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Lektio 

PARISUHDEVÄKIVALTA, INHIMILLINEN 

KÄRSIMYS JA KERROKSELLINEN SUBJEKTIUS 


Marita Husso 

Tämän kevään yhteisvastuukeräyksen teemana 
oli "väkivallasta vastuuseen". Keräyksen tuo
tolla on tarkoitus lievittää lasten ja nuorten koke
muksia väkivallasta ja ehkäistä niitä ennalta. 
Keräyksen tiedotteessa todetaan, että monet 
lapset joutuvat kohtaamaan myös omassa kodis
saan itseensä tai muihin perheenjäseniin koh
distuvaa väkivaltaa. Vaikka kotona tapahtuva 
väkivalta on ilmiönä ilkeä, yhteisvastuukeräyk
sen tiedote ilahdutti minua väkivaltatutkijana. 
Kun 90-luvun puolivälissä aloitin parisuhdevä
kivallan tutkimisen, asia oli vielä niin vaiettu, 
että pelkkä aihepiiristä puhuminen jakiIjoittami
nen riitti väkivaltaisten uhkausten aiheeksi. 

Edelleen on toki paljon yleisempää ja luon
tevampaa keskustella esimerkiksi videopelien 
väkivaltaisuudestaja niiden vaikutuksista lap
siimme, kuin pohtia väkivallan määrää ja laatua 
suomalaisissa kodeissa ja parisuhteissa. Ko
deissa ja läheisissä suhteissa tapahtuvasta vä
kivallasta ja sen mukanaan tuomista ongelmista 
puhuminen jakirjoittaminen on kuitenkin olen
nainen edellytys väkivaltaan puuttumiselle ja 
sen vähentämiselle. 

Kotona ja läheisissä suhteissa tapahtuva 
väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma. Se 
koskettaa kaikkia sosiaalisia ja etnisiä ryhmiä. 
Väkivallan yleisyydessä ja siihen suhtautumi
sessa on kuitenkin yhteiskunnallisia ja kulttuu
risia eroja. Läheisissä suhteissa tapahtuvan 
väkivallan määrää on lukuina hankala hahmot
taa, eikä sitä ole paljoa tilastoitu. Suomalainen 
kysely tutkimukseen pohjautuva tilasto kertoo 
kuitenkin, että joka viides suomalainen nainen 
on ollut nykyisessä parisuhteessaan fyysisen 
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väkivallan kohteena (Heiskanen ja Piispa 1998). 
Eronneista naisista väkivallan tai sillä uhkaami
sen kohteena ilmoittaa olleensa noin puolet, ja 
keskimäärin joka toinen viikko kuolee nainen 
parisuhdeväkivallan seurauksena (mt.). Kotona 
tapahtuva väkivalta satuttaa siten satoja tu
hansia suomalaisia - sekä naisia, miehiä että 
lapsia. 

Susan Brison (1998) on väittänyt, ettei väki
valtaaja sen vaikutuksia voida ymmärtää ellei
vät väkivallan kohteena olleet ihmiset omin sa
noin kerro kokemuksistaan. Olen asiasta samaa 
mieltä. Parisuhdeväkivallan kohteena olleiden 
naisten kertomuksia tutkittuani olen joutunut 
huomaamaan, että edes omin sanoin kertomi
nen ei takaa ymmärretyksi tulemista. Päinvas
toin. Väkivallan kokemukset näyttävät olevan 
erityisen alttiita torjunnalle, väärinymmärryk
sille ja epäilyille. 

Parisuhdeväkivallan kohteena oleminen on 
kulttuurissamme usein kokemus, joka erottaa 
ihmiset muista, samanlaisia haavoittumisia 
kohtaamattomista ihmisistä (hooks 1997). Vä
kivallan kohteena olemisen kokemukset ja vä
kivaltaa kokeneiden naisten käyttäytyminen 
sopivat huonosti sekä vahvan suomalaisen 
naisen ideaaliin että rationaalisen toiminnan 
standardiin. Ne kyseenalaistavat käsityksiä yk
silöllisistä valinnoista ja keskeytymättömästä 
elämän hallinnasta ja kontrollista. Samalla ne 
haastavat ideaalikuvan ihmisestä alati aktiivi
sena toimijana ja tietoisena, riippumattomana 
subjektina, ja murtavat käsityksen parisuhteis
ta kahden tasavertaisen yksilön välisinä sopi
muksina. Parisuhdeväkivalta ja sen kohteena 
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oleminen poikkeaa huomattavasti myös siitä, 
millaiseksi väkivalta ja itsepuolustustilanteet 
on perinteisesti hahmotettu. Ymmärrys väkival
lasta ja sen kohteena olemisesta on perustunut 
kertahyökkäyksiin ja puolustuksiin pikemmin
kin kuin läheisissä suhteissa tapahtuvaan, tois
tuvaan ja jatkuvaan väkivaltaan. 

Vaikka kotona tapahtuva väkivalta on ylei
nen ja vaikutuksiltaan laaja-alainen ja vakava 
ongelma, siitä ei ole julkisesti paljoa keskusteltu 
ennen 90-luvun puoliväliä. Väkivaltaa - eten
kään läheisissä suhteissa tapahtuvaa väkival
taa - ei ole hahmotettu osaksi yhteiskunnallisia 
ja sosiaalisia suhteita. Väkivallan ulossulke
misen on osaltaan mahdollistanut väkivallan 
sukupuolistuneisuus. Esimerkiksi parisuhde
väkivallan vaikutuksia sukupuolten välisiin 
suhteisiin ja väkivallan osapuolten elämään, 
toimintaan ja suuntautuneisuuteen ei ole ylei
sesti ymmärretty, eikä väkivallan seurausten 
laajuutta ja vakavuutta yhteiskunnallisena on
gelmana ole siten hahmotettu. 

Parisuhdeväkivallan yhteydessä on usein 
kysytty, miksi naiset jäävät väkivaltaisiin pa
risuhteisiin tai miksi he antavat pahoinpidellä 
itseään. Parisuhdeväkivallan mukanaan tuomat 
ongelmat eivät kuitenkaan ratkea sillä, että nai
set lyövät takaisin tai lähtevät väkivaltaisista 
suhteista jajättävät kotinsa, miehensä - ja tilan
teen vaatiessa myös lapsensa. Väkivallasta ja 
väkivaltaisista suhteista toipuminen on hidasta, 
ja moni kumppaniaan pahoinpitelevistä miehis
täjatkaa väkivaltaista käyttäytymistään myös 
eroamisen jälkeen. Väkivalta ei ole yksilöiden 
ominaisuuksiin tai parisuhteen vuorovaikutuk
seen palautuva asia, vaan yhteiskunnallinen 
ongelma, joka edellyttää yhteiskuntapoliittista 
vastuuta ja ratkaisukeinojen kehittämistä. 

Väitöskitjassani olen kysynyt, mitä naisille 
tapahtuu väkivaltaisissa parisuhteissa, ja millai
sia toimimisen ja selviytymisen mahdollisuuk
sia heille tarjoutuu niissä yhteiskunnallisissa 
käytännöissä, joissa he elämäänsä elävät ja vä
kivallasta kärsivät. Aineistonani ovat parisuh
deväkivallan kohteena olleiden naisten temaat
tiset muistelukirjoitukset, parisuhdeväkivaltaa 

koskevat uutiset ja artikkelit sekä teoreettiset 

keskustelut. Näkökulmani ja johtopäätökseni 

ovat muokkautuneet olennaisilta osin aineisto

jen ja kirjallisuuden vuorovaikutuksissa. Ne 

eivät ole lähtöisin ensisijaisesti empiirisestä ai

neistosta eivätkä tutkimuskirjallisuudesta. Ne 

ovat pikemminkin valikoituneet erilaisissa dia

logeissa ja kohtaamisissa. 


Olen käsitellyt parisuhdeväkivaltaa yhteis

kunnallisena ja sosiaalisena ongelmana, ruu

miillisena kokemuksena ja diskursiivisena käy

täntönä. Olen tutkinut, mitkä tekijät kiinnittävät 

naisia väkivaltaisiin parisuhteisiin, mikä vai

keuttaa väkivallasta puhumistaja parisuhdevä

kivallan kohteena olleiden naisten auttamista, 

ja mikä korottaa avun hakemisen kynnystä. 

Näitä tutkimukselleni asettamiani kysymyksiä 

olen käsitellyt psykoanalyyttisten, fenomeno

logisten ja diskurssianalyyttisten näkökulmien 

inspiroimana. 


Psykoanalyyttisen näkökulman avulla olen 

jäsentänyt tiedostamattomien mielikuvienja tai

pumusten merkitystä parisuhteissa, pari suhde

väkivallassaja sen selittämisessä. Julia Kristevan 


)abjektin käsite on mahdollistanut parisuhdevä
4 

kivallan tarkastelemisen sekä yhteiskunnal

listen että yksilöllisten rajojen ja järjestysten 

kyseenalaistumisen näkökulmista. Läheisissä 

suhteissa tapahtuvan väkivallan ja sen kohtee

na olemisen kokemukset ovat poissuljettuja 
abjekteja - sekä yhteiskunnallisissa järjes

tyksissä, diskursiivisissa käytännöissä että 

yksilöiden kokemuksissa. 


Fenomenologisen käsitteistön avulla olen 

tutkinut, miten väkivaltaja pari suhde tila(ntee)

na ja yhdistelmänä vaikuttavat parisuhteissa 

tapahtuvan väkivallan ymmärtämisen tapoihin, 

väkivallan kokemuksiin ja väkivallan kohteena 

olleisiin naisiin. Tämä lähestymistapa on autta

nut ymmärtämään, miten väkivalta värittää su

kupuolten välisiä suhteita, parisuhteita ja kotia 

tiloina, ja vääristää suhteita itseen, toisiin ja 

koko ympäröivään todellisuuteen. Se rikkoo 

perustavan ihmisyyttä kannattelevan rajan, ja 

tuottaa väkivallan kohteena olleille henkisen 

hajoamisen, häpeänja alemmuuden kokemuk
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Tutkimukseni 

••• Brison, Susan 1998: 

sia. Kun pari suhde väkivalta punoutuu osaksi 
omaa arkea, elämää ja itseä, se saa myös kodin 
muuttumaan paikaksi, joka on riittävän tuttu 
herättämään tunteita mutta samalla tila, joka 
tekee omassa kodissaan oman kumppaninsa 
väkivallan kohteena olleista kodittomia. Koti 
tarjoaa kuitenkin suojan ulkopuolisen katseilta 
ja siten hetkellisen helpotuksen väkivallan ai
heuttamalta häpeältä. 

Olen määritellyt sukupuolen olemisen ta
vaksi,ja ymmärtänyt sukupuolen muotoutumi
sen koko elämän kestäväksi vuorovaikutteisek
si prosessiksi. Tästä näkökulmasta katsottuna 
myös aiemmat väkivallan kokemukset ovat ker
rostumina läsnä jokaisessa pahoinpitely tilan
teessa. Mitä useammin ja pitempään väkivalta 
toistuu, sitä vahvemmin se kerrostuu osaksi 
sukupuolisuuden kokemista ja muotoutumista. 
Sukupuolittuneilla tapaisuuksilla viittaan sii
hen, miten miehillä ja naisilla on ollut, ja on pal
jolti edelleen tapana toimia, ja miten nämä mies
ja naistapaisuudet liikuttavat - ja jähmettävät 
- paitsi ihmisiä ja parisuhdeväkivallan koke
muksia, myös parisuhdeväkivallan selitysmal
leja ja tulkintoja. 

Diskurssianal yyttisiin keskusteluihin poh
jautuva näkökulma on mahdollistanut parisuh
deväkivallan, väkivallan selitysmallienja väki
vallan osapuolten toiminnan - ja toimimatta 
jättämisen tarkastelemisen kulttuurisesti ra
kentuneena: sukupuolen ja sukupuolittuneen 
todellisuuden tuottamisena ja toistamisena. 
Parisuhdeväkivaltaa on vuosisatoja selitetty 
muun muassa naisten nalkutuksella ja provo
soinnilla, ja miesten mustasukkaisuudella ja 
kontrollin menettämisellä. Näiden selitysmallien 
toistuminenja toistaminen on ollut mahdollista, 
koska parisuhdeväkivallan ja parisuhdeväki
valtaa hiljaisesti hyväksyvän ja sietävän yh
teiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia väkivallan 
osapuoliin ja heidän tekemisiinsä ja tekemättä 
jättämisiinsä ei ole huomioitu. 

Psykoanalyyttisten, fenomenologisten ja 
diskursiivisten näkökulmien rinnakkaisuus on 
mahdollistanut parisuhdeväkivallan kohteena 
olleiden naisten hahmottamisen sekä tietoisten 
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että tiedostamattomien voimienja pyrkimysten 
liikuttajina ja liikuttamina että diskursiivisten 
käytäntöjen muovaajina ja muovaamina. Olen 
mieltänyt aineistoni naiset kerroksellisiksi sub
jekteiksi, joiden toimijuus sisältää paitsi aktiivi
suuden ja selviytymisen, myös passiivisuuden 
ja uhriutumisen mahdollisuuksia, ja inhimillisen 
kärsimyksen kokemuksia. Särkymisen ja kärsi
myksen kokemusten hyväksyminen osaksi sub
jektiutta merkitsee tässä yhteydessä halua vah
vistaa käytäntöjä, jotka edes auttavat väkivallan 
mukanaan tuoman tuskan ja kivun tunnistamis
ta ja tunnustamista - ja niiden jakamista. 

Se, millaista todellisuutta väkivallastaja sen 
kohteena olemisen kokemuksista tuotetaan, mil
laisia näkemyksiä ja selitysmalleja toistetaan 
ja mistä vaietaan, on muutosten mahdollisuuk
sien kannalta tärkeää. Se vaikuttaa oleellisesti 
siihen, miten väkivalta ja sen käyttäminen ja 
kohteena oleminen ymmärretään ja käsitteellis
tetään, miten siihen suhtaudutaan ja millaisia 
ratkaisumalleja väkivallan vaikutuksiin etsitään 
ja tarjotaan. 

Väkivallan aiheuttaman inhimillisen kär
simyksen lievittämisessä sosiaalinen tuki sekä 
tuskan ja kivun jakaminen ovat keskeisessä 
asemassa. Väkivallan kokemusten tunnistami
senja tunnustamisen tarve koskee paitsi yksi
löitä, myös väkivallasta kärsiviä yhteisöjä ja 
yhteiskuntia, ja niiden tarvetta käsitellä väki
vallan jättämiä jälkiä. Väkivallan kokemusten 
jakamisessa on siten kyse myös yhteisöllisistä 
ja yhteiskunnallisista suhteista ja globaaleista 
poliittisistajätjestyksistä. Tämäkin väkivallan 
ulottuvuus konkretisoitui kevään yhteisvas
tuukeräyksessä. Keräyksen ulkomaisen osuu
den tuottoa on tarkoitus käyttää muun muassa 
Ruandan kansanmurhien aiheuttamien väkival
lan kokemusten yhteisölliseen käsittelemiseen 
ja uhriuden sekä syyllisyyden kokemusten ker
tomisen, jakamisen ja läpikäymisen kautta 
toivottavasti - mahdollistuvaan sovinnon ja 
rauhan rakentamiseen. 

Väkivalta ei ole pelkästään ilmiö, joka voi
daan nimetä ja rajata jajota voidaan tieteellisesti 
selittää. Siinä on kyse ihmisten välisistä suh
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teista ja erityisesti siitä, miten ihmiset toimivat 
tai jättävät toimimatta suhteissa toisiin ihmisiin, 
olevaisiin ja esineisiin. Parisuhdeväkivallassa 
- kuten muussakin läheisissä suhteissa tapah
tuvassa väkivallassa - kiteytyvät objektivoivat 
asenteet ovat läsnä myös muissa sosiaalisissa 
suhteissa, tietämisen tavoissa ja yrityksissä 
kontrolloida ja hallita maailmaa. Ne sulkevat 
pois mahdollisuuksia vastavuoroisuuteen ja 
tasavertaisuuteen perustuviin suhteisiin ja ti
laan, jossa molemminpuolinen tunnistaminen 
ja tunnustaminen olisi mahdollista. Samalla ne 
ylläpitävät väkivaltaa loogisena, väkivallan 
kohteen ominaisuuksilla tai olosuhteilla perus
teltavissa olevana toimintana. 

Susanne Kappelerin (1995) mukaan väki
vallan selitysmallit, asenteet ja ajattelemisen 
tavat muodostavat käsitteellisen valmiuden ja 
ideologisen varustelun, mikä tekee sekä väki
vallan jatkumisen että sen perustelemiseen mah
dolliseksi. Niin kauan kuin väkivallan kohteena 
olleiden ihmisten kärsimyksistä ei puhuta eikä 
kirjoiteta, ja niin kauan kuin niitä ei käsitellä, 
tutkitaja analysoida, väkivaltaa on mahdollista 
perustella ongelmien ratkaisemisen välineenä 
ja se on mahdollista esittää ja ymmärtää toimin
takyvyn takeena. 

Tutkimukseni tekemisen keskeisenä motii
vina on ollut paitsi halu vastustaa väkivaltaa 

••• Brison, Susan 1998: Surviving Sexual Violence. A 
Philosophical Perspective. Teoksessa French, 
Stanley; Teays, Wanda & Purdy, Laura (eds.): Vio
lence Against Women. Philosophical Perspectives. 
Comell University Press, Ithaca & London. 
••• Heiskanen, Markku & Piispa, Minna 1998: Usko, 
toivo, hakkaus. Kysely tutkimus miesten naisille 
tekemästä väkivallasta. Tilastokeskus, tasa-arvo
asiainneuvottelukunta ja Oikeus 1998: 12. SVT, 
Tilastokeskus, Helsinki. 

ja kyseenalaistaa väkivalta ongelmien ratkaisija
na, myös parisuhteissa tapahtuvan väkivallan 
aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen esille 
tuominenja vähentäminen, sekä vallan, väkival
lanja sukupuolen näkökulmien vahvistaminen 
osana sosiaalitieteellistä keskustelua. Uskon, 
että väkivallan tutkiminen ja väkivallasta ja sen 
kohteena olemisesta puhuminen ja kirjoittami
nen edesauttavat väkivallan seuraamusten tie
dostamistaja väkivaltaisen käyttäytymisen ky
seenalaistamista ongelmien ratkaisumallina. 
Väkivallan vastustaminen edellyttää kuitenkin 
sellaisen subjektiuden ymmärtämistä, jossa ei 
ole kyse pelkästään yksilöllisistä, aktiivisista, 
tietoisista tai rationaalisista valinnoista ja sel
keistä rajoista, vaan myös heikkouden ja haa
voittuvuuden kokemuksista, suhteissa elämi
sestä ja kärsimyksen jakamisesta. 

Marita Husso työskentelee tutkijana Displa
cement ofViolence -tutkimusprojektissa (SA) 
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JJyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja 
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