetta ei myöskään aina käsitelty 
isyytenä, vaan huomio saatettiin kiinnittää esimerkiksi seuraavan si-
taatin tapaan miesten persoonaan.

Tää on nyt ihan tämmöistä… tämmöinen [naurahtaa]. Tää on vaan 
niitä luuloja… että mä en tosiaankaan tiedä… että sitä asiaa ei ole niin 
paljon tutkittu edes. Tai mä en ainakaan tiedä, että siitä olis kauheasti 
kirjallisuutta… että minkälaisia nämä on persoonaltaan nämä miehet. 
(H103/11)

Julkisessa keskustelussa väkivaltaa käyttäneistä miehistä puhutaan 
enimmäkseen yksilöinä tai parisuhteen osapuolina, jonkin verran 
myös ryhmänä. Sen sijaan isinä heitä ei ole paljoakaan käsitelty. Mies-
ten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja isyyskysymyksiä on totuttu käsit-
telemään erillään toisistaan (Eriksson & Hester 2001; Eriksson 2003). 
Myös suomalaisessa ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssissa huo-
mio on kiinnitetty parisuhteen väkivaltaan tai lasten kokemuksiin 
tämän väkivallan seuraamisesta, ei suoranaisesti isyyteen. Edes ”per-
heväkivalta”-keskustelu ei nostanut esiin väkivaltaa käyttäneiden mies-
ten isyyttä, vaan tukeutui sukupuolineutraaliin retoriikkaan puhuen 
molemmista vanhemmista (Hautanen 2002). Kuten edellä kertoma-
ni ryhmäkeskusteluesimerkkini osoittaa, yleinen sukupuolineutraali 
puhe vanhemmuudesta voi helposti kääntyä puheeksi äitiydestä isyy-
den jäädessä näkymättömiin. Väkivallan ja isyyden välinen diskursii-
vinen kytkös on siis varsin heikko. Mitään selkeätä ja vaikutusvaltaista 
diskurssia, johon työntekijät voisivat tukeutua väkivaltaa käyttäneen 
miehen isyyttä käsitellessään, ei löydy. Niinpä isyyttä koskevien ky-
symysteni vastauksissa näkyi epävarmuutta ja isyyden sivuuttamista, 
mutta niissä tuotiin esiin myös käytännön havaintoja ja luonnosteltiin 
erilaisia tulkintoja.



318

Työssä saamansa kokemuksen perusteella työntekijät kuvasivat vä-
kivaltaa käyttäneiden miesten isyyttä. Monelta osin tämä isyys näyt-
täytyi ongelmallisena ja osaltaan lähes olemattomana. Työntekijöiden 
käsityksen mukaan väkivaltaa käyttäneet miehet olivat usein keskitty-
neempiä heteroseksuaaliseen parisuhteeseen ja kumppaninsa tekemi-
siin kuin lapsiinsa. Suhde lapsiin muodostui vähemmän tärkeäksi ja 
monesti se myös rakentui isän ehdoilla.

Niitä on varmaan aika monenlaisia [huokaa]… monenlaisia isiä, mutta 
että tuntuu siltä, että tämä isänä oleminen ei ole… ei ole ihan niin tär-
keä asia kuin se puolisona oleminen… että jotenkin se… tai jätetyksi 
tuleminen… että nää isät ei tule… ne ei niinkun ajattele sitä puolta, 
että samalla kun he tekee kiusaa sille entiselle aviopuolisolleen, niin 
samalla he niinkun… aiheuttavat tuskaa näille lapsilleen. Sitä he ei-
vät… sitä puolta he eivät useinkaan ajattele tippaakaan. Osa näistä 
haluaa tavata edelleen… ehdottomasti näitä lapsiaan, mutta samalla 
niinkun määritellä ne tapaamisajankohdat. Osa sitten varmaankin on 
sellaisia, jotka tota eivät… oikeastaan niin kauheasti välitäkään… että 
kun se suhde on mennyt poikki, niin se on jotenkin semmoinen asia… 
(H104/9)

Jotenkin se parisuhde jatkuu… siis se jatkuu niinkun semmoisella ta-
valla vielä sen eron jälkeenkin, että se nainen on tärkeämpi siinä kui-
tenkin… se lasten äiti kuin ne lapset. Ja varsinkin… tai mä ajattelisin 
niin, että jos siinä on hirveän pitkään jatkunut tää väkivaltaisuus, niin 
siinähän käy niin, että nää lapset ei myöskään halua pitää mitään yh-
teyttä… isäänsä. Eivät uskalla, eivätkä halua… Että siinä ei välttämättä 
ole syntynyt edes mitään semmoista kunnon suhdetta. (H103/12)

Osalla väkivaltaa käyttäneistä miehistä ei ollut työntekijöiden mukaan 
rakentunut suhdetta omiin lapsiinsa tai se oli hyvin heikko. Niinpä se 
saattoi myös katketa eron jälkeen suhteellisen helposti, jos sen edistä-
miseksi ei tehty mitään. Työntekijät toivat esiin myös sen, että pitkään 
jatkunut väkivalta vähensi lasten halua olla tekemisissä isän kanssa 
eron jälkeen ja tällöin lapset usein pelkäsivätkin isäänsä. Niilläkin lap-
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silla, joilla oli rakentunut jonkinlainen suhde isään ja jotka olivat kiin-
tyneitä isään, nähtiin olevan vaikea tilanne. Lapset joutuivat sopeutu-
maan siihen epävarmuuteen, että isä saattoi välillä olla mukava, mutta 
toisessa tilanteessa taas uhkaava ja väkivaltainen.

Tt1: Ja kyllähän se on hirveän ristiriitainen tilanne lapselle, että kun 
siinä isässä voi olla sekä hyviä ja mukavia puolia, joista voi tykätä, ja 
sitten on tää väkivaltainen puoli. Kyllähän se lapsessa tekee aikamoi-
sen ristiriidan.

Tt2: Ja tää arvaamattomuus… lapsen kannalta. Että se on kai se kaik-
kein rankin… tai yksi rankimmista asioista. Ettei oikein tiedä, mikä 
puoli milloinkin… (H102/3)

Myös perheneuvolassa läsnä olevat lapset viittasivat haluttomuuteensa 
tavata isää, jos hän edelleen oli yhtä uhkaava ja pelottava kuin aiem-
min. Lapset olivat olleet kuulemassa isän uhkailuja, joissa kohteena oli 
ollut koko perhe tai perheen asunto. Isä oli esimerkiksi uhannut tappaa 
heidät kaikki tai polttaa heidän kotinsa. Vaikka lapset eivät olisi olleet 
isän suoran väkivallan kohteena, he olivat kuulleet ja nähneet monen-
laisia turvallisuuden tunnetta heikentäviä tilanteita. Jotkut lapset il-
maisivat sekä vastahakoisuuttaan että kyselivät isän tapaamisesta. Osa 
lapsista tapasi säännöllisesti isäänsä eron jälkeen. Näihinkin tapaami-
siin liittyi ristiriitaisuutta, mutta useimmissa tapauksissa niiden jatka-
mista ei perheneuvolan keskusteluissa kyseenalaistettu. Paitsi äitien, 
myös lasten osalta näihin tapaamisiin saattoi liittyä epävarmuutta ja 
yllätyksellisiä käänteitä.

Kyllä me hirveän paljon mietittiin sitä myös, että […] mitä tää äiti voisi 
tehdä näiden tapaamisten suhteen. Että kun lapset elivät kaiken ai-
kaa semmoisessa epävarmuudessa, että he eivät koskaan tienneet, että 
milloin on tää isän tapaamisviikonloppu. Koska isä ilmoitti sen aina 
niin viime tipassa. Ja hän teki sen ihan taatusti pelkästään sen takia, 
että Hanna ei voisi suunnitella eikä viettää… vapaata. Ja sitten kun hä-
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nellä oli joku tämmöinen matka esimerkiksi… joku reissu… niin tää 
saattoi soittaa tää Simo välittömästi, kun juna tuli asemalle, että nyt 
sä tulet lapset hakemaan heti. Eli siinä oli se tarve kontrolloida… vaik-
ka se olis ollut lauantaipäivä… että toinen ei sitten… ole humalassa, 
voinut nauttia alkoholia tai sitten se ei ainakaan voi lähteä kenenkään 
miehen kanssa mihinkään, vaan sen on mentävä hakemaan ne lapset. 
(H106/18)

Joitain kertoja työntekijät myös totesivat, ettei ollut selvää, että lapset 
menivät ilomielin tapaamaan uhkaavaa ja mahdollisesti väkivaltaista 
isää. He halusivat kyseenalaistaa tapaamisten itsestään selvyyttä. Sa-
malla he olivat kuitenkin hyvin tietoisia siitä, että suomalainen lain-
säädäntö ja tapaamiskäytännöt perustuvat lähes poikkeuksetta tapaa-
misten järjestämiselle. Heidän tietojensa mukaan vain hyvin harvoissa 
tapauksissa oikeus määräsi tapaamisten lopettamisesta. Näiden reali-
teettien vallitessa he etsivät parhaita vaihtoehtoja toteuttaa tapaami-
set pohtien tapaamisjärjestelyjen turvallisuutta ja niiden valvontaa. 
Työntekijät nostivat esiin valvottujen tapaamisten tarpeellisuuden ti-
lanteissa, joissa lapsiin kohdistui uhkaa tai joissa äitiin kohdistuneen 
väkivallan jälkeen oli epävarmuutta tilanteiden sujumisesta. He eh-
dottivat, että joku lapselle tuttu henkilö voisi olla läsnä tapaamisissa 
valvomassa, jotta kaikki sujuisi hyvin. Hän voisi myös toimia lapsen 
tukihenkilönä. Vähitellen voitaisiin siirtyä valvomattomiin tapaami-
siin, jos mitään huolestuttavaa ei tapahtuisi.

Näissä työntekijöiden kannanotoissa lasten turvallisuus ja psyykki-
nen kuormitus tapaamistilanteissa otettiin huomioon ja heidän ehdot-
tamiensa käytäntöjen laajentaminen lisäisi epäilemättä monien lasten 
turvallisuutta. Jos tapaamisten sujumista seurataan ja niistä voidaan 
luopua lasten kannalta epäedullisissa tilanteissa, lasten turvallisuus 
tulee paremmin huomioiduksi kuin valvomattomissa tapaamisissa. 
Toisaalta tällainen näkemys ei kuitenkaan aseta kyseenalaiseksi val-
litsevaa tapaamisoikeusajattelua, eikä siinä puututa perusongelmaan 
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kontrolloivien ja väkivaltaa käyttävien isien tapaamisten osalta – ni-
mittäin näiden tapaan toimia ja olla suhteessa lapseen (ja tämän äi-
tiin). Olosuhteiden säätely tuo ehkä turvaa lapsille jonkin aikaa, mutta 
muuttaako se näiden isien tapoja toimia? Ottavatko nämä isät jatkossa 
paremmin huomioon lasten tilanteen ja tunnemaailman, jos ja kun 
valvonta lopetetaan? Pelkkä ulkoinen valvonta ei välttämättä saa ai-
kaan muutosta, vaikka siitä olisi väliaikaisesti hyötyä.

Suomalainen huoltajuus- ja tapaamisoikeuslainsäädäntö sekä -käy-
tännöt perustuvat ajatukselle, että eron jälkeiset tapaamiset ja yhteis-
huoltajuus ovat lapsen etu (Kurki-Suonio 2000). Tämä periaate toimii 
kyseenalaistamattomana lähtökohtana sen sijaan, että kysyttäisiin 
esimerkiksi, millaiset tapaamiset ja millaisissa tilanteissa tapaamiset 
ovat lapsen edun mukaisia. Yhteishuoltajuuden ongelmat tapauksissa, 
joissa mies on käyttänyt väkivaltaa kumppaniaan kohtaan, on todettu 
useissa tutkimuksissa (esim. Hester & Radford 1996; Eriksson 2001; 
Kurki-Suonio 2000), mutta oikeuskäytäntöjä näiden tapausten yhtey-
dessä ei Suomessa ole tutkittu tarkemmin. Niinpä ei ole tietoa siitä, 
huomioiko oikeus tiedot väkivallasta esimerkiksi siten, että se määräisi 
äidille yksinhuoltajuuden vai onko yhteishuoltajuus näissäkin tapauk-
sissa yleinen käytäntö. Tutkimukseni kuluessa väkivaltaa kokeneiden 
naisten kuvauksissa tuli ilmi, ettei väkivaltaa aina huomioitu huol-
tajuudesta ja tapaamisista lausuntoa antavien sosiaalityöntekijöiden 
dokumenteissa, eikä aiheen oikeuskäsittelyssä. Eräässä tapauksessa 
sosiaalitoimen työntekijät olivat jättäneet kirjaamatta lausuntoon vä-
kivaltatapahtumat, vaikka sekä naiselle että lapselle oli määrätty lähes-
tymiskielto niiden takia. Tapaamisoikeudet pidettiin myös oikeuden 
päätöksellä voimassa huolimatta lapsen lähestymiskiellosta. Ainakin 
tämän tapauksen valossa näyttää siltä, että tapaamisoikeutta pidetään 
niin keskeisenä, ettei edes lapsen turvallisuutta takaamaan tarkoitettu 
lähestymiskielto voi sitä kumota.
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Suomalaisessa keskustelussa yhteishuoltajuuden ja tapaamisten 
hyötyä painottavat näkemykset ovat laajalti hyväksyttyjä ja muodos-
tuneet sen kaltaisiksi itsestäänselvyyksiksi, että on usein vaikea näh-
dä niille olevan vaihtoehtoja. On kuitenkin olemassa esimerkkejä 
lainsäädännöstä, jossa lähdetään lapsen turvallisuuden takaamisesta. 
Uuden-Seelannin lainsäädännön mukaan tilanteissa, joissa mies on 
käyttänyt väkivaltaa jotakuta perheenjäsentä kohtaan, pääsääntöinen 
toimintatapa on määrätä naiselle yksinhuoltajuus ja järjestää tapaami-
set valvotusti. Yhteishuoltajuus ja valvomattomat tapaamiset voidaan 
määrätä silloin, kun niiden arvioidaan olevan riittävän turvallisia las-
ten ja naisten kannalta. Lainsäädäntö myös määrittelee useita seikko-
ja, joita tuomioistuimen on päätöksiä tehdessään otettava huomioon. 
Tuomioistuimen on selvitettävä, millaista väkivaltaa mies on käyttä-
nyt ja millainen riski väkivallan toistumiselle on, millaisia seurauk-
sia väkivallankäytöstä on ollut lapselle, mikä on lapsen tahto, mikä on 
äidin näkemys järjestelyistä ja lapsen turvallisuudesta sekä mitä mies 
on tehnyt muuttaakseen toimintatapaansa. (Eriksson 2001, 122–123.) 
Väkivaltaa käyttäneen miehen on siis osoitettava, että hän on turval-
linen ja vastuunsa tunteva isä, jotta yhteishuoltajuuteen tai valvomat-
tomiin tapaamisiin voitaisiin päätyä. Toinen tapa nostaa esiin lasten 
ja naisten turvallisuus huoltajuus- ja tapaamisjärjestelyiden osalta on 
ollut määritellä väkivaltahistorian sisältävät tapaukset poikkeuksiksi, 
joiden osalta yleiset yhteishuoltajuuden ja valvomattomien tapaamis-
ten periaatteet eivät sovi. Näin on toimittu esimerkiksi viime aikoina 
Britanniassa (mt., 116–117; Hester 2001, 201). Tällöin on tärkeätä yk-
silöidä ne kriteerit ja toimintatavat, joita käytetään miesten väkivaltaa 
sisältäneiden tapausten osalta. Kovin yleiset maininnat jättävät run-
saasti tilaa oikeuden harkinnalle, jolloin yleiset periaatteet (yhteishuol-
tajuus, valvomattomat tapaamiset) saattavat edelleen toimia normina. 
Kysymys väkivallan huomioimisesta huolto- ja tapaamisoikeuskäytän-
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nöissä vaatiikin perinpohjaista selvittelyä sekä totuttujen ajatustapo-
jen kyseenalaistamista.

Mahdollisuuksien isyys

Vaikka väkivaltaa käyttäneiden miesten isyyttä kuvattiin työntekijöit-
ten puheessa monin tavoin ongelmalliseksi ja joskus lähes olematto-
maksi, siihen kiinnitettiin myös toiveita ja mahdollisuuksia. Nykyinen 
isyysdiskurssi painottaa isyyden myönteisiä puolia ja miehiä pyritään 
kannustamaan aktiiviseen isyyteen. Uuden isyyden nähdään sisältä-
vän monia lupauksia niin lasten kuin sukupuolten välisen tasa-arvon-
kin kannalta (Huttunen 2001; Vuori 2001). Sosiaalitoimistojen työtä 
tutkinut Hannele Forsberg (1995, 137–138) on todennut, että uudesta 
aktiivisesta isyydestä puhutaan usein konditionaalissa. Myös osa tut-
kimieni perheneuvolan työntekijöistä puhui isyyden tärkeydestä ja tu-
keutui positiiviseen isyysdiskurssiin silloinkin, kun isä oli käyttänyt 
väkivaltaa ja uhkaillut. Nimitän tällaista isyyskonstruktiota ”mah-
dollisuuksien isyydeksi”. Työntekijät kävivät välillä myös neuvotteluja 
tämän isyyskonstruktion sekä lasten turvallisuutta ja isyyden proble-
maattisuutta käsittelevän puheen välillä.

Koska isäsuhde nähtiin tärkeäksi lapsen kannalta, osa työntekijöis-
tä piti keskeisenä ylläpitää lapsen ja isän välistä kontaktia eron jälkeen. 
Heidän mukaansa oli myös yritettävä rakentaa suhdetta, jota ei ollut 
koskaan ollut olemassakaan. Olematon ja ohut isyys, joka saattoi hel-
posti katketa ilman erityisiä toimenpiteitä, ei johtanut näiden isien 
määrittelyyn välinpitämättömiksi tai lapsista kiinnostumattomiksi, 
vaan pikemminkin lisäsi tarvetta muiden tahojen aktiivisuuteen ta-
paamisten järjestelyissä. Työntekijät olivat itse aloitteellisia tapaamis-
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asioiden käsittelyssä ja halusivat saada myös väkivaltaa kokeneet äidit 
mukaan tapaamisten toteuttamiseen. Jopa miehet, jotka eivät olleet 
tavanneet lapsiaan lainkaan tai viimeksi useita vuosia sitten, ja miehet, 
jotka olivat ilmoittaneet luopuvansa tapaamisista, näyttäytyivät tällai-
sessa puheessa myönteisiä mahdollisuuksia omaavina isinä. Miehiltä ei 
odotettu tekoja tai kiinnostuksen osoittamista suhteessa lapsiin, vaan 
he kuvautuivat tärkeinä näistä riippumatta. Isyyden potentiaali nousi 
ensisijaiseksi huomion kohteeksi, minkä jälkeen vasta pohdittiin sen 
rajoituksia.

Esimerkiksi eräs päiväkoti-ikäinen poika ei ollut tavannut isäänsä 
missään vaiheessa. Vanhemmat olivat eronneet ennen hänen synty-
määnsä. Isä asui toisella paikkakunnalla, eikä ollut pitänyt yhteyttä äi-
tiin tai lapseen. Muutaman kerran isä oli ehdotellut lapsen tapaamista, 
mutta sovittuna ajankohtana hän ei ollut saapunut paikalle. Hänellä 
oli myös rikollista taustaa ja oikeudellisia tuomioita. Tähän viitaten 
työntekijä totesi olleen äidin etu, että hän oli ajoissa eronnut miehes-
tä. Tästä taustasta huolimatta työntekijät pohtivat pitkään yhteyden 
ottamista isään ja suunnittelivat toimimista tapaamisen järjestäjinä. 
He pitivät tapaamattomuutta ongelmana ja halusivat antaa mahdol-
lisuuden kontaktin rakentamiseen. Lapsen äiti ei ollut innostunut ta-
paamisten järjestämisestä aiempien huonojen kokemusten perusteella, 
eikä halunnut jättää lasta tälle vieraan isän kanssa kahdestaan. Hänen 
mukaansa lapsi ei myöskään kysellyt isästään paljoa. Lopulta pitkien 
pohdintojen jälkeen työntekijät päätyivät siihen, että isän tausta ja 
tapaamisyritysten aiempi historia eivät antaneet odottaa kovin hyviä 
tuloksia. Tapaamisesta tai isän saapumattomuudesta paikalle saattaisi 
seurata lapselle pikemminkin pettymys. Ajatuksesta luovuttiin ehkä 
osittain myös minun epäilevien kannanottojeni takia. Tämän tapauk-
sen osalta näkyy kuitenkin selvästi, miten isistä tulee tärkeitä ilman 
heidän omia tekojaan tai kiinnostuksen osoitustaan. Biologinen isyys 
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on tällaisessa ajattelussa ratkaiseva tekijä, jonka pohjalta isyyden tär-
keys määrittyy.

Myös useiden muiden lasten kohdalla puhuttiin siitä, että isän ta-
paamattomuus oli ongelma. Siihen liittyi myös ajatus, että jos lapset 
eivät näe isäänsä, he alkavat kuvitella tämän olevan aivan kauhea ja pe-
lottava ihminen. Sen sijaan kun lapset tapaavat isäänsä, he huomaavat, 
ettei hän niin paha ollutkaan ja pelot hälvenevät. Pelottavat ja epämiel-
lyttävät asiat liitettiin näin lasten kuvitelmiin, kun taas toteutunei-
den tapaamisten odotettiin osoittavan, että isä oli sittenkin mukava. 
Varsinkin, jos tapaamisissa olisi mukana joku valvova henkilö, niiden 
oletettiin mitä todennäköisimmin muodostuvan pelkoja lievittäviksi 
ja hyvää isäsuhdetta tuottaviksi tilanteiksi. Saattoi kulua hieman aikaa 
ennen kuin lapset olivat valmiita tapaamisiin, mutta tätä pidettiin toi-
vottavana suuntana.

Tt1: Oltiin huolestuneita siitä, että tota… tyttö ja isä eivät ole moneen 
kuukauteen tavanneet. Niin kyllähän se tuntui tärkeältä, että he näki-
sivät toisensa. Ettei siitä vaan jää sellainen kuva, että… ollaan kauhe-
alla kiireellä lähdetty ja isä on semmoinen kammottava mörkö. Että 
tota… pidettiin sitä kuitenkin tärkeänä, että tyttö näkee isän.

Tt2: Niin että ne tapaamiset järjestetään. Mutta että tuota… tietysti 
siinä on se, että siinä voi mennä aikaa ennen kuin tyttö haluaa sitten 
tehdä ja pystyy tekemään. (H106/12)

Mutta kuvittelevatko lapset välttämättä isäänsä mörkömäisemmik-
si, jos he eivät tapaa tätä, vai antaako etäisyys heille mahdollisuuden 
muistella isää moninaisena – sekä pelottavana että mukavana – ja 
suhteuttaa näitä puolia toisiinsa? Ja mistä voi tietää, että väkivaltaa 
käyttäneet isät osoittautuvat tapaamisissa mukaviksi ja asettuvat vas-
tuunsa tuntevan tärkeän isän positioon? Monen väkivaltaa käyttäneen 
miehen aiempi toiminta antaa viitteitä muunkinlaisista mahdollisuuk-
sista. Työntekijöiden näkemys johti ainakin osassa tilanteita väkivaltaa 
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kokeneiden naisten patistelemiseen ja aktiivisemman toiminnan odo-
tuksiin tapaamisten järjestelyissä, kun naiset itse ja lapset olisivat ha-
lunneet edetä hitaammassa tahdissa. Joissain tilanteissa, kuten edellä 
käsitellyn pojan tapauksessa, työntekijöiden aktiivisuus taas asettui 
ristiriitaan naisten itselleen ja lapsille rakentaman rauhallisen elämän-
tilanteen kanssa, jonka osalta naiset eivät olisi halunneet ottaa riskejä.

Isäsuhteen tärkeyttä tuotettiin osaltaan pitämällä toistuvasti yllä 
tapaamisajatusta perheneuvolakäyntien kuluessa. Esimerkiksi seu-
ratessani Sarin ja hänen tyttärensä kahdeksaa tapaamista perheneu-
volassa tapaamisten mahdollisuudesta tai tapaamishaluttomuudesta 
puhuttiin jokaisella kerralla. Kahta kertaa lukuun ottamatta asiasta 
puhuttiin työntekijöiden aloitteesta. Alkuvaiheessa tapaamisista pu-
huttiin lähinnä myöhempään ajankohtaan sijoittuvana mahdollisuu-
tena, sillä samaan aikaan tapahtuneet väkivaltatilanteet saivat sekä 
työntekijät että Sarin ja hänen lapsensa epäilemään tapaamisten on-
nistunutta toteuttamista. Sarin entinen mies ilmoitti myös, ettei hän 
halunnut tapaamisoikeutta lasten osalta. Kun lähestymiskielto lasten 
osalta läheni loppuaan työntekijät alkoivat kuitenkin esittää tapaamis-
ten järjestämistä. Kahdella viimeisellä kerralla he toivat esiin jo melko 
voimakkaasti tapaamisten tärkeyttä ja ehdottivat käytännön toimia, 
kuten sosiaalityöntekijöiden mukaanottoa asian valmisteluun. Vii-
meisellä käyntikerralla tapaamisten mahdollisuutta nostettiin esiin 
useaan otteeseen ja niiden toivottavuuteen liitettiin myös tietynlaista 
itsestään selvyyttä. Äidin epäröidessä työntekijä vetosi myös lapsen oi-
keuteen.

Tt: Entäs tää Minnan ja isän tapaamisasia? (Sari: Mmm.) Minna on 
sanonut ”ehkä” (Sari: Ehkä.) ja ottaa yhteyttä tai…?

Sari: Ei. Ei ole ottanut.

Tt: Joo. Onko hän mitenkään ilmaissut sitä, että onko hän miettinyt 
asiaa tai…?
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Sari: Nyt ei olla oikeastaan edes keskusteltu muuton jälkeen siitä että… 
Mä olen itsekseni vain miettinyt niitä… että miten se mahdollisesti 
saatais toimimaan (Tt: Mmm.). Että sais jonkun semmoisen pohjan 
että… miten lapsi tuntisi itsensä… olonsa turvalliseksi ja ettei pääsis 
kehittymään mitään semmoisia tilanteita että…

Tt: Mmm. No, onko tää isän sisko sellainen, joka mahdollisesti vois 
olla se välittäjä?

[…]

Tt: Oletko sä tämän siskon kanssa yhtään puhunut, että olisko hän 
halukas?

Sari: En mä ole vielä puhunut, kun tää on vielä niin… mulla pohdin-
nan asteella vasta että…

Tt: Joo. Sehän on tietysti lapsen oikeus tavata että tota… (Sari: Joo.) 
että sitä kannattaa viritellä ja pitää yllä.

[…]

Tt: Kyllä se varmaan sillä tavoin kannattaa pitää mielessä, että tuota 
lapselle… ettei hänelle jäis semmoinen olo (Sari: Mmm.) että se on 
jotain ihan… isä on jotain ihan kamalaa. Ja pelottavaa ja (Sari: Joo.) 
kamalaa ja…

Sari: Kyllä mä sen tiedän...

Tt: Se on hänen suhteensa isään.

Sari: Joo, sen takia mä olen sitä…

Tt [sanoo samaan aikaan jotain]

Sari: … sen takia mä asiaa mietinkin. Mutta mä olen ajatellut, että mä 
mietin sen nyt sillä lailla, että mitkä on ne vaihtoehdot… (Tt: Mmm.) 
että miten se saattais onnistua. Että mulla on sitten esittää ne hänelle. 
(A86/13)

Lapsen oikeus tapaamisiin ja lapsen suhde isään ovat tässä työnteki-
jän keskeisiä argumentteja. Painotuksillaan hän nostaa esiin sen, että 
on tärkeätä selkeästi erotella lapsen ja isän suhde Sarin ja hänen vä-
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kivaltaa käyttäneen miehensä suhteesta. Puheenvuoroon sisältyy 
myös moraalinen asetelma. Ollakseen lapsensa parasta ajatteleva äiti 
on osattava tehdä tämä erottelu sekä yritettävä edistää lapsen ja isän 
tapaamisia. Tällaista argumentointia on vaikeata vastustaa määritty-
mättä huonoksi ja itsekkääksi äidiksi. Asiaan varovaisesti suhtautuva 
äiti joutuu puolustusasemiin, vaikka konflikti jääkin tässä peitellyksi. 
Äidistä rakennetaan myös keskeistä hahmoa tapaamisten järjestelyssä. 
Hänen on viriteltävä ja pidettävä yllä ajatusta, samoin kuin mietittä-
vä turvallinen tapa toteuttaa isän ja lapsen tapaaminen. Katkelmasta 
ilmenee myös se, että työntekijä odottaa tapaamisten sujuvan hyvin. 
Niiden jälkeen lapsen käsitys kamalasta ja pelottavasta isästä olisi 
muuttunut paremmaksi.

Tutkimukseeni osallistuneet työntekijät olivat kuitenkin sitoutu-
neet paitsi tällaiseen isyyden positiivisuutta ja tärkeyttä korostavaan 
diskurssiin myös väkivallan huomioimiseen. Edellä kuvatun keskuste-
lun loppuosa rakentuikin neuvotteluksi lapsen pelon huomioimisen ja 
toisaalta tapaamisten järjestämisen tärkeyden välillä, sillä molemmat 
olivat työntekijöiden mielestä keskeisiä asioita. Lapsen kanssa keskus-
tellut työntekijä liittyi Sarin ja hänen työntekijänsä joukkoon todeten, 
että tyttö oli edelleen varsin pelokas ja hämmentynyt isän viimeaikai-
sista yhteydenotoista. Työntekijät päätyivät tätä pohdittuaan siihen, 
että tapaamisten kanssa piti vielä odottaa, mutta asettivat ne kuitenkin 
lähiajan tavoitteeksi. He eivät sinänsä luopuneet tai kyseenalaistaneet 
isyyden tärkeyttä rakentavaa diskurssia, mutta pitivät lapsen pelon ja 
turvallisuuden huomioimista tässä tilanteessa ajankohtaisempana.

Myös tilanteissa, joissa vanhemmat asuivat edelleen yhdessä, työn-
tekijät nostivat esiin väkivaltaa käyttäneen miehen isyyteen sisältyviä 
mahdollisuuksia ja asettivat siihen toiveita. Esimerkiksi seuratessani 
Sonjan ja hänen esikouluikäisen poikansa tapaamisia perheneuvolassa 
työntekijät toivat moneen otteeseen esiin ajatuksia siitä, mitä isä voisi 
pojan kanssa tehdä, ja välillä myös kritisoivat Sonjaa siitä, ettei hän 
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järjestänyt tilaisuuksia isän ja pojan yhdessäololle. Sonja oli kuitenkin 
useita kertoja käyntiensä aikana kertonut, ettei isä viettänyt aikaa po-
jan kanssa, eikä ollut oikeastaan missään vaiheessa puuhaillut tämän 
kanssa. Isän ja pojan välille ei ollut syntynyt oikein kunnollista suhdet-
ta, eikä isä Sonjan mukaan paljoa kysellyt pojalta tämän asioista. Isä 
ei myöskään käynyt perheneuvolassa tai muiden viranomaisten luona 
pojan asioissa, vaan äiti hoiti nämä. Sonja oli hyvin pettynyt tähän 
”perheensisäisen yksinhuoltajan” osaansa. Työntekijät jaksoivat kui-
tenkin nostaa yhä uudelleen esiin mahdollisuuksia, kuten ”tykkääkö 
isä pelata jalkapalloa tai pyöräillä” etsiäkseen isän ja pojan yhteistä toi-
mintaa. Koska isä ei käynyt perheneuvolassa, nämä toiveet ja tavoitteet 
suunnattiin äidille, jonka tehtäväksi niiden edistäminen jäi. Kun Sonja 
kertoi vieneensä joskus lasta muualle hoitoon omien menojensa ajak-
si välttääkseen miehen tyytymättömyyttä ja kiukkua, työntekijä piti 
tätä isän sivuuttamisena. Vaikka Sonja oli kertonut, ettei isä viettänyt 
aikaa pojan kanssa silloinkaan, kun he kaikki olivat kotona, työntekijä 
kritisoi Sonjan ratkaisuja siitä, ettei niiden myötä ”pojalla ollut paljon 
mahdollisuuksia olla isän kanssa”.

Uuden isyysdiskurssin osalta onkin todettu, että siinä ammattilais-
ten ja äitien tehtäväksi asettuu houkutella ja suostutella miehiä aktiivi-
seen isyyteen (Vuori 2001, 358–359; Kuronen 1995, 128–130). Heidän 
pitää välittää lapsen ja isän suhteen rakentumista taustalla toimien ja 
tilaisuuksia luoden. Miehille ei pidä asettaa vaatimuksia tai kritisoida 
heitä isyyden toteuttamisesta, vaan äitien ja ammattilaisten on autet-
tava heitä ja houkuteltava etenemään oikeaan suuntaan. Myös silloin, 
kun miehet eivät osoita merkkejä omaehtoisesta kiinnostuksesta, äi-
tien tehtävä on kannustaa ja ohjata heitä. Tällaisessa diskursiivisessa 
kontekstissa ei avaudu paljon tilaa ”hyvän” isyyden kriteerien pohtimi-
selle tai lasten turvallisuutta koskevien vaatimusten esittämiselle.

Mahdollisuuksien isyys rakentuu abstraktille käsitykselle isyyden 
tärkeydestä ja siihen kytkeytyvistä positiivisista tavoitteista. Tämä 
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abstrakti isyys menee konkreettisen isyyden ja tietyn lapsen isäsuhteen 
analysoinnin edelle. Huomiota kiinnitetään vähemmän konkreettisen, 
toteutuneen isyyden käsittelyyn heikkouksineen ja hyvine puolineen 
kuin positiivisen isyysdiskurssin mukaisiin mahdollisuuksiin. Ajatus 
siitä, miten hienoa lapsen kannalta olisi, jos isä olisi hänelle läheinen ja 
hänestä kiinnostunut hahmo, peittää alleen monia tämän kuvan kans-
sa ristiriitaisia havaintoja. Biologinen isyys määrittyy myös suunnatto-
man merkityksellisenä riippumatta siihen liittyvän sosiaalisen suhteen 
laadusta. Tällaisen konstruoinnin etuna on, ettei miehiä tulkita vain 
väkivallankäytön kautta ja lukita heitä tähän positioon. Mutta mah-
dollisuuksiin keskittymällä sivuutetaan väkivallan kokemusten merki-
tystä ja isäsuhteen ohuudesta seuraavia ongelmia. Tulkintani mukaan 
tällaista isyyskonstruktiota rakentavat työntekijät tasapainottelevat 
rajalla, josta voi helposti päätyä lasten ja äitien kannalta riskialttiisiin 
ratkaisuihin. Koska tutkimani työntekijät olivat sitoutuneita väkival-
lan huomioimiseen, he välttivät pääsääntöisesti tämän rajan ylittämi-
sen. Tutkimukseni viittaa kuitenkin siihen, että muiden vähemmän 
väkivaltaproblematiikkaan perehtyneiden viranomaistahojen kohdalla 
tämän riskialttiin rajan ylittämistä tapahtuu.

Komplementaarinen ydinperhemalli isyyden merkitystä 
korostamassa

Mahdollisuuksien isyyttä tuki myös perheneuvoloissa yleinen tapa kä-
sitellä lapsen kehitystä painottaen kahden vanhemman merkitystä ja 
erilaisia tehtäviä. Molempia sukupuolia ja molempia vanhempia nähtiin 
tarvittavan, sillä näillä oli oma osuutensa lapsen kehityksessä, eivätkä 
ne voineet korvata toisiaan. Tällaista komplementaarista ydinperhe-
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mallia rakennettiin professionaalisten diskurssien avulla. Se toimi hy-
vin kyseenalaistamattomana ja itsestään selvänä normaliteettina, jon-
ka yhteyttä väkivallankäyttöön työntekijät eivät pohtineet. Väkivaltaa 
käyttäneiden ja usein suhteellisen vähän lapsen hoitoon osallistuvien 
isien osalta tämä komplementaarisuuden ajatus lisäsi heidän isyyteen-
sä kohdistuvaa kiinnostusta ja sen arvostusta – edelleen ilman että he 
tekojen kautta olisivat osoittaneet asettuvansa tärkeän ja vastuullisen 
isän positioon.

Tällaisen professionaalisen puhetavan mukaan isät ovat tärkeitä 
lapsen kehityksessä omalla tavallaan. Äidit huolehtivat lapsista ke-
hityksen varhaisvaiheessa ja merkitsevät läheisyyttä. Isät puolestaan 
auttavat lapsia itsenäistymään ja kasvamaan – irrottautumaan äidistä 
ja läheisestä suhteesta häneen. Lapsen normaali kehitys edellyttää näi-
den vaiheiden toteutumista, joten tähän liittyvät ongelmat saattavat 
aiheuttaa kehityksellisiä häiriöitä. Niinpä työntekijät toivat esiin, että 
lapset ja varsinkin pojat tarvitsivat isää.

Tt: Jessen kohdalla on aikamoinen riski [hymähtää] että nyt kun hän 
tarvitsisi isää (A: Niin.)… näähän on aika tärkeitä nää sitten tässä seu-
raavat vuodet… sillä lailla että tota… se olis tosi tärkeätä, että Pasi ja 
Jesse vois löytää semmoista yhteistä kiinnostavaa (A: Niin.) touhua ja 
tekemistä. (A: Joo.) Koska tota tässä on… tässä voi käydä muuten sillä 
lailla että Jesse on… tulee olemaan hirveän kiinni sinussa (A: Joo.) ja se 
niinkun vaikuttaa sitten taas hänen kehitykseensä… tästä eteenpäin. 
Että tota… kyllä nää isät on niitä, jotka näitä lapsiaan on vähän niin-
kun potkimassa pois sieltä (A: Niin.) äidin helmoista. (A: Joo.) Aut-
tamassa pois… ei nyt potkimassa, mutta tota… auttamassa sinne (A: 
Niin.) vähän etäämmälle. Itsenäistymään ja kasvamaan. (A: Niin.) Ja 
siihen varmaan Jesse tarvitsee isää. (A87/9)

Samalla kun isä kuvataan tässä myönteisenä hahmona, joka tukee po-
jan normaalia kehitystä, äidistä tulee tämän kehityksen este. Hänen 
helmoihinsa jääminen merkitsee riippuvuutta ja kasvun estymistä. 
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Asetelma kääntyy siis ympäri. Äidistä ja lapsen läheisestä suhteesta 
häneen tulee uhkatekijä, kun taas väkivaltaa käyttäneen isän uhka hä-
viää ja hänen isyytensä merkitys korostuu.

Lasten, joilla oli liian läheinen suhde äitiinsä ja etäinen suhde isään, 
nähtiin olevan ongelmallisessa tilanteessa murrosiässä. Heillä oli ta-
vallaan molempiin vanhempiin ”vääränlaiset” suhteet. Kun monissa 
tapauksissa, joissa isä oli käyttänyt väkivaltaa ja/tai rajoittanut pait-
si äidin elämää myös eri tavoin lasten elämää, lasten suhde määrittyi 
juuri tällä tavalla, työntekijöiden puhe sai kaikki perheen aikuis–lap-
si-suhteet näyttämään huonoilta. Koska lapset olivat ”liian” läheisessä 
suhteessa äitiinsä, heidän ajateltiin myös olevan alttiita aistimaan tä-
män pelkoa ja sitä kautta itsekin pelkäävän. Liian läheinen suhde esti 
lasta myös näkemästä isää omana itsenään, sillä kuvan ajateltiin raken-
tuvan pitkälti äidin näkemyksen kautta.

Esittäessään tällaisia näkemyksiä työntekijät käyttivät kehityspsyko-
logiassa yleistä psykoanalyyttistä retoriikkaa. Lapsen erillistymis-yksi-
löllistymisprosessi kytketään psykoanalyyttisessa mallissa sukupuolen 
mukaiseen työnjakoon – varhaista hoivaa tarjoava äiti ja itsenäistymi-
seen johdattava isä – sekä vanhemman sukupuolen keskeiseen merki-
tykseen lapsen kehityksen kannalta (Vuori 2001, 223). Äiti asetetaan 
naiseksi ja isä mieheksi, jotka samaistumisen kautta johdattavat lapset 
oikean sukupuolen mukaiseen identiteettiin ja toimintatapoihin. Paitsi 
sukupuoli-identiteetin kannalta kaksi eri sukupuolta olevaa vanhem-
paa kuvataan keskeisiksi myös seksuaali-identiteetin normaaliuden 
kannalta (mt., 225). Tullakseen heteroseksuaalisiksi lapset tarvitsevat 
tämän ajattelutavan mukaan kahta vanhempaa. He samaistuvat omaa 
sukupuoltaan olevaan vanhempaan ja vanhempien kautta myös oppivat 
tuntemaan halua toista sukupuolta kohtaan. Vaikka perheneuvoloiden 
keskusteluissa ei esitetty viittauksia hetero- tai homoseksuaalisuuden 
rakentumiseen, työntekijät käyttivät argumentoinnissaan tällä tavoin 
rakentunutta kehityspsykologista diskurssia.
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Komplementaarisuus tarkoitti perheneuvolan keskusteluissa myös 
sitä, että molempien vanhempien olisi pitänyt osallistua lapsen kasva-
tukseen, jotta se olisi toimivaa. Jos äiti yritti yksinään kasvattaa varsin-
kin poikalasta, tätä pidettiin todella vaikeana. Yrittää piti, mutta tilan-
ne olisi ollut paljon parempi isän osallistuessa tähän omalla tavallaan. 
Pelkästään äidin harjoittamaa pojan kasvatusta kuvataan seuraavassa 
sitaatissa jopa mahdottomaksi.

Tt: Tarvitko sä siihen tukea tavallaan…? Siihen että… kun sun pitää 
niinkun yksinään… yksinään jotenkin yrittää häntä… häntä hoitaa tai 
hänen kehityksestään vastata… vaikka se on melko mahdoton tehtävä 
toisaalta… mutta kun se on näin… näyttää olevan teidän perheessä… 
(A91/13)

Tällä mallilla on merkitystä myös äitiyteen liittyvän auktoriteetin ra-
kentumisen kannalta. Osa väkivaltaa kokeneista naisista oli hakeutu-
nut perheneuvolaan lasten koulu- tai päiväkotivaikeuksien takia ja he 
kertoivat myös omista kasvatusongelmistaan. Tällöin oli poikkeukset-
ta kyse poikien kasvatuksesta. Kun työntekijät toivat esiin näkemystä, 
jonka mukaan äidin kasvatustyö ei ollut riittävää yksinään, he rakensi-
vat äitien auktoriteettia osittaisena ja tukea kaipaavana.

Tulkintani mukaan tähän ideaaliseen komplementaariseen ydin-
perhemalliin sitoutuminen myös teki työntekijöille vaikeaksi ky-
seenalaistaa asiakasnaisten näkemyksiä parisuhteen ja perhe-elämän 
jatkamisen hyödyistä väkivallantilanteista huolimatta. Kun naiset 
kuvailivat ydinperhettä kaksine vanhempineen lapsen parhaaksi kas-
vuympäristöksi kunhan tilanne pysyi rauhallisena, työntekijät myön-
telivät hyväksyvästi. Väkivallan mahdollisuuteen ei näissä yhteyksissä 
puututtu. Erityisesti jos väkivalta ja uhkailut olivat muutamia yksit-
täisiä tapahtumia pitemmän ajanjakson kuluessa, niiden toistumisen 
mahdollisuuteen ei aina kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi edellä ku-
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vatussa tapauksessa miehen uhkailut ja väkivallan teot eivät saaneet 
osakseen paljoakaan huomiota tilanteen rauhoituttua. Työntekijät pu-
huivat isyydestä kuin kyseessä olisi mikä tahansa perhe. Myöhemmin 
työntekijät kertoivat minulle miehen kohdistaneen naiseen jo varsin 
vakavaa väkivaltaa. Olin kuitenkin jo lopettelemassa tutkimusta, joten 
en voinut seurata, muuttuivatko puhetavat tämän myötä.

Miesten vastuuttaminen isinä

Kaikkein radikaaleimmassa puhetavassa väkivallankäyttö yhdistettiin 
suoraan miesten isyyteen ja pohdittiin sen seurauksia isyyden kannal-
ta. Tällaisessa puhetavassa ja siihen liittyvissä käytännöissä väkivaltaa 
käyttäneet miehet vastuutettiin nimenomaan isinä – ei vain parisuh-
teen osapuolina. Puhetapa kytkeytyi tiiviisti ”naisiin kohdistuva vä-
kivalta” -diskurssiin ja edusti sen pitemmälle kehittelyä paikallisessa 
kontekstissa. Miehet kutsuttiin perheneuvolaan käsittelemään lapsen 
asioita ja heidän kanssaan puhuttiin väkivallan seurauksista lasten elä-
mässä. Vastuuttaminen suunnattiin suoraan väkivaltaa käyttäneille 
miehille ja haluttiin saada heidät huomaamaan oman toiminnan seu-
raukset lasten kannalta. Heille annettiin mahdollisuus asettua lapsesta 
välittävän ja tämän edun mukaan toimivan isän positioon, mutta tämä 
edellytti isiltä vastuunottoa ja toimintatapojen muutosta. Väkivallan 
käyttö oli ristiriidassa tällaisen position kanssa ja sen lopettamiseen 
piti sitoutua voidakseen määrittyä lapsen parasta ajattelevaksi isäksi.

Tämä isänä vastuuttaminen näkyi työntekijöiden käytännöissä esi-
merkiksi tilanteessa, jossa he käsittelivät erään ala-asteikäisen pojan 
aggressiivista käyttäytymistä koulussa ja tapasivat tällöin myös pojan 
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muualla asuvan isän2. Perheneuvolassa kävivät aluksi kyseinen poika ja 
hänen pikkuveljensä sekä heidän äitinsä. Keskustelujen kuluessa tuli 
esiin, että lasten isä oli yhdessä asumisen aikana uhkaillut ja ollut myös 
väkivaltainen äitiä kohtaan. Pojat riitelivät paljon keskenään ja van-
hempi pojista aiheutti huolta tappelemalla myös koulussa. Äidin oli 
vaikea saada häneen otetta, ja hän menetti usein malttinsa pojan kans-
sa. Äiti pohti jo pojan muuttoa isän luo asumaan. Perheneuvolakäyn-
tien aikana tilanne alkoi kuitenkin muuttua. Poikien välit paranivat. 
Myös äidin ja vanhemman pojan suhde muuttui parempaan suuntaan. 
Äidin pohtiessa pojan muuttoa työntekijät toivat esiin isän väkivaltai-
sen toimintatavan merkitystä pojan kannalta. He kehottivat äitiä miet-
timään, olisiko pojan kannalta hyvä kasvaa sellaisen isän hoivissa, joka 
on antanut esimerkkiä väkivallan käytöstä ristiriitatilanteissa. Lapsen 
ongelmia tarkasteltiin siis yhteydessä isän käyttämään väkivaltaan.

Kun mietittiin hänen [äidin] kanssaan yhdessä, että mitä se sitten 
merkitsisi tälle toiselle veljelle, mitä se merkitsisi tälle kyseiselle po-
jalle itselleen, mitä se merkitsisi äidille ja mitä isälle, niin hän jäi sitä 
miettimään… Ja myös tavallaan vastuutettiin äiti siitä, että olisiko hän 
valmis ihan oikeasti antamaan 9-vuotiaan poikansa sellaisen miehen 
kasvatettavaksi, joka… tätä väkivallan mallia on tuonut aikaisemmin 
parisuhteeseen. Että mitä se merkitsisi tämän pojan kasvun kannalta. 
(H100/3)

Tässäkin tulee näkyviin äidin vastuuttaminen, mutta kyse on tilan-
teesta, jossa äidin on pohdittava omia ratkaisujaan – ehdottaako pojan 
muuttoa vai ei. Hänen ei oleteta vastaavan miehen toiminnasta, vaan 
oman päätösvaltansa puitteissa olevasta asiasta. Äiti päätyikin siihen, 
ettei ehdota pojan muuttoa. Työntekijät tapasivat myös poikien isää 
kertoen hänelle lasten tilanteesta. He ottivat esiin väkivaltatilanteet ja 
2  Olin läsnä äidin tapaamisissa ja poikien tapaamisissa perheneuvolassa. Työnteki-

jän jatkossa kuvaamassa isän tapaamisessa en ollut mukana.
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kuvasivat väkivallan vaikutuksia lasten elämään. Tämä isä oli valmis 
myöntämään väkivallanteot ja työntekijöiden mukaan pohti oman toi-
mintansa seurauksia lasten kannalta.

Äidiltähän se kysyttiin tietysti, että mitä hän ajattelee, jos pyydetään 
tätä isää käymään. Äidille se oli ihan OK. Ja kerrottiin että äiti voi… 
niinkun tälle miehelle kertoa tällaisia terveisiä, että me tullaan hänelle 
soittamaan ja ehdottamaan tämmöistä tapaamista nimenomaan poi-
kien isänä. Ja sitten äiti olikin tälle ex-miehelle jo puhunut siitä että… 
perheneuvolassa haluttaisiin häntä tavata ja isä olikin soittanut tänne 
päin. Tämmöistä valmista… tai ilmaissut niin selkeästi tämän oman 
valmiutensa tulla perheneuvolaan. Ja niin me sitten sovittiin hänen 
kanssaan tapaaminen ja tavattiin molemmat… meitä oli kaksi työnte-
kijää siinä mukana… läpikäytiin tämä koko tarina, että miten yhteistyö 
oli alkanut ja minkälainen… minkälaisia kokemuksia pojilla on ajasta 
ennen avioeroa ja nyt tästä eron jälkeisestä ajasta. Ja isä oli… niinkun 
todella… todella niinkun… pysähtymässä siihen poikien kokemuk-
seen ja oli ottamassa vastuuta, että hän on joskus toiminut näin ja että 
siihen on tämä alkoholi syynä. Mutta hän ei suinkaan vetäytynyt sen 
alkoholin tai alkoholismin taakse että… niinkun monesti käy… että 
”kun mä otan viinaa, niin enhän mä tiedä mitä mä teen” suurin piir-
tein… […] Ja että hän selkeästi asettui siihen vanhemman rooliin… 
isän rooliin ja lähti pohtimaan poikien koulutilannetta ja näitä… isän 
ja poikien tapaamisia ja miten nämä kulkemiset… hän asuu vähän 
kauempana… että millä tavalla ne voisivat sujua ja… Eli sillä tavalla 
osoittautui ihan… ainakin sen tapaamisen puitteissa… niin vastuunsa 
tuntevaksi mieheksi. Ja oli valmis jatkossakin… me ollaan nyt sovittu 
aika, jolloin hän tulee… (H100/4)

On myös huomionarvoista, etteivät työntekijät tulkinneet vain yhden 
tilanteen riittävän vastuun osoittamiseksi, vaan järjestivät useita ta-
paamisia isän kanssa. Isää ja poikia tavattiin myöhemmin myös yhdes-
sä perheneuvolassa. Työntekijät odottivat isyydeltä paitsi vastuullisuut-
ta väkivallankäytön osalta, myös muilla tavoin ilmenevää asettumista 
lasten tilanteeseen ja huolehtimista heistä. Isän valmius arvioida uu-
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delleen omaa toimintatapaansa ja pohtia lasten tilannetta oli tärkeää 
yhteistyön sujumisen kannalta. Isän muuttumisesta puhuivat myös 
pojat myöhemmällä käynnillä.

Tt: Se jäi mua mietityttämään, kun sä Aku sanoit, että kun isä suut-
tuu, niin silloin tulee helposti luunappi. Mitä arvelet… mikä tilanne 
on tällä hetkellä?

Aku: Se on nyt sellainen hellä, tekee meidän kanssa kaikkea kivaa.

Tt: Onko sun pelkosi vähentynyt isän suuttumisen suhteen?

Aku: Joo, on. (K24/135)

Tämä esimerkki on aineistossani harvinainen siinä mielessä, että vä-
kivaltaa käyttänyt mies käy useaan kertaan perheneuvolassa, sitoutuu 
olemaan käyttämättä väkivaltaa jatkossa ja pohtii toimintatapansa 
seurauksia lasten kannalta. Työntekijät kertoivat muistakin tilanteista, 
joissa he olivat kutsuneet miehiä perheneuvolaan ja käsitelleet väki-
vallan seurauksia lasten kannalta. Tämä tapaus on yksi positiivisim-
mista näiden joukossa. Se on kuitenkin käytännön esimerkki siitä, että 
kaikkien väkivaltaa käyttäneiden miesten isyys ei ole samanlaista. Osa 
miehistä on valmiita myöntämään tehneensä väärin ja muuttamaan 
toimintatapojaan asettuen vastuullisen ja lapsista huolehtivan isän po-
sitioon. Tärkeätä on kuitenkin huomioida työntekijöiden vastuuttavan 
ja lasten tilannetta selvittävän työn osuus tässä.

Isyyden ja väkivallan yhteen liittäminen näkyi perheneuvolan kes-
kusteluissa myös siinä, että lasten pelkoja pidettiin varteenotettavina. 
Niiden nähtiin olevan tapahtuneen väkivallan seurauksia, ja ne piti 
ottaa vakavasti pohdittaessa esimerkiksi tapaamisten järjestämistä. 
Työntekijät yrittivät vaikuttaa lasten pelkojen vähenemiseen puut-
tumalla väkivallan uhkaan. He kutsuivat väkivaltaa käyttäneitä isiä 
keskusteluun ja yrittivät saada näitä näkemään muutoksen tarpeen. 
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Toisaalta he painottivat myös naisten ja lasten turvallisuutta takaavia 
järjestelyjä, sillä kaikkien isien kohdalla nämä suorat yhteydenotot ei-
vät tuottaneet tulosta.

Lasten kanssa tällaista puhetapaa käyttävät työntekijät puhuivat 
siitä, että isällä on kaksi puolta. Toinen näistä on mukava, toinen taas 
hankala ja pelottava. He pohtivat lasten kanssa, miten nämä eri puolet 
konkreettisesti näkyivät. Heidän tavoitteenaan oli tukea lapsia pohti-
maan, miten isän vaikean ja pelottavan puolen kanssa voi selvitä. He 
ottivat selkeästi kantaa myös lasten kanssa puhuessaan siihen, ettei vä-
kivallan käyttö ollut hyväksyttävää. Tällä oli merkitystä myös lasten 
omien toimintatapojen kannalta, kuten edellä esitetty esimerkki osoit-
taa. Osa lapsista oli omaksunut väkivallan käyttöä ja uhkailua osaksi 
omia toimintatapojaan, jolloin työntekijöiden kannanotto muistutti 
heitä tarpeesta etsiä muita keinoja tällaisiin tilanteisiin. Puhe isän kah-
desta puolesta, joiden kanssa yritetään selviytyä, voi tietysti kääntyä 
myös lapsen pelon vähättelyksi ja riskitilanteiden sallimiseksi. Onkin 
tärkeätä liittää tällaiseen ajatteluun lasten turvallisuuden arviointi ja 
isien vastuuttaminen näiden riskien välttämiseksi.

8.3 Lähtökohtana lapsi?

Lapsi pelinappulana ja muut tasapuolisuutta rakentavat 
asetelmat

Aiemmin esitellyissä puhetavoissa vanhemmuus sukupuolitettiin äi-
tiydeksi ja isyydeksi, joihin liittyi erilaisia odotuksia. Välillä puhuttiin 
vanhemmuudesta, mutta tarkoitettiin käytännössä joko äitejä (useim-
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missa tapauksissa) tai isiä. Perheneuvolatyöntekijöiden puhuessa van-
hemmuudesta väkivallan ja ristiriitojen yhteydessä esiintyi myös sel-
lainen puhetapa, missä näkökulma rakentui lapsesta käsin kuvaten 
vanhemmat samanlaisiksi. Tässä puhetavassa vanhempia käsiteltiin 
sukupuolineutraalisti, eikä heidän välilleen tehty erottelua.

Työntekijät puhuivat siitä, miten lapsista joskus tuli pelinappuloi-
ta riitelevien vanhempien välille. Lapset joutuivat osallisiksi vanhem-
pien välisiin erimielisyyksiin ja heitä vaadittiin ottamaan kantaa toisen 
puolesta. Työntekijöiden mukaan he olivat vaikeassa välikädessä, mikä 
oli haitallista lasten kasvun ja kehityksen kannalta. Tässä puhetavas-
sa lähdettiin liikkeelle lasten ristiriitaisesta asemasta tilanteissa, joissa 
isä oli käyttänyt väkivaltaa ja/tai uhkaili tai yritti edelleen eron jäl-
keen kontrolloida äidin elämää. Äitien vaikeudet huomioitiin, mutta 
samalla rakennettiin tasapuolista asetelmaa vanhempien välille, jossa 
molemmat näyttäytyivät yhtä lailla osallisina lapsen ristiriitaiseen ti-
lanteeseen. Tätä puhetapaa käytettiin välillä puhuttaessa lapsista, joi-
den isä oli käyttänyt väkivaltaa, mutta kyseessä ei ole mikään väkival-
taspesifi puhetapa. Se pohjautuu (mitä tahansa) ristiriitaisia avioeroja 
tai konfliktialttiita perhetilanteita käsittelevälle professionaaliselle 
diskurssille. Tämän diskurssin mukaan tilanne, jossa lasta vedetään 
eri suuntiin ja jossa hän joutuu lojaliteettiristiriidan kohteeksi, on va-
kava uhka lapsen kehitykselle.

Se on kauhean ikävää, että tuota… että Ville niinkun kokee itsensä… 
olevansa niin osallinen tässä asiassa että tuota… ihan niin kuin hän 
jotenkin isän suulla (A: Mmm.) haukkuisi sua. (A: Niin!) Se kuulostaa 
vähän siltä. […] Että Ville joutuu tässä kauhean hankalaan välikäteen 
nyt sitten. (A96/4-5)

Pahinta on varmaan sellainen tilanne, että […] lapsesta tulee tavallaan 
sellainen kilpakenttä sitten, että kumpi on oikeassa. (A92/12)
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Tällainen puhe sisältää ymmärrystä lapsen tilannetta kohtaan ja tuo 
esiin sen, miten lapset voivat joutua osaksi vallankäyttöä ja painos-
tusta. Ongelmallista on kuitenkin, ettei väkivaltaa aina huomioida ja 
vanhempien asemat samaistetaan. Useimmiten tällaista puhetapaa 
käytettiin tilanteissa, joissa puhuttiin vanhempien erimielisyyksistä 
kasvatuksen osalta tai tapaamisten yhteydessä syntyneistä ristirii-
doista. Työntekijät vetosivat naisiin, jotta he huomioisivat lasten ris-
tiriitaisen aseman ja pohtivat keinoja auttaa lapsia. Joissain tilanteissa 
tällainen konstruktio saattoi kuitenkin muuttua selvästi väkivaltaa 
sivuuttavaksi. Esimerkiksi puhuessaan lapsesta, johon erossa asuva 
isä oli kohdistanut väkivaltaa tapaamisten aikana, työntekijä kertoi 
lastenpsykiatrin todenneen yhteispalaverissa vanhemmille, että juuri 
lapsi kärsii heidän riidoistaan ja erimielisyyksistään. Työntekijä oli itse 
samaa mieltä ja puhui siitä, miten lapsista voi tulla pelinappuloita rii-
televien vanhempien välille. Vanhemmat samanlaisiksi asettava konst-
ruktio rakensi tässä kuvaa lasta kohtaan väkivaltaa käyttäneestä isästä 
ja lapsen äidistä, joka oli ollut isän kanssa eri mieltä, yhtä lailla lapsen 
kannalta haitallisella tavalla toimivina. Isän käyttämä väkivalta, joka 
oli jopa kohdistunut suoraan lapseen, muuttui tällaisessa muotoilussa 
molempien vanhempien erimielisyyksiksi ja riitelyksi. Lapsi asetettiin 
kahden vanhemman väliin kiistakapulaksi, josta molemmat yhtä lailla 
riitelivät. Entä jos (myös väkivallan kohteeksi aiemmin joutunut) äiti 
olisi myötäillyt entisen miehensä puheita, olisiko hän silloin näyttänyt 
vastuulliselta vanhemmalta? Tasapuolisuutta ja samanlaisia asemia 
molemmille vanhemmille rakentavat puhetavat ovat vaarassa kääntyä 
väkivallan sivuuttamiseksi ja äitien vastuuttamiseksi, jos ei selkeästi 
pohdita, millaisista erimielisyyksistä on kyse ja mitä merkitystä väki-
vallankäytöllä on näiden tilanteiden osalta.

Tasapuolisuutta rakentavia asetelmia esiintyi myös silloin, kun 
työntekijät puhuivat lasten asemasta väkivaltaa käyttävän isän ja trau-
matisoituneen äidin välissä. Lapsen näkökulmasta arvioitiin molem-
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pien vanhempien esittämät tulkinnat todellisuudesta yhtä uskotta-
viksi. Molempien kuva todellisuudesta esitettiin myös sillä tavoin 
samanlaiseksi, että se oli häilyvä ja epävakaa. Tällaisessa tilanteessa 
nähtiin kasvavan lapsen yritys rakentaa omaa näkemystä ja suhteuttaa 
sitä vanhempien todellisuuteen vaikeaksi.

Tt1: Mulla on yksi asia vielä, joka on musta aivan olennainen, kun 
ajattelee lapsen näkökulmaa tässä vanhemmuudessa. Se että lapselle 
tarjoutuu kaksi ihan erilaista todellisuutta: äidin todellisuus ja isän 
todellisuus. Ja kummatkin… kun pieni lapsi yrittää jotenkin arvioida 
näitä todellisuuksia, niin ne on yhtä uskottavia sillä hetkellä kumpikin, 
riippuen siitä, kumpi sitä on tarjoamassa. Mutta sitten se, että miten 
niinkun lapsi pystyy ratkaisemaan sen dilemman, mikä syntyy tästä 
splittauksesta tai kahden todellisuuden yhteensopimattomuudesta… 
rikkoutumatta ja särkymättä niinkun pahemman kerran.

Tt3: Niin ja sitten kun tossa on vielä mukana, että esimerkiksi se äidin 
todellisuus voi olla sellainen, että se häilähtelee ja elää. Että se ei ole 
mikään semmoinen…

Tt1: Niin. Ja samoin kuin isänkin. Ja selitykset voi olla ihan mitä vaan… 
milloin vaan.

Tt4: Hyvin vääristyneitä totuuksia.

Tt3: Että se lapsi…

Tt4: Hän on niin riippuvainen näistä molemmista… että sillä ei voi… 
ole vielä omaa todellisuutta.

Tt2: Mistä löytää kiinteää maaperää sen verran jalkojensa alle… että 
voi alkaa tehdä sitä omaa todellisuuttaan. (H102/4-5)

Vanhemmuus kuvattiin väkivaltaperheissä myös siinä suhteessa sa-
manlaiseksi, että se oli arvaamatonta. Ei ollut olemassa jatkuvuutta 
päivien välillä, eivätkä lapset koskaan tienneet, mitä tulee tapahtu-
maan. Työntekijät kuvasivatkin, että lapsilla oli vähän perusluotta-
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muksen aineksia tällaisen vanhemmuuden kautta. Lapset eivät voineet 
luottaa kuin itseensä.

Lasten näkökulman kautta vanhemmuutta kuvataan siis usein sa-
manlaisuuden ja tasapuolisuuden kautta. Joiltain osin näissä kuvauk-
sissa varmasti tavoitetaan lasten tilannetta ja siihen liittyviä ongelmia. 
Lasten näkökulmasta saattaa näyttää joissain tilanteissa siltä, että 
molemmat vanhemmat riitelevät ja ettei kumpaankaan voi tukeutua. 
Edellä kuvattu näkökulma oli kuitenkin yleensä työntekijöiden profes-
sionaalisten diskurssien pohjalta rakentama käsitys lapsen tilanteesta. 
Herkkyys konkreettisten lasten kuvauksille ja jäsennyksille onkin tär-
keätä, jotta niihin sisältyvät erot tulevat näkyviin. Kaikki lapset eivät 
varmaankaan arvioi tilanteita samalla tavoin. Samanlaiseksi asettavat 
konstruktiot sisältävät myös riskin väkivallan tekijyyden ja kohteelli-
suuden häivyttämisestä, mikäli siihen ei kiinnitetä erityisesti huomio-
ta.

Lapsiin kohdistunut väkivalta ja seksuaalisen hyväksikäytön 
epäilyt

Perheneuvoloissa asioineet lapset, joiden äitiin oli kohdistunut väkival-
taa, olivat joutuneet tilanteitten seuraamisesta aiheutuvan emotionaa-
lisen väkivallan kohteeksi. Lisäksi monet lapset olivat olleet isän uhkai-
lujen kohteena joko yksinään tai siten, että koko perhettä oli uhkailtu. 
Kyse ei ollut mistään aivan vähäisistä uhkailuista, sillä näihin kuului 
esimerkiksi tappouhkauksia. Jonkin verran lapset kertoivat tutkimuk-
seni kuluessa myös siitä, että isä oli lyönyt heitä, antanut luunappeja ja 
käyttänyt muuta fyysistä väkivaltaa. Tällöin kyseessä oli yleensä ollut 
ruumiillisen rankaisun käyttö kurinpitona tai isän suuttuminen lap-
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sen vastustaessa häntä. Yhdessä tapauksessa oli tullut ilmi myös lap-
seen kohdistuvaa tätä vakavampaa väkivaltaa. Näitä tapahtumia olen 
tuonut esiin aiemmin tässä luvussa. Lisäksi muutamien väkivaltaa 
käyttäneiden miesten osalta oli epäilyjä lasten seksuaalisesta hyväk-
sikäytöstä tai nuoret tytöt kertoivat heihin kohdistuneesta seksuaali-
sesta ahdistelusta. Osa lapsista/nuorista oli näiden miesten omia, osa 
taas naisten entisistä suhteista syntyneitä lapsia/nuoria. Seksuaalisen 
hyväksikäytön epäilyjä ja ahdistelun kuvauksia oli sekä tyttöjen että 
poikien osalta.

Ulkomaisissa tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että miesten 
naisiin kohdistama väkivalta sisältää riskin myös lapsiin kohdistuvas-
ta väkivallasta. Tulokset näiden välisestä yhteydestä vaihtelevat, sillä 
tutkimuksissa on käytetty erilaisia väkivallan määritelmiä ja niiden 
otokset on koottu eri tavoin. Monet tutkimukset on tehty turvakotien 
tai vastaavien tahojen asiakaskunnalle. Esimerkiksi brittiläiset Anne 
Ahsworth ja Marcus Erooga (1999, 73) totesivat useiden tutkimusten 
vertailun perusteella, että n. 40–60 % lapsista oli joutunut väkivallan 
kohteeksi naisiin kohdistuvan väkivallan yhteydessä. Tanskalaisten 
tutkimusten perusteella n. 25 % lapsista oli joutunut väkivallan koh-
teeksi (Christensen 2002, 248). Tämän lisäksi lapset olivat joutuneet 
kovakouraisen kurituksen kohteeksi isän taholta. Ruotsalainen laaja-
otoksinen naisille suunnattu kysely heihin kohdistuvasta väkivallasta 
tuotti tulokseksi, että n. 20 % väkivaltaa kokeneiden naisten lapsista 
olisi joutunut väkivallan kohteeksi (Lundgren et al. 2001). Tätä tutki-
musta ei kuitenkaan ollut suunniteltu lapsiin kohdistuvan väkivallan 
kartoittamiseksi ja asiaa kysyttiin vain yhdellä kysymyksellä. Myös 
jonkin verran yhteyksiä on löydetty lasten seksuaalisen hyväksikäy-
tön ja äiteihin kohdistuneen väkivallan väliltä (Eriksson 2003, 14–15; 
Mellberg 2002). Useat näistä tutkimuksista ovat kvalitatiivisia tutki-
muksia, joten tarkempia tietoja yhteyden yleisyydestä ne eivät kerro.
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Oma aineistoni tukee huomioita siitä, että väkivaltaa naisiin koh-
distaneet miehet ovat osassa tapauksia kohdistaneet uhkailuja ja vä-
kivaltaa myös lapsiin. Liian suoraviivainen yhdistäminen naisiin ja 
lapsiin kohdistuvan väkivallan välillä olisi kuitenkin haitallista. Jotkut 
väkivaltaa naisia kohtaan käyttävät miehet kohtelevat myös lapsia ko-
vakouraisesti, eivätkä siedä näitten vastaansanomista, mutta toisaalta 
naisiin kohdistuvat odotukset (parisuhde- ja seksuaalisuusdiskurssien 
rakentamina) poikkeavat monelta osin miesten lapsiin kohdistamis-
ta vaatimuksista. Tässä suhteessa on epäilemättä olemassa eroja vä-
kivaltaa käyttäneiden isien välillä. Nämä erot ovat myös käytäntöjen 
kannalta merkittäviä. Jotkut miehet ovat valmiita sitoutumaan lasten 
turvallisuuteen ja pystyvät katsomaan tilannetta lasten kannalta, toi-
set miehet taas eivät. Kohonnut riski tarkoittaa kuitenkin sitä, että 
viranomaistoiminnassa olisi tärkeätä selvittää myös lapseen suoraan 
kohdistuneen väkivallan mahdollisuutta tilanteissa, joissa äitiin on 
kohdistunut väkivaltaa.

Tutkimukseni kuluessa myös muutamat väkivaltaa kokeneet äidit 
kertoivat läimäyttäneensä joskus lapsia. Kyse oli yleensä yksittäisistä ta-
pahtumista ja äidit katuivat tekoa jälkeenpäin. Tällaiset tapaukset sat-
tuivat usein tilanteissa, joissa lapset tai murrosikäiset nuoret – ennen 
kaikkea pojat – kyseenalaistivat heidän auktoriteettiaan ja uhmasivat 
heitä. Kaksi äitiä puhui siitä, että oli väsyneenä ”läpsinyt” joskus lapsia. 
Väsymys liittyi yksinhuoltajuuteen ja väkivallan uhasta aiheutuvaan 
vaikeaan elämätilanteeseen. Kaikki äidit pitivät lasten lyömistä vää-
ränä, eivätkä yrittäneet oikeuttaa tekoaan muuten kuin väsymykseen 
vetoamalla. Erään äidin kohdalla lasten läimäyttämisestä puhumiseen 
liittyi jonkin verran vähättelyä, vaikka hän toisaalta puhui asiasta avoi-
mesti ja piti tekojaan vääränä. Tästä äidistä työntekijät olivat myös hie-
man huolissaan, mutta hänen avoimuutensa ja pyrkimyksensä hakea 
apua nähtiin myönteisiksi ilmiöiksi.
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Lapsiin kohdistuvan väkivallan käsittelyyn vaikuttaa osaltaan se, 
että lasten kurittaminen ja (lievä) väkivalta on suhteellisen yleistä ja 
hyväksyttävää yhteiskunnassamme. Vaikka lasten ruumiillinen kurit-
taminen on kriminalisoitu Suomessa vuonna 1984, monet tutkimus-
tulokset osoittavat siihen liittyvien asenteiden ja tekojen vain osittain 
muuttuneen. Heikki Sariolan (1990) nuorille osoittamassa laajassa ky-
selytutkimuksessa ilmeni, että 72 % 14-vuotiaista nuorista oli joutunut 
lievän väkivallan (läimäytys, tukistaminen, piiskaaminen) ja 8 % va-
kavan väkivallan (potkiminen, nyrkiniskut, aseiden käyttö) kohteek-
si kotonaan. Lastensuojelun keskusliiton elokuussa 2004 julkaistun 
kyselytutkimuksen mukaan kolmannes suomalaisista hyväksyi lasten 
ruumiillisen kurituksen, vaikka yli 90 % tiesi sen olevan laissa kiellet-
tyä (Ahva 2004; Lastensuojelun keskusliitto 2004). Miesten ja naisten 
asenteissa oli myös havaittavissa selkeitä eroja. Tutkimuksen mukaan 
miehistä lähes puolet hyväksyi lasten ruumiillisen kurituksen, kun taas 
naisista runsas viidennes hyväksyi tämän. Vajaa viidesosa 15–45-vuo-
tiaista lapsettomista suomalaisista aikoi varmasti tai melko varmasti 
käyttää ruumiillista kuristusta, jos he hankkivat lapsia.

Myös oman tutkimukseni kuluessa tuli ilmi vanhempien käsityksiä, 
joissa tukistaminen tai luunappien antaminen nähtiin tavanomaisik-
si kasvatuskeinoiksi tilanteissa, joissa puhe ei ”tehonnut”. Myöskään 
työntekijät eivät puuttuneet kaikkiin tällaisiin viittauksiin väkivallan 
käytöstä tai sen hyväksyttävyydestä kasvatuskeinona yhtä pontevasti. 
Lievän väkivallan hyväksyvät asenteet yhteiskunnassa mahdollistavat 
sen, että myös toistuvaa ja vakavampaa ruumiillista kurittamista har-
rastavat vanhemmat voivat oikeuttaa näitä tekojaan esittämällä ne tar-
peellisina kurinpitotoimenpiteinä. Ruumiillisen kurittamisen yleisyys 
johtaa toisaalta myös siihen, että työntekijöiden tehtävänä on suodat-
taa suuresta lievän ja yksittäisten väkivallantekojen joukosta huoles-
tuttavaksi määritelty väkivalta ja sen kohteeksi joutuvat lapset.



346

8.4 Yhteenveto: väkivallan ja vanhemmuuden 
vaihteleva kytkös

Väkivallan uhka ja sen merkitys vanhemmuuden kannalta sai osak-
seen vaihtelevaa huomiota työntekijöiden puheenvuoroissa ja käytän-
nöissä. Tämä variaatio on erityisen merkittävää ottaen huomioon, että 
tässä luvussa käytetty aineisto on peräisin lähinnä perheneuvoloista, 
joissa työntekijät olivat sitoutuneita ”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssin ajatuksiin ja käytäntöihin. Vanhemmuuden käsittelyn koh-
dalla väkivaltatyöskentelyä koskeva yksimielisyys (ks. luku 6.1) hajosi 
ja käytännöt moninaistuivat. Väkivaltadiskurssin painoarvo vaihteli. 
Sen rinnalle ja sijaan nousi erilaisia vanhemmuutta käsitteleviä dis-
kursseja. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssiin sitoutuminen ei 
siis välttämättä johtanut sen systemaattiseen käyttöön käsiteltäessä 
vanhemmuutta ja silloinkin, kun tähän diskurssiin tukeuduttiin, van-
hemmuutta käsiteltiin useilla tavoilla. Tämä osoittaa yhden väkivalta-
työn kriittisistä kohdista löytyvän juuri vanhemmuuden käsittelystä.

Perheammattilaisten käytännöissä väkivaltaa kokeneiden naisten 
äitiys sai osakseen selvästi enemmän huomiota kuin väkivaltaa käyttä-
neiden miesten isyys. Yhtäältä tämä liittyi siihen, että naiset ja lapset 
olivat suurena enemmistönä perheneuvoloiden asiakaskunnassa. Toi-
saalta kyse oli diskursiivisista rakenteista, joissa äideistä rakennettiin 
lasten ensisijaisia huolenpitäjiä ja vanhemmuuteen sisältyvän vastuun 
kantajia. Väkivallan yhteydessä tämä sukupuolitettu määrittely vielä 
voimistui, sillä vastavoimaa uhkaavalle isälle etsittiin yleensä väkival-
taa kokeneesta äidistä. Väkivaltaa ja sen seurauksia huomioitiin kui-
tenkin varsin eri tavoin perheammattilaisten vanhemmuuspuheessa. 
Puheessa traumatisoitumisen heikentämästä äitiydestä väkivalta lii-
tettiin äitiyteen, mutta hyvin negatiivisella ja staattisella tavalla. Myös 
lasten ja äitien yhteistä auttamista korostava puhe huomioi väkival-
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lan ja sen seuraukset, mutta tukeutui äitiyden resursseihin. Sen sijaan 
äitejä lasten turvallisuudesta vastuullistava puhe sivuutti naisten vä-
kivallan kokemukset, pelon ja voimattomuuden tunteet. Väkivaltaa 
käyttäneen miehen vastuu ja viranomaisten toimintamahdollisuudet 
jäivät sivuun keskustelusta, kun huomio kiinnitettiin äitien toimin-
taan ja sen puutteisiin. Kun väkivaltaa kokeneet naiset asettuivat tais-
televan ja lapsensa turvallisuudesta huolehtivan äidin positioon, he 
eivät myöskään aina saaneet viranomaisten tukea. Heidän toimintansa 
uhkasi määrittyä turhaksi huolehtimiseksi tai jopa isän ja lasten tapaa-
misten estämiseksi.

Väkivaltaa käyttäneen miehen isyyttä työntekijät eivät olleet pohti-
neet yhtä perusteellisesti kuin väkivaltaa kokeneiden naisten äitiyttä. 
Isyyden käsittely hajautui myös useaksi erilaiseksi käytännöksi. Vaikka 
väkivaltaa käyttäneen miehen isyys näyttäytyi ohuena ja ongelmal-
lisena, siihen sisältyi myös mahdollisuuksia ja toiveita. Juuri miesten 
isyyden heikkous ja vähäinen aktiivisuus suhteessa lapsiin sai ammat-
tilaiset ottamaan itselleen aloitteellisen roolin ja kannustamaan myös 
väkivaltaa kokeneita naisia tähän. Miesten väkivallanteot sen sijaan 
jäivät taka-alalle. Erityistä merkitystä tällaisen konstruktion kannal-
ta oli kehityspsykologisilla ja psykoanalyyttisilla diskursseilla, joiden 
kautta tuotettiin komplementaarista ydinperhemallia sukupuolitet-
tuine tehtävineen ja samaistumisobjekteineen. Tällaisiin käytäntöihin 
sisältyy suuria riskejä väkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten kannalta, 
sillä niissä sivuutetaan väkivallan uhka ja vallankäytön jatkaminen.

Väkivaltaa käyttäneiden miesten vastuuta tuotiin puolestaan esiin 
käytännöissä, joissa väkivaltaa ja sen seurauksia käsiteltiin lasten kan-
nalta. Miehet vastuutettiin ennen kaikkea isinä – ei vain parisuhteen 
osapuolina. Vastuunsa kantavan isän tuntomerkkeihin kuului, että 
hän sitoutui lopettamaan väkivallankäytön ja pystyi näkemään oman 
toimintansa seuraukset lapsen kannalta. Tällaisia käytäntöjä ei toteu-
tettu kovin usein perheneuvoloissa, mutta ne toimivat esimerkkinä 
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väkivallan huomioonottavista ja uutta suuntaa väkivaltatyölle raken-
tavista käytännöistä.

Sukupuolineutraalisti vanhemmuutta käsittelevät puhetavat raken-
sivat usein tasapuolisuus-asetelmia. Väkivaltaa käyttävä isä ja väkival-
lan kohteeksi joutunut äiti näyttäytyivät tällöin samanlaisina ja yhtä 
haitallisina lapsensa kannalta. Ongelmaksi määrittyi pikemminkin 
vanhempien keskinäinen riitely kuin väkivalta. Lasten väkivaltakoke-
musten analyysi toi kuitenkin esiin, että monet lapset olivat paitsi seu-
ranneet sivusta vanhempien välistä väkivaltaa, myös usein itse olleet 
isän uhkailujen, kurittamisen ja väkivallan kohteena. Miesten naisiin 
kohdistamaan parisuhdeväkivaltaan liittyy kohonnut riski myös lap-
siin kohdistuvien uhkailujen ja väkivallan osalta, joten näiden selvittä-
minen olisi tärkeätä väkivaltatyössä.
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9 JÄRJESTYSTEN YLLÄPITOA, 
HORJUTTAMISTA JA TULEVAISUUDEN 
SUUNTIA

9.1 Diskurssien risteäminen ja kohtaamattomuus

Tietyllä yhteiskuntaelämän alueella on toiminnassa useita diskursse-
ja, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia, kilpailevia tai liittyä toi-
siinsa. Tutkimukseni osoittaa monen väkivaltatyön ongelmakohdan 
liittyvän tilanteisiin, joissa sukupuolitettuja asetelmia rakentavat pari-
suhde- ja perhediskurssit nousevat hallitsevaan asemaan sulkien pois 
väkivallan käsittelyä. Näiden diskurssien ja väkivaltadiskurssin välil-
tä ei löydy yhtymäkohtia, vaan niiden rakentama kuva parisuhteesta 
ja vanhemmuudesta eroaa suuresti toisistaan. Väkivaltatyö rakentuu 
ristiriitaisena ja välillä myös julkilausuttujen tavoitteiden vastaisena. 
Toisaalta edes se väkivaltadiskurssi, joka rakentuu sukupuolen ja val-
lan analyysille (”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi), ei nykyisessä 
muodossaan riittävän laajalti käsittele väkivaltatyön kannalta keskeisiä 
ilmiöitä. Näitä diskurssin aukkoja paikatessaan työntekijät yhdistelivät 
väkivaltadiskurssiin parisuhdetta ja seksuaalisuutta koskevaa puhetta 
tavoilla, joissa rakentui uudenlaisia väkivaltatyön käytäntöjä.
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Tutkimissani yksiköissä käsitystä miesten naisiin kohdistamasta 
väkivallasta tuotettiin sekä ”naisiin kohdistuva väkivalta”- että ”per-
heväkivalta”-diskurssin avulla. Nimesin kaksi erilaista väkivalta-
konstruktiota perheammattilaisten työssä. ”Väkivalta vallankäyttö-
nä” konstruktio rakentui pääasiallisesti ”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssille. Etsittäessä selityksiä väkivallalle käytettiin myös useita 
psykologisia ja psykiatrisia diskursseja. Tämä konstruktio nosti esiin 
väkivaltaa muiden ongelmien joukosta, määritteli sen tunnuspiirtei-
tä ja jäsensi erityisesti väkivaltatyöskentelyyn sopivia toimintatapo-
ja. ”Väkivalta oireena” -konstruktio rakentui puolestaan pääosaltaan 
”perheväkivalta”-diskurssille, mutta siihen yhdistyi myös osia pro-
fessionaalisista diskursseista. Väkivalta näyttäytyi oireena jostakin 
muusta, perustavammasta ongelmasta. Huomio kiinnitettiin yleisiin 
parisuhde- ja perheongelmiin. Tutkimukseni osoittaa ”perheväkival-
ta”-diskurssin eriytymättömän väkivaltakäsitteen olevan varsin ongel-
mallinen, sillä sen seurauksena väkivalta usein häviää käsittelystä.

Paikallisen tason väkivaltatyössä olivat siis toiminnassa molemmat 
väkivaltadiskurssit. Joiltain osin ne myös limittyivät toisiinsa työnteki-
jöiden tukeutuessa molempiin. Tutkimukseni perusteella ei näytä siltä, 
että ”perheväkivalta”-diskurssi olisi hävinnyt väkivaltatyöstä, vaan sii-
hen tukeudutaan edelleen liittäen siihen soveltuvia osia uudemmasta 
väkivaltadiskurssista. Myös ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssiin 
sitoutuneet työntekijät olivat säilyttäneet joitain aiemman diskurssin 
näkemyksistä, esimerkiksi käsitellessään ”perheväkivaltaa” moninai-
sena ja laaja-alaisena ongelmakenttänä sekä pitäessään perhekokonai-
suutta keskeisenä väkivaltatyön yksikkönä.

Varsinaisten väkivaltadiskurssien lisäksi keskeisiä olivat heterosek-
suaalista parisuhdetta ja ydinperhettä rakentavat diskurssit. Ne muo-
dostivat osan väkivaltatyöskentelyä riippumatta siitä, kumpaan väki-
valtadiskurssiin työntekijät tukeutuivat. Tavat, joilla nämä diskurssit 
asettuivat osaksi väkivaltatyötä, vaihtelivat kuitenkin suuresti. Osassa 
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käytäntöjä parisuhde- ja rakkausdiskurssien rakentamien toiveiden 
ja tavoitteiden käsittely liitettiin tiiviisti väkivaltaproblematiikkaan. 
Parisuhteeseen liitetyt toiveet ja huolenpidon asetelmat otettiin työs-
kentelyn kohteeksi ja niiden suhdetta väkivallan historiaan käsiteltiin 
naisten kanssa. Osassa käytäntöjä taas työntekijät toistivat vallitsevia 
parisuhdediskursseja ja niissä naiselle asettuvia odotuksia vastuusta, 
kompromissien tekemisestä ja sopeutumisesta. He toistivat joiltain 
osin myös käsityksiä parisuhteeseen kuuluvan seksin velvoittavuudes-
ta sivuuttaen painostamisen ja pakottamisen viitteitä naisten puhees-
sa. Näissä käytännöissä parisuhde- ja seksuaalisuusdiskurssit eivät 
lainkaan kohdanneet väkivaltadiskursseja, eikä väkivaltatapahtumia 
huomioitu puheessa. Vahvat ja monelta osin itsestään selviksi muo-
dostuneet diskurssit sulkivat pois väkivallan käsittelyä. Edes se, että 
työntekijät olivat sitoutuneet ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurs-
siin ja sen kuvaamiin käytäntöihin ei saanut heitä kyseenalaistamaan 
vallitsevia parisuhde- ja seksuaalisuusdiskursseja tai pohtimaan niiden 
käytön seurauksia väkivaltatyössä.

Vastaavalla tavalla vanhemmuutta koskevat diskurssit kohtasivat 
”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin osassa käytäntöjä, kun taas 
osassa käytäntöjä nämä diskurssit ohittivat toisensa vailla yhtymäkoh-
tia. Äitiyden käsittelyä luonnehti vahvasti vastuullisuuden korostami-
nen sekä väkivaltaa kokeneiden naisten että työntekijöiden puheessa. 
Kun työntekijät liittivät toisiinsa väkivallan ja äitiyden, he saattoivat 
korostaa joko äitien ja lasten yhteistä tilannetta tai traumatisoitumises-
ta aiheutuvaa äitiyden heikkenemistä. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
ja sen seurauksia ei sen sijaan huomioitu silloin, kun äideistä rakennet-
tiin päävastuullisia lasten turvallisuuden takaajia. Diskursiivinen kyt-
kös isyyden ja väkivallan käsittelyn välillä oli huomattavasti heikompi 
kuin äitiyden ja väkivallan kohdalla. Erityisen ongelmalliseksi osoit-
tautui se, ettei kytköstä väkivallankäytön ja isyyden välillä tehty lain-
kaan osassa käytäntöjä. Tällöin väkivaltaa käyttäneiden miesten isyys 
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näyttäytyi mahdollisuuksien alueena ja lasten kannalta hyvin tärkeänä 
riippumatta miesten omasta toiminnasta. Väkivaltaa koskevat tiedot 
sivuutettiin ja marginalisoitiin. Osassa käytäntöjä taas tällaisen isyy-
den heikkous ja siihen liittyvät uhkatekijät nousivat painokkaammin 
esiin. Selkeimmin ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi yhdistyi 
isyyden käsittelyyn käytännöissä, joissa työntekijät pyrkivät vastuutta-
maan miehiä väkivallankäytöstä ja sen seurauksista juuri isinä ja las-
tensa parhaasta huolehtivina vanhempina.

Vanhemmuusdiskurssien kohtaamattomuus väkivaltadiskurssin 
kanssa sivuutti ja sulki pois väkivallan ja sen seurausten huomioimis-
ta erityisesti isyyden kohdalla. Väkivallan yhdistäminen äitiyden kä-
sittelyyn saattoi sen sijaan johtaa siihen, että äitiyden nähtiin täysin 
määrittyvän väkivaltakokemusten kautta. Traumatisoituneen äitiyden 
käsittely osoitti, että väkivaltadiskurssin risteäminen vanhemmuus-
diskurssin kanssa tuotti välillä kuvauksia, joissa väkivaltaa kokeneet 
naiset kiinnitettiin uhrin positioon ja heidän äitiytensä tulkittiin hy-
vin puutteelliseksi.

Tilanteissa, joissa parisuhde- ja perhediskurssit jäsensivät työtä vail-
la kiinnekohtia väkivaltadiskursseihin, käytännöt muuttuivat väkival-
tatyöskentelyn tavoitteiden kanssa varsin ristiriitaisiksi. Tällöin naisia 
toisaalta tuettiin selviämään väkivallan traumatisoivista seurauksista, 
toisaalta taas heitä vastuutettiin lasten turvallisuudesta ja korostettiin 
väkivaltaa käyttäneiden isien tärkeyttä. Tai miehiä vastuutettiin vä-
kivallanteoista ja vallankäytöstä, mutta toisaalta nähtiin naisten vel-
vollisuudeksi suostua seksiin ja parisuhteesta puhuttiin sopeutumisen 
alueena. Monia näistä ristiriitaisia käytäntöjä tuottavista kysymyksistä 
ei ole käsitelty paljoakaan ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssissa, 
mikä selittää vaihtelun perheammattilaisten työssä.

Osa paikallisista väkivaltatyön käytännöistä vei puolestaan eteen-
päin ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin muotoiluja. Niissä kehi-
teltiin käytäntöjä naisten tunnesiteiden ja väkivallan sävyttämän van-
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hemmuuden käsittelyyn. Nämä käytännöt osoittavat suuntaa, johon 
väkivaltatyötä tulisi jatkossa kehittää. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssin piirissä tulisi aiempaa vahvemmin käsitellä av(i)oeron jäl-
keistä aikaa, rakkauden ja seksuaalisuuden teemoja sekä vanhemmuu-
teen liittyviä kysymyksenasetteluja

9.2 Heteroseksuaalisen ydinperheen 
normalisoiminen ja professionaalinen tieto

Erityisen ongelmalliseksi väkivaltatyöskentelyn kannalta osoittautui 
monen heteroseksuaalista parisuhdetta ja ydinperhettä normalisoi-
van diskurssin kytkeytyminen väkivaltatyöhön. Näihin diskursseihin 
liittyvien totuttujen ja kyseenalaistamattomien sukupuoliasetelmien 
toisto oikeutti monissa tapauksissa miesten vallankäyttöä ja väkival-
taa ilman että tämä olisi ollut työntekijöiden tarkoituksena. Ajatukset 
parisuhteen muutoksesta naisten tehtävänä, seksin kuulumisesta pa-
risuhteeseen, isyyden piilevistä mahdollisuuksista ja äitiyteen liitetty 
vastuu lapsista rakensivat vahvasti heteroseksuaalisen parisuhteen ja 
ydinperheen sukupuolitettuja asemia aineistossani. Selkeimmän muo-
tonsa nämä asetelmat saivat työntekijöiden rakentaessa kuvaa komple-
mentaarisesta ydinperheestä, jossa äidillä ja isällä oli omat tehtävänsä 
lasten kasvatuksessa ja kehityksessä. Tällaiset parisuhde- ja ydinper-
hediskurssit ovat muodostuneet Foucault’n (1990) ja Butlerin (1990, 
1993) tarkoittamassa mielessä luonnollistetuiksi ja hegemonisiksi tieto/
valta-suhteiksi ja rakentuneet osaksi professionaalista tietoa. Kehitys-
psykologiset teoriat ja psykoanalyyttinen käsitteistö kuuluvat vahvasti 
professionaalisen ajattelun keskiöön, eikä niiden kyseenalaistaminen 
näytä olevan perheammattilaisille helppoa. Kyseenalaistamisen sijaan 
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niitä saatettiin sivuuttaa työntekijöiden puheessa tai todeta, ettei isän 
väkivallan takia ollut sijaa muuten tärkeälle isä/lapsi-suhteelle.

Heteroseksuaalisen parisuhteen ja ydinperheideaalin keskeisyydes-
tä sekä kulttuuristen järjestysten ylläpitämisestä kertoo nähdäkseni 
myös ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssille rakentuvan väkival-
takonstruktion painotus perhekontekstiin ja työotteen perhekeskei-
syys. Vaikka työtä tehtiin pääosin naisten ja lasten kanssa, työntekijät 
puhuivat perheestä työnsä kohteena. Kuten olen luvussa 6 osoittanut, 
työn sisältö poikkesi suuresti siitä, mitä perhekeskeisyydellä on totuttu 
väkivaltatyön yhteydessä käsittämään. Silti perheneuvolakonteksti ja 
siellä käytössä olevat professionaaliset diskurssit suuntasivat huomiota 
perhekokonaisuuteen. Juuri tällaisessa tarkastelutavassa työn eriyttä-
minen eri osapuolten tarpeiden mukaisesti ja erillis/parityöskentely 
-problematiikka muodostuu keskeiseksi. Jos lähtökohtana olisi vain 
naisten ja lasten kanssa työskentely, ei olisi mielekästä pohtia erillis- tai 
parityöskentelyn paremmuutta. Ydinperhemalli toimii tällaisen ajat-
telun implisiittisenä lähtökohtana. Erityisen selvästi ydinperhemalli 
näkyy perheterapian piirissä kehitellyssä väkivaltatyön vaihemallissa. 
Esimerkiksi Jukka Antikainen (1999, 210–215) kuvaa ”perheen terapioi-
den prosessiksi” nimittämäänsä mallia, jossa aluksi järjestetään nai-
selle, miehelle ja lapsille omat tapaamiset. Tämän jälkeen siirrytään 
pariterapian vaiheeseen, jonka kanssa rinnan järjestetään ryhmäta-
paamisia (naisten, miesten ja lasten ryhmät). Lopuksi voidaan järjestää 
perhetapaamisia. Tavoitteena on huolehtia eri tavoin perheen kaikkien 
osapuolten tarpeista ja työskennellä koko perheen kanssa, vaikkakin 
välillä eriytyneesti. Myös tutkimukseeni osallistuneet työntekijät viit-
tasivat joitain kertoja tällaiseen vaihemalliin, vaikka se ei käytännössä 
heidän työssään yleensä toteutunutkaan. Tulkintani mukaan hetero-
seksuaalisen ydinperheen ympärille rakentunut ajattelutapa tekee ym-
märrettäväksi myös sen, että ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssiin 
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sitoutuneet työntekijät sivuuttavat väkivaltatapahtumia ja väkivallan 
uhkaa esimerkiksi rakentaessaan ”mahdollisuuksien isyyttä”.

Carol Smart (1999, 101–102) on todennut, että lainsäädännössä ja 
oikeuskäytännöissä on ihanteena ydinperhemallin jatkaminen eron 
jälkeen mahdollisimman vähäisin häiriöin. Vain vanhempien välisen 
parisuhteen oletetaan katkeavan, kun taas lasten ja vanhempien suh-
teiden toivotaan jatkuvan mahdollisimman samalla tavalla kuin ennen 
eroa. Yhteishuoltajuuden preferoiminen on yksi näkyvä esimerkki täs-
tä. Smartin mukaan tämä johtaa kuitenkin usein käytännössä siihen, 
että äidit joutuvat toimimaan välittäjinä lapsen ja erossa asuvan isän 
suhdetta ylläpidettäessä. Myös viranomaiset odottavat äitien edistä-
vän lapsen ja isän välistä suhdetta. Vanhempien oletetaan pystyvän 
neuvottelemaan lapsen asioista ilman että parisuhteen ongelmat (esi-
merkiksi väkivalta) vaikuttaisivat tähän. Lainsäädännön, politiikan ja 
viranomaistoiminnan lähtökohtana onkin eronnut, mutta joiltain osin 
yhdessä toimiva ydinperhe (Eriksson 2003, 64). Tulkintani mukaan 
myös perheammattilaisten käsityksiä luonnehtii ajatus heteroseksuaa-
lisesta ydinperheestä ja sen jatkumisesta tietyiltä osin eron jälkeenkin. 
Ennen kaikkea yhteisiin lapsiin vedoten työntekijät rakensivat ajatusta 
eronneesta ydinperheestä ja sen jonkinasteisesta koossapysymisestä 
eron jälkeenkin. Koska tällainen ajattelutapa on perheammattilaisten 
työssä suurelta osin itsestään selväksi muodostunutta ja ”luonnollis-
tettua”, sitä ei väkivaltatyöskentelyn osalta useinkaan pohdita.

Toisaalta tutkimukseni osoitti, ettei parisuhteesta ja perheestä pu-
huta yksinomaan tällaisen vahvan normalisoinnin kautta. Miesten 
väkivaltaan puuttuminen edellyttää ainakin jonkin asteista ydinper-
heideaalin ja väkivaltaa käyttävien miesten aseman kyseenalaistamis-
ta. Väkivallan uhka tuo näkyväksi sitä, ettei elämä ydinperheessä aina 
ole niin harmonista ja komplementaarista kuin millaisena se ideaali-
kuvauksissa esitetään. Erityisesti väkivaltaa käyttävän miehen isyys on 
kysymys, joka haastaa ajatuksen eron jälkeen jatkuvasta heteroseksuaa-
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lista ydinperhemallista. Puhe väkivaltaa käyttävän miehen isyydestä 
kyseenalaistaa totuttuja ajatustapoja ja perustavia järjestyksiä yhteis-
kunnassamme, minkä takia se on erityisen arka ja jännitteinen aihepii-
ri. Väkivaltakysymyksiin perehtyessään perheammattilaiset joutuvat 
pohtimaan väkivallan seurauksia lasten kannalta, mikä sai esimerkiksi 
tutkimuksessani osan heistä arvioimaan kriittisesti väkivaltaa käyttä-
neiden miesten isyyttä ja pohtimaan lasten suhdetta isään. Ylipäänsä 
väkivallan uhan ja seurausten huomioimiseen (naisten ja lasten kan-
nalta) liittyy ydinperheajattelua kyseenalaistavia piirteitä. Myös ”nai-
siin kohdistuva väkivalta” -diskurssin mukainen ajatus työntekijöiden 
liittoutumisesta naisten ja lasten kanssa on ydinperheajattelua horjut-
tava ja toisenlaisia asetelmia rakentava.

Professionaalinen konteksti ja professionaalinen tieto muodostavat 
moniulotteisen kentän väkivaltatyölle. Niihin sisältyy sekä yhteiskun-
nallisia järjestyksiä ylläpitäviä että niitä joiltain osin haastavia diskurs-
seja ja käytäntöjä. Perheammattilaisten väkivaltatyössä tuli näkyviin 
sekä vallan rajaava että tuottava puoli. Subjektiuksia tuotettiin monis-
sa muodoissa, ei vain normaliteettia ja vallitsevia sukupuoliasetelmia 
tukevina. Professionaalinen tieto avasi väkivaltaa kokeneille naisille ja 
heidän lapsilleen myös uusia toiminnan kenttiä ja rakensi subjektiuk-
sia, joissa huomioitiin väkivallan seuraukset kuitenkaan kiinnittämät-
tä heitä uhrin positioon. Professionaalisen tiedon ja väkivaltatyön käy-
täntöjen eroilla on siis seurauksia asiakkaina olevien ihmisten elämän 
kannalta.

Varsinkin 1980-luvun ja 1990-alkupuolen feministinen tutkimus 
kritisoi voimakkaasti professionaalista tapaa työskennellä väkivaltaa 
kokeneiden naisten tai tyttöjen kanssa oli kyse parisuhdeväkivallasta, 
seksuaalisesta väkivallasta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Profes-
sionaalisen auttamisen nähtiin yksilöllistävän väkivaltaongelman sekä 
patologisoivan ja syyllistävän naisia (esim. Kurz & Stark 1988; Foley 
1994; Lupton 1994; Armstrong 1997). Mutta keskittyessään profes-
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sionaalisen auttamisen ongelmakohtiin feministinen kritiikki jätti vä-
hemmälle huomiolle ne muutoksen mahdollisuudet ja väkivaltaongel-
maan puuttumisen potentiaalin, joita tällaisiin auttamisjärjestelmiin 
sisältyy. 1990-luvun loppupuolen ja 2000-luvun feministinen väkival-
lan tutkimus onkin siirtänyt huomiota myös tämän puolen käsittelyyn 
(esim. Hanmer & Itzin 2000).

Tutkimukseni osoittaa, että professionaalisuuteen sisältyy selviä 
mahdollisuuksia miesten väkivaltaan puuttumisen sekä naisten ja las-
ten tukemisen osalta. Toisaalta se tuo näkyväksi myös niitä ristiriitoja 
ja ongelmakohtia, joita väkivaltatyölle professionaalisessa konteks-
tissa asettuu. Koska väkivalta on oleellinen osa perheammattilaisten 
työtä joko akuuttien väkivaltatilanteiden tai niiden seurausten hoita-
misen kautta, käytäntöjen kehittäminen on tärkeätä sekä perheam-
mattilaisten työn että väkivaltaongelmaan puuttumisen kannalta. 
Perheammattilaisten väkivaltatyön erot osoittavat, ettei kysymystä ole 
mielekästä muotoilla yleisenä terapeuttisen otteen kritiikkinä naisiin 
kohdistuvan väkivallan yhteydessä, kuten jotkut feministitutkijat (El-
man & Eduards 1991; Elman 2001) ovat tehneet, vaan kyse on siitä, 
millainen tuo terapeuttinen ote on. Osa tutkimukseeni osallistuneista 
työntekijöistä yhdisti suhteellisen vaivattomasti väkivallan katkaisuun 
ja vastuuttamiseen tähtäävän lähtökohdan terapeuttiseen otteeseen. 
Perheammattilaisten työkontekstiin ja professionaaliseen tietoon liit-
tyy ongelmia väkivallan systemaattisen huomioimisen osalta, mutta 
professionaalisen työn tai terapeuttisen suuntauksen kuvaaminen mo-
noliittisena kokonaisuutena olisi yksinkertaistavaa.

Väkivaltaongelmaan puuttuminen laajemmassa mitassa edellyttää 
perheneuvolatyön lisäksi muiden yhteiskunnan alueiden ja viranomais-
tahojen toiminnan muutosta siihen suuntaan, että miesten naisiin 
kohdistama parisuhdeväkivalta otetaan vakavasti ja siihen puututaan 
selkeästi. Tällöin voitaisiin puhua sen kaltaisesta hallinnallisuudesta, 
jossa sukupuolistunutta väkivaltaa ei enää normalisoitaisi ja hiljaisesti 
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hyväksyttäisi, vaan rakennettaisiin miesten vastuullisuutta teoistaan 
ja eettisten toimintatapojen painoarvoa. Vastaavalla tavalla Kerry Car-
rington (1997) on hahmotellut seksuaalisen väkivallan hallinnointia, 
jossa vastuuta ei asetettaisi naisille pukeutumisen tai ulkona liikkumi-
sen rajaamisen keinoin, vaan siirrettäisiin huomiota miesten seksuaa-
liseen toimijuuteen ja sen määritteisiin. Hän asettaa pohdittavaksi 
kysymyksen, miten maskuliinisen subjektiuden ja seksuaalisen toi-
mijuuden määreet voisivat sisältää aiempaa vahvemmin eettistä, toi-
sen tahtoa kunnioittavia ja painostamista hyväksymättömiä piirteitä. 
Carringtonin tulkinnan mukaan yritys hallinnoida yhteiskunnallisesti 
miesten seksuaalisuutta ei ole tällä hetkellä tarpeeksi vahvaa, sillä vaik-
ka osa miehistä toteuttaa eettisiä seksuaalisen toimijuuden muotoja, 
seksuaalisen väkivallan ja painostamisen esiintyminen osoittaa selviä 
puutteita tässä. Ajatus hallinnoinnin muuttumisesta sukupuolistunut-
ta väkivaltaa hyväksymättömään suuntaan on epäilemättä visio, mutta 
se osoittaa tarpeellisen muutoksen suunnan.

9.3 Vastuun asettaminen ja toimijuudelle avautuvat 
tilat

Vastuun asettaminen väkivallasta, tilanteen rauhoittamisesta ja tur-
vallisuuden takaamisesta asettui eri tavoin eri diskurssien rakenta-
missa puhetiloissa. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi rakensi 
väkivaltaa käyttävän miehen vastuuta ja tulkitsi väkivaltaa hänen on-
gelmanaan. ”Perheväkivalta”-diskurssin myötä väkivallalta puolestaan 
hävisi tekijä ja uhri, jolloin vastuuta ei asetettu kenellekään tai siitä 
tehtiin ”yhteinen” – yhtä lailla parisuhteen molempia osapuolia kos-
keva. Vastuulla oli tällöin taipumus asettua väkivaltaa kokeneelle nai-
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selle, koska keskusteluissa rakennettiin sukupuolitettuja perhevastuun 
asemia. Myös ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssiin sitoutuneet 
työntekijät tuottivat välillä näitä sukupuolitettuja vastuun asetelmia 
tukeutuessaan tavanomaisiin parisuhdediskursseihin. Naisille asetet-
tua vastuuta kompromissien teosta ja myönteisen ilmapiirin raken-
tamista vahvisti se, että perheneuvoloiden asiakkaina ja puheen vas-
taanottajina olivat pääosin naiset. Väkivaltaa käyttäneet miehet eivät 
yleensä olleet läsnä perheneuvolakeskusteluissa. Sinänsä tasapuoliset 
ja sukupuolineutraalit ohjeet ja neuvot sukupuolistettiin tällä tavoin 
käytännöissä. Äitiysdiskurssien kautta rakennettiin puolestaan kuvaa 
äitien lapsia koskevasta vastuusta, joka muodostui vielä tavanomaista 
suuremmaksi isän käyttämän väkivallan takia. Uusi positiivinen isyys-
diskurssi puolestaan siirsi huomiota pois väkivallasta kohti abstraktia 
tärkeäksi määrittyvää isyyttä ja väkivaltaa käyttäneidenkin miesten 
mahdollisuuksia asettua tähän positioon.

Myös naisille ja miehille rakennetut subjektipositiot sekä heidän 
toimijuutensa tuottaminen vaihteli eri diskurssien myötä avautuneissa 
puhetiloissa. Aineistoni kertoo pääosin väkivaltaa kokeneille naisille 
avautuneista puhetiloista ja heidän toimijuudestaan. ”Naisiin koh-
distuva väkivalta” -diskurssi tarjosi väkivaltaa kokeneille naisille yhtä 
lailla väkivallan uhrin kuin siitä toipuvan toimijan position. Naiset 
myös asettuivat näihin molempiin positioihin, vaikkakin vaihtelevin 
painotuksin. Sen sijaan ”perheväkivalta” -diskurssi ei käsitellyt väki-
vallan seurauksia tai vallankäyttöä, eikä siten suonut sijaa uhriuden 
kokemuksille tai huomioinut toimijuuden murentumista. Parisuhde-
diskursseissa naisille rakennettiin toisaalta aktiivisen parisuhdetta 
parantavan toimijan, toisaalta sopeutujan ja myötäilijän positioita. 
Niissä käytännöissä, joissa yhdistettiin ”naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssia parisuhteen käsittelyyn, saivat tilaa myös naisten omat si-
joitukset rakkaus- tai huolenpitodiskursseihin sekä tämän kautta ra-
kentunut toimijuus. Tästä huolimatta heiltä ei kielletty väkivallan uh-
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rin positiota, sillä vallankäytön ja väkivallan seuraukset huomioitiin. 
Sen sijaan äitiyttä käsiteltäessä uhrin positio osoittautui hankalaksi ja 
negatiivisia seurauksia saavaksi. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -dis-
kurssin myötä työntekijät rakensivat kuvaa traumatisoituneen naisen 
heikosta ja puutteellisesta äitiydestä, joka sisälsi riskin lapsen kehi-
tyksen kannalta. Toisaalta työntekijät tuottivat tuohon diskurssiin ja 
professionaalisiin diskursseihin tukeutuen myös kuvaa äidin ja lapsen 
yhteisestä auttamisesta, jossa äitiys sai positiivisempia sävyjä. Äideiltä 
edellytettiin vahvuutta ja aktiivista toimijuutta, minkä kanssa uhrin 
positio oli selvässä ristiriidassa. Vahvaa toimijuutta ja tunnesiteiden 
katkomista edellytti myös individualismin diskurssi, jossa abstrakti 
yksilö määrittyi maskuliinisin määrein autonomiseksi, rationaaliseksi 
ja itsenäiseksi. Tällaisen yksilön positioon ei voinut liittää väkivallan 
tuottamia heikkouden ja avuttomuuden tunteita.

Suvi Ronkainen (2001b) on uhriuden paradokseista kirjoittaessaan 
todennut, etteivät väkivaltaa kokeneet naiset aina ole ”hyviä”, toisten 
sympatiaa osakseen saavia ja viattomia uhreja, kuten esimerkiksi lap-
siuhrit. Hänen mukaansa uhrin positio ei myöskään houkuttele nai-
sia, sillä siihen sisältyy heikoksi ja avuttomaksi määrittymisen leimaa. 
Suomalaiselle naiselle on pitkään ollut tarjolla vahvan ja kaikesta sel-
viytyvän naisen (Nousiainen K. 1998) tai sukupuolineutraalin yksilön 
positio (Ronkainen 2001a), joista kumpaankaan uhrikokemukset ja 
heikkous eivät sovi. Myös varhaisempi tutkimukseni (Keskinen 1996) 
osoitti kestämisen ja selviytymisen yleisiksi teemoiksi vanhemman 
ikäluokan naisten kertoessa väkivallan kokemuksistaan, mitä voisi tul-
kita kulttuurisesti määriteltyyn ”vahvan” naisen positioon asettumise-
na. Perheneuvolatutkimus puolestaan osoitti, että vahvuuden ja mah-
dottomista tilanteista selviytymisen odotukset liitettiin ennen kaikkea 
äitiyteen. Aineistossani ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi toi 
ymmärrystä väkivallan psyykkisille seurauksille ja naisten toimijuu-
den osittaiselle murenemiselle, mutta tällainen ymmärrys hävisi mo-
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nelta osin käsiteltäessä naisten äitiyttä. Tulkintani mukaan ”vahvan” 
naisen positiota tuotetaankin tällä hetkellä nimenomaan äidin posi-
tiona. Eeva Jokinen (1997) on todennut äitiyden olevan eräs tiukim-
min normitettuja alueita yhteiskunnassamme. Äideille ei suoda heik-
koutta, eikä äitien väsymyksestä puhuminen ole ollut hyväksyttävää 
ennen kuin aivan viime aikoina. Tämä normittaminen ja vahvuuden 
vaatimus näkyy myös väkivaltaa kokeneiden naisten äitiyden osalla, 
johon väkivallan uhan ja lasten suojelun takia kohdistuu vielä vahvem-
pia odotuksia. Naiselle – tai traumatisoituneelle henkilölle – voidaan 
”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssin mukaisesti suoda heikkous 
ja voimattomuus, mutta äideille sen suominen on paljon vaikeampaa.

Aineistossani näkyy välillä myös abstraktiin yksilöön liitetyt vah-
van ja autonomisen toimijuuden odotukset. Väkivaltaa kokeneiden 
naisten oletetaan katkovan tunnesiteet täydellisesti ja toimivan auto-
nomisina yksilöinä kohdatessaan entisiä miehiään oikeudenkäynneissä, 
sopimuksia solmiessaan ja tehdessään rikosilmoituksia näistä. Vahva 
rationalisoiva ote ja toimijuuden korostaminen sulkee pois uhrikoke-
muksia ja tunnesiteistä puhumista. Abstrakti individualismi jäsentää 
myös tasa-arvoajattelua, ja sen rakentama yksilö onkin juuri tällainen 
itsenäinen ja autonominen toimija. Naisten elämäkertoja koskevassa 
tutkimuksessani (Keskinen 1996) totesin lähemmäs nykyaikaa tulta-
essa sellaisen tarinatyypin yleistyvän, jossa väkivallan kokemuksista 
kerrottiin painottaen vapautumista miehestä ja käyttäen itsenäistymi-
sen retoriikkaa. Huomioin myös, että ”onnistuneilla” itsenäistymisen 
kuvauksilla oli kääntöpuolensa eli tarinat, joissa yritettiin itsenäistyä 
miehestä, mutta ei onnistuttu tässä tunnetasolla. Autonomisen ja it-
senäisen yksilön konstruktio on normatiivinen. Se myös määrittää 
normista poikkeamisen epäonnistumiseksi ja omaksi häpeäksi. Tasa-
arvoihanteiden myötä naiset ovat Suomessakin yhä enemmän sijoit-
taneet abstraktin yksilön positioon, eivätkä halua nähdä itseään sen 
poikkeamina ja epäonnistuneina toteuttajina. Väkivallan kokemuk-
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set uhkaavat määrittää naisen ”alistetuksi” ja epätasa-arvoiseksi – ei 
kuitenkaan kollektiivisena ilmiönä, vaan yksilöllisenä heikkoutena ja 
häpeänä. Tällaisessa diskursiivisessa ilmapiirissä ei naisten edelleen-
kään ole välttämättä helppoa tuoda esiin väkivallan kokemuksiaan ja 
niiden psyykkisiä seurauksia. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurs-
si on kuitenkin muuttanut tilannetta jonkin verran ja avannut tilaa 
näiden kokemusten käsittelylle jopa julkisuudessa, kuten esimerkiksi 
joidenkin tunnettujen naisten kertomukset väkivallasta naistenlehtien 
palstoilla osoittavat.

Väkivaltaa käyttäneiden miesten osalta aineistoni ei kerro paljoa-
kaan heille avautuneista puhetiloista, mutta miehet olivat läsnä per-
heneuvoloiden keskusteluissa tekojensa ja muodostamansa uhan muo-
dossa. Heille rakennettiin erilaisia subjektipositioita, joista osassa he 
näyttäytyivät väkivallan ja siitä otettavan vastuun kautta, osassa taas 
varsin tavanomaisissa av(i)omiehen ja isän positioissa. Diskurssien 
vaihtelun seurauksena heitä ei aina vastuutettu käyttämästään väki-
vallasta, mutta toisaalta heitä ei myöskään kiinnitetty pelkästään vä-
kivallantekijän positioon. Monet miehet eivät olleet valmiita tulemaan 
perheneuvolaan keskustelemaan väkivallasta, eivätkä siten pystyneet 
asettumaan myöskään työntekijöiden rakentamiin väkivallankäytön 
lopettaviin, vastuullisiin ja lapsistaan huolehtiviin positioihin. Jotkut 
miehet kuitenkin kävivät perheammattilaisten luona ja ryhtyivät yh-
teistyöhön näiden kanssa. Jos väkivaltaan pystyttäisiin puuttumaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, väkivallan myöntäminen ja 
vastuun ottaminen siitä voisi olla ainakin osalle miehistä helpompaa. 
Kuten paritapaamisesimerkkini luvussa 6.2 osoitti, väkivaltaa oikeut-
tavat ja vastuuta siirtävät puhetavat pysyvät kuitenkin ennallaan ja 
saattavat jopa vahvistua tapaamisten aikana, jos miesten vastuuta ei 
selkeästi käsitellä. Niinpä pelkästään auttajatahojen luona käyminen ei 
takaa miesten väkivaltaa tukevien puhetapojen ja neutralisointiteknii-
koiden muutosta, vaan väkivaltatyön käytännöt ovat keskeisessä ase-
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massa. Lopulta kyse on tietysti miesten omista ratkaisuista suhteessa 
väkivallankäyttöön.

9.4 Erojen näkökulma käytössä

Tutkimuksen alkupuolella rakensin teoreettisella tasolla erojen näkö-
kulmaa sukupuolistuneeseen väkivaltaan. Ajatus erilaisista diskurs-
seista, niiden rakentamista subjektipositioista, subjektipositioihin 
asettumisesta ja sijoittamisesta on jäsentänyt tarkasteluani myös em-
piiristä aineistoa analysoidessani. Perheammattilaisten väkivaltatyötä 
analysoidessani olen tuonut esiin, millaiset erilaiset diskurssit jäsen-
tävät sitä, miten työntekijät neuvottelevat näiden diskurssien sopivuu-
desta yksittäisissä asiakastilanteissa ja millaisia subjektipositioita täl-
löin rakennetaan.

Esimerkiksi jäsentämäni kaksi väkivaltakonstruktiota rakensivat 
subjektipositioita yhtä lailla työntekijöille kuin väkivaltaa kokeneille 
naisille ja lapsille sekä väkivaltaa käyttäneille miehille. Ne toivat ha-
vainnollisella tavalla esiin myös sen, miten erilaisina samat ilmiöt ja 
työskentelyn osapuolet voivat näyttäytyä eri puhetapojen tuottamana. 
Tarkastelin myös analyysissäni sitä, miten työntekijät käsittelivät esi-
merkiksi naisten sijoituksia rakkaus- ja huolenpitodiskurssien avaa-
miin sukupuolitettuihin subjektipositioihin.

Erojen näkökulma on siis avannut mahdollisuuden käsitellä per-
heammattilaisten väkivaltatyötä useilta puolilta. Sen myötä väkivalta-
työ näyttäytyy moninaisena. Siitä hahmottuvat sekä ongelmakohdat 
että väkivallan huomioivat ja siihen puuttuvat, ”hyvät” käytännöt. Ero-
jen näkökulman avulla olen voinut liittää ammattilaisten puhetavat ja 
työkäytännöt niiden yleisempään yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen 
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kontekstiin. Toisaalta olen sen kautta voinut käsitellä myös väkival-
taa kokeneiden naisten subjektiuden rakentamista asiakastilanteiden 
kuluessa. Näiden näkökulmien nähdään usein asettuvan eri ”tasoille”, 
mutta tämäntyyppisessä lähestymistavassa ne yhdistyvät toisiinsa.

Rakentaessani erojen näkökulmaa sukupuolistuneeseen väkival-
taan olen pyrkinyt osaltaan säilyttämään sitä samankaltaisuutta, jo-
hon suurin osa feministisestä väkivallantutkimuksesta on kiinnittänyt 
huomionsa analysoidessaan miesten parisuhteessa käyttämää väki-
valtaa. Väkivaltaa on tulkittava vallankäyttönä ja yrityksenä hallita 
kumppania, samoin kuin yhteydessä sukupuolen tuottamisen tapoihin 
yhteiskunnassa. Erojen näkökulma onkin nähtävä tällaisen analyysin 
edelleen kehittelynä ja monipuolistamisena. Siihen sisältyy myös kan-
nanottojen ja muutoksen lähtökohta. En tavoittele relativistista näke-
mystä, jossa kaikki väkivaltatyön käytännöt samanarvoistettaisiin tai 
väkivallantekojen moninaisuutta korostamalla sivuutettaisiin suku-
puolistuneen väkivallan vakavuus ja siihen puuttumisen tärkeys.

Erojen näkökulma on tuonut myös mahdollisuuden analysoida suo-
malaista ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssia sen sijaan, että oli-
sin monen muun sukupuolistuneen väkivallan tutkijan tavoin samais-
tanut tuon diskurssin ja omat tutkimukselliset lähtökohtani. Vaikka 
lähtökohtani ovat monelta osin yhteneväisiä tuon diskurssin kanssa ja 
näen useimmat siihen kytkeytyvät käytännöt väkivaltaan puuttumi-
sen kannalta hyödyllisiksi, olen nostanut esiin myös sen heikkouksia ja 
kehittelyn tarvetta.

”Naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssi osoittautui analyysis-
sani heterogeeniseksi ja professionaalisia vaikutteita omaavaksi. Sen 
tuottama kuva miesten naisiin kohdistamasta parisuhdeväkivallasta 
on rakentunut pitkälti samankaltaisuuksille, mutta tutkimani per-
heammattilaisten käytännöt osoittivat, että myös erojen huomioimi-
selle oli sijaa. Käytännöissä lähdettiin liikkeelle vakavan väkivallan 
ja kontrolloinnin mahdollisuudesta, mutta selvittelyjen jälkeen kuva 
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väkivallasta ja riskeistä muodostettiin yksittäisten tapausten mukaan 
soviteltuna. Traumateoria toimi pitkälti eroja häivyttävänä ja samaksi 
asettavana diskursiivisena rakenteena. Se suuntasi kuvausta naisten 
tilanteesta varsin tiukasti yhden mallin mukaiseksi, mikä näkyi erityi-
sen selvästi työntekijöiden puhuessa traumatisoituneen naisen äitiy-
destä. Toisaalta suomalaisen ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurs-
sin heterogeenisuus näyttää vähentävän sitä dikotomisointia ja eroja 
sivuuttavaa nais/mies-jaottelua, josta feminististä diskurssia on kriti-
soitu. Perheammattilaisten työssä väkivaltaa käyttäneet miehet eivät 
kuvautuneet vain väkivallan kautta, vaan heille avattiin useita muita 
subjektipositioita. Oireellista kuitenkin on, että eroja huomioitiin juuri 
miesten kohdalla, mutta väkivaltaa kokeneiden naisten tilannetta kä-
siteltäessä ne saivat vähemmän sijaa. Näyttää siltä, että suomalaisessa 
väkivaltakeskustelussa miesten välisten erojen käsittely on legitiimiä 
ja jopa toivottavaa, kun taas naisten välisten erojen lähtökohta ei ole 
ollenkaan niin yleinen.

Teoreettisessa kehyksessä rakentamani tapa tarkastella eroja väki-
valtaa kokeneiden naisten ja väkivaltaa käyttävien miesten osalta on 
näkynyt myös siinä, että olen halunnut purkaa yksiulotteista kuvaa 
esimerkiksi kaikkien väkivaltaa kokeneiden naisten äitiyden saman-
laisuudesta. Suomalaisessa ”naisiin kohdistuva väkivalta” -diskurssissa 
väkivallan ja äitiyden yhteenliittäminen on tuottanut kuvaa vain yh-
denlaisesta äitiydestä. Oma näkemykseni on, että väkivallan seurauk-
set äitiydelle ovat erilaisia ja näitä eroja pitää myös empiirisesti tutkia. 
Myöskään kaikkien väkivaltaa käyttävien miesten isyyttä ei pidä ku-
vata samanlaisena. Isyyden ja väkivallan yhteenliittäminen on tutki-
muksellisesti tärkeätä, sillä väkivallankäytöllä on väistämättä seurauk-
sia lapsen ja isän väliselle suhteelle. Tätä kytköstä on tähän mennessä 
suomalaisessa tutkimuksessa käsitelty aivan liian vähän. Toisaalta tut-
kimani käytännöt osoittivat, että osa miehistä oli valmiita ottamaan 
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vastuun käyttämästään väkivallasta ja sen seurauksista lapsille. Täl-
laisten erojen sivuuttaminen tutkimuksessa olisi lyhytnäköistä.

Tutkimuksen alussa hahmottelemani erojen näkökulma sukupuo-
listuneen väkivallan tutkimukseen on laaja-alainen tulkintakehys, jon-
ka puitteissa voi tarkastella paitsi sukupuolta ja heteroseksuaalisuutta 
tuottavia diskursseja ja niiden rakentamia subjektipositioita, myös iän, 
luokan, ”rodun”, etnisyyden ja seksuaalisen suuntautumisen diskursii-
vista rakentumista väkivallan yhteydessä. Tässä tutkimuksessa olen 
vain sivunnut näitä mahdollisuuksia, lähinnä iän osalta käsitellessäni 
sukupolvisuhteita ja vanhemmuutta väkivallan yhteydessä. Siellä tääl-
lä olen myös ehdottanut tapoja, joilla tästä näkökulmasta voisi ana-
lysoida esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden naisten haavoittuvuuden 
eroja tai väkivaltaa kokeneiden äitien ja heidän poikiensa välisiä ris-
tiriitoja. Tutkimusaineistoni perusteella olisi ollut mahdollista jonkin 
verran käsitellä luokan ja etnisyyden tapaisten erojen kytkeytymistä 
sukupuoleen väkivaltatyössä. Yhden tutkimuksen tehtäväksi tämä oli-
si kuitenkin ollut liikaa. Tarkoitukseni on tarttua näihin kysymyksiin 
myöhemmin.

9.5 Väkivaltatyön tulevat suunnat

Väkivaltatyön ristiriidat ja ongelmakohdat osoittavat, mihin suuntaan 
väkivaltatyötä olisi syytä kehittää niin perheammattilaisten työssä 
kuin muidenkin auttajatahojen työssä.. ”Naisiin kohdistuva väkivalta” 
-diskurssi on selvästi systematisoinut ja antanut painoarvoa miesten 
väkivallan käsittelylle verrattuna ”perheväkivalta”-diskurssiin. Tutki-
mukseni toi kuitenkin esiin perheammattilaisten työn ongelmakohtia 
yhtäältä vanhemmuuden käsittelyn ja toisaalta parisuhteen, rakkau-
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den ja seksuaalisuuden käsittelyn osalta. Myös väkivallan häviäminen 
muiden yleisorganisaation kohtaamien ongelmien joukkoon ansait-
see huomiota. Tulevia käytäntöjä ajatellen olisikin tärkeätä käsitellä 
tarkemmin näitä aihepiirejä, kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä ja 
kehitellä uusia. Uusien käytäntöjen ituja on selvästi jo olemassa per-
heammattilaisten työssä esimerkiksi naisten rakkaus- ja huolenpito-
diskurssiin liittyvien subjektipositioiden ja vanhemmuuden käsittelys-
sä. Näitä arvioimalla ja kehittelemällä väkivaltatyössä voidaan edetä 
jatkossa.

Väkivaltatyön kehittämisessä tulisi myös huomioida, että suuri osa 
siitä tapahtuu av(i)oeron jälkeisessä tilanteessa. Väkivallan psyykkisiä 
seurauksia naisille ja lapsille joudutaan hoitamaan pitkiä aikoja vä-
kivallan päättymisen jälkeenkin. Aiempaa enemmän pitäisi käsitellä 
myös lasten tapaamis- ja huoltajuusasioiden järjestelyjä sekä erilleen 
muuttamisen jälkeen naisiin kohdistuvaa väkivallan uhkaa. Tutki-
musten mukaan n. 36 % miehistä jatkaa uhkailua ja väkivaltaa eron 
jälkeenkin (Heiskanen & Piispa 1998, 38), mikä aiheuttaa riskitilan-
teita naisille ja lapsille. Naisten turvallisuuden takaaminen sekä las-
ten tapaamis- ja huoltajuusasiat asettuvat useiden viranomaisten toi-
mialalle. Näitä käsiteltäessä sosiaalitoimen, poliisin ja oikeuslaitoksen 
käytännöt leikkaavat toisiaan, mihin myös perheneuvoloissa käydyt 
keskustelut viittasivat. Yhteistyö eri viranomaisten kesken ja väkival-
lan huomioonottaminen näiden kaikkien tahojen työssä on tärkeätä 
väkivaltaan puuttumisen kannalta.

Jotta väkivaltaa kokeneille naisille ei asetettaisi vastuuta tehtävistä, 
jotka ovat väkivaltahistorian huomioiden kohtuuttomia, kuten tapaa-
misten lopettamisesta ja miehen vaatimusten vastustamisesta, pitäi-
si viranomaisten käytäntöjä ja puuttumiskeinoja kehitellä. Vastuuta 
lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ei voi asettaa vain väkival-
taa kokeneille äideille, vaan väkivaltaa käyttäneiden isien vastuu on 
tuotava esiin ja viranomaisten on otettava aktiivisempi rooli. Lisäksi 
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kysymyksenasettelu olisi käännettävä siten, että pohdittaisiin millai-
set ja millaisissa olosuhteissa tapaamiset ovat lasten kannalta hyväksi, 
eikä oletettaisi tapaamisten aina olevan lasten edun mukaisia. Tämä 
näkökulman kääntäminen on tärkeätä myös julkisessa keskustelussa 
ja lainsäädännön alueella. Suomalaisen lainsäädännön ja siihen liit-
tyvien käytäntöjen lähtökohtana toimii ajatus, jonka mukaan eron 
jälkeiset tapaamiset ja yhteishuoltajuus ovat lapsen edun mukaisia. 
Tämän yleisen käytännön mukaan toimitaan myös tilanteissa, joissa 
on esiintynyt vakavaakin väkivaltaa. Viime vuosilta löytyy kuitenkin 
useita tapauksia, joissa lasten turvallisuus on tapaamisten yhteydes-
sä vakavasti vaarantunut ja johtanut jopa kuolemaan. Huoltajuus- ja 
tapaamisoikeuslainsäädännön ja käytäntöjen muutostarpeet pitäisikin 
ottaa käsittelyyn mahdollisimman pian. Muutosten lähtökohtana voi-
sivat toimia luvussa 6.2 käsittelemäni Uuden-Seelannin ja Britannian 
esimerkit lasten turvallisuuden huomioimisesta lainsäädännössä ja 
käytännöissä.

Väkivaltatyötä voitaisiin kehittää myös väkivaltaa käyttäneiden 
miesten isyyden erojen tarkemmalla erittelyllä ja riskien arvioinnilla. 
Osa väkivaltaa käyttäneistä miehistä on valmiita sitoutumaan lasten 
ja naisten turvallisuuden takaamiseen sekä vastuulliseen isyyteen, 
mutta monet miehistä jatkavat uhkailua, vallankäyttöä ja väkivaltaa 
vielä eron jälkeen esimerkiksi tapaamisten yhteydessä. Sen sijaan että 
asetettaisiin toiveita abstraktin isyysmallin pohjalta ja oletettaisiin 
väkivaltaa käyttävien miesten toimivan näin, kuten tutkimukseni tu-
lokset ”mahdollisuuksien isyydestä” osoittivat, olisi tärkeätä analysoi-
da konkreettisia isyyden eroja. Erojen systemaattisella tarkastelulla ja 
niihin liitetyllä riskien arvioinnilla voitaisiin parantaa lasten turval-
lisuutta ja välttää heidän altistamistaan psyykkisesti raskaille tilan-
teille. Miesten vastuuttaminen isinä ja sen selvittely, missä määrin he 
sitoutuvat lasten ja naisten turvallisuuden takaamiseen, tulisi ottaa 
tavanomaiseksi osaksi väkivaltatyötä. Niiden väkivaltaa käyttäneiden 
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miesten kohdalla, jotka ovat valmiita asettumaan vastuullisen ja lap-
sesta huolehtivan isän positioon, yhteydenpito lapsiin voi toimia ilman 
viranomaisten puuttumista järjestelyihin, mutta uhkailua ja väkivaltaa 
jatkavien miesten kohdalla viranomaisten tukitoimet väkivaltaa koke-
neen naisen ja lasten turvaksi ovat tarpeen. On myös tunnustettava 
se, että joissain tilanteissa tapaamisten järjestäminen on lasten edun 
vastaista, eikä niitä pidä järjestää.

Tutkimukseni toi esiin myös käytäntöjen kehittämisen mahdolli-
suuksia lasten kanssa työskenneltäessä. Osa perheneuvola-asiointiin 
johtaneista lasten ongelmista näytti olevan yhteydessä parisuhdevä-
kivallan sivusta seuraamiseen. Esimerkiksi joidenkin poikien osalta 
aggressiivinen, ristiriitoja aiheuttava ja väkivaltainen käyttäytyminen 
koulussa tai päiväkodissa tai äidin auktoriteetin uhmaaminen koto-
na olivat keskeisiä ongelmia. Vaikka lasten ongelmien taustalla saattaa 
olla monia seikkoja, väkivaltahistorian osuutta näissä olisi tarpeen tar-
kemmin tarkastella. Ainakin muutamissa tilanteissa, joissa perheam-
mattilaiset suuntasivat huomion väkivallankäytön oikeutuksen pur-
kamiseen ja väkivaltahistorian selvittelyyn lasten kanssa, lasten oma 
aggressiivinen käyttäytyminen väheni selvästi.

Kaiken kaikkiaan väkivaltatyön osuutta olisi tärkeätä lisätä eri vi-
ranomais- ja auttajatahojen työssä. Sukupuolistunut väkivalta pari-
suhteessa ja perheessä on laaja ongelma, joka on vasta viimeisen vuo-
sikymmenen aikana saanut osakseen kasvavaa huomiota Suomessa. 
Yhä edelleen on paljon tehtävää käytäntöjen kehittelyssä ja väkivallan 
ilmitulon lisäämisessä. Väkivallan asema yhteiskunnallisena ongel-
mana, joka edellyttää yhteiskunnallisen tason puuttumista ja yhteis-
kunnallista vastuuta naisten ja lasten turvallisuuden takaamisesta, on 
vasta vakiintumassa. Viime vuosien lainsäädännölliset reformit ja vä-
kivallan ehkäisyä tavoittelevat projektit ovat olleet merkittäviä askelei-
ta tällä tiellä, mutta niiden lisäksi tarvitaan vielä muita toimenpiteitä. 
Diskursiiviset ja käytäntöihin liittyvät muutokset ovat hitaita. Vasta 
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pitkäjänteinen ja useilla eri yhteiskuntaelämän alueilla tapahtuva vä-
kivaltakysymysten esillä pitäminen voi tuoda ratkaisevia muutoksia 
suhtautumisessa väkivaltaan.
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ENGLISH SUMMARY

Family professionals and discrepancies of working with violence. 
Gender, power and discursive practices

The Finnish history of dealing with wife abuse has been different from 
many other Western countries. When the issue became public in Fin-
land at the end of 1970s the hegemonic discourse around it became 
the “family violence” discourse. A decade later the “violence against 
women” discourse was introduced and gradually this has become in-
fluential. This research analyses

1) How these two discourses are made use of by family professionals 
working with domestic violence and what kinds of discursive practices 
are constructed

2) What role do the discourses of heterosexuality and parenthood play in 
violence work 

3) What kind of subjectivities are constructed for abused women in the 
encounters with the family professionals.

The empirical study was conducted as ethnographic research in three 
family counselling agencies. The theoretical framework of the research 
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is based on poststructuralist feminist theories of subjectivity, gender 
and power. I develop a perspective of difference to sexualised vio-
lence making use of the ideas presented by Wendy Hollway, Henrietta 
Moore, Judith Butler and Michel Foucault. Gender is a performative 
accomplishment related to the discourses of society. Within discours-
es certain subject positions are constructed. These subject positions 
are often gendered, but they can also be sexualised, racialised, age-
related etc. Subjectivity is formed in a process where individuals take 
up subject positions, move between them and invest in them. Gender 
styles are constructed when certain discourses are grouped together, 
repeated and performed. In some styles of masculinity, violence holds 
a more central position than in others. To understand the problematics 
of intimate violence it is however crucial to look at the investments in 
gendered subject positions and discourses of heterosexuality, love and 
intimate relationships. 

It is also important to view power in a multifaceted way. Power in 
its pre-modern form works in restrictive and coercive ways, and in the 
modern form as disciplinary. Within a violent relationship these two 
forms of power often combine. As an effect of violence and other power 
tactics which violent men use, power relations have a tendency to move 
towards “perpetually asymmetrical power relations”. Discursive power 
on the other hand is an essential part of the institutional practices of 
working with violence. I view these practices as part of the “govern-
mentality” of Western societies in which knowledge is used to shape 
and order social life. Within institutional practices domestic violence 
is defined, explained and treated in different ways. At the same time 
subjectivities are constructed and renegotiated. These processes and 
their different effects are the focus of this research.

The development of the Finnish welfare state has lead to an expan-
sion of family expertise and family professionals. The role of these 
groups has been essential in the discursive construction of domestic 
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violence since it became a public issue. The “family violence” discourse 
was, to a large extent, formulated by professionals and experts within 
the social services. Their role has also been important since the begin-
ning of the 1990s, in the formulation of the “violence against women” 
discourse. During this period, the most important agents promoting 
the discursive change were, however, equality workers and officials 
within state bureaucracy. The establishment and institutionalisation 
of the Finnish discourse on “violence against women” has been an 
effect of successful state feminist activities. It has resulted in major 
changes in the way domestic violence is understood and treated, but 
state feminism has also had implications for the substance of the “vio-
lence against women” discourse, which is a combination of feminist 
ideas and gender-neutral professional and administrative rhetoric.

The material of the empirical study consists of field notes and tape-
recordings of the encounters between professionals and clients. The 
majority of the clients are abused women and their children. Only a 
few men who had used violence took part in the research. In addition 
the material consists of interviews with the professionals concerning 
their views on domestic violence and working with it. Some written 
material is also included such as project reports, newspaper articles 
on the violence work of the researched agencies and notes by the pro-
fessionals for their personal use. In the analysis I combine an ethno-
graphic approach with discourse analysis.

The research shows that there are considerable differences between 
the discursive practices of the family counselling agencies. I identify 
two constructions of domestic violence, “violence as use of power” 
and “violence as a symptom of something else”. The “violence as use of 
power” construction identifies certain characteristics to define what 
violence is and requires that professionals take a clear stand against the 
use of violence. The “violence as a symptom of something else” con-
struction, on the other hand, presents violence as an expression of feel-
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ing bad and searches for the causes of it elsewhere. In this construction, 
violence often disappears from the conversations and changes into talk 
about family and relationship issues. 

The preferred ways of working with violence also differ depending 
on the construction. The first construction emphasises working sepa-
rately with abused women, men who have used violence and children. 
Different goals are set for working with these groups. The second con-
struction prefers working with couples and pursues shared goals for 
the couple. The second way of working includes a lot of risk taking, 
since the history of violence is not regarded as important and emphasis 
is placed on the positive aspects of the relationship. The first construc-
tion is based on the “violence against women” discourse, but impor-
tantly, explanations of why violence occurs also include elements from 
professional (therapeutic, psychological, psychiatric) discourses. The 
second construction is based on the “family violence” discourse com-
bined with professional talk on problemcentred and crisis therapy.  

Since family counselling agencies work with several family and 
parenting problems, of which domestic violence is only one, the way 
that problems are constructed is especially important. Sometimes pro-
fessionals construct the problem as substance abuse, children’s devel-
opmental problems or problems of parent-child interaction instead of 
paying attention to the evidence of violence.

Discourses of heterosexuality and parenthood often pose problems 
for the professionals’ commitment to end domestic violence. This hap-
pens, for example, when responsibilities and duties within an intimate 
relationship are gendered, by constructing women as responsible for 
making compromises and taking care of their partner. Although the 
professionals present the goal of compromising and paying attention 
to the other party’s wishes in a gender-neutral way, these expectations 
are directed only towards women who visit the agencies. Thus the gen-
der-neutral expectations become gendered in practice. In addition this 
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talk is very contradictory to the violence talk that the professionals use 
when encouraging women to defend themselves against their abusive 
husbands and to stick onto their own views. Some professionals also 
discuss sexual intercourse as a necessary and regular part of an inti-
mate relationship, thus bypassing women’s accounts of feeling sexually 
abused or coerced. 

In professional talk the motherhood of an abused woman seems to 
be strongly connected to her responsibility for the care and safety of 
her children. At times this leads to expectations in which the mother’s 
experiences of violence are forgotten. Women are expected to take a 
stand against their former husbands, despite the risk of being abused. 
On the other hand, taking account of the mother’s experiences of vio-
lence sometimes leads to a construction where motherhood is viewed 
only in relation to violence. Abused women are regarded as so trau-
matised by their experiences of violence that they are not capable of 
caring properly for their children. 

The fatherhood of a violent man is often constructed as problem-
atic and almost non-existent, but there are also a lot of hopes attached 
to it. Fatherhood is at times constructed as being full of possibilities, 
regardless of the actions and efforts of the fathers. Reliance on a com-
plementary heterosexual family model results in a view of the father as 
a necessary figure for the normal development of the child. This con-
struction is based on psychoanalytic discourse and developmental psy-
chology. Thus it is strongly entangled in family professional knowledge 
and difficult for those working within the professions to challenge.

On the other hand, professionals have also created new practices 
for violence work. In these practices questions related to intimate re-
lationships, sexuality and parenthood are taken up and new solutions 
are sought. For example the attraction of intimacy and hopes of to-
getherness are discussed with abused women in ways that enable a 
loosening of the ties that bind them to violent men. Also, the effects 
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of experiencing violence on embodiment and sexual desire for women 
are discussed. In some practices, the connectedness of mothers and 
children is regarded as a resource for the survival and healing for both 
mothers and children. Some practices connect fatherhood with the 
use of violence and focus on making the situation of children visible 
to the fathers. Fathers are thus held accountable for the violence they 
have used and its effects on children. At the same time, they are of-
fered the subject position of a responsible parent – if they are willing 
to take into account the children’s situation and stop resorting to vio-
lence. All of these practices explore issues not often dealt with in the 
Finnish “violence against women” discourse. They show that local level 
initiatives can push forward change and improve practices, since they 
encounter the discursive gaps in their everyday work. Local initiatives 
can also present good examples for the development of practices on a 
wider scale.

Key words: sexualized violence, gender, power, discursive practices, 
family expertise, discourse theory, subjectivity, differences, hetero-
sexuality, parenthood
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